
Európai emberek lennénk, és ha a föld-
gömbre nézünk, igaz a fenti állítás, kis orszá-
gunk a Kárpátok kanyarjával tényleg az öreg 
kontinensen helyezkedik el. Egy ideje eszmeileg 
és gazdaságilag is része lettünk a közös Európá-
nak, magunkra vettük ezért a közös agrárstra-
tégiát, a közös környezetvédelmi irányelveket, és 
még csuda tudja, milyen közös kalap alá kellett 
állnunk az „európai” státusért. Szép lassan vért 
izzad a székely, hogy életben tudjon maradni 
az uniós játékszabályok között, de hajrá, végre 
nem balkániak vagyunk, hanem európaiak let-
tünk. Ezt gondolta az egyik külföldi atyafi, aki 
a frissen felújított európai út felcsíki szakaszán 
autózgatott igen jó hangulatban, a táj annyira 
lekötötte figyelmét, hogy későn vette észre, alig 
pár csepp üzemanyag van a tankban. Beka-
nyarodott az első benzinkúthoz, szerencsét-
lenségére egy aprócska vidéki tankolóállomás 
esett az útjába. Emberünk nem is gyanította, a 
térképen európaiként feltüntetett út mellett egy 
uniós országban létezik olyan csoda, hogy nem 
fizethet euróval. Pedig ez derült ki, az egyetlen 
alkalmazott igen sajnálkozott, de nem volt 

bátorsága az európai pénzért legalább néhány 
liternyi gázolajat pumpálni a tankba. Szóval 
leszerepelt az euró, hiszen kiderült, hiába van 
több száz ilyen bankó a pénztárcában, attól még 
lehet autót tolni Felcsíkon, vagy lehet benzines 
kannával integetni az elhaladó autósoknak, 
remek alkalmat szolgáltatva, hogy kinevessék a 
pórul járt „hülyét”, aki nem ismeri a műszerfa-
lon a benzinórát. Kiderült, ma még csak lejjel 
kitapétázott pénztárcával szabad kirándulni 
Romániában, hiába vagyunk európai uniós 
tagállam, hiába van annak saját pénzneme, és 
hiába készítik fel évek óta a nemzetgazdaságot 
arra, hogy egy szép nap eltűnjön a lej. Igaz, a 
közember zsebét illetően nem lesz szükség nagy 
bűvészmutatványra, mert az máris üres. Szó-
val a történet végül is kétszeres happy enddel 
oldódott meg, egy arra járó traktoros megszán-
ta az üzemanyag nélkül maradt külföldit, az 
pedig hálából, hogy jó órás ácsorgást követően 
folytathatja útját, kétszeresen fizette ki a „mo-
torinát”, euróban persze. Csak az európaisá-
gunkról szőtt legenda maradt megtépázottan 
az út szélén...  
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Változékony időre számíthatunk, a napsütés mel-
lett gyakran elered az eső. Hidegfronti hatás okoz-
hat fejfájást, szédülést, vérnyomás-ingadozást, hosz-
szabb reflexidőt.
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Legóból épített játékautóra cserélték ki 
a kaliforniai Legoland park főnökének 
Volvóját, a viccről készült video nagy 

siker a világhálón: több mint egy és negyed-
millión nézték meg 10 nap alatt.

A 201 ezer 76 darab legóelemből össze-
rakott kocsi – melyet valódi felnikkel és gu-
mikkal láttak el – „életnagyságú”, azaz 1:1-es 
arányú mása volt az eredeti Volvónak, formára 
is nagyon hasonló, Peter Ronchetti azonban 
nem pattant a műanyag autóba, és nemcsak 
azért, mert távkapcsolója nem nyitotta az aj-
tót, hanem, mert nem tévesztette össze a való-
dival, mivel az szürke, a játékautó meg kék.

„Nagyon mókás, kreatív a csapat a kali-
forniai Legolandben, tökéletes volt a tréfa, 
de többé nem hagyom gazdátlanul heverni 
a slusszkulcsom” – mondta Ronchetti moso-
lyogva.

Az autócseréről és annak fogadtatásáról 
készült filmecske megtekinthető a YouTube 
videomegosztó portálon.
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