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Hétfőre, csak úgy, mert tavasz van
Hogy örülj. Mert még a tél sem fogott ki ezen a fránya újságon, vagy min.
Esetleg bosszankodj, mondván, miért nem lehet lazítani, épp elég dolgod
van nélkülem is. Ráadásul pont hétfőn, amikor ki sem látsz a munkából,
vagy a fáradtságból. Akárhogy is, de fárasztó nap nélkülem is, az biztos.
Leginkább a szemeknek, ha szépen csillognak, ha tompán fénylenek a
hétvégétől. Igaz, kedden meg a hétfőt kéne kipihenni – morogsz tovább –
de, ha már belém botlottál a postafiókodban, akkor belém is olvasol.
Végül is azért vagy olvasó.
Néha előfordul, hogy érdekel valami, olyankor végigolvasod, sőt, az is
megesett már, hogy kimondottan tetszett egyik-másik szájtépésem (megjegyzem, van,
akiknek nagyon nem, de ez egy másik történet). Mondani is akartad a kollégának, én is pont
ezt írtam volna, de meggondoltad, még kinevet. Amúgy meg nem sokra jó a lap, gyújtósnak
például biztosan nem. De lehet, hogy már hiányozna, ha nem fogná a helyet a gépeden, na
és az idődet hétfőnként és olykor hétvégén is. Nyugi, egyelőre úgy néz ki, nem fog
hiányozni, bár nem tudhatjuk, mit hoz a tavasz. Mindenesetre az első nap még összejött, és
egyelőre olvasó maradhatsz.

Kétségtelen, vannak páran, akiknek korántsem hiányzik a véleményem. Persze, addig nem
hiányzik semmi, vagy senki, amíg van. Utána meg késő bánat, eb gondolat. Csak nehéz
eldönteni, meddig tart az eb gondolata, és hol kezdődik a bánat. Akkor inkább legyen az eb,
azt mondják, a legjobb barátunk. De néha emberben is kerül olyan barát, aki nem akar
elmenni a bánatig. Igaz, nem könnyű eldönteni, melyikünk is lehetne, no meg azt, hogy
meddig barát, és mettől más. Amíg nem tudni a határt, maradj az olvasásnál, az nem túl
veszélyes időtöltés, én meg csendesen hízni kezdek, amikor hallom, hogy szidod a betűimet:
onnan tudom, hogy mégiscsak elolvasol. Na, igen, te vagy olvasó.
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Akár az én olvasóm, ha idáig eljutottál, akkor feltétlenül, hiszen már csak pár sor van.
Legalábbis ma, aztán meglátjuk, megismersz-e még a következő hétfőn is. Vagyis csak te
látod meg, én nem kérdezősködöm, még félreértenéd. Szerencsémre te sem kérdezel, vagy
csak ritkán, így nem kell megmagyaráznom, ha valami olyat írok. Mégis, ketten érünk egyet,
hiszen író nélkül nincs olvasó, fordítva meg elég durva volna a helyzet. Úgyhogy, inkább
maradj olvasó!

Megértjük egymást anélkül, hogy kérnénk, és kéretlenül segítjük egymást, közben úgy
teszünk, mintha nem is volna szükségünk egymásra. Lehetne rosszabb is, kedves olvasó,
ezért legközelebb is írok, mondjuk megint hétfőre. Neked. Hátha már szebb, tavasziasabb,
vidámabb napunk lesz. Csak nehogy kitöröljön valaki idő előtt bennünket!
Dolhai József
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HUMORSAROK
KOROSODÁS
Nyolcvan éves bácsi feleségül vesz egy 25 éves lányt. Eljön a nászéjszaka, s a feleség – gondolván,
hogy a férjét elfárasztotta a ceremónia – külön szobában készül nyugovóra térni. Azonban ekkor
kopog az öreg, befekszik a felesége mellé, megtartják a nászéjszakát, majd az öreg jó éjt kívánva
távozik. Az ara majdnem elalszik, amikor újra bekopog az öreg szerelemre éhesen. Megtörténik a
következő menet is, az öreg jó éjt kíván és távozik. Az ara megint majdnem elalszik, újra bemegy
hozzá a felajzott férj. Végül az ara megkérdezi: Áruld már el, hogy csinálod? Amilyen férfiakkal
eddig dolgom volt, nem bírták háromszor. Honnan van ennyi energiád?
Mire az öreg kicsit meglepetten: Hogyan? Na, ne! Talán már jártam itt az éjjel???

A PROFI
Egy arab, egy olasz és egy magyar sétál a casablancai főutcán. Elmegy előttük egy igazi bomba nő.
– Allahra – csettint az arab.
– Jupiterre – sóhajt az olasz.
– Fél tízre – súgja oda a magyar...
Balogh Attila
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