� Csehy Zoltán

Philomela
DOKTOR
Nem ígérhetek sokat hölgyem
azt antik orvostudomány még nem áll a helyzet
magaslatán
nem tudjuk visszavarrni a nyelvét
a nyelv szomatikus izomrostjai
a viszcerálisakkal keverednek
szétválaszthatatlanok és épp
ezért összeilleszthetetlenek
a zsigeri izomzat természete nehéz
nem tehetünk semmit
még nem találták meg a megoldást
PHILOMELA (figyelmesen hallgat, itt-ott hörög)
DOKTOR
Nem fog tudni soha beszélni
nem fogja tudni elmondani ami szívén-száján
ami lelke zugosában
ami tudata legmélyéből
ami bentről kifelé
de majd a tudata visszatér
lassan-lassan ismét önmaga lesz
ez csak átmeneti sokk volt
elhúzódhat ugyan de átmeneti
PHILOMELA (sír)
DOKTOR
De azért így még lehet élni
nyelv nélkül
nehezebb enni az igaz
Aki némának születik
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Fő hogy kiheverje
Hogy tudja ki maga tulajdonképpen
Maga okos nő
Tanárnő
Mitológiát és barokk irodalmat oktat
Pandion lánya
És gyönyörű mindezek ellenére gyönyörű
PHILOMELA (értetlenkedve néz, majd sír)
DOKTOR
Ne sírjon
A nyelv csak átok
a nyelv nyughatatlan vadbarom
a nyelv a lét diliháza
ellenben zseniális izomzata van
kompakt és megbonthatatlan
test a testben
entitás az entitásban
Néha higgye el a legszívesebben kitépném a magamét is
PHILOMELA (hitetlenkedve grimaszkodik)
DOKTOR
Még hogy leharapta
ember az ilyen
állat
Ekkora brutalitást
egy szadista deviáns
ez egy szadista perverz
mintha nem lett volna elég a megerőszakolás
és egy ilyen finom nő mint ön
Én igazán tudnék bánni magácskával
egy ilyen törékeny okos nő
PHILOMELA (keservesen zokog, az udvarló szavak
még jobban gyötrik)
DOKTOR
Mindig intelligens nőkről álmodoztam
ilyenekről mint maga
Én egy önmegtartóztató férfi vagyok
én tudok várni kérem
Szigorú szellemben neveltek
„Elviselhetőbb a baziliszkus sziszegését hallani,
mint egy nő dalolását.”

Azért is érdekelt a test
mindig csak a test,
hogy szétszedni és megnézni,
amitől óvtak, belenézni az ellenségbe és uralni
irányítani amennyire lehet
(Elfelejti, hogy a nő nem tud beszélni)
A gyereket megtartja?
PHILOMELA (összeomlik)
DOKTOR
Hogy én milyen tapintatlan vagyok
ostoba tuskó egy paraszt Asclepius
Igazán nem akartam felzaklatni
Igazán nem akartam
Bocsásson meg
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