
A világ legtermészetesebb mozdu-
latával hajította a szemeteskukába a 
hölgy a reggeliről megmaradt zsemléket. 
Néztem, amint az aranybarna, teljesen 
ép, érintetlen zsemlék ott szomorkodtak 
a háztartási hulladék tetején. Elöntött a 
tehetetlen düh, hiszen arra tanítottak 
szüleim, nagyszüleim, hogy az étel, a 
kenyér, az szent, szemétbe vetni a min-
dennapit, bűn. Egy esztendőnyi ég felé 
tekintgetés, meg feszített munka lakik 
egy falat kenyérben, a paraszti izzad-
ságtól a molnár sóhajtásán keresztül a 
pék hajnali kemenceizzításáig. A ke-
nyeret kidobni, a munka arcul köpése, 
aki nem tiszteli a mindennapit, az nem 
tiszteli a földműves verejtékét, a tudósok 
kutatásait, a művészek alkotásait, az 
nem tiszteli az életet. Valami ilyesfélét 
vertek belém őseim, ehhez tartom ma-

gam a mai napig. Ritkán kerül tőlünk 
kenyér a szemétbe, noha nincsen már 
falun disznót hizlaló rokon, mégis ha 
megszáradna egy-egy szeletnyi, akkor 
prézli lesz belőle, rosszabb esetben ete-
tőanyag a horgászathoz. Néha előfor-
dult, hogy elszámítottuk magunkat, és 
megpenészedett a mindennapi. Ilyenkor 
mindig a szégyentől égő arccal, mély-
séges bűntudattal közelítettem meg a 
kukát, abban reménykedve, hogy talán 
mégis kihalássza onnan valaki, legalább 
kutyaeledelnek. Ezért zavart a zsemlé-
ket a kukába hajító természetes mozdu-
lat: bűntudat helyett a globalizáció átka 
volt benne, a konzumcentrikus társada-
lom nagyvárosi emberének agymosásos 
nemgondolkodása. Lehet így is élni, de 
ne csodálkozzon senki, hogy nini, vál-
ságra ébredtünk!
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Estétől nyugat felől egyre többfelé növekszik meg 
átmenetileg a felhőzet, és egyre több helyen fordul-
hat elő zápor, zivatar. Napközben naposabb időre 
számíthatunk.
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Ismét alkohol- és drogelvonókúrán van 
Whitney Houston amerikai énekesnő. A 
többszörös Grammy-díjas díva önként 

kezdett a kúrába, de nem vonult be semmilyen 
intézetbe, hanem „külsősként” próbálja végig-
csinálni a programot – adta hírül szóvivője.

A 47 éves Houston hosszú évek óta küsz-
ködik a droggal, 2009 vége felé úgy tűnt, 
sikerül győzedelmeskednie, ám 2010-ben 
világkörüli turnéjának több koncertje ku-
darcba fúlt: Londonban nem kapott levegőt, 
Párizsban légzőszervi fertőzés miatt kórház-
ba is került, és több koncert elmaradt, Auszt-
ráliában alaposan megkapta a kritikusoktól a 
magáét, de még rajongói sem kímélték. Ho-
llywoodi híresztelések szerint a mostani kú-
rában szerepet játszhat az is, hogy Houston 
filmszerepre készül.

Sorsoltunk!

Az április 27–29. között megjelent skan-
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Kosza Vil-
mosnak kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Zsigmond Éva Beáta
– Dénes Gergely, Máthé Annamária – Posta 
Ervin, Darvas László – Fincziski Andrea.
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