
Feltételezem, nemcsak engem gyötör 
rettenetes émelygés,  ahányszor valamelyik 
román kereskedelmi tévécsatornára kat-
tintva, a hazai társadalmat lázban tartó 
két mondén válóper legújabb fejleményeit 
taglalják. Hol éppen maguk az érintettek 
teregetik a szennyest, hol teljesen kívülál-
lók tömik a pletykákra éhes tömegek agyát 
„szakvéleményekkel”, kulissza- vagy pon-
tosabban hálószobatitkokkal, csámcsognak 
azon, hogy ki, kivel, hol, és pontosan ki a hi-
bás azért, hogy ez a kapcsolat tönkrement. 

A jelenség, bevallom, ledöbbent. Fur-
csán nézek ki a fejemből, amikor az egyik 
szóban forgó pár egyik tag ja tánclépések-
ben, a showműsor zenéjére kihívóan riszált 
csípővel érkezik meg minden délután az 
egyik tévécsatorna mondén műsorának stú-
diójába, széles mosollyal veti hátra magát 
a számára előkészített kanapén, és kürtöli 
– feltételezem, igen szép összegért –, hogy 

az ő volt felesége micsoda egy perszóna. És 
közben poénkodik, riszálja magát, mert 
ez hozzátartozik a mindennapi show-hoz. 
Mindezt akkor, mikor normális ember ép-
pen gyászolná a tönkrement házasságát, 
vagy azon gondolkodna, hogyan lépjen ki 
addigi élete romjai közül, és próbáljon in-
dulni tovább.

A másik pár meg ország-világ szeme 
láttára marakodik egy pár éves kisgyerek fö-
lött, fittyet hányva arra, hogy mit művelnek 
annak lelkivilágával, miközben, szintén jó 
pénzért, egyik vagy másik sajtóorgánum-
nak eladják a sztorijukat, vagy megfelelő 
összegért meg jelennek egy tévéstúdióban, és 
elmesélik, hogy éppen milyen nagyon utál-
ják egymást.

Ennyit értek, ennyit érnek valóban az 
évek, amelyeket eltöltünk egy ember mel-
lett? Valóban ezt kell mutogatni mint válá-
si modellt? Mondom, hányingerem van. 
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Sárgára festette birkáit  
a tolvajok ellen
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Túlnyomóan borult idő lesz, keleten viszont a 
gyakran erősen felhős ég mellett pár órás napsütés 
is valószínű. Eső, zápor többfelé várható, keleten, 
északkeleten néhol zivatar is lehet.
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Sárgára festette be birkáit egy brit gazda, 
hogy elvegye a tolvajok kedvét jószágai 
lopkodásától.

A 48 éves John Heard a juhok egészségére 
ártalmatlan festéket használt, viszont jó so-
kat, mivel 250 példányos a nyája, mely üde 
színfoltja lett az okehamptoni tájnak. A gaz-
da nem előzmények nélkül döntött a festé-
szet mellett: mintegy kétszáz birkáját lopták 
el az utóbbi években, ami összesen 120 ezer 
lejnyi kár.

Heard első meglátása szerint a festék cso-
dát tett: a tolvajok elkerülik legelőit, mivel 
igen könnyen szemet szúrna más nyájában 
egy-egy narancssárga juh.

Az NFU Mutual agrárbiztosító adatai sze-
rint idén az ötszörösére szökött fel Nagy-Bri-
tanniában a birkalopások száma – adta hírül a 
The Daily Telegraph című brit lap.

Madárház-építők beküldte: szakál andrás, GyerGyóújfalu

Sorsoltunk!

A március 28.–április 1. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a gyergyóditrói Ta-
más Anna-Máriának kedvezett a szeren cse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Jeckel Ferenc – Délutáni 
pihenő; Louis Hector Berlioz – A trójaiak; Er-
délyi Mici – A papucshős; Bódi László – Cipő 
– Republic; Galla Miklós – Litkai Gergely.
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