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Teáskanál 

A halottak csak akkor használnak cukrot, ha mi magunk a kezükbe 
adjuk a teáskanalat és körkörös mozdulatokat teszünk a pohárban. A cu-
korkristályok úgy tesznek, mintha tornádóvá változtak volna, a forgósze-
lek körhintaként pörgetik a tealeveleket. Még mindig forognak, amikor a 
csészealjnak támasztott kanál már kihűlt. 

Legyen mozgás. Hagyjuk a hangyát elmenekülni az abroszról a sütimor-
zsával. Darázs kell az asztal alá. Legyen zümmögés. Hogy lefegyverezze 
az ilyen jelenetek csendjét, mielőtt a holtak olyan szavakkal szólnának, 
amelyeket vékony papírlapokkal ragasztunk hozzájuk. Mielőtt elbújnánk 
a hátuk mögött, elkezdenénk ott beszélni és azt képzelnénk, hogy valójá-
ban ők mozgatják a szájukat. Később a tányér fölé helyezzük az ujjaikat, 
szétmorzsoljuk nekik a teasüteményeket, összegyűjtjük a morzsákat az uj-
jaik végére, amiket mi magunk nyalunk le. Végül, a marionettek súlyától 
fáradtan a térdükre tesszük a kezüket, ezzel jelezve, hogy itt az uzsonna 
vége, és az emléké is. 

A halottak nem tudnak egyedül felöltözni. Mi öltöztetjük fel őket. 
Ugyanez a helyzet a fésülködéssel, borotválkozással, a hajcsatok és a 
mandzsettagombok berakásával. A kályha megrakásával és a fütyülő te-
áskanna odébb rakásával. 

Le kell tisztítani a cipőjüket. Megnyalni helyettük a bélyeget és leveleket 
küldeni, amik hozzánk nem jutnak el. Nem gondolják át, hogy miért nem 
gondolkodunk helyettük, szóval a mi gondolatainkkal gondolnak ránk. 

Megesik, hogy kesztyűben és kötött sapkában ülnek a melegben. Vagy 
hósapkákban egy befagyott folyónál, ahol múlt tavasszal ott felejtettük 
őket.

A gyerek otthagyja a nagypapát egy csésze teával. Holnap újra elmegy 
és megcukrozza neki. Újra és újra elmegy, ameddig csak el nem fogy a 
világ összes cukra.

Tűpárna 

A kislányt aggasztja, hogy nem tudja megetetni a követ. Nem azért, 
mert nem találja a száját. Tudja, hogy tele van szájakkal. Csak azt nem 
tudja, hogy mit rakjon oda, amit meg is akarna enni. 
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A konyhába megy egy törött csészealjért, amiből a macska ivott. Meg-
húzza az anyja kötényét, egyszer, kétszer, így kelti fel a figyelmét. Nyitva – 
egy percre az anya kiszakadt a hús aprításából. A lány a csészealjra mutat, 
teljes lényével kéri.

– Vidd. 
Az anya visszamegy a vágódeszkához, és folytatja az ütemes püfölést. 

Szapora tempóval.
– Csak meg ne sérülj.
De megsérül még mielőtt átlépné a küszöböt. Túl erősen szorítja a nagy- 

ujját a csorba részhez. A vér összegyűlik a macskaitató csészealjon.
Most elviszi a követ. Olyan óvatosan vitte, mint egy kiscsibét. Letérdel, 

és leteszi a csészealj szegélyére. Finoman meglöki, mint egy vak állatkát, 
hogy odamenjen, ahol a vér van. Gurul, és megdermed. Nem mozdul. 

 A gyerek kér egy tűpárnát. Ott, ahol korábban tű volt, most nincs sen-
ki, öreg és tűnyomos. Éjszaka, amikor sötét van, ráteszi a követ. Kenyér-
héjat ad neki. Odébb megy, és vár. 

A kenyérhéj melletti fehér dolog – a kenyér bele – az egyetlen, ami 
fénylik. A gyerek tudja, valahonnan tudja, hogy az éjszaka nehéz, ráne-
hézkedik mindenre: a szénre a vödörben, a gombokra, a cérnára, a szem-
héjra. Az éjnek súlya van. A kenyérhéj még mindig fényes, mozdulatlan.

Nem tud aludni. Attól fél, hogy nem veszi észre, amikor a kő meghal. A 
kezében fogja vinni a halottat, beszélni fog hozzá, egy ágyban alszik vele. 
Fél, hogy meghal, mert semmit nem eszik. 

– Anya.
Nem szabad felkelteni anyát, mert ránehezült az éjszaka.

Toll 

 – Nem tudod, hogy hol vannak a halott madarak? – kérdezte a kislány 
a követ, mert senki nem tudta, akit eddig kérdezett. Nem temetik el őket 
és nem temetik el magukat sem, szóval a földön kellene lenniük. És mivel 
annyi van belőlük, mint az emberekből, kettesével kellene a földön feküd-
niük. Vagy az egyik a másikon. Nem csak a fák alatt, hanem a járdákon és 
az utcákon, mert a madarak képesek meghalni repülés közben, az embe-
rek pedig csak séta közben. Ez nem egy olyan dolog, amihez mindenkép-
pen meg kell állni.

– Szóval hol? – kérdezte a gyerek, mert az egész kertben nem volt 
egyetlen tetem sem, amiből kiköltözött volna egy madár. Csak tollakat 
talált. Megérintette őket, és azt gondolta, hogy végül egyetlen madár sem 
esett le, ami a levegőben halt meg. Könnyebbek lettek, és csak lebegnek.
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Így fordulhat elő zápor a tetőn kopogó verebekkel, vagy fekete eső, ami 
lemossa fentről a varjakat. Vagy olyan tél, amikor ki kell szedni a galam-
bokat a hóból. De az is lehet, hogy semmi ilyesmi nem fog történni, és a 
halott állatok a mennyben maradnak, az emberek meg a földön. 
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