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Kalózhajót állítottak meg 
rendőrök – autóúton

Kalózhajót állítottak meg autóúton 
rendőrök Németországban, leg-
alábbis kalózhajó-küllemű autót. A 

rendőrök először nem hittek a szemüknek, 
amikor meglátták, hogy a többi „normális” 
kocsi közül kimagaslik egy történelminek 
tűnő hajó, nevezetesen a Fekete Gyöngy. Ez 
a név olvasható igen jól a hajó tatján, a fa-
korlát alatt, amelyen két lámpás lóg. A hajó 
persze nem túl nagy, „kalózai”, négy brit férfi 
egy kombi autóra építette. Orra nincs igazán, 
vitorlája és papagája sem, de árboca, kalózlo-
bogója igen és jókora fakormánykereke is.

Miután a rendőrség megálljt parancsolt 
a hajózásnak, a legénység elmondta, hogy 
különleges járművek versenyére igyekeznek 
bárkájukkal, avagy bedeszkázott karosszé-
riájú kocsijukkal. Mivel külön engedélyük 

is szabályos volt, és sem rumot, sem mást 
nem ittak a kalózok, a rendőrök jó szelet 
kívánva útjára engedték a csapatot, a Fekete 
Gyöngy pedig elgurult – adta hírül a brit 
Metró újság.

A nyár utolsó napsugarai...  KészÍtette: KelemeN KiNga, CsÍKKarCfalva
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A fene egye meg! Tihamér nem elég, hogy 
folyton alám nyúl az áraival, és bizniszemet 
rontja, most vásárolt magának egy fullextrás, 
minden mostanság divatos gádzsettel meg-
spékelt S Mercit, a havere pedig már évek óta 
egy csudatuti Maseratival feszít. Hát hová 
jutott a világ? Bezzeg régen, amikor a ne-
gyedben egy kosaras Tohan bicikliről árul-
tam a tojást, mindenki tisztelt és a barátom 
volt, most pedig kidobhatnék az ablakon 
akár százezer eurót is egy csodajárgányra, 
eltűnnék, mint Éva a kazalban, amikor 
a kezét megkértem egy kis házi feladatra. 
Már akkor is a szomszéd gyümölcsét lop-
kodtam. Ej, de nehéz az élet! Pedig milyen 
jó barátok voltunk ezzel a semmirekellő-
vel. Ráadásul Tihamérnak még humora 
is volt. Estéket végignevetgéltünk, miközben 
ontotta magából a hülyeségeket. Ma is sok-
szor bevillan a kedvence. Két cigány döcög 
a szekéren a Patkóban. Elhúz felettük egy 

repülőgép. Egyikük felnéz az égre: Mirage. 
Mire a másik a derekát fogva: Hát a sekér. 
Tényleg. Ez az. Na, nem a szekér, hanem a 
repülő. Ez kell nekem, szállni akarok. Egye 
majd a méreg ezeket ott lenn. Mi ez a zaj? 
Úristen! Meg kell kapaszkodjak, mindjárt 
elvisz a szélvihar. Az ember már a reggeli 
kávéját sem tudja nyugodtan meginni, 
már megint a bákói MIG-ek rezegtetik a 
házam tetejét? Ne, integet a pilóta. Te, az 
mintha Tihamér lenne. Hogy a görcs állna 
a hátába, hogy fejelné le a botkormányát, 
hát ez repülőmasinát vett magának, s per-
sze felettem kering, hogy lássam, neki ilyen 
is van már. Zuhannál bele a Napba! Hát 
nem szégyelli magát? Hol a csend, a hétvége 
szentsége? Hogy futnál neki toronyiránt a 
Hargitának. Na, mindegy. Megyek, megjá-
rom magam, teszek egy kört az ötös BMW-
mel a központban, hadd irigykedjen a pór-
nép, hogy milyen jól viszem. 

Mirage 

               villanás n Máthé László Ferenc

Általában derült, száraz idő várható, kevés go-
molyfelhővel. Többnyire gyenge vagy mérsékelt 
lesz a légmozgás. Fronthatás nem nehezíti az arra 
érzékenyek életét.
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