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TAPINTATOS HANGZÁS
                      Izsó Zitának

A beszéd valósága kizárja a beszédtérhez tartozó személyt.
A beszédtér szükségszerűen valóság, mint gyenge hangszalag
és beszéd gyerekkora közti kötődés. A száj és a fogak egy megható
ámítás személyisége. A beszéd, mint hajó himbálózása a nyílt vízen,
a szájban létező harminckét gonosz fog a hajón ülő és remegő
sok idegen gyerek, mozgás keltette hang a beszélgetés
akusztikája. Gyerekmozgás és sírás
elnehezítette hajó kitettségének híre egy kikötő vagy
lóversenypálya mellett épült árbócmúzeum emeletéről minden,
csak nem valóság. A beszéd látszatdokumentum és félreérthető, akár
a hajón elhangzó kisebbségmondatok, a sírást beszéddé artikuláló,
gyenge próbálkozás. A szorongással azonos gyerek nem
kiállítható, bár tárgy, térbeli elhelyezés nélkül. A beszélgetés
kudarcra ítélt művészet, elvek tévedése, műalkotás.
A beszélgetés kudarcra ítélt művészet, elvek tévedése, műalkotás?
Ha a valóság célravezetőbb lenne,
a beszéd és sírás láthatóvá tette gyerekarcon kívül
a jóindulat tapintatos hangzása
tartaná életben.
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GYÓGYÍTÁSISTEN, BETEGSÉGISTEN

A betegség istene a megalázó istenségek sorából is kiemel-
kedett. A gyógyítás szentélye körül minden szál fű áldozatul 
esett a betegség istene terjesztette járvány haragjának. Szál 
fű nem maradt ép, ember nem maradt ép, a gyógyítás istene 
megakadályozandó a kártékony fejleményt: a méhszáj körü-
li hússal kívánta elérni, enyhüljön a betegség istenéből szár-
mazó gyűlölet. Mint udvarias lakomán, kínálgatta szégyellt 
magáért szégyentelen magát. Ezen a módon gyógyszertár 
lángol pillanatok alatt, ahogy a betegség istenének hivatalos 
dühe, megejtő pillanatok alatt. Égő gyógyszertárból eredez-
tetett méreg füstje a tisztánlátást akadályozta meg a gyógyí-
tás istenének, aki a betegség istensége előtt megalázkodott: 
az öncsonkítás a betegség istenének is sok volt, öncsonkítást 
nem tűr egy istenség. Megmérgezte a gyenge istent büntetés-
ből, a méhét megtámadó járvány gyorsan elvégezte a rá váró 
munkát: belső szerv nem maradt ép, éppen nem maradt belső 
szerv. A betegség istenére váró feladat teljesült: a gyógyítás 
istenének szentélye körül szál fű nem kap érintést, emberi 
kultúra meg nem fogan, a betegség istene olajfa levelein te-
nyészik, haragja gyönyörű, mint ingerlékeny alváshiány.

SZORONGÁS- ÉS PERVERZKÓRUS

Kódolt szorongást hajlam mentsége nevez meg.
Szorongás és páni félelem a legbelső szerv.
Érzékszerveim hetedik köztársasága felszámolta magát.
Hány kiló sperma az egészségesekben, és hány kiló bennem?
Lehet, valamit a személyemről kellene mondanom.
Életkörülményem a fi gyelem áldozata, nedves,
túl sok mindent vesz észre a szem, amit a tekintet szárazon
szabadon hagyott. Lehet, valamit a személyemről kellene
                    mondanom.
Hátsó lábánál összekötött, fejénél megcsonkított
tetem először egy újszülöttre emlékeztetett, majd közelebb
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új kérdés nem létezett: állati pózban felejtett újszülött.
Hasonló esetet addig a szerencsés megtaláló nem is észlelt.
Annyi véletlent hordoz az élet, elhasznált hullámok teteje
söröshordó-méretű szennyeződést. A taxi hátsó ülésén hagyott
dobozban talált testrészek kiszolgálták az európai norma
támasztotta elvárást, gondosan becsomagolták és külön-külön
felirattal látták el őket, nem bíztak a véletlenben, az összekeveredést
meg nem bocsátotta volna senkinek a brutalitás.
Egyes pesszimista vélemény nem tartja kizártnak a vizekbe került
láthatatlan fertőzést, a biológiai úton lebomló sok kis egzisztencia
higiéniailag veszélyesen fertőzésorientált.
Egy nyári napon feldöntött asztal mögül több év után előkerült kisfi ú
a hihetetlenség vagy a keresztény csodák gazdaságos terméke?
A kukában talált csecsemő magányossága az enyém, s a babatesten hagyott
érintést kellene, kiállításon láthassa a közönség, mert a negatív simogatást
többértelműsége izgalma legitimálja.
Apám azt mondta, pohár vizet nem kapna tőlem, ha betegen feküdne
az ágyon. Apák jóstehetsége, apaölforma jósda. Másnál a kés végén
édesapa, majd disznók emésztéspróbája, tűnjön el here meg termékenység.
Oidipusz király miért nem védekezett, hogy egy csecsemőgyilkosság-kísérlet
nem királyhoz méltó, és azt kapta a vén geci, amit megérdemelt.
A királyi rangra emelkedett jövendőbeli apa előre tudta,
egy fi útól nem várható pohár víz, érzékenyen meghámozott narancs.
A bevásárlóközpontok kultúrpalotáiban a kamerák mögött ülőkről
a perverz fantázia ad hírt. Igalomba jön a kiszámítható mozgást
ismétlő tömeg a megfi gyeléstől, ha valakihez régóta nem kötődik megszólítás,
nem érez-e megkönnyebült intimitást és törődést, ha fi gyelem kíséri
a kamera mögül, anélkül, hogy különösebben zavarna?
Apró istenkék fi gyelme a bevásárlóközpontok kultúrpalotáiban
a kamerák mögött elhozhatja a megváltás földön beváltott ígéretét.

  


