
Paweł Sołtys

Ki

A halott macskák halkan járnak. Nem borogatnak fel poharakat, nem 
karmolnak foteleket, ez a halott macska itt semmi másra nem vadászik, 
csak az én hallásomra. De hát tudom, hogy itt van. Olyan dolgok ezek, 
amelyek majdnem megtörténnek, olyanok, akár a vázlatok, mintha csak 
sápadt árnyékokból állna az egész. Semmi robajlás, csak halk pisszenések, 
mint egy fénykép, melyet sötét, törött szemüveglencsén át lát az ember. 
Itt valami egy szürke csíkot húz el előttem futtában, ott meg átslisszan 
valami, éppen, mikor a tévécsatornákat kapcsolgatom. A halott macska 
halott lábujjainak hegyével úgy nyom el szinte hangtalanul minden bizo-
nyosságot a padlón, mint a rovarokat.

Így aztán simogatom a kanapét, ledobok egy darab tonhalat a padló-
ra, és aztán órákig nem találok okot arra, hogy feltakarítsam. Annak a 
gyermeki varázsa ez, mikor titokban csinál az ember valamit, közben úgy 
teszek a feleségem előtt és magam előtt is, mintha véletlen lenne, mert 
hát minden oké, vegyünk holnap cipőt a gyereknek, vedd fel a sorozatot, 
kérsz teát? – igen, kérek; csak arról nem esik egy szó sem, hogy senki se 
nyávog, hogy nyissuk ki neki az ajtót. Aztán már ez sem elég, elmegyek 
abba az utcába, ahol laktunk, de a törvény szerint – ahogy esetlenül kibe-
tűzöm – a városi lakást nem örökli meg az ember az ősök után. Csak hogy 
ezt nem mindenki tudja. Úgyhogy lent ácsorgok, és bámulom az ablakot. 
Idegen emberek élik ott a maguk életét, látni a sziluettjüket, úgy érzem, 
mintha valaki hideg ujjaival a gerincemen kopogtatna. Alkonyodik. Vala-
ki felkapcsolja a villanyt Albina nagymama, Witold nagypapa és a Bolond 
nagybácsi lakásában, de olyan esetlenül világít, hiszen mi leszereltük azt 
a csillárt, amely még Pinszkből volt, és most egy másik lóg ott, nincs olyan 
csorba búrája, úgy világít, mintha a halottaim közül senki sem élte volna 
itt az életét, én meg, ahogy állok ott lent, mint egy idióta, pontosan tu-
dom, hogy a falak hosszasan szoknak hozzá a fényhez, egyértelmű, hogy 
ez az új nem működhet.

Aztán ezek az emberek, akikről semmit sem akarok tudni, leoltják a 
villanyt, és elmennek aludni. Most már egész más bámulni az ablaküve-
get. Az utcai lámpa minden egyes rezdülése, a mellette álló, hatalmas 
nyárfa ráncos árnyéka a fenekemtől egészen a tarkómig végig húzza hideg 
ujját. Milyennek kellene lenniük a láthatatlanoknak? A bácsikám vajon 
kövér lenne, mint a halála előtt, vagy olyan ruganyos, mint fiatalon, Wi-
told nagypapa meg épp ellenkezőleg, olyan sovány lenne-e, mint az utolsó 
évben volt, vagy olyan kövér, amilyenre gyerekkoromból emlékszem, hogy 
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hatalmas hasa volt, amibe belefúrtam gyermekfejemet, és háromszor na-
gyobb volt nála? És Albina. Fiatal, még elegáns nő, vagy egy ijedt anyóka, 
akinek száraz, törékeny csomóba gabalyodtak össze a gondolatai?

Ekkor úgy tűnik, mintha egy, az üveghez szorított homlokot és egy 
szempárt látnék, de mindjárt rájövök, hogy mégsem, hogy olyan vagyok, 
mint egy szigorú apa, aki összegyűjti az újságkivágásokat a fia karrierjéről, 
de sosem hívja fel, még saját maga előtt is eljátssza, hogy nem is létezik 
ez a dosszié. A halottaim apja vagyok, és aggódom, hogy idegenek közt 
bolyonganak, nem ismerik sem a berendezéseket, sem a hangokat, csak 
a lakás alakja ismerős számukra. Aztán persze nevetek magamon, ahogy 
itt állok az utcában, ahol laktunk, azon, hogy miket hazudozok majd a 
feleségemnek, ha megkérdezi, hol voltam. De tudjátok, milyen nevetés 
ez: visszaverődik a fogakról és visszazuhan a torokba.

Az első emeleti szomszéd egyenesen nekem jön a félhomályban, bic-
cent a fejével, de mintha nem is tudná, hogy minek bólogat.

– Menjen innen, szomszéd úr, a végén még kihívják a rendőrséget!
– Ki? – kérdezem, és elindulok a Wiatraczna utca felé.
Ott, ahol a gyár állt, most egy új építésű társasház van, a földszintjén 

egy Żabka2, nincs elég nyál a számban, hogy köpjek egyet.

Messze

1
Vagy valami ilyesmi: nagyok és hidegek. Két felnőtt ember, mint két 

nyitott hűtőszekrény. Hetvenötben összeházasodtak, aztán nem sok min-
den történt. A gyerekek, vagyis mi, lettek, amilyenek lettek. Én tüsszente-
ni is félek, amikor viszont a nővérem tüsszent, a fél kerület akarja megtö-
rölni az orrát, vagy felkötni magát, vagy legalábbis rács mögé vonulni tíz 
évre. Ma például piros tűsarkú van rajta, és amikor elment itthonról, apa 
azt mondta: agyvérzést fogok kapni ettől a lánytól. De nem kapott. Anya 
csak ennyit suttogott: megbolondulok. 

Na és tudjátok. 
Ülünk a panellakásban. Elképzelem azt az óriási gramofont, amely le-

játssza ezt a hatalmas panellemezt, az életünket, engem, a nővéremet a 
tűsarkúban és őket kettőjüket ott a tévé előtt. Négy részletet kell még kifi-
zetni. Összeszorítom a műanyag joghurtos kanalat. Szét kéne roppannia, 
de valahogy tartja magát.

2 Żabka: lengyel élelmiszerbolt hálózat (a ford.)
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2
Megyek. Tulajdonképpen az általános iskola óta így járok. Csípőm rin-

gása visszapattan a múló évekről és a tekintetekről. Tűsarkakon rakosga-
tom egymás után, szinte egyvonalban a lábaimat. Tudom, hogy minden 
elvétett lépés a szerény esküvővel egyenlő, vagy még csak azzal sem. Bá-
mulnak az ablakokból, bámulnak az autókból, bámulnak, miközben ci-
giznek és szívnak, a füst öntudatlanul, két patakban ömlik be az orrukba, 
aztán megtölti az agyukat. Mindenki tudja, hova megyek, mindenki, csak 
én nem. Egy szürke Opel Astrából kiinteget egy kéz, így integet már tíz 
éve, valaki itt felejtett egy integető kezet, pecsétgyűrűvel az ujján. Nem 
megyek oda, magam elé bámulok, át a fákon, a karosszériákon és a pane-
lek falain. Sarkaim úgy kopognak a járdán, ahogy egy bádoggal borított 
faszív dobog. Régen nagyon szerettem a könyveket és a szalagokat. Tud-
játok, hogy legyen egy történet, és hogy lobogjunk a szélben. De itt már 
egyre gyengébben fúj a szél, pázsitot telepítettek és játszóteret építettek, 
ez már nem előváros, egyre drágulnak a négyzetméterárak. 

3
Senkit sem szerettem ennyire, még a feleségemet sem az esküvő előtt. 

Nem szeretem, amikor elmegy itthonról, de hát mégsem koslathatok utá-
na. Megy a tévében egy film, egyre keserűbben iszom a teát, nemsokára 
már csak egyetlen cukorkristályt fogok beledobni, ilyenek ezek az orvo-
sok. Annak idején itt gyakorolta a birkózást a fél lakótelep; annyi haszna 
volt, hogy mostanra karfiolfülem lett. Mint a szétálló radarok. Hallom, 
ahogy megy valamelyik hülyéhez. A lányoknak nem kéne felnőniük, nem 
kéne tűsarkakon járniuk, és az összes többi sem kéne. A hetvenes években 
még nem tudtam ezt, a kis szarosok általában amúgy sem tudnak semmit, 
akkor sem, ha megfeszülnek. Az érmek meg ott lógnak a folyosón, többet 
kell portalanítani, mint amennyit csillognak. Mondtam, hogy dobják be 
őket mellém a koporsóba, biztos, ami biztos, nem tudom, igazából minek, 
de ilyeneket mond az ember, hogy mondjon valamit.
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