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MAYER ZSÓ  
 

Érzések 

 

Először félve keresték egymás társaságát, látásból emlékezett 

a nő és férfi egymásra. Közös érdeklődésük a zene iránt fel-

emelő érzést jelentett számukra. Mindent, ami a zenével össze-

függésben állt, rajongva szerettek. Szívesen vettek részt külön-

féle programokon. Egy-egy kedvelt melódia hallatán elfeled-

kezve magukról, szemüket lecsukva érezték a lágy dallamot. 

Miután elhalkult, vették észre, mennyire átadták magukat a 

zene világának, kedvenc időtöltésüknek. Útjuk hazafelé 

egyirányba vezetett, ilyenkor megbeszélték az elhangzottakkal 

kapcsolatos gondolataikat. Valami más is elindult mindkettő-

jük szívében. Érezték, de még maguknak sem merték bevallani 

ezt a bizonyos „mást”. A nő úgy hitte, megtalálta azt, akit ke-

resett mindig. Ha kedvet éreztek egyik vagy másik kedvelt 

hobbijukhoz, nyomban hívták egymást az eseményre. A te-

remben, beülve szokásos helyükre, a műsor előtt megosztották 

magánéletük ügyes-bajos dolgait, csak a felcsendült dallam 

szakította meg csevegésüket. Ismét úrrá lett rajtuk a zene ha-

talma. Egyszer – felpillantva – a jegyszedő néni komor tekin-

tete zavarta meg nyugalmukat. A férfi ezúttal felismerte a 

szomszédjában lakó nénit. Ez idáig nem tűnt fel a közeli isme-

retség. Biccentett fejével, ő vissza, jelezvén ismeretségüket. 

Kissé ideges lett, hiszen a jegyszedő a feleségének jó társalko-

dónője volt otthon. Ezután csak a zenére koncentrált. Hobbi-

társa megérintette kezét, remélve, hogy viszonzásra talál, de 

nem így történt. Hazafelé a férfi kifogást keresve, dadogva je-

lezte a nőnek: őt várja régen látott barátja, beülnek egy italra 

valahová. A nő leplezte csalódottságát, nem válaszolt, így el-

indult egyedül, magányosan otthonába. Elkezdődött köztük 

valami, de ez az érzés mégsem az, amire ő gondolt. A zene 

szeretete továbbra is érdeklődésük középpontjában maradt, de 

immár a koncertteremben egymástól távol ülve adták át magu-

kat az áhítatnak. Miután ballagtak kifelé a teremből, a férfit 
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várta odakint a barátja, nem félreérthető módon üdvözölték 

egymást, és egy irányba indultak tovább. A nő most érezte 

csak igazán a csalódottságát: ez a „más” még annál is másabb 

volt, mint amire ő gondolt. 
 

 

Kérdések 
 

Kíváncsi volnál-e, milyen a zenebohóc? 

Ha trombitáját fújja, tombol-e a kedve? 

Orcáján szívpírja mosolyog-e? 

Állán a rizspor verejtéke táncol-e? 

Milyen, ha szomorú, vagy csak rossz a kedve? 

Csupa olyan kérdés, amin gondolkodhatsz végre. 

De hát, mi a lényeg? A gyerekek nevettek, 

Szomorúságukat felejtették a felnőttek. 

Mindezt látva a bohócnak lelke boldogsággal telt, 

Trombitájának szívében ütemesen vert a csend. 
  

 

Vihar 
 

Görcsbe rándult izmokon 

Hullámzik a fájdalom, 

Verejtéke barázdát szánt 

Arcomon, mely halovány. 

Fáradt test, sajgó lélek 

Kiált a semmiségbe, 

Válaszol az ég dörgése, 

Cikázó villámok tüze. 

Fák ágai földre hullva 

Diónyi jegek olvadnak, 

Vonuló vihar, síri csend 

Száradó könnyeken. 
 

*** 
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