
Állítólag hajdanán megtörtént – hogy 
Székelyföld éppen melyik kisvárosában, 
az most teljesen mellékes –, hogy az egyik 
üzletbe betérő falusi vásárlónak a boltos 
egy csodaszert ajánlott, amitől minden 
nyavalyája elmúlik, és amit a szomszédos 
patikában szerezhet be. Nagy titokzatosan 
a csodaszer nevét is elárulta: canis merga. 
A patikus aztán magyarázhatta, hogy ez 
bizony úton-útfélen megtermő valami, és 
nem igazán lehet vele semmit sem gyógyí-
tani. Pedig abban az időben még nem is 
termett annyira úton-útfélen a canis merga, 
mint manapság. Nem voltak ugyebár kó-
bor kutyák, mert jól működött a sintérség 
intézménye, és a kutyasétáltatás sem volt 
divatban: az tartott kutyát, akinek udvara 
volt. A kedvenc négylábú otthon végezte el 
a dolgát, a gazdája pedig saját udvaráról 
összetakarította a piszkot. 

Manapság megváltozott ez a dolog. Canis 
mergát valóban úton-útfélen lehet találni, 
nem kell érte patikába menni. Ha nem vi-
gyáz a kedves gyalogos, tiszta ingyen, orvosi 
recept nélkül is összeszedheti, és viheti haza 
a cipője talpán. Otthon aztán elgondolkodik, 
vajon mitől finomult ki a szaglása annyira, 
hogy minden bűzt megérez, míg rá nem jön: 
valós és túl közeli a szag forrása. Járdán, park-
ban, sétányon, gyepen egyaránt kerülgetni kell 
most már a kutyapiszkot, amit a házi kedven-
cekké avanzsált ebek vagy a városokban időn-
ként elszaporodó kóbor kutyák potyogtatnak 
el. Utóbbiak esetében a régi jó sintérek jutnak 
eszembe, előbbiekkel kapcsolatban pedig eszük-
be juttatnám a gazdiknak, hogy ma már lehet 
kapni erre a célra gyártott zacskókat. Ahogy 
régen az udvarokat is kitakarították a kutya-
szartól, hát nem szégyen összeszedni saját ál-
latuk után a város utcáján sem. 
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„Ne bízz bennem! Megloplak, 
mert tolvaj vagyok.”
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Folytatódik a túlnyomóan derült, napos, száraz 
idő, csapadék legfeljebb a hegyvidéken fordulhat elő. 
A hőség egyre nagyobb megterhelést jelent a szer
vezet számára, az érzékeny szervezetűeknél a meleg
frontokkal együtt járó tünetek is jelentkezhetnek.
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„Ne bízz bennem! Megloplak, mert 
tolvaj vagyok” – ezzel a felirattal 
kellett ülnie büntetésül szülei pa

rancsára egy 10 év körüli fiúnak Ausztrália egy 
forgalmas parkjában.

A szülők két feliratot is kinyomtattak és 
kemény táblára ragasztottak, hogy gyerekük
nek a hátára is jusson. „Kiegészítőként” jókora 
műfüleket húztak fiuk sajátjaira. Miközben 
a fiú lehajtott fejjelt ücsörgött Townsville vá
rosának parkjában egy padon, szülei a köze
lében piknikeztek. A gyereknek „sikere” volt: 
jó páran nevettek rajta, köztük korabeli fiúk, 
több család azonban felháborodott a bünteté
sen, egy asszony pedig egyenesen a gyer mek
segélyvonalat hívta.

Az anya ennek ellenére helyesnek ítéli lé
pését. „Három éve kínlódunk a fiunkkal, hogy 
leszoktassuk a bolti lopkodásról, de hiába. El

csen mindent, amire csak ráteheti a kezét. Már 
elcipeltem a rendőrségre is, végigvezettettem a 
cellasoron a rendőrökkel, de semmi foganatja 
nem volt. Végső megoldásként folyamodtam 
a megszégyenítéshez. Remélem, ebből már ta
nult” – idézte az anyát a The Daily Telegraph 
című brit lap.

fotóalbum

sudoku Sorsoltunk!

Az augusztus 8–12. között megjelent 
skandifeladványok helyes megfejtéseit be
küldők közül ezen a héten a  csíkszeredai 
Salló-Adorján Teréznek kedvezett a sze
rencse, akit nyereménykönyvvel jutalma
zunk. 

 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Bud Spencer – 
Piedone – Carlo Pedersoli; Frida Kahlo 
– Amit a vízben látok; Takáts Tamás – 
Húzom az igát; ... a nehezebb út vezet az 
igazság felé; ...és melyik ketrecben volt? 

skandi

Székely cowboy  készítette: konrád Hunor, szentegyHáza
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