
Férfiasan bevallom: elolvasom a horosz-
kópomat. Mindennap. Néha bejön. Minap 
például azt írta: szeretne elmenni szabadságra. 
Telitalálat! Kell legyen valami a csillagok ál-
lásában, tényleg, másként honnan találhatták 
ki, hogy néhány napra lelépnék? Vagy a múlt-
kori, azt mondja: vigyázzon, a túlköltekezés 
pluszkiadásokkal jár (sic!) Túl is költekeztem 
magam, ahogy az meg volt írva a csillagokban: 
az áruházban a négy lej hatvan banis, ötliteres 
ásványvíz mellé – kétéves kislányom toporzéko-
lását csillapítandó – vettem egy két lej harminc 
banis, Micimackós kis labdát. Tessék! Ugye, 
hogy túlköltekeztem magam, ráadásul a terve-
zetthez képest pluszkiadásokkal is terheltem a 
családi kasszát. Igaznak bizonyult tehát, hogy 
az Uránusz, bármerre is jár, váratlan fejlemé-
nyeket, hirtelen változásokat idéz elő. Annak 
még nem néztem utána, hogy aszcendensem-e 
a Kos, mert ha igen, akkor nyakig benne vagyok 

a slamasztikában: egyszerűen nem tudok túl-
lépni a megkérdőjelezhetetlennek tűnő negatív 
társadalmi beállítódásaimon, előítéleteimen. 
Ez cseppet sem tetszik, ezért holnaptól a kínai, 
az egyiptomi, a kelta vagy az azték horoszkópo-
mat böngészgetem, de az is lehet, kipróbálom a 
viking orákulumot vagy a dominójóslást.

Bár ki tudja, lehet, hogy maradok a ha-
gyományosnál: most olvasom, hogy a csillagok 
állása szerint holnaptól bolondulni fognak utá-
nam a nők, a szexben pedig a lassúság mestere 
leszek, számomra ugyanis hétfőtől nem gyorsét-
termi menü a szex, hanem ínyencfogás. Erogén 
zónáim a váll és a hát lesznek, ezek érintésétől 
libabőrös leszek, s a „vénuszi szervek” (pénisz, 
herék) érintésére akkor is reagálok, ha már tel-
jesen kimerült vagyok, esetleg beteg. Időközben 
azonban beindult a hullócsillagok szezonja: 
most annak drukkolok, nehogy addig rossz 
irányba változzon a csillagok állása...
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Tilos a fehérkenyér a halaknak
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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 email 
cím re vagy szer kesz tőségünk postai cí  mére (530190 
Csíkszereda, Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 

*
A fotót Bányász Anna, a Hargita Megyei Művé
szeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja 
készítette.

sudoku

A csillagok állása
         villanás n Jakab Árpád

A többórás napsütés mellett a nyugaton képződő 
gomolyfelhőkből késő délután elszórtan zápor, zivatar is 
kialakulhat. A hidegfronti hatás fejfájást, szédülést, vér-
nyomás-ingadozást okozhat, hosszabb lehet a reflexidő.
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A halak elhízásától tartva, betiltotta a 
fehérkenyérből gyúrt csalikat egy hor-
gászklub Nagy-Britanniában, helyette 

teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret ajánl.
A Hampshire grófságban lévő Romsey 

melletti horgászparadicsom haldiétaszigora 
egyedülálló a szigetországban. A horgásztavak-
ban főleg pontyok tanyáznak, amelyek egyéb-
ként egészségesen élnek, elvégre sokat úsznak. 
Több „pecaprofesszor” szerint azonban a fehér 
kenyértől levertek és tunyák lehetnek a halak, 
mert puffasztja őket a csali.

A fehér kenyérnek ugyanakkor több évszá-
zados csalihagyománya van, a brit horgászok 
bibliájának kikiáltott, 1653-ban írt könyvben is 
javasolja használatát Izaak Walton, a szerző.

Jelenünk brit halegészségügyi szakértői feles-
legesnek tartják a tilalmat, szerintük a halaknak 
van annyi eszük, hogy ha valamely tápláléktól 
nem érzik jól magukat, akkor arról leszoknak – 
adta hírül a The Daily Telegraph című brit lap.
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