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ZÁHONYI VASUTAS 
VI. évfolyam, 43. szám 2017. április 03. 

Apróságok 
Nálunk már egyenjogúság van: Régebben inkább a 
kolléganők szerettek kinőtt ruhákban járni, újabban már a 
kollégák is megszerették a viseletet. 

A múltat sokszor nehéz viselni, ha meghatározza 
jövőnket. Van vasutas, amelyik a múltja, és van, amelyik 
a jövője miatt aggódik. 

Sokan megrettennek ötven felett a „lehetőségtől”, hogy 
gyakrabban kell orvoshoz menni: Az öregedő vasutas 
olyan hipochonder, akinek minden betegsége igazi. 

Megint mások attól félnek, hogy hatvan körül elvész a múltjuk. Múltunkban volt a jövőnk – lassan 
jövőnkben a múlt. És elvész a jelen. 

Melyben a szegény vasutast még a tartalék is húzza. Már, ha van az állomáson, mint a béremelés. 
Ami édes mindenkinek, akinek mégsem, az cukorbeteg hipochonder. De ne sértegessük az igazikat 
az örök fanyalgók miatt. 

Akik a demokráciában természetesen védett faj. Még akkor is, ha 
némelyik örül a pletykának, miszerint nincs fedezet az emelésre. Hogy 
megértsd őket, hozzájuk kell hülyülni. Pedig már ők is úgy zsebre 
vágnák, mint akik tettek is érte. 

Mondják, beszélni nehéz, ám sokkal könnyebb, mint hallgatni. 
Legalábbis a hírgyártóknak. Igaz, inkább hír kerüljön az utcára, mint 
bakter. 

A vasutast anya szüli, a sötétben bujkáló kommentelőt alkalom. Félnek 
az igazságtól, az igénytelenségben egységesek, és az ellennek 
drukkolnak. Na, hiszen zsoldból könnyebb élni, mint fizetésből. 

Mindenki vasutas, aki a sínek között botorkál, de a legvasutasabb az, akit értékelnek. Már az ápolók is 
lelépnek, de a vasutasok még maradnak. Fizetésből élnének, de a hála kiismerhetetlen. 

Ahogy a bér megosztja, úgy a sín összeköti a vasutasokat – de sajnos még nem egységesíti. 

A hiány rákfenéje, hogy már mindenkiből lehet vasutas. Legalábbis azokból, 
akik még nem léptek le. 

Bodor Pál (Diurnus), a magyar újságírás doyenje mondta egykor: "Tekerjetek 
szavaimba!" Hajrá! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

AJÁNDÉK 

Az anyós bontogatja a vejétől kapott karácsonyi ajándékot, majd döbbenten mondja: 

– De hisz ez vattával van tele! 

Mire a veje: Anyuka, hát maga kért fülbevalót karácsonyra! 

IGAZSÁG 

A nyuszika találkozik a nagykabátos farkassal az erdőben. 

– Szervusz, nyuszika, én vagyok az Atyaúristen – mondja a farkas. 

– Nem, te a farkas vagy. 

Erre a farkas széttárja a kabátját, mire a nyuszika: Te Atyaúristen! 

 

Londoni élményeit meséli a skót a barátainak: 

– Ezek az angolok mind őrültek. Képzeljétek, hajnali háromkor beront egy angol a szállodai 

szobámba, üvöltözik és csapkod… 

– Szörnyű! És te mit szóltál? 

– Semmit. Nyugodtan fújtam tovább a dudámat… 

Balogh Attila 
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