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November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve a latin novem 

szóból származik melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a 

római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi 

nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. Hívták Enyészet havának, a népi 

kalendárium pedig Szent András havának nevezi az őszutót. 

Jeles napok 

November 1. - Mindenszentek napja 

November 2. - Halottak napja 

November 10. - Nemzetközi ifjúsági világnap 

November 16. - Tolerancia napja 

November 17. - Dohányzás elleni nap – Füstmentes nap  

    - Budapest napja, 1873 Buda és Pest egyesítése 

November 20. - A gyermekek jogainak világnapja, ezen a napon fogadta el az 

ENSZ Közgyűlése a gyermekek jogairól szóló egyezményt 1989-ben 

November 21. – A televíziózás nemzetközi napja 

November 22. – A magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta 

    - Szent Cecília napja, aki a zenészek védőszentje 

November 25. – A magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 

November 27. – Magyarországon a véradók napja 

November 30. – Szent András napja 

A nap a néphagyományban az advent közeledtét jelzi, mivel a hozzá legközelebb eső 

vasárnap advent első vasárnapja. Férj és időjósló nap volt. 

Az Alföldön a disznóvágási időszak kezdetét is jelölte. 

Sokan szeretnék tudni, mit hoz számukra a jövő. Mindegyik jóslási forma működik, de azért 

nem kell túl komolyan venni, hisz ez csak egy játék. 

Férjjósló praktikák (Forrás: Móser Zoltán: Névviseletek) 

A hallgatózásból való jóslásnak legismertebb formája az ól rugdosása, amely nemcsak 

András-napkor szokásos praktika. Úgy vélték, ahányat röffent a disznó, annyi év múlva 

mennek férjhez. Ha nem ébred fel a disznó, a lány még abban az évben férjhez megy. A 

Zempléni-hegység falvaiban azt is figyelték, hogy anyadisznó röffent-e először, mert az 

özvegyet jelzett, a malac pedig legényt. 
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Az András-pogácsa készítése szintén párjósló cselekmény volt. Három pogácsát sütöttek, 

mindegyikbe egy-egy férfinevet rejtettek. Kitették a küszöbre, s amelyiket a legkésőbb vitte el 

a kutya,  az mutatta meg a jövendőbeli nevét. 

András-naphoz különböző hiedelmek kapcsolódnak, ilyen például az András-napi 

derelyefőzés. A lányok 8-10 cédulára fiúneveket írtak, s a cédulákat derelyébe gyúrták. 

Amelyik derelye először feljött a víz tetejére, azt gyorsan kikapták, s felolvasták a cédulán 

lévő jövendőbeli nevét. 

Az András-napi férjjóslás másik módja az ólomöntés. A forró ólmot vízbe öntik és 

megnézik, hogy milyen szerszámhoz hasonló forma jön ki, így próbálják kitalálni a 

jövendőbeli foglalkozását. 

A szalmakoszorú dobálás szintén a férjjóslás szertartásai közé tartozott. A lányok 

szalmakoszorút készítettek és megpróbálták feldobni a fára, ahányadik dobásra fennakadt, 

annyi év múltán mehet férjhez a lány. 

A doroszlói lányok úgy próbálták kideríteni a jövőt, hogy cédulára írták fel a számba jöhető 

legények nevét; a cédulákat, valamint egy  fésűt és tükröt betettek a párnájuk alá. Ha a 

cédulán levők valamelyikével álmodtak, úgy tartották, az lesz a férjük. 

Az almamagot szintén jósló eszközként használták. András-nap előtt nagy előszeretettel 

ették a lányok az almát és számolták a magokat. Ha olyan almát találtak, amelyben 7 vagy 9 

mag volt, akkor a magokat papírba csomagolták, András-nap estéjén a párnájuk alá tették, 

hogy megálmodják a férjüket. 

A legények sem maradtak le kíváncsiságban a lányoktól. Ők 13 cédulára írták fel a 

lányneveket, ezeket a cédulákat Luca-napig egyenként eldobálták, az utolsónak maradt 

cédulán volt a menyasszonyjelölt neve. A lányok is gyakorolták a jóslának ezt a fajtáját. 

András-napi időjóslás: 

A néphit szerint, ha András napján esik az eső vagy a hó, ezt követően 40 napig esik.  

Ha libát megtartja a jég, locsogós, vagyis sáros lesz a karácsony. 

Egyes helyeken hagymakalendáriumot készítettek: egy jókora fej vöröshagymát négyfelé 

vágtak és ízekre szedték. Kiválasztottak 12 egészséges lemezt, mindegyikbe egy csipet sót 

tettek. A lemezeket sorba egy tányérba tették, miközben feljegyezték, melyik milyen hónapot 

jelöl. Feltették a kemence tetejére. Újév reggelén megnézték, hogy melyik hónap lemezén 

olvadt el a só, az esős lesz, amelyikben nem volt víz, az száraz lesz. 

Hasonló célt szolgált a gyümölcsfaág virágoztatása. A gyümölcsfa ágát vízbe tették, majd 

felhelyezték a kemence tetejére, ahol a melegben karácsonyig kivirágzott. Ha először az ág 

alsó részén jelentek meg a virágok, akkor a tél eleje zord. Ha a közepén, akkor január végén 

várható erős tél, ha pedig az ág hegyén virágzott ki az ág, akkor a tél vége felé köszönt be a 

fagy, jég, havazás. 

A moldvai és gyimesi magyarok ezen a napon megfokhagymázták az ajtókat a farkasok ellen, 

hogy ne vigyék el a jószágot. András-nap éjfélkor beáll a csend ideje, az advent. 
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Csapatmunka  

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember, név szerint: Mindenki, Valaki Bárki és 

Senki. 

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, sürgősen meg kell 

csinálni.  

Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja.  

Bárki megcsinálhatta volna, viszont Senki se csinálta meg!  

Valaki dühös lett emiatt, mivel ez Mindenki dolga lett volna.  

Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és Senki nem vette észre, hogy Mindenki 

kerüli a munkát.  

Végül Valaki lett, akit Mindenki okolt, amiért Senki nem csinálta meg azt, amit Bárki 

megtehetett volna. 

Lehetetlen 

A lehetetlen csupán egy szó, mellyel a kisemberek dobálóznak, mert számukra sokkal 

könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változásra.  

A lehetetlen nem tény, hanem élmény. 

A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. 

A lehetetlen múló pillanat.  

A lehetetlen NEM LÉTEZIK! 

November 

Piros-arany lombok között fújdogál az őszi szél, 

Hogyha kicsit csöndben maradsz, meghallod, hogy mit mesél. 

 

Felhők hátán, tengeren túl hűvös idő közeleg, 

Bércek ormán, fenyvesek közt már a zord tél integet. 

 

Földre hullott falevelet görget már az őszi szél, 

Figyelj csak jól, azt meséli: közeledik már a tél.  
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Lányok: 

A fiúk, mint a köd, jönnek-mennek, egy lányt csak egy napig szeretnek.  

De aki egy hónapig bírja, annak meg van ásva a sírja… 

És aki egy évig tud szeretni, azt múzeumba kellene helyezni, és csendben megjegyezni:  

„Őt embernek lehet nevezni!” 

Fiúk:  

A lányok szeszélyesek, úgy változtatják a véleményüket, mintha csak inget..., pardon blúzt 

váltanának, vagyis sűrűn.. igazi szélkakasok! és vigyázat: amikor valamit akarnak, bármit 

képesek megtenni, hogy elérjék, még ha aztán 180 fokos fordulatot tesznek is.  

Pista bá azt mondja, hogy az asszonyok még szeszélyesebbek, mint a lányok. 

 

Sulis viccek 
Alsósok 

- Józsika, a kutyádról írt fogalmazásod szó szerint ugyanaz, mint a testvéredé. 

- Igen, tanító néni, mert a kutya is ugyanaz. 

Felsősök 

Egy anyuka takarítja karácsony előtt a WC-t, a hét éves kislánya nézi. 

- Mami, mit csinálsz? 

- Kicsim, takarítom a WC-t, hogy szép tiszta legyen. 

- Minek? 

- Jaj, bogaram, tudod karácsony van. Jön a Jézuska… 

- És nálunk fog vécézni? 

Szakközepesek 

Hogy hívják a medve kicsinyét?  
- Gida 

- Ja nem.. bocs... 
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Könyvajánló: Az emberi test 

A Mi MICSODA JUNIOR 1. kötete  

Peti születésnapjára invitálja a kíváncsi olvasót.  

Itt mindenki izeg-mozog itt, fel-alá jön és ugrabugrál.  

Az ifjú olvasó ebben a JUNIOR kötetben megtudhatja, miért dobog a szívünk, mi tartja a 

testünket, hogyan lélegzünk, miért leszünk éhesek. Anna és Peti bevezet az emberi test 

legmélyebb rejtekeibe, és rávilágít sok-sok egyértelműnek tűnő, izgalmas, érdekes kérdésre. 

 

Csillagjegyek 

jó és rossz tulajdonságai 

  

  

 A Vízöntő csillagjegy: január 20.  - február 18. 

Uralkodója: Uránusz, Eleme: Levegő 

Az egyik legemberibb, legemberszeretőbb jegy. Segítőkész, közösségi gondolkodású.  

Éles eszű, eredeti, ötletes, intellektuális, barátságos, őszinte, független, rendkívül 

szabadságszerető. Sokoldalú, zseni alkat, a típus minden áldásával és átkával együtt. Újító, 

forradalmár, reformer, aki nem illeszthető semmilyen rendbe, rendszerbe. Vonzzák az új társadalmi 

mozgalmak, a modern technika, a merész ötletek, találmányok, s a szerelemben is sokat megőriz a 

függetlenségéből.  

Rossz esetben megalkuvásra képtelen, önfejő, érzéketlen, különc. Öntörvényű, fanatikus, 

ideges, lázongó, idealisztikus, megdöbbentő, kiszámíthatatlan, féktelen, hőzöngő, 

irányíthatatlan. 
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A Halak csillagjegy: február 19.  - március 20.  

Uralkodója: Neptunusz, Eleme: Víz 

Befelé forduló, elsősorban az érzelmei irányítják. Emberszerető, jóindulatú, megértő, önfeláldozó. 

Romantikus, áldozatkész, együttérző, érzelem gazdag, fantáziadús, alkalmazkodó, békeszerető. 

Rendkívül érzékeny, intuitív. Látszólag akarat-gyenge, hiányzik belőle az önmegvalósítás kényszere. 

Jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik. A szerelemben is hajlamos a plátói érzelmekre.  

Rossz esetben túl érzékeny, befolyásolható, határozatlan, illuzórikus, irreális, érthetetlen, zavaros, 

szétfolyó, megbízhatatlan, csaló. Könnyen kicsúszik a lába alól a talaj, ilyenkor előfordul, hogy 

alkoholhoz, droghoz nyúl. 

A Kos csillagjegy: március 21.  - április 19.  

Uralkodója: Mars, Eleme: Tűz 
A tettek embere. Férfias, aktív, energikus, kezdeményező, cselekvő, határozott, lendületes, vállalkozó 

kedvű. Nyílt, őszinte, gyakran kissé naiv. Harcias, agresszivitása azonban ritkán fakad rosszindulatból. 

Gyorsan dönt, határoz, de nem elég kitartó, hamar kifullad a lendülete. Vezetésre törő, magához akarja 

ragadni a kezdeményezést, az első helyet. Nemritkán meggondolatlan, forrófejű, elhamarkodott. 

Család és emberszerető, de nem igazán gondoskodó. A szerelemben is tüzes, a nők gyakran férfias 

tulajdonságokat mutatnak.  

Rossz esetben önző, nyers, durva, erőszakos, kapkodó, türelmetlen, összeférhetetlen, akaratos, 

zsarnoki, sérülékeny. 

A Bika csillagjegy: április 20.  - május 20. 

Uralkodója: Vénusz, Eleme: Föld 

 

Szívós, állhatatos, gyakorlatias, óvatos, nyugodt, türelmes, megfontolt, céltudatos, ragaszkodó, 

megbízható. Nehezen szánja rá magát a cselekvésre, de amibe belekezd, azt nagy kitartással be is 

fejezi. Szereti a természetet, a földet, az anyagot. 

Jó ízlésű, rendszerint művészetkedvelő, inkább a képzőművészetek állnak közelebb hozzá. Fontosak 

számára az élvezetek, az életöröm minden fajtája. Nehezen fogad be új információkat, de amit egyszer 

megtanult, azt nem felejti el. Termékeny típus, gyermek- és családszerető. Beosztó, gyakran fejlett 

pénzügyi érzékkel rendelkezik.  

Rossz esetben mohó, anyagias, birtokló, kisajátító, makacs, csökönyös, lassú, merev, nehéz felfogású, 

lusta, önző, féltékeny. 
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Az Ikrek csillagjegy: május 21.  - június 21.  

Uralkodója: Merkúr, Eleme: Levegő 

 

Fizikailag és szellemileg rendkívül mozgékony. Élénk, intelligens, értelmes, kíváncsi, ügyes, 

talpraesett. Sokoldalú, minden érdekli, de hiányzik belőle az elmélyülés, az alaposság.  Rugalmas, 

könnyed, jól alkalmazkodó. Mint kettős jegynek gyakran több foglalkozása, munkája van, azokat is 

könnyen váltogatja. A szerelemben is hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Sokat és szívesen utazik. 

Közlékeny, jó nyelvérzék és beszédkészség jellemzi.  

Rossz esetben felszínes, fecsegő, szétszórt, kapkodó, kiszámíthatatlan, elhamarkodott, 

szétforgácsolódó, megbízhatatlan, pletykás. 

  

A Rák csillagjegy: június 22.  - július 22.  

Uralkodója: Hold, Eleme: Víz 

A legnőiesebb jegy. Érzelmes, romantikus, óvó, gondoskodó, befogadó, alkalmazkodó, 

ragaszkodó. Óvatos, intuitív, érzékeny, sérülékeny, változékony. Fantáziadús, jó színész, előadó. 

Látszólag gyenge, valójában igen céltudatos, mindent elér, amit igazán fontosnak tart. Család- és 

otthon-centrikus, elsősorban itt gyakorolja vezető szerepét. Fontos számára a múlt, emlékeket, 

tárgyakat gyűjt.  

Rossz esetben az érzelmei vezérlik, gyanakvó, túl érzékeny, sértődékeny, szeszélyes féltékeny, 

kisajátító, befolyásolható. Hajlamos levertségre, visszahúzódásra, mogorvaságra. 

 

Az Oroszlán csillagjegy: július 23.  - augusztus 22. 

Uralkodója: Nap, Eleme: Tűz 

 

Vezetésre, szervezésre, irányításra termett. Magabiztos, határozott, szilárd, büszke, öntudatos, 

kezdeményező, kreatív. Nagyvonalú, önzetlen, igazságszerető. Szereti a luxust, a szép, 

elegáns dolgokat, és azt, ha felnéznek rá. Szívesen reprezentál. Indulatos, könnyen dühbe 

gurul, de ritkán rosszindulatú. Tudja élvezni az élet örömeit, játékos, bohém is tud lenni. 

Önérzetes, a mások igazáért is kiáll. Gyermekszerető, bár nem túl termékeny.  

Rossz esetben lobbanékony, hiú, uralkodni vágyó, hatalmaskodó, ellentmondást nem tűrő, 

elbizakodott, önelégült, erőszakos, tolakodó. 
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A Szűz csillagjegy: augusztus 23.  - szeptember 22. 

Uralkodója: Merkúr, Eleme: Föld 

 

Intellektuális típus. Gyakorlatias, inkább az esze irányítja semmint a szíve. Tudós alkat, jó 

megfigyelő, elemző, rendszerező. Aprólékos, analitikus, logikus. Szorgalmas, megbízható. 

Inkább beosztott, mint vezető típus. Jó kritikai érzékkel rendelkezik. Szerény, türelmes, tiszta, 

szereti a rendet maga körül, ezt másoktól is elvárja. Hajlamos elmerülni a részletekben, 

gyakran ezért nem halad a munkájában.  

Rossz esetben kínosan pedáns, túlzottan kritizáló hajlamú, aggodalmaskodó, 

szőrszálhasogató, kicsinyes, fukar, szégyenlős, félénk, visszahúzódó, gátlásos. Hajlamos sokat 

foglalkozni az egészségével, gyakran hipochonder. 

  

A Mérleg csillagjegy: szeptember 23.  - október 22. 

Uralkodója: Vénusz, Eleme: Levegő 

 

Kedves, mosolygós, közvetlen, barátságos, figyelmes, alkalmazkodó. Egyensúlyra, 

harmóniára törekvő. Jó ízlésű, vonzó, elegáns megjelenésű, rendszerint szimpátiát ébreszt. 

Békeszerető, zavarja a vita, a veszekedés, az erőszak. Jó diplomáciai érzékkel rendelkezik. 

Szeret szerepelni, gyakran művészi képességekkel, hajlamokkal megáldott ember. Fontos 

számára a társ az élet minden területén, a társasági élet, az emberi kapcsolatok. Sokat ad a 

megjelenésére, a környezetére.  

Rossz esetben kiegyensúlyozatlan, határozatlan, bizonytalan, felszínes, ingatag, 

befolyásolható, megbízhatatlan, lusta, tisztességtelen, önimádó, feltűnést keltő, kicsapongó. 

  

  

A Skorpió csillagjegy: október 23.  - november 21.  

Uralkodója: Plútó, Elem: Víz 

 

A legszélsőségesebb, legellentmondásosabb típus. Jó esetben mély érzésű, emberszerető az 

életet tisztelő, szenvedélyes, szívós, kitartó, energikus, megbízható, titoktartó. Gyakran 

karizmatikus kisugárzással rendelkezik. Óriási akaraterő, regenerálódó képesség jellemzi. 

Lelkileg azonban rendkívül érzékeny, sérülékeny. Kutató hajlamú, vonzzák a rejtélyek, 

minden titkot fel akar tárni, ő maga azonban nem adja ki könnyen titkait. Erre a típusra 

mondják, hogy szinte belelát az ember veséjébe. Mélyreható gondolkodás, jó szellemi 
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képességek jellemzik. Gyakori a vallási, ezoterikus érdeklődés. Önfeláldozó, a családjáért 

minden áldozatra képes, ugyanakkor hajlamos uralkodni felettük. Érzéki, csábító típus, a 

szerelemben is érvényesül hatalmas energiája.  

Rossz esetben önző, sértődékeny, bizalmatlan, kíméletlen, kegyetlen, félelmet keltő, 

bosszúálló, birtokló, erőszakos, zsarnoki, hidegen számító, manipuláló, önhitt, csökönyös, 

mániákus, önpusztító. A legféltékenyebb típus. 

  

  

A Nyilas csillagjegy: november 22.  - december 21. 

Uralkodója: Jupiter, Eleme: Tűz 

 

Tüzes, lendületes, energikus, kötetlen, szétáradó, mozgékony, kezdeményező. Őszinte, 

nagyvonalú, jóindulatú, emberszerető. Nyílt, becsületes, törvénytisztelő. Derűs, optimista, 

könnyen lelkesedő, Idealista. Szabadságszerető, rendkívül erős benne a függetlenségi vágy.  

Mint kettős jegynek gyakran két foglalkozása van, vagy hivatást változtat. Gyakori a 

filozófiai, a vallási, vagy a jogi érdeklődés. Szeret utazni, vonzzák a nagy távlatok, az idegen 

kultúrák, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Érdeklődő, szívesen tanul, ehhez azonban 

nem mindig elég kitartó. A szerelemben is tüzes, hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. 

Rossz esetben lobbanékony, türelmetlen, felelőtlen, felszínes, szétszórt, megbízhatatlan, 

csapongó, lusta, nem kitartó, öntelt, fantaszta, álmodozó, irreális, gyakorlatlan, túlzó. 

  

  

A Bak csillagjegy: december 22.  - január 19. 

Uralkodója: Szaturnusz, Eleme: Föld 

 

Kitartó, szívós, állhatatos, céltudatos, komoly, célratörő, határozott, megbízható, szorgalmas, 

felelősségteljes, pontos, türelmes, óvatos. Mindig két lábbal áll a földön, rendkívül 

gyakorlatias. Fontos számára a létbiztonság, a pozíció, a karrier. Nem a rangért, hanem a 

stabil háttér miatt keresi a sikert. Gyakran ő a szürke eminenciás, aki a háttérből irányít. 

Zárkózott, csendes, visszahúzódó, nehéz a bizalmába férkőzni, de akit egyszer elfogad, az 

biztosan számíthat rá. Későn érő típus, nehezen bontakozik ki.  

Rossz esetben törtető, karrierista, önző, érzéketlen, merev, makacs, keményfejű, gátlásos, 

rideg, komor, fukar, anyagias. Hajlamos levertségre, depresszióra. 
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     November meséje 

November meséje a vad vihar és a bátor hajósok meséje. A haragos szél és a titokzatos  

tenger meséje, az elfeledett világ meséje. Én mesélem ezt nektek, aki magam is egy vagyok a 

tenger vándorai közül. Történt egyszer, talán száz esztendeje, hogy egy kisebb bárka 

ringatózott a messzi Észak hideg tengerén. Tizenhárom matróz dolgozott fedélzetén és egy 

féllábú, komor hajóskapitány, akitől sokan nagyon féltek, mert csak ránézett az emberre és 

megmondta, miféle gondolatok járnak a fejében. Állítólag száz nyelven beszélt és ötven 

nyelven írt, olvasott. A tengerészek jól ismerik az eget és a vizet, látták, nagyon sűrűsödnek a 

felhők, vihar készülődik. Északnyugatról erős szél lobogtatta a vitorlákat.  

- Ez a vihar vagy elsodorja ezt a lélekvesztőt - morogta a kapitány és toppantott falábával a 

fedélzeten -, vagy kisüt a nap és olyan fényesség lesz, hogy belevakulunk. 

Alighogy ezt kimondta, az orkán olyan erővel zúdult a hajóra, hogy az árbocok vitorlástól a 

tengerbe zuhantak, egy szempillantás alatt a hajó is majdnem elsüllyedt. Két ember azonnal a 

tengerbe veszett, a többiek csak azt látták, hogy a hullámok rájuk borulnak. 

- Hahó, vihar! - kiáltotta a kapitány és erősen kapaszkodva újat koppantott falábával. 

Újabb szélroham támadt rájuk, a hajótest pörögni kezdett a vízben, mint a búgócsiga.  

Két embere megint vízbe hullott a kapitánynak, aki továbbra sem rettent meg, dobogó szívvel 

folytatta: 

- Lehet, hogy most te vagy az úr, de alul a mélyben... Hatalmas hullámhegy magasodott a hajó 

felé ebben a pillanatban, mint óriási száj nőtt, növekedett, két matróz ordítva a vízbe vetette 

magát rettenetes félelmében. - ...csend van és a felhők fölül... Mintha parányi pálcika lett 

volna a hajó, ahogy a hullámhegy hirtelen lesüllyedt, a maradék legénységgel magasra 

emelkedett, ott táncolt a habokon. Az egyik tengerész úgy látta, mintha nem is lenne tengervíz 

alattuk, mintha szállnának a levegőben: szívéhez kapott a sokat próbált férfiú és holtan 

rogyott össze. - ...legkésőbb tavasszal kisüt a nap. A kapitány befejezte a mondatot. A tenger 

elcsitult, kisimultak ráncai. Messze-messze felderengett a nap. - Hányan maradtunk? - 

kérdezte a kapitány a matrózokat. - A kapitány úrral együtt heten - jelentette a legidősebb 

tengerész. - Föld! - kiáltotta az egyik matróz. Messzire valóban látszott valami. Az ár sodorta 

őket, s ahogy közeledtek, egyre inkább alakot öltött. Fehér sziklákon fehér 

házak, szikrázó kék ég alatt. - Milyen meleg lett hirtelen! - csodálkoztak a hajósok és 

ledobálták átázott téli ruháikat. Egy városba értek, ahol forró nyár volt és vörös bőrű, kedves 

emberek köszöntötték őket. Nem is kérdeztek semmit, mesteremberek jöttek, sürögtek, 

forogtak, rendbe hozták a sérült hajót, szebb lett, mint valaha. Vagy nagyon sokan voltak, 

vagy varázslat is lehetett a dologban, de annyi időbe sem telt az egész, míg egy jó pipát elszív 

egy igazi tengeri medve. Amikor a vörös bőrű férfiak végeztek a munkával, se szó, se beszéd, 

eltűntek, a hajó pedig a hirtelen feltámadó, könnyű sós szélben távolodott a szigettől. A 

legifjabb tengerész úgy látta, hogy a víz örvényleni kezd a szárazföld körül, és egyszerre 

elsüllyednek a házak, utcák, emberek a mélybe, de erre nem mert volna megesküdni. Szólni 

akart a társainak, de ahogy a kapitány ránézett és toppantott a lábával, jobbnak gondolta, ha 

hallgat. Lassan megint hideg lett, olyan, mint novemberben szokás az Északi-tengeren. 

Szótlanul dolgozott mindenki, mintha mi sem történt volna. Amikor két hét múlva kikötöttek, 

mindegyik matróz más hajóra szerződött, kivéve a legifjabbat, aki ott maradt a féllábú 

kapitánynál. Sokat tanult tőle, s mindazt a tudást, amit megszerzett, egy nagy feketekönyvbe 

írta. Ezt a könyvet elrejtette egy szigeten.  

Én az unokája vagyok, s azért lettem tengerész, hogy nyomára bukkanjak 

annak a tudásnak, amiről a mai világ már alig tud valamit. 
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Őszi mondóka 

Kinézek az ablakon, 

falevél egy nagy halom!  

Már a földet takarja, 

a szél összekavarja.  

Egy huncut szélgyerek 

falevelet kergetett. 

Összevissza kavarta, 

feldobálta magasra. 

Rászórta a fejemre,  

leráztam én nevetve, 

Feldobáltam, fel az égbe, 

kapaszkodjon meg a szélbe! 

 

 

 

 

 


