
Hamisított termékekről írtam, így ismét 
borban, pálinkában és kínai árukban gondol-
kodok, na meg nőkben, de erről majd kicsit ké-
sőbb. Hosszasan listáztam magamban azokat 
a terméktípusokat, melyeket meglegyinthet a 
csalás, hamisítás szele. Nem érhettem a végé-
re, inkább úgy summáztam: ma már nincs is 
olyan áru, melyet ne lehetne egy-két alapanyag 
felcserélésével olcsóbbá tenni, vagy hasonló 
anyagok felhasználásával ügyesen lekoppin-
tani, és ki a fenét érdekli, hogy mit is vásárol 
igazából, csak hasonlítson egy kicsit az erede-
tire. Az jó lesz nekünk, felhúzzuk, megesszük, 
feltesszük a polcra, ez az,  végre nekünk is van 
ilyen: Adidibao cipő, Devu tévé, Doll laptop, 
na meg az összes „no name” világmárkától 
származó hiteles, nem olcsó, de legalább kar-
cinogén, életellenes, gumicsizma-őrleményt és 
fűrészport tartalmazó étek, melyet magunkba 

veszünk. Láttam én már házi jellegű tojást is 
– készítsen rántottát belőle az, aki megtojta! 
És láttam már Charlize Teron- vagy Heidi 
Klum-szerű nőket is, ám a címke nem tudott 
megtéveszteni, az eredetinek kissé másabb 
íze van, és talán a csomagolás is igényesebb. 
Amúgy már azt várom, amikor hozzánk is 
elér a nőtuningolási láz, amikor letűnt korok 
pornószínésznőit vagy vásott exmodelleket 
idéző, jön-jön a szilikon, aztán majd a nőcs-
ke is érkezik típusú lények lesznek a trendik. 
Nem jó az eredeti? Semmi gond, beadjuk a 
műhelybe, vagy besétál magától, kicsit matat-
nak rajta, itt-ott feltöltik, amott pedig az előre 
leadott recept szerint karcsúsítják, és viheted is 
haza a nyugati jellegű nődet, a haverokkal pe-
dig azon versenghettek, hogy melyikre költöt-
tetek többet, melyik több köbcentis, az autótok 
vagy a csajotok? 
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A nyugati jellegű nő
         villanás n Máthé László Ferenc

Többnyire derült, napos idő várható, csak kevés 
gomolyfelhő képződhet. Nincs front. A nap közben 
jelentkező  hőmérsékletingadozás nemcsak a betege-
ket, de az egészségeseket is megviselheti. Erős lesz az 
UV-B sugárzás.
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Több száz rózsaszínbe öltözött szőke 
nő vonult fel szombaton a lett fővá-
ros, Riga utcáin. A Szőkék menetét 

idén harmadszor tartották meg: az első felvo-
nulásra 2009-ben került sor a gazdasági vál-
ság nyomasztotta lettek felderítése céljából.

„Több mint 500 regisztrált résztvevőnk 
van, közöttük 15 új-zélandi, hét finn, hét 
olasz és 32 litván szőke nő” – mondta el Ma-
rika Gederte, a Szőkék Lettországi Szövetsé-
gének elnöke.

A szőkék 2009-ben ötölték ki a felvo-
nulást, amikor a 2,2 milliós lélekszámú volt 
szovjet tagköztársaság gazdasága 18 százalé-
kos recessziót produkálva összeomlott.

Az EU-tagállam Lettországot azóta is szi-
gorú megszorító intézkedések sújtják, a gaz-
daság csak lassan lábal ki a válságból, így a 
letteknek kevés alkalmuk akad mosolyogni.

A Szőkék menete nagy sikerének köszön-
hetően megszülettek a társrendezvények is: 
Marylin Monroe-hasonmásverseny, szőke 
hölgyek koncertje és a rózsaszín ruhás felvo-
nulás. A menet alatt összegyűjtött pénzt lett 
karitatív szervezetek kapják.
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