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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 28. szám 2022. február 21 

Teliholdas jókedvvel 
Múlt szerda óta tele fénnyel ragyog a Hold, de a farkasüvöltés 
mifelénk elmaradt, legfeljebb egy-két nosztalgiázó kutya emlékezik 
éjjel az ősökre. Mi, emberek már alig figyelünk fel a jelenségre, 
inkább csak azok, akiknek gyakran kell például sötétben vágányok 
között bóklászniuk, és rácsodálkoznak, hogy milyen messziről meg-
látni ilyenkor a főnököt. Pedig égi kísérőnk nem csak a bolygónkra, 
de testünkre és lelkünkre, mindennapi viselkedésünkre is hatással 
van. Teliholdkor talán a legjobban, és kellően ellentmondásosan ah-
hoz, hogy nehezen tudjunk kiigazodni magunkon, és a körülöttünk 
élőkön. 

Lehetne Telehold is, de a lényeg inkább a hatásain 
van, melynek talán legékesebb példái a lányok, 
asszonyok biológiája, mely alaphelyzetben a 
holdhónap huszonnyolc napjához igazodik. Amikor 
pedig tele van fénnyel bolygónk bolygója, mint 
mostanság, azt mondják, megnő az esélye annak is, 
hogy a hölgyek hamarosan, vagy újra anyává 
lehessenek. Ha mégsem így alakul, abban már nem 
a Hold lesz a ludas, és persze olyankor is lehet 
örülni, kinek-kinek szándéka szerint. 

Ezeken a fényes éjjeleken gyakori, hogy rosszul alszunk, és még rosszabbul ébredünk, 
anélkül, hogy tudnánk az okát. Ilyenkor úgy érezzük, el van rontva a napunk, és valóban 
nehezen változik a helyzet. Jó, ha van, aki türelemmel lesz irántunk, no meg az sem árt, 
ha el tudjuk fogadni morgós kedvünkben is a segítséget. Ez lehet pár kedves szó, kicsi 
segítség a munkánkban, netán egy váratlan, de jó hangulatúra sikeredett telefon-
beszélgetés. A segítség lehet, hogy nem is tudja, jót tett-e, vagy sem, de már az fél 
siker, ha morogva is megérezzük a jó szándékot. 

Biztosan embere válogatja, van-e rá hatással a Hold, 
nekem például a munka az mindig munka, amit meg nem 
annak érzek, azzal Teliholdkor is könnyebben bol-dogulok. 
Mindenesetre úgy tartják a hozzáértők, hogy ilyenkor 
érdemes a vasutasnak is kemény fába vágni a fejszéjét, 
már ha van neki, persze. Mert állítólag Telihold idején 
csúcsteljesítményekre vagyunk képesek, akár fával, akár 
fejszével, de még a fejünkkel is. Például ez az időszak 
kedvez az önmegvalósítás terén, úgyhogy tessék 
belevágni, de csak óvatosan, nehogy elrepüljön a fejsze, 
vagy a nyele. 
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Történhetnek ilyenkor rossz dolgok velünk azon kívül is, hogy dologra adnánk a fejünket, 
mert az ezüstösen csillogó bolygónak negatív hatásai is vannak, főleg, ha tele van: Jó, 
ha vigyázunk magunkra, meg másokra, mert a rossz emberek is aktívabbak ilyenkor, és 
ha nem figyelünk, akár bűncselekmény áldozatává is válhatunk. Mondhatnánk, akkor 
inkább a munka, de azért nem célszerű azt sem elkapkodni. Kevesek szerencséje, hogy 
reggelre a fejszénk nyelét „piros enni-kékre” cserélhetjük a fényes Hold láttán. 

Örökké azért a Telihold sem tart, mert 
hamar megunja a csillogást, és már ma is 
azt vehetjük észre, hogy halványodik. Ami 
már talán vasárnap elkezdődött, pedig akkor 
volt a társadalmi igazságosság napja, 2007-
től, és az ENSZ jóvoltából. Vagy világnapja, 
de a lényeg, hogy remélhetőleg véletlen a 
halványodás és a világnap egybeesése. 
Pedig igazán fontos, hogy társadalmunk 
minden tagja, etnikai, vallási, szexuális és 
bármely egyéb hovatartozása ellenére is 
részesüljön a javakból. Mindenkit illessenek 
meg azonos jogok, a kölcsönös szolidaritás 
alapján. Mindenesetre úgy tűnik, egyre 
kisebbé válik őkelme, mármint a Hold, és 
hamarosan csupán egy kiflit találunk a 
csillagok között. 

De elkeseredni most sem érdemes, mert huszonnyolc nap nem a világ, és újra lámpás 
nélkül bolyonghatunk az élet sűrűjében. Közben még az Újholddal is találkozunk, ami az 
újjáéledés lehetőségét adja meg számunkra, tehát a következő csillogásig akár újra 
kezdhetünk bármit, amit most még hibásnak, elrontottnak vélünk. Mindezt négyhetenként 
ismételhetjük, tehát jó kedvre fel, legközelebb még az éjszakás is többet alszik! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ALIBI 

A szerelmespár az ágyban van, mikor megszólal a telefon. A nő veszi fel: 

– Igen? Rendben van. Szervusz! 

– Ki volt az? 

– A férjem. De nem jön haza, még marad veled két órát kuglizni… 

 

BÚJÓCSKA 

A munkából hazajövő férfi meztelenül találja a feleségét az ágyban. 

– Te mit csinálsz az ágyban? 

– Hát, nem tudok mit felvenni. 

A férj odarohan a szekrényhez, dühösen kinyitja és kidobálja a ruhákat: 

– Ez is ruha, ez is ruha, ez is ruha, szevasz, Gyula, ez is ruha! 

Balogh Attila 
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