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Banánszobrász:  
Poseidontól Presleyig

Banánból készít szobrokat egy japán fér-
fi, és bár ezek nem tartósak, a róluk ké-
szült fotók igen, a világhálón pedig szép 

sikerük van.
Jamada Keiszuke mindenféle művet kreál 

banánból: életképtől klasszikus alakokon át 
sztárokig. A vízből kiemelkedő Poszeidont 
lovas harci kocsin ábrázolja, a banánhéjak 
a tenger tajtékot vető hullámai. A japán fér-
fi „mű-sorában” akad Elvis Presley-portré. 
Megmintázta A Karib-tenger kalózait – a 
mozifilm alapján –, van, hogy harapós kedvű 
banánt farag, van, hogy nyugágyban nyaralót 
kezében koktéllal.

A 23 éves banánszobrász igen gyorsan 
dolgozik, mivel fél órája van műveihez. Ennyi 
idő után a gyümölcs rothadni kezd, legalább-

is vészesen puhulni, és deformálódik a kifa-
ragott mű. Keiszuke véső és kalapács helyett 
fogpiszkálót és kiskanalat használ. Miután 
lefotózta művét, megeszi – adta hírül a brit 
Metro újság.

Csak bátraknak! (Függőhíd az Olton) készítette: vuncs istván 

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. október 19.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Csipog a telefonom korán reggel, SMS ér-
kezett. Már a küldő szám láttán sejtem, hogy 
ismét nyakon vágott a szerencse. Gyanúm 
pillanatokon belül beigazolódik: tényszerűen 
közlik velem, hogy 5000 euró üti a markomat. 
És nem akkor, ha megteszem ezt vagy azt, ha 
SMS-t írok erre vagy arra a számra, vagy 
tudom is én, hogy mit csinálok, hanem az 
enyém az ötezres és kész. Merthogy a Coca-
Cola Company az én telefonszámomat sor-
solta ki az 5000 eurós nagydíj nyertesének. 
Bővebb információkért hívjam ezt a számot 
vagy azt, a kódom pedig wk092. Azt hiszem, 
nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy Önök, 
kedves olvasók, beleéljék magukat abba az 
eufórikus, boldog hangulatba, ami hatalmá-
ba kerített engem akkor, korán reggel. Nem 
minden napja kezdődik úgy az embernek, 
hogy hozzávágnak ötezer eurót. Kivételes al-
kalom és szerencse, meg van oldva a gyerekek 
téli lábbelije, a fűtésszámla, még magamnak 
is tudok turkálni egy-két jó darabot anélkül, 
hogy lelkiismeret-furdalásom volna amiatt, 

hogy a villanyszámlára félretett pénzhez kell 
hozzányúlnom, hogy az áhított gönc a tulaj-
donomat képezze. Már látom a karácsonyfa 
alatt tobzódó ajándékhalmazt, az életem 
párja által áhított, heroináron kapható ba-
kancsot piros masnival átkötve születésnapi 
ajándékként, és végre a könyvesboltból sem 
kell kiiszkolnom, hogy a villanyszámla-
pénz után a gázszámlára félretett összeget is 
nehogy elpalljam. Szóval, kéznyújtásnyira 
a szép jövő, a gondtalan tél, a laza, békés 
hátradőlés, amikor a holnapi kenyérgondja 
nem nyomja az ember vállát. Mondom is az 
álmosságtól még furcsán bámuló páromnak, 
hogy végre itt a várva várt szerencse, miénk 
a főnyeremény, kezdődik a boldog élet, mire 
ő álmosan dünnyög a paplan alól, rombolja 
földig az összes illúziómat: nem is tudtam, 
hogy te szoktál Coca-Colát venni. Igaza 
van. Nem szoktam venni sem, inni sem, így 
reklámkampányokban részt venni sem. De 
attól nyerni vele, bár egyszer az életben, na, 
azt szeretnék!

Nyertem!!!!
          villanás n Forró-Erős Gyöngyi

Többnyire derült, száraz idő lesz kevés napsü-
téssel. Front nincs, de a magasban egy-két fokkal 
emelkedik a hőmérséklet. 

"

8 1 5
4 2 5
5 6 9 3

4 5
2 7 1 3
9 4

9 7 8 4
8 1 9

4 6 2

3 1 8
9 8 3
6 1 8 2

4 1 6
9 6

5 8 1
2 4 3 1

4 7 8

9 6 7

skandi  készítette: benedek enikő

amerikai 
színész

lOmbFedél, 
lOmbSáTOr  *

STigmA léTezik

TrOmF, 
üTőkárTyA

ludOlF-Féle 
Szám

kelviN

Fülébe HAl-
kAN mONd

mAgáN-
Szám zOrrO

Apró

Nyirő 
beNCéje

OxigéN

bOrFAjTA

elHAgyA-
TOTT, 
gAzdáTlAN

keTTőzve: 
NAgyApA

elöl SzíT!

Frigy, 
HázASSág-
köTéS

erzSébeT 
NevébeN 
vAN!

Az udvArrA

miSTer (AN-
gOl röv.)

iNdOk

reNegáT, 
HiTSzegő

elöl zSONg!

áSváNyi 
FűSzer

TOjáSdAd

CiNk vegy-
jele

liTer

SAvAS 
HATáSú pAjTA

eze!

eNergiA

OmáNi 
AuTójel

vOlT

uráN

bAlTA-
dArAb!

űrmANó

állíT, mONd állóvíz

Sugár

STrázSA

röNTgeN

OkTA-
TáSi NeTeS 
TArTOmáNy-
kód

  * ArCHiTek-
TuS

a színész 
felesége 
(SzínéSznő)


