
5151

II. DIOMÉDÉS, ÉSAIÁS, MORRIS

analógia meg nem érthet, de nem lehet, gondolta Dionüszosz, nem lehet, mert 

kimért elbeszél�t kívánok magunknak, aki bár megengedheti magának, hogy 

némelykor Bataille-ra hivatkozzék, de ügyelnie kell a visszafogottságra, sz�k-

szavúnak kell lennie, én meg segítek neki, nem érintelek, nézni foglak csak, 

és ha ábrándozni lesz kedvem, esetleg a leg�rjít�bb istenn�r�l nevezlek el, aki 

szájában hordozza urának falloszát, aztán meg a mesemondót rajzolom meg, 

és óva intem minden hamarkodástól. Legyen csak nyugodt és szégyenl�s a 

vágy dolgaiban, rólad beszéljen, keleties szépségedr�l és ingerked� bájaidról, 

hasonlatokról, amelyek el nem érhetnek, a rettenetes, de csábító idegenség-

r�l („The Other, as Proust and Levinas both remind us, is never just another 

Same… she is radically unlike me, because her desire is not commensurate 

with mine. I can only touch you at a distance, by reaching over an abyss. And 

no matter how intense or intimate the erotic contact, it never manages to abo-

lish this distance, to fi ll in this abyss”), amellyel szemben fölsorakozhatnak az 

esetlegességükben nyitott, szétválasztó, ám mégis egymásba csúszó, egyre 

szaporodó, mindenünnen származó jelek, fontolja meg, hogy az eseményszer� 

kimondáson túl nincs semmi, a tenger csillogása mindig távoli, bár pontosan 

az, aminek tetszik… mondja a következ�ket: Szítá már a dolgok legkezdetén 

tudta, hogy akikr�l a legszilárdabb erkölcs makacs és kikezdhetetlen sz�ksza-

vúsága miatt sem most, sem a kés�bbiekben nem eshet szó, édes titok meg 

gyarapodó vágy körül kapaszkodtak össze, és amíg az egyiket a mohó és mér-

téket nem ismer� asszonnyi természet, addig a másikat férfi úi szilárdságának 

pillanatnyi eler�tlenedése sodorta olyan irányokba és messzi kalandok végtére 

is elmondható eseményei közé, amelyek, akár egy szemérmetlen hóvirág, ki-

tárulkoznak és kéjesen hajladoznak, szavakba kéret�znek…

Székely Szabolcs

Dal a fulladásról
hogy szakítás hogy nincs olyan
csak a másfajta folytatás
a benned hullámzó folyam
csak fojtás és csak fulladás

hogy elkezd�dik nincs olyan
csak máshogyan volt ami volt
akinek benned partja van
szólít szeret és vízbe fojt


