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– Én tulajdonképpen nem is szeretem a teát – mondta szó-
rakozottan a költő félig magának, félig a kérdésre válaszolva, 
miközben leült az ablaknál, és elkezdte rángatni maga alól  
a sálat.

– Az kár – válaszolta a pincérnő. – Mert ez egy teázó. 
– Azért leülhetek? – kérdezte a költő bátortalanul, és már ug-

rott volna fel, hiszen tulajdonképpen már ült is.
– Persze, hiszen a vendég az vendég, akár szereti a teát, akár 

nem – mondta Szekeres Jázmin, és nagy üggyel-bajjal a fogasra 
akasztotta az irgalmatlanul hosszú sálat.

– A munkám miatt kell – magyarázkodott a költő.
– Mondja, mivel foglalkozik tulajdonképpen?
– Elméletileg én egy költő vagyok. Verseket írok – mondta a 

költő.
– És gyakorlatilag? – kérdezett vissza Szekeres Jázmin.
– Gyakorlatilag... gyakorlatilag nem is tudom... – válaszolt  

a költő tétován és kicsit szégyenkezve, de Szekeres Jázminnak az-
nap annyira jó kedve volt, hogy azt még egy egészen szomorú 
költő se tudta volna elrontani.

– A kekszet csak szereti. 
– A kekszet nagyon! – vágta rá a költő lelkesen, mint egy 

kisgyerek.
Az igazi költők olyanok, mint a gyerekek, szemlélődnek és 

csodálkoznak, meg csodálkoznak és szemlélődnek. Ez a dolguk, 
meg az, hogy leírják, amire rácsodálkoztak. De ez a költő sajnos 
annyira el volt foglalva a saját költőségével, hogy nem maradt 
ideje szemlélődni. Így aztán nem is látott semmit, amire rácso-
dálkozhatott volna, és nem is volt semmi, amit leírhatott volna. 
Csak sóhajtozott naphosszat, a sáljával vesződött, és egészen 
mostanáig céltalanul csatangolt a városban, mint egy kölyök-
kutya.
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tányérján egy rövid ideig, aztán szép lassan kezdtek fogyatkozni, 
de azt Szekeres Jázmin már nem várta meg, visszament a pultba, 
és feltette forrni a teavizet. 

– Megszomjaztam – mondta a költő a huszonkettedik vaníli-
ás gyömbéres csillag után. – Kérhetek valamit inni?

– Egy teát? – kérdezte Szekeres Jázmin, és gyorsan hozzátette: 
– Ez egy teázó.

– Hát jó – mondta csalódottan a költő, minden eddiginél bá-
natosabban.

– Meglátja, jót fog tenni. A tea felélénkíti a testet, kellemessé 
teszi a hangulatot, és tudatossá az elmét. Persze csak az igazi – 
mondta akkora meggyőződéssel a pincérnő, hogy még a költőt is 
kíváncsivá tette. – Nem én mondom, Sen-nung császár mondta. 
És ötezer éve nem cáfolta senki!

– Az már valami! – jegyezte meg a költő csodálkozva, és siet-
ve nekilátott élete első igazi teájának, amihez legnagyobb örömé-
re kapott még három vaníliás gyömbéres csillagot. 

– Ha tanácsolhatok valamit, várjon egy kicsit! Ne siessen! En-
gedje fürdeni a teafüvet a kannában, adjon neki időt, hadd bon-
takozzon ki! A jó teához, csakúgy, mint a jó gondolatokhoz, idő 
kell – magyarázta a pincérnő, és visszasietett a pulthoz.

A tétova költő magára maradt az ablak melletti asztalnál. 
Egészen hosszú percekig nézte a városi házakkal szabdalt eget, 
aztán egy kutyát sétáltató ballonkabátos öregurat, aztán a szom-
széd francia vendéglő bajuszos pincérjét, ahogy serényen hajto-
gatja a teraszon az abroszokat, aztán a mentazöld ablakpárkányt, 
aminek új festék szaga volt, aztán a kerek rózsaszín márványasz-
talt maga előtt és rajta az üres tányért, amin a vaníliás gyömbé-
res csillagok voltak, aztán elővett egy papírt, és miközben lassan, 
komótosan a teáját kortyolgatta, elkezdett írni egy verset egy  in-
digókék sármányról, ami egy virágzó cseresznyefán furulyázik.
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