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Az ezüst toll 

 

— Leülhetek?  

A kérdés úgy hasította ketté a fejemben kavargó káoszt, 

ahogy Ica portörlőjének a nyele a sarokban gubbasztó morcos 

pók hálóját. Az ízeltlábú nem véletlenül nézett ilyen dühösen a 

világra: a Literes csaposa hadat üzent neki, és bármilyen mű-

vészi szőttessel is állt elő, vasárnaponként Ica a félelmetes sep-

rűvel újra és újra megsemmisítette alkotását. Legutóbb alig fél 

órával ezelőtt.  

Sörömet kortyolgatva biztattam némán az apró takácsmes-

tert a harc folytatására, időnként beleszívva a cigarettámba. A 

pók régi ismerős volt: jópár elhajló estén néztünk már farkas-

szemet a korsó felett. Már-már ott tartottam, hogy nevet is ad-

jak neki, azonban ahányszor elhatározásra jutottam, a pók 

annyiszor cáfolt rá a tervezett nevére. Így néma beszélgetéseink 

során ő maradt a Pók, én pedig az értetlen Kétlábú. A hang 

most egy ilyen beszélgetést szakított félbe. Gondolattöredékek-

ből szőtt kusza hálót, amelyek szavakká formálódva a Pókot 

fonták körbe.  



[9] 

 

Az érkezőre néztem. Valahonnan ismerős volt. Magas, őszülő 

szőkésbarna hajú, megnyerő arcú, szomorú szemű férfi. Pró-

báltam kitalálni, hol találkozhattam már vele, de ahogy válo-

gattam a múlt eseményei és a távoli helyek között, semmi nem 

ugrott be. A durván munkált faasztalon álló söröskorsóm felé 

nyúltam. Az idegen ezt láthatólag igennek vette: kigombolta 

hosszú kabátját, és leült velem szemben.  

Beleszívtam cigarettámba, és nem foglalkoztam azzal, hogy 

másfelé fújjam a füstöt. Ez a kis sarok az enyém volt, az én 

birodalmam, ahol testőrparancsnokként a Pók vigyázta a visz-

szavonuló, magányos uralkodó nyugalmát, elcsípve egy-egy 

szemtelen, arra tévedő legyet. Idegennek ebben a királyságban 

nem volt helye. A Pókra néztem, ő bosszúsan legyintett: „Ez a 

tied, látod, megint fegyvertelen vagyok.” „Beszari!” — lövelltem 

felé egy gondolathullámot. „Zsarnok!” — fordított hátat. Elhúz-

tam a számat, majd a férfi felé fordultam:  

— A pultnál kell rendelni, itt nem szaladgálnak az asztalok 

között pingvinek — közöltem vele, látva üres kezeit, és feltű-

nően nem épp ilyen helyre illő, elegáns öltönyét.  

— Nem inni jöttem.  

— Viszlát — vontam meg a vállam, majd újra a sörnek, a 

cigarettámnak és iparművész testőrparancsnokomnak szentel-

tem a figyelmemet. A hamutartó púposan állt az asztal közepén, 

a sok egyforma végű csikk egymásra halmozódott. Nagy mű-

gonddal eligazgattam őket égő cigarettám végével, majd az így 

keletkezett lyukba levertem a hamut a parázsról. Nem érdekelt 

tovább az idegen. Csak egy arc volt a szürke masszából, egy 
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senki, egy pixel a mátrixban. Szótlanul ült velem szemben, lát-

hatólag nem tudta hova tenni érdektelenségemet. 

— Nem tudja, ki vagyok, ugye?  

— Nem.  

— Érdekli?  

— Cseppet sem.  

— Azért én bemutatkoznék.  

— Ha magának úgy könnyebb! — fújtam ki a füstöt. Korsó-

mat a számhoz emeltem.  

— A nevem Jankó Levente.  

A sör hirtelen félrecsúszott. Fuldokolva szabadultam meg a 

légutaimba jutott buborékoktól. Az idegen — te jó ég, dehogy 

idegen! — türelmesen ült, várt, amíg az utolsó alkoholcsepp is 

megtalálja a tüdőmből kifele vezető utat, majd segítőkészen egy 

papírzsebkendőt nyújtott felém.  

— Kösz — krákogtam, törölgetve ruhámról, kezemről és vé-

gül az asztalról az alkalmatlan helyre került sört. — Maga léte-

zik?  

— Létezem.  

— Hogyan? Azt hittem, én találtam ki.  

— Valóban. Maga talált ki, tehát létezem. Van legalább egy 

olyan világ, ahol én valós vagyok.  

— Francba — suttogtam magam elé hitetlenkedve.  

— Ahogy mondja.  

— Miért jött?  
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— Azért, hogy megkérjem: folytassa a könyvet. Hónapokkal 

ezelőtt megállt az írással. Félbehagyta, ráadásul egy olyan pon-

ton, ahol hogyismondjam... nem érzem túl jól magam.  

— Fra...  

— Pontosan.  

— Nem tudom folytatni.  

— Segítsek?  

— Jó lenne.  

— Találkozzunk holnap ugyanitt. Mesélek magamról. Az éle-

temről.  

— Megtenné?  

— Persze.  

— Kösz.  

— Most már megyek.  

— Viszlát.  

— Holnap jövök.  

— Kösz. Viszlát.  

— Kérem...  

— Igen?  

— Ne írjon, ha nem tud sorsot rendelni a szereplőihez. Ké-

rem!  

Nem köszönt el. Megfordult és elment.  

 

Másnap este a szokott időben megérkeztem a sör-, fröccs-és 

cigarettafüst-szagú palotába. Icához sétáltam.  

— Volt az a pasas, akivel tegnap beszélgettem?  

— Volt. Te, ki az?  




