
A minap állatvédő barátném „imádkozó 
gégéjére futott a kávé”, vagyis a „fekete leves” 
valahol a szájüreg–légcső–nyelőcső „kereszte-
ződésnél” irányt tévesztett, és nem a gyomor 
felé, hanem a tüdő irányába indult. Ilyenkor, 
minden egészséges szervezet – s barátosnémé, 
hála Istennek, az – heves köhögéssel, tüsszö-
géssel reagál, a rossz irányba indult kávé pedig 
„sípolva” érkezik vissza az orron és a szájon át. 
Az ilyesmi, megfigyelésem alapján, olyankor 
szokott bekövetkezni, amikor az ember nem 
arra figyel, amit éppen csinál, és a levegővétel–
nyelés ritmusából kizökkenve egyszerre próbál 
nyelni és levegőt venni. Szintén megfigyelésem 
alapján tudom, hogy mindezt kiválthatja 
rémület, hirtelen meglepetés, döbbenet stb. 
Nos, kedves barátosnémmal is valami hason-
ló történt, ugyanis a reggeli kávészeánszához 
hozzátartozik a híradások megnézése, vagyis 
miközben párjával együtt elfogyasztja a kávé-

ját, nagy vonalakban arról is értesül, mi hír a 
nagyvilágban. Amikor az ominózus eset tör-
tént, akkor épp A Szakállas embert pillantotta 
meg a képernyőn, emiatt kezdett eszeveszetten, 
összevissza levegő után kapkodni, hogy majd-
nem megfulladt. Már hogyisne, amikor arról 
értesült, hogy A Szakállas ember állatrendőr 
lett, vagyis az az ember, aki országszerte több 
ezer kutyát végzett ki hidegvérrel, most hatósá-
gi illetékesként fog eljárni az állatok védelmé-
ben. Rablóból pandúr – tartja a szólásmondás, 
a fennebb leírt jelenségre nagyon találóan. S ez 
eddig rendjén is lenne, ha nem lett volna sze-
mélyes találkozásom a pandúrrá vált rablóval 
ama ominózus kutya-hajtóvadászton kedvenc 
kisvárosomban 2008 áprilisában, amiről la-
punk hasábjain is beszámoltunk. Így inkább 
azt mondom, amit egyik ismerősöm szokott az 
ilyen helyzetekre: minden megtért kurvából jó 
feleség lesz, ha újra el nem kurvul...
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Kóbor kutya a Kilimandzsárón
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Rablóból pandúr
         villanás n Jánossy Alíz

Sok napsütés, jobbára száraz idő, melegfront jel-
legű változás várható. Szép késő nyári, meleg idő lesz 
sok napsütéssel, azért gondoljunk a napsugárzás ve-
szélyeire is!
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Kóbor kutya kódorog a Kilimandzsá-
rón, Afrika legmagasabb hegyén 
a csúcsok közelében. Az ebet egy 

francia turista, Antoine le Galloudec lát-
ta az Uhuru (Szabadság) csúcs közelében 
5700 méter feletti magasságban, és mobilte-
lefonjával egészen közelről le is fényképezte. 
Meglátása és elmondása szerint a kutya jó 
állapotban van.

Állatorvosoknak fogalmuk sincs, hogy 
ugyan mi hajthatta-vonzhatta az ebet ilyen 
magasságra, és miként maradhatott életben 
megfelelő táplálék nélkül a kietlen, sivatagos, 
köves és hideg környezetben.

Abel Edward, egy tanzániai utazási iroda 
egyik alkalmazottja szerint 10 éve láttak egy 
kutyát 4 ezer méteres magasságban egy tábor 
közelében. „Amikor a francia turista meg-
mutatta a fotót, nem hittünk a szemünknek. 

Hogyan élte túl a kutya fagyot, és mit evett 
ilyen hosszú ideig?!” – idézte Edwardot a 
The Daily Telegraph című brit lap.

Hűséges házőrző és előfizető  készítette: Jánosi istván skandi  készítette: benedek enikő
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