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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 31. szám 2018. február 18. 

Ha hétfő, akkor ZV 

Igen, már megint hétfő van. 
Kora tavaszias, bár sem az új 
bér, sem az új élet illatát nem 
érezni még. Ám mégis csak 
egy új hét, új lehetőségekkel, 
új tapasztalatokkal mindazok-
nak, akik unták már a múlt 
hetet. Azoknak viszont nem 
lesz szerencséjük, akik a 

változatlanságot szeretik, hiszen hétfőn akár új 
élet, sőt, új szerelem is következhet. Ami már 
annál is bonyolultabb történet volna, mint a régi-
új cafetéria. De egy új hét mindig új történeteket, 
híreket hozhat, mondjuk a jövő hétfőre. Ezért a 
biztos pont kedvelőinek ismét megjelenünk. Csak 
úgy, mint szoktunk, már nyolcadik éve. 

Hogy örüljetek, vagy bosszankodjatok: te jó ég, 
már megint! Ráadásul pont hétfőn, legyen inkább 
kedden? Lehetne, de kedden úgyis a hétfőt kéne 
kipihenni – morogsz tovább, de ha már belénk 
botlottál, lehet, belénk is olvasol. Végül is azért 
vagy olvasó. Néha előfordul az is, hogy érdekel 
valami, olyankor végigolvasod, sőt, az is 
előfordult már, hogy kimondottan tetszett egyik-
másik szájtépésünk. Majdnem mondtad a 
kollégádnak, nem is olyan rossz, de 
meggondoltad, még kinevet. De talán már hiányozna, ha nem fognánk a helyet a 
gépeden, na és az idődet hétköznap és olykor hétvégén. Nyugi, egyelőre úgy néz ki, 
nem fogunk hiányozni. 

Nem hát – gondolod magadban – nekem már most sem hiányoztok! Persze, addig 
nem hiányzik valami, sem valaki, amíg van. Utána meg késő bánat, eb gondolat. De 
vajon meddig tart az eb gondolata, és hol kezdődik a bánat. Akkor inkább legyen az 
eb, azt mondják, a legjobb barátunk. Néha emberben is kerül olyan barát, aki nem 
akar elmenni a bánatig. Igaz, nem könnyű eldönteni, hogy meddig barát, és mettől 
más – ellenfél, zsarnok, ellenség. 
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Amíg nem tudni a határt, maradj az 
olvasásnál, az nem túl veszélyes 
időtöltés, mi meg csendesen hízni 
kezdünk, amikor halljuk, hogy szidod 
a betűinket: legalább tudjuk, mégis-
csak elolvasol bennünket. Na, igen, 
azért vagy olvasó. 

Akár az én olvasóm is, ha idáig 
eljutottál, akkor feltétlenül, hiszen már 
csak pár sor van. Legalábbis ma, 
aztán meglátjuk, megismersz-e még 
a következő hétfőn. Vagyis csak te 
látod meg, én nem kérdezős-
ködhetek. Szerencsére te sem 
nagyon kérdezel, így nem kell 
megmagyaráznom, ha valami bu-
taságot írok. Mégis, ketten érünk 
egyet, hiszen író nélkül nincs olvasó, 
fordítva viszont még durvább lenne a helyzet. Megértjük egymást anélkül, hogy 
kérnénk azt, és kéretlenül segítjük egymást, közben úgy teszünk, mintha nem volna 
szükségünk egymás segítségére. Lehetne rosszabb is, kedves olvasó, ezért 
legközelebb is írok, mondjuk megint hétfőre. 
Neked. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

FEKETE 

Két barát issza a sörét a kocsmában. 

– Képzeld, tegnap nemi erőszaktól mentettem meg a feleséged! 

– Köszi, de hogy csináltad? 

– Rábeszéltem... 

 

ORVOSNÁL 

A férj elpanaszolja orvosának, hogy egy ideje már nem áll fel neki az ágyban. 

A doki berendeli a feleséget. 

Megérkezik a feleség, akit azonnal levetkőztet. Megkéri, hogy forduljon háttal, hajoljon le és 

mozgassa a fenekét. 

Néhány perc múlva közli a férjjel: 

– Sajnos nem tudok segíteni. Nekem sem állt fel… 

Balogh Attila 
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