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Hárítás és vonzás
Valamiért Benjamin Franklin jutott eszembe a napokban. Biztosan megártott a
hőség, mentségemre, hogy nem a politikus – bár erénye is volt, Pennsylivania
kormányzójaként nem fogadott el fizetséget – hanem a feltaláló Franklinra gondolok.
Sok mindennel foglalkozott, és többnyire hatékonyan, persze, közel sem biztos, hogy
minden ötletének örülünk mostanában. Például nemszeretem gondolat sokak
számára a nyári időszámítás, bevezetését ő javasolta először 1784-ben. Kicsit
korábban, 1752. június 15-én szimpatikusabb eredménnyel járó kísérletet végzett,
amelynek napjainkban is komoly hasznát vesszük.
Sárkányeregetés közben, bár a sárkányokat, legyenek azok házi, vagy mezei
jószágok, nemigen tudta emlékké varázsolni, sikerült felfedeznie valamit: Egykor
„Franklin-cső” volt a neve, manapság villámhárítóként ismerjük, és időnként
nehezebb volna nélküle az élet. Alighanem sokunknak tetszene, ha az élet más
területein is működne az amúgy egyszerű találmány, mert bizony volna mit
elhárítania a villámokon kívül is. Azért, hogy könnyebb legyen az élet.
A jó öreg jenki az esernyőhöz hasonlatos megoldásban is gondolkodott, mondván, villámveszély
idején a hátul lelógó földelés megvéd a bajtól. Valami
ilyesmi kéne a mindennapi életünkben, biztosan mindenki tudná, hogy mitől,
de főleg kitől védje meg a rafinált szerkezet. Alkalmasint magunk fölé
emelvén minden tolakodó lepattanna rólunk, legyen az kéretlen hódolónk,
netán kárunkat, esetleg mindenféle földi javainkat kívánó cimbora.
Egyszerűen levezetnénk a földbe az ártalmas kollégák megnyilvánulásait,
no, az ártalmas kolléganőkét is, bár olyan biztosan csak elméletben létezik.
Egyébként jó volt ez a hétvégi hőség, harminc fok felett már könnyen ötletel
a vasutas. Mit tagadjam, beugrott néhány gondolat, mi mindent hárítanék el,
ha volna mivel. A jégesőtől kezdve az üzemi kosztig terjedt a skála, nem
beszélve néhány „kedves” emberről. Igazából viszont a cselszövés, az
ármánykodás és a sunyi, cinikus hallgatás vezetnék a listát, melyből annál
többet tapasztalhatunk, minél magasabbra nézünk. De szó se róla,
fölszintes valóságunkban is találkozhatunk bőven olyanokkal, akik
mámorosan vetik magukat eme fortélyok művelésébe.
Inkább maradjunk a villámhárítónál, mert bizony az
nem csak hárít, de vonzani is tud, nem véletlen, hogy
„villám vonzó”, is volt egykor a neve. Hiszen a hátul
lógó földelésen kívül a tetején állt és az ég felé nézett
valami, hogy magához vonzza a villámokat. Lehet,
hogy mégis az volna a legfontosabb alkatrésze ama
bizonyos csodaernyőnek: Nem hárítanánk, hanem
magunkhoz vonzanánk az embereket. De talán
sikerülne ernyő, és mindenféle más eszköz nélkül is.
Hogy könnyebb legyen az élet.
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HUMORSAROK
MARYLOU
A feleség odalép a reggeli kávéját kortyolgató férjéhez, és jól pofon vágja: Találtam a zsebedben
egy cédulát, amire a Marylou név volt írva. Azt hiszem, némi magyarázattal tartozol!
– Csillapodj édesem. Így hívták azt a lovat, amire a lóversenyen fogadtam.
Két nap múlva a feleség még nagyobb pofont kever le a férjének.
– Ezt most miért kaptam?
– Tegnap este telefonált a lovad...

AKADÁLY
Két barátnő beszélget: Tudod mi van a férjed és én közöttem?
– Mi?
– Tulajdonképpen már csak te...
DIAGNÓZIS
Egy férfi elmegy az orvoshoz, és elpanaszolja, hogy mostanában nagyon kimerült, fáradt. A doki
kérdezi, hányszor él nemi életet a feleségével?
– Ötször, hatszor hetente.
– Szeretője van?
– Igen, hetente ötször őt is kielégítem.
– Akkor megvan a válasz a problémára! Ez a sok közösülés!
– Megnyugtatott doktor úr. Már azt hittem, hogy az a rengeteg önkielégítés...
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