
Restellem, de ez van: ha a napi bevásár-
lásról van szó, viselkedéskultúra szempontjá-
ból messze alulmúlom a mai standardokat. 
Ha lenne szégyenlistája a hiper-, szuper- és 
egyéb marketeknek, bizonyára három piros 
felkiáltójellel szerepelne rajta a nevem. Erről 
infantilis hozzáállásom tehet – például nem 
szeretek vásárolni, pontosabban kevés örömet 
lelek a polcok közötti zsákmányszerzés rítusai-
ban: nem csámbolygok órákig egy üzletben, 
nem tapogatom a zöldborsókonzervet, nem 
veszek meg bármit azért, mert a pavlovi ref-
lexeimre utazó kereskedő szemmagasságban 
tárolja a polcon. Tekintettel azonban arra, 
hogy nem vagyok őstermelő, vásárolni min-
den megátalkodottságom ellenére is szoktam. 
Csak ami másnak kéj, az nekem rutin: előre 
tudom, mire van szükségem, a boltba kizá-
rólag ezekért a cikkekért megyek. Belépve 
köszönök – bár ezt Csíkban már több helyen 
kötekedésnek vették –, kérem vagy leveszem 
a polcról azt, ami kell, a kasszánál kifizetem, 
megköszönöm, elköszönök. Nem egy Haty-

tyúk tava, de legalább betartom a koreográ-
fia összes lépését.

Tegnap reggel egy félliteres ásványvizet vá-
sároltam. Volna. Ha le nem szólít egy felelősség-
teljes alkalmazott: „Legközelebb kosárral gye-
re, jó?” Amilyen béna vagyok, azt hittem, előzé-
keny. Jeleztem is, hogy köszönöm, de csak ezt a 
vizet kérem, elbírom, nincs szükségem kosárra. 
Tévedtem: egy percekig tartó, emelkedő han-
gú „de igen”, „de nem” huzavona következett, 
amely végén a srác kivágta az adut: igenis azért 
van szükség minden esetben kosárra, mert a fő-
nök azt mondta. Védelmében legyen mondva, 
valami ütőssel elő kellett hozakodjon, mert ad-
digra már elmagyaráztam neki, hogy: 1. Meg-
szólítás előtt jön egy „Jó napot” vagy „Elnézést, 
de”, utána felvisszük a hangsúlyt. 2. Ismeretle-
neket nem tegezünk, ez nem a Facebook. 3. Az 
ő főnöke nem az én főnököm.

Így utólag bánom is az egészet, mert én 
fizettem az ásványvízért, ő meg ingyen ka-
pott ennyi helyet az újságban. Úgy hiszem, 
túl sokkal egyikünk sem maradt.
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Királyi frigy a Himalájában:  
házasodik a bhutáni király
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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. 

*
A fotót Szőke Barna Attila, a Hargita Megyei 
Mű  vészeti Népiskola fotó szakának másodéves 
diákja készítette.

sudoku

A főnök szava
         villanás n Burus János Botond 

A többórás napsütés mellett ma elszórtan zápo-
rok, zivatarok alakulhatnak ki. Front nincs felettünk, 
de az átlagosnál melegebb, nyárias időben az érzéke-
nyebb szervezetűeknél a melegfrontokkal járó tüne-
tek jelentkezhetnek.
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Ezt az esküvőt valószínűleg korántsem kísé-
ri majd akkora felhajtás, mint Vilmos brit 
herceg pár héttel ezelőtti frigyét, a Hima-

lájában mégis nagy várakozás övezi Bhután kirá-
lyának közelgő menyegzőjét.

A 31 éves, Oxfordban diplomázott 
Dzsigme Keszar Namgjel Vangcsuk egy 20 
éves polgárlányt vesz feleségül. Bhután jöven-
dőbeli királynéja egy 700 ezer lelket számláló 
ország élére kerül férje oldalán.

„Királyként most van itt az idő a házas-
ságra” – mondta a parlament előtt tartott be-
szédében Vangcsuk.

A kormány egyik tagja szerint „őfelsége 
bejelentése futótűzként terjed a fővárosban, 
az emberek boldogok.” A himalájai ország 
uralkodója melegszívű, kedves nőként írta le 
Londonban tanuló menyasszonyát, aki „az 
évek folyamán bölcsességgel és tapasztalattal 

gazdagodva jó szolgája lesz a bhutáni nép-
nek”. Vangcsuk még nem közölte az esküvő 
pontos időpontját, csak annyit tudni, hogy 
még idén megházasodik. A frigy minden bi-
zonnyal óriási jelentőségű esemény lesz Bhu-
tánban, ahol a királyi család nagy szeretetnek 
örvend.
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