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ZÁHONYI VASUTAS 
XII. évfolyam, 13. szám 2022. november 21 

A disznókat levágják, ugye? 

A régi tanmesében két testvér kismalacból az egyik, látván, hogyan végzik 
a kövér társaik, megfogadja, ő bizony nem fog meghízni: ha sovány 
marad, nem vágják le. A másik nem gondolt ilyesmivel, evett kedvére, 
néha még a makkosba is berontott. A fogadkozó viszont kerülte az 
ilyesmit, alig-alig evett, a kövér testvért pedig mihamar le is vágták – igaz, 
ő elmondhatta, hogy járt a makkosba. No, de eljött az idő, amikor a gazda 
megelégelte a dolgot, és a sovány disznó is kés alatt végezte, mert miért 
tartaná, ha nem hízik? Tanulság: sovány disznónak, kövér disznónak egy 
a sorsa. 

Mert, bizony a disznó az disznó marad, bármit is tesz, vagy 
nem tesz. Fogadkozhat napestig, attól még nem lesz más, mint 
disznó. Mondhatni, ismerjük a fajtáját, átlátunk rajta, bárhogyan 
hízeleg, netán néha javunkra is tesz valamit. De a disznóságért 
előbb, vagy utóbb meg kell fizetni. Akár az udvar közepén, ahol 
sokan látják, akár a kert végében, bujkálva, de a vég 
mindenképp bekövetkezik. A disznó kárára, mások hasznára. 

Igaz, amíg a vég eljő, sok disznóságot elkövethetnek, a maguk 
hasznára, mások kárára. Sokáig komolyan sem veszik a vétkeket, 
gyakran csupán disznólkodásnak vélik, ami ugye…netán csak azt 
hallják meg, hogy milyen szépen röfögnek. A böffentés sem mindig 
tűnik fel, mert ugye az is csak egy disznóság a többi között, 

csakúgy, mint a dagonyázás, 
történjen az akár a máséban, 
mert, hogy milyen aranyosan 
hempereg az ágyásunkban. 
Másképpen a disznóságok 
kora megszokható, talán még 
meg is szerethető csakúgy, 
mint a disznólkodás. 
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Örökké, persze, semmi nem tarthat, a 
kérdés csupán az, ki mennyire türelmes, 
vagy kinél meddig tart a vakság, süketség 
netán mindkettő. Ám nem lehet kétséges, 
hogy egyszer mindenkinek lesz füle a 
hallásra, szeme a látásra, esze a gondol-
kodásra. És, ha nem túl későn volt az 
ébresztő, kiráncigálják az ólból a disznót, 
hogy elérje megérdemelt sorsát. 

Nem tévesztendő össze azzal, amikor a törött 
lábú lovakat lelövik, mert az senkinek nem jó, 
viszont a ló megmenekül a szenvedéstől. De, 
ha a disznót levágják – mert levágják – azzal 
neki ártanak ugyan, de mindenki másnak 
hasznára lesznek. Már, ha ügyesen fel-
dolgozzák, hogy legyen sok hurka, kolbász, 
nem csak a madzagja. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

A TUDÁS HATALOM 

Meghal a mérnök, a pokolra kerül, de nagyon elégedetlen a szolgáltatásokkal, ezért feljelentést 

tesz. Lett is mihamar légkondi, rendes vécé, lift, szóval a mérnök roppant népszerű lett. 

Egy nap hívja az Úr a Sátánt, és évődve kérdezi, mi újság a pokolban? 

– Nagyszerű minden! Van már vécénk, légkondink, liftünk, és a mérnökünk már megint dolgozik 

valamin… 

– Micsoda? Mérnök a pokolban? Csak tévedés lehet, azonnal küldjétek fel! – szól közbe az Úr. 

– Szó se lehet róla! Jó csapat lettünk vele, megtartom magunknak! 

– Akkor beperellek – így az Úr! 

A sátán felkacag, majd kérdezi az Urat: és hol fogsz találni egy ügyvédet? Talán a 

Mennyországban…? 

 

ÁLLATTAN REJTÉLYES 

Egy amerikai érkezik Texasból Sydneybe, és a város felé a taxiban nagyképűen sorolja, mennyivel 

jobb helyen él: milyen kicsi itt a reptér, Texasban a farmokon is nagyobb kifutópálya van, a 

kacsaúsztatóm nagyobb, mint ez a kikötő…közben a taxi ütközik egy kenguruval, erre a taxis: 

– Ez a rohadt tücsök! 

Balogh Attila 
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