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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 9. szám 2013. július 23. 

Ötletnuku uborkája 

Bevégeztetett! Egész pontosan az történt, hogy megkérdeztem, mi tévő legyek, 
hiszen minden jel arra utal, hogy rendesen nyár van. Ő kapásból az uborkát 
emlegette, most van a szezonja, foglalkozzak hát vele, ahogyan egy rendes 
újságíróhoz illik nyáridőben. Erre úgy döntöttem, beállok plagizátornak, és előke-
restem, mit írtam tavaly ilyentájt. No miről, hát a kovászos uborkáról, meg Krúdyról, 
mert hogy ínyenc lévén nagyon szerette. Persze, szerette ő a szépasszonyokat is, 
de akkoriban még pajzánabbak lehettek a nyarak, vagy az asszonyok, esetleg 
mindkettő, mert most csak az ubi forog közszájon, na meg a béremelés. De az 
olyan kevés, meg ritka, hogy nem jön ki belőle még harminc sor sem. 

Szóval plagizálnám magamat, tehát maradok az uborkánál, mert az 
lehűtve jó és kellemes tud lenni ebben a nagy melegben, és még a 
pajzánságot sem süthetik rá senkire, aki zöldségekről ír. Persze, volna 
éppen más lehetőség is, például a szabadság, egyenlőség vagy a 
testvériség, de Ötletnuku szerint esély sincs egyenlőségre, legfeljebb 
szabadsága van még, de mostanában nem nagyon tud élni azzal sem. A 
testvéreket meg hagyjuk, nem tehetnek rólunk, ahogyan mi sem róluk. 
Pedig olyan szépeket lehetne írni mindháromról, hogy senki nem hinné el. 
Nincs mese, csak az uborka jöhet számításba. 

Tehát, ha önmagamtól akarnék szellemi terméket orozni, 
most ismét le kéne írnom a kovászos rejtelmeit, de idén az 
első adag nem lett jó, a második még nincs kész. Meg aztán 
bárki elolvashatja, napra pontosan egy éve jelent meg, és 
úgy hallottam, utána tömegével készültek a jóféle 
kovászosok a környéken. Volt még szó a kovászról is, 
hiszen ha jól sikerül, komoly összetartó erő, és nem csak az 
üvegben, ha pedig megromlik, akkor bizony megmérgez 
mindent, még az életet is. Tehát újat kell készíteni, amíg 
nem késő, lehetőleg mindenkinek a szájíze szerint. Ez az, 
ami nem fog menni, úgyhogy nyugodjunk bele, elég, ha pár 
embernek megfelelünk, és persze önmagunknak, az már fél 
siker. A másik fele majd csak megérkezik. 

Nem maradt más, mint Ötletnuku uborkája, de még azt sem tudom, 
hogyan szereti, sőt, hogy szereti-e vajon. És persze, az is fontos, 
egyáltalán tud-e kovászt készíteni, mert anélkül bizony még az ubi 
sem lesz jó, hát még más. Nyilván az is lehet, hogy profi kovászos-
ügyben, szerintem még nagyon jó ötletei is volnának, és lekörözne 
mindenkit a szakmában, ha végre kibontakozna kedve szerint. 
Mindenesetre kíváncsi vagyok, milyen kovászost tudna összehozni, 
kivárom, és jövő ilyenkor arról írok majd. Feltéve, hogy nem lesz titkos 
a recept. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

GAGYI NAGYI 

Két barát beszélget az életről. 
– Tulajdonképpen miért hagyott el a feleséged? 
– Egyszerűen nem akart velem tovább élni. 
– És nem számolt azzal sem, hogy milyen gazdag, öreg nagypapád van? 
– De, sajnos azzal számolt, így most ő lett a nagymamám... 

 

BETYÁTBECSÜLET 

A misszionáriushoz így szól a fekete törzsfőnök: 
– Látod ott azt a sok fekete asszonyt? 
– Látom. 
– Rajtad kívül van még más fehér ember az őserdőben? 
– Nincs. 
– Hát akkor, idefigyelj! Annak a sok fekete asszonynak fehér gyerekei születnek! Ezért 
most mi büntetésből téged megeszünk! 
Erre megszólal a misszionárius: 
– Látod ott a fehér kecskéimet? 
– Látom. 
– És látod közöttük azt a néhány teljesen fekete gidát? 
– Látom. 
– És mi a véleményed? 
– Ha te hallgatsz, akkor én is hallgatok… 

Balogh Attila 


