
Az örök fiatalság titkát kívánom megosz-
tani Önökkel. Eltekintek a lapossá koptatott 
közhelyektől, sőt az én receptem megengedi 
a korlátlan nikotin- és alkoholfogyasztást, a 
mértéktelen szexet, a kaszinózást, éjszakázást, 
ráadásul csokitortát csokitortával lehet enni. 
Csak semmi diéta, semmi megvonás. Ez a leg-
szebb – szerényen nevezzük el mondjuk rólam 
– a Jakabárpi-módszerben.

A titokra két kisgyermekemnek és édesany-
juknak köszönhetően jöttem rá, a Nobel-díj 
átvételekor is nekik kívánok majd köszönetet 
mondani. Amióta életem párjának napjait 
a gyermeknevelés tölti ki, azóta én fizetem a 
számlákat, én járok a boltba bevásárolni. Az 
első kellemes benyomás a gázvállalat csíkszere-
dai kirendeltségénél ért. A hölgy közölte velem, 
idézem: „Fiule, más szerződést kell kössünk 
veled.” Negyvenhez közeledve jólesett a megszó-
lítás, azóta valósággal vadászom az alkalmat, 

hogy legalább egy kérdés erejéig beutazhassak 
a megyeszékhelyre. „Nyálazd meg, s nyomd 
jól rá” – mondták másnap a postán, amikor 
egy levelet akartam feltenni. „Mást veszel-é?” 
– kérdezték az üzletben. Aznap este büszkén 
húztam ki magam a tükör előtt, s örömmel 
konstatáltam, hogy felettem istenuccse nem járt 
el az idő! Másnap a piacon és a villamossági 
vállalatnál is ráerősítettek erre: „Tinere, hai să 
cumperi şi tu nişte ridichi!”; „Régecske fizettél, 
örvendj, hogy még nem vágták le!”

Persze picit csak vénültem: már nem kér-
dezik meg, hogy „Anyu kiszámolta-e a pénzt?”, 
s azt se mondják, hogy „Aztán menj egyenesen 
haza!” Ennek ellenére azt tanácsolom a kö-
zépkorú hölgyeknek, ne költsenek többé arany 
árában mért kenceficékre, attól úgysem lesz ke-
vesebb szarkaláb a szemük körül. Egyszerűen 
mondják meg a férjüknek, drágám, holnaptól 
én fizetem a számlákat.
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Őrizetbe vették Nicolas Cage-et
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott 
lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos szemszögből 
láttat ja a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer kesz-
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 

sudoku

Csak fiatalosan!
                     villanás n Jakab Árpád

Az időnként erősebben megnövekvő gomolyfel-
hőzet mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék 
nem valószínű. Helyenként megélénkül az északke-
leti szél.
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A New Orleans-i rendőrség őrizetbe vette 
az Oscar-díjas Nicolas Cage-et, miután 
a színész a hétvégén részegen hangosan 

összeszólalkozott a feleségével a párnak a város 
francia negyedében bérelt lakása előtt.

A rendőrök pénteken valamivel éjfél előtt, 
családon belüli erőszak, a köznyugalom meg-
zavarása és nyilvános ittasság vádjával állítot-
ták elő a 47 éves filmsztárt. Cage-nek május 
31-én kell majd megjelennie a bíróság előtt.

Garry Flot, a New Orleans-i rendőrség 
szóvivőjének közleménye szerint a hazatérő 
pár az utcán azon kapott össze, hogy valójá-
ban melyik is az általuk bérelt ingatlan. A vita 
hevében Cage megragadta az asszony, a 27 esz-
tendős Alice Kim karját és vonszolni kezdte az 
általa helyesnek vélt cím felé. Ekkor ért a hely-
színre a helybéliek által leintett rendőrautó.

Cage ekkor megpróbált egy taxival elhaj-
tatni a helyszínről, ám az intézkedő rendőrök 
a szemmel láthatóan súlyosan lerészegedett 
férfit kiparancsolták az autóból. A színész 
erre ordítozni kezdett. Nicolas Cage-et a vá-

ros központi őrszobájára szállították be. A 
színészt, aki egyébként Francis Ford Coppola 
rendező unokaöccse, eddig kétszer jelölték az 
amerikai filmakadémia elismerésére. 1995-
ben el is nyerte az Oscart a Las Vegas, végál-
lomás című filmben nyújtott alakításáért. Az 
alkotásban Cage egy, az életről lemondott al-
koholistát alakít, aki elhatározza, hogy halálra 
issza magát.

A pillanat művészete beküldte: Macalik ernő 

skandi  kÉszÍtette: benedek enikő
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