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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Záhada horoskopu
Nemálo ľudí, inak celkom príčetných, verí, že o ich osude a povahe rozhodujú hviezdy
a planéty. Tomu sa nemožno ani príliš čudovať – stačí si porovnať večnosť a grandióznosť
nebeských telies s prchavosťou a bezvýznamnosťou takých vecí, akými sú politi ka, výchova,
geneti ka či nebodaj vlastná vôľa.

.u

ž dlhšie ma znervózňovalo, že sa ma kdekto pýta, v akom som znamení, a keď
mu poviem, s pochopením pokýva hlavou. Aj ja som chcel pochopiť, a tak som načrel do internetovej (doba je taká, už sa netreba osobne unúvať za astrológmi) múdrosti. S istou pýchou
priznávam, že som sa narodil
v znamení Býka. To zviera sa mi
páči, hoci nie každý ho považuje za inteligentné. Hneď na prvej
stránke ma znepokojila rada, že
negatívne vplyvy z oblohy musím prijať a mám si nechať pomôcť a poradiť od iných. Bleskovo som siahol po obľúbenom
denníku a dozvedel som sa, že
ma dnes budú chváliť, ale že im
nemám veriť, lebo mi iba licho-
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tia. Trochu ma na tom ruší, že
som sám doma a nikto ma ešte
dnes nepochválil. Inak mám rád,
keď ma chvália – som presvedčený, že právom. Tie dve predpovede sú však v istom dialektickom rozpore, a tak som pátral
ďalej. Na českej stránke som sa
dočítal, že práca ma dnes baví
a je to jediná vec, ktorá mi ide
od ruky. Tak to sa mi už naozaj
nepozdávalo. Ešte väčšmi ma vyviedlo z miery oznámenie o niekoľko riadkov ďalej, že peňazí
mám dostatok. O tom by som určite musel vedieť. Trochu mi polichotil zoznam slávnych ľudí
narodených v znamení Býka
(ako ja) – napríklad Ján Pavol
II., William Shakespeare, Michelle Pfeiffer (nie je úžasná?), Sig-
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mund Freud či Ella Fitzgerald.
Vladimír Iľjič Lenin narodený
v tom istom znamení ma zaskočil. No uznajte, mohol sa taký
magor narodiť v tomto znamení? Ale ani to nebola posledná
záhada. Podľa čínskeho horoskopu som sa totiž narodil ako
Prasa (znamenie). Je to tiež pozoruhodné zviera, ale ten Býk
predsa len ... No a v egyptskom
horoskope som Horus. Tam som
sa dočítal množstvo podozrivých
lichôtok o svojej sile, obratnosti,
pracovitosti a pamäti. Starých
Egypťanov som si začal vážiť ešte viac.
Moja žena je podľa dátumu
narodenia Vodnár. Máme sa radi, a tak som bez obáv nazrel do
partnerského horoskopu na čes-

kej stránke. Nemal som. Posúďte sami, ako sa podľa neho hodí
muž Býk k žene Vodnárke: „Vyloučeno. Vy dva? Jako kdyby se
někdo pokoušel přilepit oblaka
k zemi ... Je to zábavné na jeden
večer (myslí si, že flirtuje mimozemšťankou), obtížné na dovolenou (on se sluní, vy poletujete),
na celý život však nemožné.“ Šok.
Ešte dobre, že to pred rokmi nečítala. Asi mi niečo počas toho
takmer štvrťstoročia uniklo – napríklad s tým opaľovaním a poletovaním je to presne naopak.
Ale Číňania ma upokojili. Podľa
nich je moja žena Drak (to je v Číne príjemné a dobré zviera, nie
ako tie pľuhy, čo v Európe žerú
princezné). No a vzťah muža Prasaťa a ženy Dračice je podľa čínskych zdrojov úspešný. Aj Číňanov som si začal viac vážiť. V mojich očiach, tiež v tejto súvislosti, ešte viac stúpol astrologický
kredit Egypťanov, podľa ktorých
je moja žena Amon-Ra – osoba
povestná fantáziou a nadšením
pre vec (svätá pravda).
Myslím, že vo veciach hviezd
a znamení treba dať na Číňanov
a Egypťanov. Tí naši sú nevez
domci a babráci.

