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FELIETON MARKA RÓŻYCKIEGO JR.

GWIEZDNE WOJNY
Biedny, kto gwiazd nie widzi
bez uderzenia w zęby...
St. Jerzy Lec

Okazuje się, że w co najmniej 50 czasopismach mniej lub bardziej regularnie
drukuje się horoskopy. Ponieważ nie byliśmy dotąd w kursie dzieła,
postanowiliśmy zasięgnąć opinii fachowców świadomi, że i nasz los zapisany
jest pyłem gwiezdnym w przestrzeni kosmicznej. Tak więc prezentujemy
wiadomości z pierwszej ręki, czyli prosto z gwiazd. W porozumieniu z Mleczną
Drogą, po której przejechaliśmy się Wielkim Wozem i uściśnięciu przedniej
łapy Wielkiej Niedźwiedzicy - donosimy co Was czeka:
BARAN:
Pozytywny kontakt z czarną owcą. Pamiętaj: wszystkich bijesz na głowę.
Masz szansę na awans - patrz: przywódca stada. Ale zagraża ci konkurencja;
Baranów jest więcej!
Co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze, a będziesz miał dwa wolne dni. Jak
zwykle będziesz niecierpliwym egoistą, impulsywnym, gwałtownym,
porywczym, upartym hipokrytą .Otoczenie przywykło już do twojego braku
taktu i subtelności. W najbliższej dwudziestolatce nie da się ukryć, że jesteś
Baranem. Uwielbiasz uzurpować sobie uprzywilejowaną pozycję, prawie
zawsze niezasłużoną. Powinieneś wykonywać te zawody, w których możesz
zabłysnąć: ślusarz, tokarz, kowal (ale nie własnego losu). Głowa do góry!
Reszta może zostać!
BYK:
Hasło na nadchodzącą pięciolatkę: „Każda krowa jest bycza”. Przestań
udawać, że jesteś daltonistą. Ole! Uważaj - lada dzień rzucą mulety z importu.
Tak w ogóle to zapowiada się wspaniale: kasę zasili znaczący dopływ
gotówki. W uczuciach nadzwyczaj gorąco! Może choć częściowe „spalisz”
nadwagę, która grozi nadciśnieniem, miażdżycą i złym krążeniem. Możesz
miewać uderzenia krwi (?) do głowy. W tym życiu będziesz miał predyspozycję
do takich zawodów, jak: technik dentystyczny, mechanik, hydraulik,
ewentualnie murarz. Dla Byków płci żeńskiej - sekretarka, asystentka, lub
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hostessa biznesmena. Koniecznie pielęgnuj swoje cechy dominujące: upór,
zaborczość (mienia), materializm, skąpstwo, konserwatyzm i złośliwość.
Wyróżnia cię to w końcu znacząco spośród innych znaków zodiaku.
BLIŹNIĘTA:
Nie dajcie się rozdzielić (patrz: schizofrenia). Nie wychodźcie z siebie
rywalizując z drugą połową. Dbajcie o zdrowie, bo nasilą się wasze skłonności
do przeziębień i nerwic. Ubierajcie się ciepło i unikajcie stresów. Zdradzajcie
partnerów na całkowitym luzie. Nie macie odporności psychicznej, więc
unikajcie kłopotów, a te są waszą specjalnością. Wynikają one przede
wszystkim z waszej powierzchowności (nie mylić z wyglądem!),
niedokładności, braku koncentracji, plotkarstwa, zmienności i rozproszenia. Jak
nadal będziecie w ciągłym ruchu - staniecie się łatwym celem dla Strzelca.
Zwierzęta, które przynoszą wam szczęście, to maskotki małpy i strusia.
RAK:
W tym tygodniu chodzimy do przodu. Dogadaj się ze Skorpionem, a nóż
otworzycie sklep zoologiczny. Nie bądź taki uszczypliwy. Więcej optymizmu nie tylko ty jesteś na dnie. Masz bardzo delikatny organizm, a przy tym jesteś
hipochondrykiem. Cierpisz więc na wszystkie choroby świata, najczęściej - z
urojenia. Ze względu na ciągłe emocje narażony jesteś tylko na realne
owrzodzenie dwunastnicy. Twoja zmienność nastrojów, przewrażliwienie,
zgryźliwość, niestabilność, samolubstwo i przesadność - w najbliższym czasie
doprowadzą twego partnera do depresji, szczególnie, gdy jest Baranem, Bykiem
lub Wagą. Bądź - mimo wszystko - człowiekiem i załatw mu wizytę u
psychiatry.
LEW:
Poradź się Lwa Starowicza. Oddaj futro do pralni. Sprawdź czy nie linieje.
Nie rycz, nie rycz - znamy te twoje numery. Strzelec czeka na łapówkę.
Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje, bo to, co powiesz, może być użyte
przeciwko tobie. Pamiętaj, wszystko musi toczyć się tak, jak sobie to
wyobrażasz. Pielęgnuj cechy charakteru, jakimi obdarzyły cię gwiazdy:
zarozumiałość, pychę, autokratyzm, nietolerancję, dyktatorstwo, pompatyczność, próżność, egocentryzm, wygodnictwo, lenistwo, efekciarstwo. Już w
niedługim czasie da to wymierne rezultaty w twoim życiu osobistym
i zawodowym - tym bardziej, że z natury jesteś cholerykiem. Na widoku Panna
z Bliźniętami.
PANNA:
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Uwielbiasz przejmować się sprawami innych, często się denerwujesz, co
odbija się na twoim zdrowiu. Na szczęście bardzo intensywnie i szybko
przystępujesz do kuracji. Powinnaś więc powiększyć domowy zapas leków i
ziół. Dzień bez proszka - dniem straconym! Niezależnie od okoliczności zawsze
bądź sobą, to znaczy - krytykuj, pielęgnuj emocjonalny chłód, bądź oschła, miej
wygórowane ambicje i mniemanie o sobie, pedanterię zaś doprowadź do
perfekcji (patrz: obłęd w oczach, odkurzać z w ręku). Pracuj, pracuj, pracuj, a i
tak cię nie docenią. Znaki ci szczególnie nieprzychylne to: Strzelec, Ryby i
Bliźnięta.
Jak długo można być Panną?! W tym miesiącu możesz liczyć na dziecko, ale
nie martw się: wszystkie dzieci są nasze. Warunek: nie rób dziwactwa z
dziewictwa. Nie zadawaj się z roz-WODNIKIEM.
WAGA:
Więcej rozwagi! Masz skłonność do chorób nerek i żołądka. Cierpisz na
zaburzenia gastryczne mające podłoże nerwowe. Medycyna zaleca Wagom pić
duże ilości wody (powtarzam: wody!). Jesteś typem sangwinicznoflegmatycznym i tego już nie zmienisz, podobnie jak skłonności do
wygodnictwa, niezdecydowania, narcyzmu, braku wytrwałości, nadwrażliwości
i bojaźliwości. Miejsce odpoczynku - w wannie, chociaż to energii nie dodaje.
Zwierzęta, które cię tolerują to: wróbel i kuropatwa. W sprawach handlowych
okazuj dużo roz-WAGI, gdyż możesz narazić się na poważne szkody. Bez
żenady kantują cię na wadze, do której nie przywiązujesz pieniędzy...
SKORPION:
Przyjmij propozycję Raka. Nie truj się. Pozostaw to innym. Nie bądź taki
„pieszczotliwy”.
Jak zwykle będziesz próbował w zdecydowany sposób zaznaczyć swoją
obecność. Niestety, gwiazdy nie wiedzą czy ci się to uda. Na ogół masz dobre
zdrowie, więc się ciesz! Do życia seksualnego przykładasz zbyt dużą wagę, co
prowadzi do stanów wyczerpania, uff, a nawet depresji. Znakomicie czujesz się
w roli żołnierza i dowódcy, a także masz duże szansę w kryminalistyce. Tyran z
ciebie i nawet tego nie ukrywaj! Jesteś poza tym mściwy, bezwzględny, okrutny,
zazdrosny, erotoman. Tylko pozazdrościć!... Jako wzór Skorpionicy masz
Margaret Thatcher - byłego premiera Wielkiej Brytanii, żelazną lady.
STRZELEC:
Jesteś rozbrajający. Wstąp do koła łowieckiego. To dziś nobilituje. Epoka
wolnych Strzelców bezpowrotnie minęła. Poluje się z nagonką.
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Twoja ciekawość może być odbierana przez otoczenie jako wścibstwo, więc
bądź ostrożny w zadawaniu pytań. Przecież i tak wszystkiego się nie dowiesz w
swoim czasie. Na ogół masz dobrą budowę ciała i dość dobre zdrowie.
Podziękuj rodzicom! Wielu Strzelców ma tendencję do łysienia. Wskazane są
tupeciki i treski. Znany jesteś z tego, że masz skłonność do przesady, gadulstwa,
nadgorliwości, braku umiaru i nieostrożności. Rozpiętość predyspozycji
zawodowych jest u Strzelców bardzo duża. Możesz więc robić wszystko. Nawet
głupstwa.
Pamiętajcie, jeśli już strzelacie - to nie Panu Bogu w okno! Musicie celować
dokładnie, aby oszczędzać siły i skupić je na jednym celu.

WODNIK:
Zagrożenie powodziowe. Zalew informacji. Bacz na ścieki. Odpłyniesz
wielkim autem z siwiejącym brunetem wieczorową porą. Będziesz pławić się w
dobrobycie. Gdyby nie Twoja uroda, nie byłoby aktorek oraz stewardess.
Często trapiony jesteś różnego rodzaju dolegliwościami; najwrażliwszą strefą
jest kręgosłup (pod każdym względem), nogi (szczególnie kostki), system
nerwowy, skłonność do bezsenności i niepokojów. Z lubością pielęgnuj swój
fanatyzm, ekscentryczność, niepraktyczność, brak poczucia realizmu oraz
znieczulicę. W końcu stać cię na to... Wszystkie Wodniki (bez względu na płeć)
pochodzą z Marsa. Żaden partner nie jest ciebie godzien, więc puść go z
torbami, wybierając samotność i nie dręcz bliźnich. Jesteś świetnym aktorem w życiu, tylko scena dla ciebie za mała. Przenieś się do innej konstelacji, w
innym wymiarze czasu i przestrzeni.
RYBY:
Nie głosujcie. Spotkanie z rekinem - finansjery, który ma węgorza w kieszeni.
Odczepcie się wreszcie od tej flądry! Widoki na złotą rybkę. Czas na wielkie
tarło.
Macie delikatny organizm i słabiutki charakter. Łatwo ulegacie nałogom i
wpływom. Najlepiej wykształconym zmysłem u Ryb jest słuch, bo głosu nie
mają. W miłości Ryby potrafią wznieść się na wyżyny, ale jeszcze częstsze są
na tym odcinku załamania. Tak zwanej normalnej sytuacji praktycznie w
miłości z Rybą nie ma, gdyż emocje powodują, że jest ona albo niezwykle
szczęśliwa, albo załamana. Stąd biorą się i inne dominujące u Ryb cechy:
niezadowolenie, gnuśność, fatalizm, brak poczucia rzeczywistości i upływu
czasu, niekonsekwencja, nerwowość. Kamień dla Ryb: Akwamaryna -
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wzmacnia inteligencję. Nie powinny zbyt długo pozostawać w panieńskim lub
kawalerskim stanie, gdyż dziwaczeją.
KOZIOROŻEC:
Dziękuję Ci, Boże, że stworzyłeś mnie takim, jaki jestem. Wysłuchałeś próśb
nienarodzonego, który przyszedł na świat 2 stycznia. I to gdzie, w moim
kochanym Zakopanem! Życzę sobie wszystkiego najlepszego!

marrjr@interia.pl

