
15

Ponty Aladár

Tavaszierőszak

Április.Ájuló,bámész
délután-futár

ázott
fahasábkarja

sajog.

Vízalatti,gyengefűszálak.
Idegbefulladt,bundás

angyalok
leheletükelültegyfoltnyipárán.

Rétegeltbundájuk
egy

percigsemvártrám
de

másrasem…

Közülükegy–
kitudjakiértcsóváltamindenét?

Ésfaltaazalvadtvértkontűrtollakon.
Nemhazudott.

Akkorsem,
haverték.

Hűennyúltel
egy

szálkás
hűségpadon.

Ponty Aladár	(1996,	Ko	-
lozsvár)	jelenleg	a	Babeș–
Bolyai	Tudományegye-
tem	bölcsészhallgatója.	
Verset	és	prózát	is	ír.
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Sola(pre)scriptura
pánikoloktehátmégélek

várszésénisvárlak
demárnemvagyokarégi
semférfi,semsenkilánya

semnémetjuhászoknyargalógazdája
semprofesszor

semhit
semarspoetica

semsola(pre)scripturasemgyógyszertár
semszklerózismankókvascsövében

csakérintkezésipont
sikoly

kimetszettharangnyelv
hervadószentlélek-virág

félszegség
fájdalom.
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Ők képlékenyek
Hátán mint júniusi forróság olvadt szét a fekete folt. Sárgásvörös bundá-

ja a tavaszi vedlést követően élénkebben csillogott. Nyelvét szokása szerint 
oldalra csapta, rám nézett, majd kajtatott tovább. „Szárksz, szép németjuhá-
szom, te nyers és fiatal matéria!” E szavakkal illetve az ebet, tovább ballag-
tam az ösvényen. Egyszer csak látom, ahogy fut, üldöz valamit, vagy vágya-
kozik szájában hordozni mókusbundák ízét. Tudtam, hogy visszajön, csak 
órák kérdése, és ott vonyít a tömbházunk előtt.

A lakásban Babi néni ücsörgött. Éppen tudományos kiselőadást tartott 
arról, miért kellett a II. világháború alatt Fischer Annie-nak bujdosnia. A 
kék szemű kandúr porcelán balerinák hűvösében bóbiskolt. Egyikük sem 
vett tudomást érkezésemről. Páromnak gyűlése volt, fáradtan jött haza. 
Kikészítették a határidők, az igazgató, meg minden, ami földhöz kötötte vir-
tuóz szárnyalásait. A fagyasztóra csapta telefonját, bár az unos-untalan 
jelezte a bejövő face-üzeneteket. Keskeny konyhánk asztalához ülve felpat-
tintott egy cidert, amikor megjelent Babi néni. Ezúttal a vándorlás toposzra 
építette diskurzusát, majd azon kezdett filózni, hogyan oldódik fel az én a 
Pessoa-féle kalózmultiplicitásban. Senki sem hallgatta. Csak a kék szemű 
törleszkedett harisnyába burkolt lábikrájához.

Esőfelhők gyűltek az égbolt alá. Sötétedett. Nyugtalanított Szárksz távol-
léte. Tömören bejelentettem, hogy elhagytam a kutyát. A párom nem 
beszélt aznap este. A hírre sem szólalt meg. Elindult a park felé. Az ablakból 
nézve meg-megrándult az esőcseppek hűvösére, nem fütyült, nem is cset-
tintgetett, várta, hogy a kutya felismerje lépteit. A kanyarban valami izga-
tottan kapart.

Babi néni a konyhában dúdolgatott, erre a napra véget szabva eszmefut-
tatásainak. A kék szemű vállamra ugrott, így álldogáltam, a kredencnek 
támasztott háttal.

Éjfél múlt. Még mindig a faliórát néztem ugyanott. A kék szeművel fel-
sőtestemen. Babi néni horkolt, mellkasára ejtve fejét, majd két óra tájban ő 
is útnak indult. Járókerete zörgött a betonon, a cseppek hatására nem rez-
zentek össze érzéketlen tagjai. Ment a parkba. A kanyarból erőszak vér ana-
kon dája tekergőzött a tömb felé. Babika ércesen felordított, majd hallottam 
ősz feje koppanását. Kedvesem reszketése pórusaimba szállt, bár ő is a 
kanyarban feküdt. Az országúton száguldó fehér mikrobuszból kihallat-
szott az ismerős, tehetetlen, rettegő szűkölés. A szél ondóval kevert vérsza-
got fújt felém, s valami, mint karjaitól megfosztott polipba, belém hasított. 
A kék szemű leszállt rólam, én meg már kisterpeszben álltam a villanykörte 
alatt. Nem volt bátorságom bevenni az altatót.


