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MAYER ZSÓ  

 

Nyári kalandok 

 

Fakó sugarait villogtatta a nyár. A tó partjának köveit hullá-

mok nyalogatták fényesre, vize langyosan simogatta a nádast. 

Hattyúpár úszott békésen, egymástól karnyújtásnyira. Békát, 

halat találtak csőrükkel, fejjel elmerülve a vízben. Jóllakottan 

bámultak kifelé a partra, ahol száraz kiflit tördelt egy nénike, s 

tenyeréből hajította a madarak felé. Egy vadkacsa közelített a 

part kövei közé, mögötte hét sárga pelyhes kicsinye úszott, 

remélve, nekik is jut az eledelből. Nem messze grillezett egy 

család négy-öt gyerkőccel. Sült hús- és pácillat volt érezhető a 

levegőben, a szabadban pedig nemcsak sütni, hanem enni is 

jobban esik, főként nyári estéken. Pár méterre dinnyét árulnak, 

görögöt és sárgát, közben alkudoznak az eladóval. Különböző 

praktikákat emlegetnek, hogyan állapítható meg az igazán jó 

minőségű, melyiket érdemes megvenni. A fagylaltárus sem hi-

ányozhat a vízpartról. Gyümölcsfagylaltok szín-kavalkádja. 

Piros, zöld, sárga és barna maszatos arcocskák beszélik meg 

egymás között, melyik a legfinomabb gombóc. Népzenés mű-

sor hangja hallatszik távolról. Én jobban szeretem a rockot, én 

a jazzt – társalognak a fiatal lányok és fiúk. Pöttyös labda ve-

tődik közéjük, nevetve visszadobják a küldőnek. Egy öregecs-

ke néni és bácsi kézen fogva andalognak egymás mellett für-

dőköpenyben, de jó is látni őket! Lerí róluk, mennyire óvják, 

szeretik egymást, még mindig, vagy talán a közelmúltban ta-

láltak egymásra. Mindegy is, kellemes látvány. Én pedig né-

zem az azúrkék hullámokat, azok lovasait, a szörfösöket, és 

eszembe jut, mikor a párommal motoron száguldottunk a tiha-

nyi szabadstrandra. Annak parkolójában megállva sután száll-

tam le az ülésről, és a jármű ránk borult. Strandolók húzkodtak 
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ki alóla bennünket. Szerencsénkre, kisebb karcolással megús z-

tuk a balesetet. Mosolyra húzom a számat: de jó is volt anno... 

Fiatalok voltunk, bolondosak, veszélyt nem éreztünk.  

 

 

Celebek 

 

Ők azok, akik képtelenek öregedni. Genetika vagy orvosi szi-

ke – mindegy. Ők testben fiatalo(sa)k. Minden létező dolgot 

elkövetnek, ami fizikai értelemben széppé teszi őket. Egy a lé-

nyeg: hogy a külvilágnak megfeleljenek, dicshimnuszt zengje-

nek külsejükről: te semmit nem változtál tíz-húsz év alatt! 

Hogy minden szempár rájuk szegeződjön! Számukra mindez 

mindennél fontosabb. Hogy óriásplakátokra kívánkozó kebe l-

csodává, formás alakú, hátsó fertályát riszáló nőcskévé válja-

nak, és minden férfi rajtuk legeltesse a szemét – ez a lényeg 

számukra. Hogy a lelkük mindezek által milyenné vált, csak 

akkor tapasztalják, ha csalódnak, nem kívánt helyzetbe sodor-

ják magukat. Eztán jöhet a pszichiátria, a pszichológus. Óriási 

munkát fektetnek gondozásukba a szakemberek, hogy betegeik 

elfogadhatóvá váljanak önmaguk, embertársaik számára, s ha 

szerencséjük van, és sikerül, olyanok legyenek, mint a hasonló 

korú, szerényebb külsővel megáldott, normális életvitelű társa-

ik. Hangsúlyozom: ha sikerül! Ha nem, jöhet a maguk ellen 

fordulás szindróma, netán az útjukba kerülő embereken való 

öncélú átgázolás. Mindegy, hogy mivel, csak a címlapon sze-

repeljek. Oda kellene figyelniük, hogy tartalmas, értékes életet 

éljenek. Így talán háborgó lelkük is megnyugodna, hogy em-

bermértékű léptekkel haladva jussanak túl útjuk göröngyein!  

Lehet, hogy sötét napszemüvegemet rózsaszínűre kellene vál-

tanom? – 


