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Samu János Vilmos

Szítá a habokban
Szítá már a dolgok legkezdetén tudta, hogy akikr�l a legszilárdabb erkölcs ma-

kacs és kikezdhetetlen sz�kszavúsága 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 mértéket nem ismer� asszonyi természet, addig a 

másikat férfi úi szilárdságának pillanatnyi eler�tlenedése sodorta olyan irányok-

ba és messzi kalandok végtére is elmondható eseményei közé, amelyek akár 

egy szemérmetlen hóvirág, kitárulkoznak és kéjesen hajladoznak, szavakba 

kéret�znek, elmondják magukat, megbotránkoztatnak és fölcsigáznak, har-

sányan el�lépnek és fi gyelmet követelnek, utalásaikkal gyanúsan szóródnak, 

kapcsolódnak és csábítanak, szóval ellenszegülnek a halálnak.

Világos, hogy ezen a ponton óvatosnak kell lennünk, hiszen könnyen el�-

fordulhat a sajnálatos és kés�bb már kijavíthatatlan botlás, valamely köntör-

falazás nélküli, �szinte szív�, nyílt és naivan szószátyár részleges beszámoló 

a nem éppen visszfogott találkozás, szóváltás, illetlenül magas h�fokú hosszú 

csöndek, végül pedig a bámulatosan képzelet- és alakzatdús cuppogó-nyákos, 

szinte-szinte akrobatikus érintkezés körülményeir�l, ami legalább olyan vonzó, 

mint amilyen veszélyes egy olyan elbeszél� számára, aki bizony itt-ott megen-

gedi magának, hogy Bataille-ra hivatkozzék, és aki nem ismeri el a fi kciót.

Mert bizony senki sem tagadhatja, hogy márpedig az égvilágon minden va-

lós (Szítára visszatérve), még a következ� is: a hasonlóság egymást követ� réte-

geinek utolsója és mindamennyit magában foglalóan leghangosabbika, amely 

a mozgékonyságnak és veszélyes változásnak is alapelve, a víz irányába tereli a 

gyökérzetet, a Hold könnyeihez hasonítja a rózsa színét, gyengéden meghajlítja 

a Nap sugarait a napraforgó sárga-fekete feje körül, és duzzadni kezdenek t�le 

a magok, mert életté akarnak válni, és gömböly�séggé, amilyen Szítá vidám-já-

tékos, leng� keble is, amikor kislányos hevében megfeledkezik magáról, és hir-

telen rántja föl a karját csicserg� történetkéi közepette; egyszóval sorrendben a 

negyedik elfeledett hasonlóság (convenientia, aemulatio, analógia, szimpátia), 

amely cukorfehér felh�kön t�zött át, de mégis csillanó-keser� verejtékké csú-

csosodott a keleti metszés� szemgödör fels� csücskében, a szegycsont fölött 

és a köldök körül, ahová Dionüszosz a fejét hajtotta, bár mélyebbre, sokkal 

mélyebbre (deep honey) kívánkozott, elragadta a ringatózó kis ladikot, és az 

Ugyanaz megsz�nt önmaga lenni, elvándorolt (asszimiláció) kellemes-egyszer� 

létét�l, vissza a múltba, ahonnét minden való, de amely nincs.

Szítá a hajócska orrán feszül� tetszet�s kötelekbe kapaszkodott, háttal a 

Tengerjárónak, aki a derék és törékeny gerinc puha találkozását fi gyelte, a bar-

nára sült, lágy far fi nom horpadásait, amint a liántest alá hajlított lábacskákra 

omló húslabdák kettéváltak kissé, és a közöttük hasadt kéjsötétségb�l, akár 

egy túlérett málna, vagy egy lecsöppen�, s�r� gyümölcsfagylalt, egyetlen sze-

méremajak csüngött, szabálytalanul fodrosan, édesen függeszkedve, könnye-

dén és magától értet�d�leg, mintha csak érte volna a világ, a hét ég, a csillagok 
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meg az Id�; a párja, amelyet elképzelni lehetett csupán, a párnás talpacska és 

az ölszakadék borostás, sötét b�re közé szorult, érdes, borotvált gyönyöréles-

ség és tökéletesen ápolt tappancsfi nomság összemérhetetlen érintésfelülete 

közé, akár egy elveszett angyalszárny vagy egy begy�r�d� pornóoldal, még egy 

vékonyra száradt, már megnyálazott datolya, amely elt�nt a tálból, de amelyet 

az érzékek mohón kívánnak.

A Hajóst remegés és forróság járta át, ereiben csobogott, lüktetett, némely 

helyen fölcsapott a vér, a karja elhalt és lába elzsibbadt, a szirének feslett, szé-

gyentelen énekét vélte hallani, mintha csak valami zsibogást, tarka halacskák 

rojtos uszonyainak véletlen simulását b�réhez, egyensúlyát el-elvesztette, és 

ujjbegye nedves selymet tapintott, keser�-sós íz�, langyos, hullámzó végtelen-

séget, amely, ha a férfi  teste belé hatol, megnyílik, mélységei bejárhatatlanok, 

fodrai pedig egyformák, ám mindig másként csillannak meg.

Dionüszosz a fi nom siklás közben megérintette a vizet, a háromszáz köb-

centis, tizenöt lóer�s, négyütem� csónakmotor gázmarkolatát remeg�-zsib-

badó jobb kezéb�l a balba helyezte, és mert a délszaki nap megizzasztotta, 

letörölte homlokáról a verejtéket; az A40-es Honda gumicsónakban elgémber-

dett tagjait kinyújtóztatta, föltekintett Dromoszra, aki a szigetre röpítette, és 

szívében tudta, mi a legcsodálatosabb kívánság, Szítá loboncos hajfonatának 

aranyfény� hintázása hová hívja, mit jelent a hiányzó a metafora kelyhében, 

mennyire esend� egy hasonlat, meg hogy mennyire mindegy, megtörténik-e 

az átváltozás, mivé válik a csónak csúcsos hátulsó töml�inek sisterg� taj-

ték-nyomvonala, középen a propeller zubogásával, a boldogságot fröcsköl�, 

szétolvadt, hatalmas Nap lángolása alatt, amely úgy lógott hatvankét millimé-

ter hosszú lencséj�, fekete keretes Ray Ban Aviatora el�tt, akár egy szakadozó 

aranypapírba csomagolt marcipánnarancs, játszadozó gyermek-Ré rosszul for-

mázott, félregördül� fénylabdája, amelyet elfelejt az istengyermek, ha valami 

sokkal gyönyör�bbet, valami különösen csodálatosat és b�nösen idegenszer�t 

érez, aminek izgalma megzsugorítja herekincseinek pihétlen bögyör�jét, vé-

gigsimítja bronzszín� arcát, kettéváló ajkához ér…

A  légkamrákra csavarozott Honda csendes, elzárt robbanásainak tüze, 

amely imbolygó üveglapon, végtelen csendkékségen siklatta az alumíniumpad-

lós, ezüstben és kékportói színben hullámzó, tajtékozva bólogató mennyszi-

getecskét, leveg�nek, t�znek és víznek; égnek, hévnek és szekrétumnak ezt a 

tetszet�s nyomtatvány útmutatása szerint kézzel összerótt kis Naxosát, mintha 

csak az édes borzongás forrósága lett volna, amelyr�l éppoly kevéssé lehetett 

lemondani, valami új varázslatnak és módosulásnak, a céltalan vándorlásnak 

és tisztaságnak utat nyitni, mint a gyönyör kapujának Szítá csíp�je alatt nyila-

dozó, hiányzó ajtószárnyát egyszer�en csak feledni, és a haladás irányát jelz� 

partszegélyt fürkészni, bárha bizonyosságára talán szükség volt a harapódzó 

elveszettségben.

A Hajós leszegte fejét, és a csónakmotor tenyerében vibráló, érzékeny gáz-

markolata helyett akárha a világ sérülékeny b�rbe vont, csodálatosan puha és 

fi nom, halványan átsejl�, hálószer� erecskékkel átsz�tt, mégis rendíthetetlenül 

kemény, elszántan és vigasztalhatatlanul mered�, élénkpiros hosszanti ba-

rázdából nyúlós cseppeket váladékozó, bunkós tengelyét fordította volna el, 

egyszerre csak összeszorult valami a gyomrában. Kócosan ártatlan, fedélzetre 
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csábított csöndes szirénje megmozdította gömbölyded, fényesen legörbül�, 

ellenállónak tetsz�, íves, mégis törékeny és szinte elhanyagolható vállacskáját, 

gyenge kulcscsontjára billentette süppeteg pofácskájának lágy omlatagságát, 

húsnak, mimikának és bens�séges érintenivalóságnak ezt a földöntúli összva-

rázslatát, ajka pirosan és cs�rszer�en el�recsücsörödött, szeme pedig keleties 

metszés�vé húzódott, amit�l mélázó tekintete mintha a legidegenebb, kéjesen 

kínzó, bemérhetetlen és mindigre távoli tájak fölé vándorolt volna, amelyeket 

Dionüszosz lucskosnak, sikamlósnak, bársonyosnak és orgonaillatúnak kép-

zelt, fi noman szállingózó gyengéd cirógatásnak, ahogyan a virágok kipárállása 

a szaglóhámhoz somforkodik, hattyúnyak nyújtózó, megnyíló hátrabillenésé-

nek, nesztelen, kitárulkozó táncmozdulatnak egészen magányos, fémsárga 

pokolhajnalokon, harmatverejtéknek fölszakadó bimbók összesimuló, majd 

egyszerre csak súlyosan hátracsavarodó, csillámos szirmán…

A Tejóceán szerves gyönyör�ségéb�l így köpülték ki a magasság Dévái és 

a mélység ellenistenségei, az Aszurák, a tekn�ccé változott Visnu, meg az al-

világi kígyók fejedelme, Vászuki segítségével, számos, fölbecsülhetetlenül ér-

tékes kincs, meg az öröklét és végtelen hatalom között, a Vizek istenn�jének 

kísér�it, a habok szépséges, ringó csíp�j� fellációleányait, az Apszaraszokat, 

akik szaténfekete, állatmintás, könyékig ér� csipkekeszty�ben markolják, egy-

mással versengve, a furfangos mélységjáró Ráhu szekérrúdnyi, mindig el�re-

mutató, lankadatlan erejét, amelynek tapintása, akár a szilva b�re, de átmér�je 

ijeszt� és megülhetetlen, málnaszín�re festett, szilikoninjekciótól duzzadó hul-

lámos-púpos ajkakat vonzó, de bevehetetlen hatalmasság, telhetetlen álmok 

Csodafája, amelyet Indra a mennyei Paradicsomkert legmagasabb díszéül sze-

melt ki, lüktet� spermab�ség, amiért az elrabolt Srí Laksmí sötét haláléjsza-

kából is visszahozza a termékenységet, fehér keblének vaníliaringását, Visnu 

szerelmes elégedettségét, még ha valaki másért is.

Dionüszosznak valóban nem volt esélye, a legkevesebb sem; amikor mene-

külni próbált – persze korántsem meggy�z�désb�l, még tán vágyai ellenében 

is –, és a lábtartó csücskének feszítve csizmáját, térdét el�re- és lefelé fordítva, 

vállát csuklója elé tolva, a négy fokozatban állítható fékkart mutató- és nagyujja 

között átf�zve, harmadikban és folyamatosan nyolcezer fölött tartva a Fazert, a 

villát a gyári beállításhoz képest két klikkel feszesebbre húzva, Metzeler Spor-

tec M–1 gumikon gördülve a Velebit nem mindenhol belátható szerpentinjei 

közé vetette magát, hogy a nehézkedési és centrifugális er� annyira imádott, 

kényes egyensúlyának már-már szédületébe költözzön, Zú röptének éjcsend-

suhanásába, a halál peremére, egyetlen elmúlás fegyelmezett, óvatos örvényé-

nek magányos, borzongató varázslatába, megint csak a hasonlóságnál találta 

magát: Indra a Tejóceánból hátaslovául egy pompás paripát halászott el�, öt 

szelepen és egy Sebring Twister végdobon keresztül lélegz�, négyhengeres 

paripát, amelynek perforált nyerge mögé sárga (extreme yellow) színnel festet-

ték billogként, hogy 1000 Exup, és úgy ordítozott, üvöltött képzelt vágtájának 

sziklái között, mintha legalábbis 143 mén ereje hajtaná, elfelé, de vissza vala-

hová, és az Apszaraszok mögé sorakozott föl úgy, hogy lovasa eggyé mosódó 

derekak és csíp�k találkozását fi gyelhette, negédes vállmozdulatot, kicsüng� 

szeméremajkat, kezébe pedig egyszerre csak mintha csónakmotor markolata 

került volna…
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„A bolond egy lényeket, jeleket és hasonlóságokat szétválasztó tudás ha-

tármezsgyéjén és mintegy e tudás hatalmának korlátozásaként, biztosítja a 

homoszemantizmus funkcióját: összegy�jti az összes jelet, és a folytonosan 

burjánzó hasonlósággal látja el �ket. A  Költ� az ellenkez� irányú m�veletet 

végzi el; az � szerepe allegorikus; a jelek nyelve és a jól tagolt különbségek 

m�ködése alatt � egy másik nyelvre fülel, a hasonlóság szavak és diskurzus 

nélküli nyelvére”, amely a változásban, alakulásban-módosulásban talál ma-

gára, egyszerre szétválaszt és összenyalábol, azonosít-összemos és kib�vít, 

földuzzaszt, mint implantátum az Apszaraszok mellét (bels� analógia), és egy-

másba zsugorít, bolygók tüzét lobbantja háromszáz köbcentis csónakmoto-

rokban, csusszanó, könny� szigetet, négy légkamrás gumi-Naxoszt varázsol az 

Adria sisterg�, prüszköl� tajtékába, ahonnét sárga tekn�cök bukkanak el�, és 

amelynek nehéz párájától tovább hevül a szív, merevedik, n� a szemérmetesen 

elzárt, hatalmas akarat.

Dionüszosz úgy képzelte, hogy vándorlásainak éber fi gyelm� követ�je, 

történetének némelykor talán vele magával is azonosítható krónikása, a h�vö-

sen hitetlen és számító, de némileg azért merengésre is hajlamos, kíméletlen 

demiurgosz, aki a mámoros létet eseménnyé írja, árnyékos szövegbe vezeti 

a napfényt és a langyos, hirtelen föltámadó északnyugati szelet, a kávébarna 

sirályfi ókok rekedt, er�szakos rikoltozásait, véletlenül föllelt, bárányos szige-

tecskék aprócska olajfáit meg kíváncsi delfi ncsapatokat, kéjes, szorongató 

fohászokat, amelyek hangtalan szótagjait a férfi er� fi nom lüktetése jelzi lassú, 

de kérlelhetetlen emelkedésében, és amelyek sürget� kívánsága most majd 

szétveti pirosra égett, arányos és érzékeny testét, Dionüszosz, az oroszlánon 

lovagló mitikus h�s úgy hitte, hogy csak egy visszafogott elbeszél� tudósíthat 

Szítával való, hasonlóságoktól kikezdett hús-vér kalandjáról, halk szavú és fe-

gyelmezett, alázatos, de bátor írnokféle, akit neki kell valahogy kitalálnia és 

költ�vé tennie, a meséken túl valósággal is megajándékoznia…

Olyan ez a nyakszirt, a lapockák er�tlen és puha hullámzása a bársonyosan 

súlyos hajkorona leszakadó függönye mögött, mint amikor lelassul egy tangó, 

az égbe hal egy ökölnyi madárka, vagy a kifordított alkar fehér b�réhez ér egy 

nesztelen, ibolyaszín� angóramacska. Pusmogó-csapkodó érzéki tengercso-

baj, marcipánfelh�k és kislányos, pöttyös cukorkaboldogság; az öböl, akár a 

sárga óriástekn�c páncélja, domború és sima, életes és lassan mozduló; mint 

a kéj, úgy lebeg, homorodik a vágy mozdulatlan testébe, és ha kikötnénk ott, 

az volna a boldogság. Rózsaszín� zoknit húznék a lábadra, két copfba fognám 

a hajad, és ujjamat párnásan telt ajkad közé tolnám, végigsimítanék az imént 

olyan hetykén hátravont válladon, megérinteném a csíp�d, kebledre tapadnék 

és gyémántkemény bimbódat szürcsölgetném, aztán utadra engednélek lefelé, 

de loboncodba markolva gondom lenne rá, hogy óvatos légy és ne használd 

kissé szabálytalan fogacskáidat, hogy visszafogd könyörg� mohóságod, amely-

nek mindig engedek, fölöklelem törékeny, picinyke tested és úgy rajongok ér-

ted, ahogyan az alattunk ringatózó tenger szereti, sodorja aranyfövenyét, gy�ri 

mélybe horpadó zugokba gyönyör�, kocsonyásan fölhasadó kagylóit, amelyek-

b�l partra vet�dhetsz… Belemarkolnék most sarkadra támasztott fenekecskéd 

ruganyos gömbjeibe, és megemelve �ket az arcomhoz érinteném, ami a sze-

relemb�l közel hozható és pihésen hasonlíthatatlan, amit sem metafora, sem 
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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


