
Egyik délelőtt Facebook-ozom, mun-
kaidőben – eddig ismerős ugye? –, és azon 
kapom magam, hogy percek óta csak néze-
getek és lájkolok, mintha ez valami napi 
rendszerességű kötelező és kihagyhatatlan fel-
adat lenne: felmenni és megkukkantani, tör-
tént-e valami izgalmas, ha pedig igen, akkor 
azt „mutatujj fel” gombokkal rögtön le is re-
agálni. Ennél eszméletlenebb időpocsékolást a 
tetrix és a tamagocsi óta nem látott az emberi-
ség – állapítom meg magamban, majd rögtön 
hozzá is toldom: így lesz ez, amíg valaki ki 
nem talál valamilyen még izgalmasabb idő-
elütési módozatot. A Tetszik gombbal amúgy 
semmi bajom, még jó hogy van, hisz ha nem 
volna, a hálós diplomácia íratlan szabályai 
szerint minden bejegyzés után írnom kellene 
valamit, ám így egy klettyintéssel aránylag 
egyszerűen elintézhetem ezt a netes szociali-
zációs színterünk diktálta igencsak protokol-
láris, hogy ne mondjam, felesleges teendőt. Ha 
kiléphetne a Lájk gomb ebből a virtuális tár-

sas környezetből, és mindenen és mindenkin 
lenne egy Tetszik avagy Utálom gomb – az 
már izgalmas lenne, ugye? Gondoljunk csak 
bele, bemegyünk egy üzletbe, gyenge a kiszol-
gálás, nyomunk a pénztárnál egy Utálom 
gombot, majd büszkén sarkon fordulunk – 
mennyivel elegánsabb megoldás, mint kiverni 
a díszhisztit, és kikérni magunknak, hogy mi 
vagyunk a vásárlók. Talán sokak nemi élete 
is újra szárnyakat kapna: nem kellene hosz-
szasan kertelni, hímezni, hámozni, nyomnál 
a csajon egy Lájk gombot, és rögtön venné az 
adást. Sőt pénzt is spórolhatnánk, nem is ke-
veset, hisz egyszerűsíthetnénk a választásokat: 
a jelöltek reggel kiállnának a városháza elé, és 
akit érdekel a téma, odamegy, meglájkolja az 
emberét, a nap végén pedig az a király, akin 
több bökés számoltatik.

A gombtolvajokra is figyelve, a nekem in-
kább a szomszéd gombja kellene típusú visz-
szaéléseket egy szabállyal rendeznénk: akinek 
nem gombja, ne varrja magára. 
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Akinek nem gombja, ne varrja magára 
         villanás n Máthé László Ferenc

Az erősebben megnövekvő gomolyfelhőzetből 
több helyen zápor, akár egy-egy zivatar is előfordul-
hat. Nincs front, de lassú melegedés kezdődik, a fo-
kozottan érzékenyeknél melegfrontra jellemző tüne-
tek léphetnek fel. Erős lesz az ultraibolya sugárzás.
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Dugókkal kirakott homlokzatú ház 
csodájára járnak a turisták a Prágától 
230 kilométerre délre fekvő csehor-

szági Mutenicében.
A híres morvaországi bortermő vidéken 

álló ház tulajdonosa, az 53 éves kőműves 
Miroslav Svoboda elmondta, hogy 180 ezer 
borospalackot kellett felnyitni ahhoz, hogy 
meglegyen a szükséges alapanyag.

Első ránézésre a ház a domboldalon álló 
többi épülethez hasonlít. Alaposabban meg-
szemlélve azonban szembetűnnek a ház há-
rom falát ékesítő, kettőbe vagy négybe vágott 
dugók. Az udvarra néző fal díszítésén – egy 
parafaszíven – közel három éve dolgozik – 
mondta Svoboda.

Miroslav Svodoba, aki maga is szenve-
délyesen szereti a bort, egy helyi vincellértől 
kapta a dugókat, „egy szponzortól, aki sze-
retné megőrizni névtelenségét”. Ezután két 
éven át dolgozott, hogy ajándékot készítsen 

saját magának 50. születésnapjára. Svoboda 
maga tervezte meg a motívumokat, és – mint 
mondta – saját maga is készítette el. A dugó-
kat Ludmilával, a barátnőjével közösen vag-
dalták össze, akinek a parafaszív készül.

A különös díszítés fogadtatása először ve-
gyes volt, majd a kőműves háza idegenforgal-
mi látványosság lett, s nemcsak a környékről 
látogatnak ide. A vendégkönyvben egy kör-
nyezetvédelmi miniszter aláírása is szerepel 
– mondta Svoboda. 
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