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RUHÁK
A legszebb kék ing

A fiatal férj a munkából hazatérve büszkén mutatta feleségének
a legújabb gyönyörű, kékesszürke gézingét, amit csatok, akasztók,
patentok tömkelege díszített. A felesége elismerően bólintott, és
nem csodálkozott,  hogy a  férjének az  lett  a  kedvence.  Nagyon
szerette viselni ezért, minden nap ki kellett mosnia, hogy legalább
más  naponta  fel  tudja  venni.  Egyik  mosás  alkalmával  Fanni
észrevett  néhány gyanús  rózsaszínű foltot  az  ing  hátán.

„Talán ráfröccsent a hypo, ami kivette a színét?” – tétovázott.
Gyorsan átrohant a szomszédban élő öccséhez.

- Mitévő legyek, baj lesz ebből, ez a párom kedvenc inge!

- Színezd be filctollal! – javasolta.

- Jó! Megpróbálom! – örült meg.

Hazarohant,  keresett  egy  hasonló  színű  filctollat,  amivel
óvatosan  beszínezte  a  foltokat.  Igen  ám,  de  a  foltok  sötétebb
színűek lettek, mint az ing alapszíne. Pánikszerűen visszarohant
ismét segítségért.

- Akkor hypózd ki az egészet, fehéren is szép lesz ez az ing! –
jött az újabb tanács.

- Tényleg, ez jó ötlet!

Ekkor jó erős hypo oldatba áztatta az inget. Csakhogy az ing
nem akart fehér lenni, a hypotól koszos rózsaszínű lett. Újabbnál
újabb adag oldatokba áztatta, egész délelőtt ezzel foglalatoskodott,
majd  átvitte  az  egészet  az  öccséhez,  hazavinni  nem merte,  ott



hagyta  ázni,  remélve,  az  újabb  tömény  oldatok  végre  fehérré
varázsolják az áldozatot.

- Hol van az új ingem? – kérdezte a férje, amikor hazajött.

- Kimostam! – vágta rá rögtön.

- Holnap azt akarom felvenni! Kérem! – kérte.

- Nem hiszem, hogy addig megszárad! – tiltakozott.

- Holnapig nem szárad meg? Nyár van, negyven fok melegben
nem szárad meg egy vékonyka gézing? – kötekedett.

- Vegyél fel valami mást, még ki kell vasalnom, majd felveszed
holnapután. – javasolta.

Nagy nehezen sikerült elterelni a figyelmet az ingről. Másnap
elment dolgozni, az asszony tovább áztatta az inget, de sehogyan
sem tudta kifehéríteni. Pánikba esett, beutazott a városba, hogy
vegyen egy pont ugyanolyan inget. Végigjárta az összes butikot,
minden helyet, ahol addig lehetett kapni, persze sehol nem volt
ugyanolyan ing. Megsemmisülten érkezett haza, pechjére a párja
már otthon várta.

- Hol voltál? – kérdezte vészt jóslóan.

- Budapesten… – remegett félelmében, lelepleződött.

- Minek voltál ott? – érdeklődött dühösen.

- A, a, a piacon voltam… Vettem paprikát a szendvicsedbe…

- Mutasd,  hol  van? Áh! Ez az? Megőrültél?  Többe került  az
útiköltség, mint az a négy paprika! Ne hazudozz nekem, tudom,
hogy nem a paprika volt az ok! Azonnal mondd meg az igazat! –
tajtékzott tovább.

- Hát, jó… nem mertem bevallani…



-  Mit? – tornyosult a kicsi nő fölé a hatalmas ember, a zöld
szemű szörny teljesen elvette az eszét.

- Azt… hogy… szóval…

- Mondjad már! – vöröslött a feje, és elkapta a két karját.

- Kihypoztam a legszebb kék ingedet… - nyögte ki.

-  Micsoda?  –  lepődött  meg teljesen  komolyan  -  Na,  ne!  Ne
hazudj nekem! Azért mentél Pestre?

-  Igen…  akartam  helyette…  venni  egy  másikat…  egy  pont
ugyanolyat… de sehol sem kaptam… – rebegte.

- Biztos, hogy ez volt az ok, vagy csak hazudsz? Hazudsz! Látom
a szemeden! – gyanakodott.

- Biztos… Nem hazudok… - bizonygatta Fanni.

- Miért nem mondtad meg az igazat? – kérdezte.

- Féltem…

- Hol van az ing?

- Most hypozom, hogy fehér legyen, szép lesz az úgy is, de még
nem egészen fehér…

- Hadd, nézzem meg! – indult a férfi a fürdőszoba felé.

- Jaj, ne! Azt ne! Megígérem, hogy újra szép lesz, csak most ne
nézd meg! – kiáltotta, és a férje útját állta, pedig nem is volt ott az
ing.

- Na, jól van… – engedett.

- Huh… - nyögte a nő.

- Nézd csak! – mosolygott sejtelmesen - Előbb hazajöttem, mert
ma rövid napunk volt, és... és… - kotorászott a táskájában - Hoztam



neked  ajándékot.  Tessék!  –  adott  át  egy  sminkkészletet  a
feleségének,  aki  nagyon  megilletődött  ettől.

Fanniból hangos bömbölés tört fel, annyira szégyellte magát,
hogy  a  férje  ajándékot  hozott,  ő  meg  eközben  tönkretette  a
legszebb ingét.  Végül  a  férfinek  kellett  vigasztalnia…

Na,  de  másnap!  Újult  erővel  vetette  bele  magát  a  hiba
kijavításába! Vett búzavirág kékítőt, beáztatta a rózsaszínű inget,
hátha újra kék lesz. Az ing a kékítőtől kosz színű lett. Éppen abban
áztatgatta,  nézegette,  amikor  a  párja  megérkezett.  Gyorsan
eldugta a mosdótállal  együtt,  de már késő volt,  meglátta,  hogy
megint sumákol a szomszédban.

- Mi volt az? – kérdezte.

- Semmi! – igyekezett kedvesen elterelni a figyelmét.

- De az a semmi mégiscsak volt valami, láttam, hogy megint
mesterkedtél valamiben!- morogta mérgesen.

- Na, jó! Az inged volt! Most kékítem! Majd jó lesz! Jó lesz…
újra szép lesz… meglátod! – felelte.

- Mutasd meg! Hadd nézzem meg!

- Nem! Nem! Meglepetés! Már javul a helyzet! Sokkal jobb,
mint volt… – állta kedvesen útját ismét.

„Hú! Ez kemény volt! Egyre nehezebb elterelni a figyelmét az
ingről…” - gondolta.

Másnapig  a  kékítőben  ázott,  mégsem lett  kék,  csupán  még
koszosabbnak tűnt.

Újra hypos vízbe került.

Ekkor  mentő  ötlete  támadt,  elrohant  ruhafestéket  vásárolni.
Naná,  hogy  nem volt  olyan  gyönyörű,  kékesszürke  színű,  csak



valamilyen ronda kék. Mindegy, megvette. Hazament, kiöblítette a
hypotól az inget, és megfőzte a festékben. Az eredmény lesújtó lett.
Az ing ismét kosz színt öltött, most azonban még rondábbá vált,
mint  a  kékítőtől.  Egyenesen  visszafordíthatatlannak  tűnt  a
folyamat…

A férje megint meg akarta nézni, hol tart az inge a fejlődésben,
az asszonynak ismét sikerült lebeszélnie róla.

„Márpedig így nem maradhat! Valamit tenni kell!” A több mint
egy heti ázástól a csatok, és kapcsok berozsdásodtak, az inget is
megfogták. Már megint a hypoban ázott festés után, a színe viszont
egyre rosszabb lett.

A rozsdafolt eltávolító akció következett…

„Lám,  lám!  Milyen  jó  ez  a  rozsdafolt  eltávolító,  a  foltokkal
együtt az anyagot is eltávolította!” -  Így a foltok helyén lyukak
keletkeztek.

„Ez egyre rosszabb! Hogy fogom megmutatni a drágámnak?” –
tépelődött.

A színe miatt végül eszébe jutott, ha már kék nem lehet, fehér
sem lett,  talán feketén is  jól  fog kinézni,  tehát vett  egy fekete
ruhafestéket. Kimosta az inget, majd megfőzte a fekete festékben.
Az ing pocsékszürke színű lett, és akkor még nem beszéltünk a
filctollfoltokról. Azok ott maradtak, sehogyan sem akartak eltűnni.
Valahogyan  mindig  sötétebbek  lettek  az  ing  éppen  aktuális
színénél.

„Ez így nem mehet tovább!” - dohogott magában Fanni.

Egy másik fajta fekete ruhafestékkel próbálkozott. Újabb főzés,
újabb festés.

„Na,  végre,  sikerült!  Az  ing  fekete  lett!  Mondhatni,  szép
fekete!” – nézte örvendezve, és lobogtatta, amikor átrohant vele az



öccséhez, aki elismerően csettintett.

-  Ez  tényleg  jó  anyag!  Csodálom,  hogy  kibírta  a  Fanni-féle
vegytisztítást, pedig milyen vékonynak látszik!

-  Ezzel  most  ne  viccelődj,  inkább  örülj,  hogy  sikerült
megmenteni!

-  Én  örülök,  ha  te  örülsz… bár  nem lennék  ing  a  karmaid
között…

Fannit  azonban  nem érdekelték  a  csipkelődő  megjegyzések,
hazaszaladt az inggel, és befejte az akciót. A rozsdafoltok helyén
keletkezett lyukakat finom öltésekkel bevarrogatta, majd kivasalta.
Az eredmény egész elfogadható, mi több, egyenesen csodaszép lett!
(csak egy kicsit, de tényleg kicsit volt klórszagú)

- Itt az inged! – szólt diadalmasan a munkából hazatérő férjhez,
úgy 18 nap után.

- Nahát! Egész jó! Nem is látszik rajta, hogy mit műveltél vele! –
örült - Biztos, hogy ez ugyanaz az ing? – kérdezte még egyszer.

- Biztos! Látod, milyen szép fekete? – büszkélkedett a nő széles
mosollyal az arcán.

-  Na,  akkor  holnap  ezt  veszem  fel!  –  mondta  a  párja,  és
kikészítette a ruháihoz.

- Jó! –örült az asszony.

„Végre,  majdnem  3  hét  múlva  most  már  mással  is
foglalkozhatok,  mondjuk  a  kisfiammal,  akivel  Gyesen  vagyok
itthon.”  –  gondolta.

A férj másnap elment dolgozni - az új, új ingben…

Délután egy másikban jött haza.



- Mi történt? – kérdezte meglepetten a felesége.

- Te biztos, hogy nem vagy normális! – morogta.

- Miért? – csodálkozott ártatlan szemeket meresztve.

- Az inged, amit befestettél egész egyszerűen lefoszlott rólam! –
dühöngött.


