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sétálgatni életveszélyes 
gatásának okát a manó.

– Semmi baj, megértelek, és igazán sajnálom, 
hogy nem tudtam segíteni. További szép napot!
köszönt el, és szárnyával igyekezett eltakarni az á
tását. 

Manó Apónak elment a kedve a kérdezősködé
től, elhatározta, hogy nem nyomoz tovább. Elk
szönt a madártól, behunyta a szemét, és eltűnt.

A fülesbagoly meghökkent, sűrűn pislogni ke
dett, elhuhogta magát, és ez úgy hallatszott, mintha 
nevetne. 

– Hát ezt sohasem tudom megszokni, fura egy 
nép ez a manó nemzetség! Egyik pillanatban itt 
vannak, a másikban pedig ott. Jaj, de álmos vagyok! 
Remélem, ma már nem háborgat senki!
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sétálgatni életveszélyes – magyarázta nappali lát
gatásának okát a manó. 

Semmi baj, megértelek, és igazán sajnálom, 
hogy nem tudtam segíteni. További szép napot!
köszönt el, és szárnyával igyekezett eltakarni az á

Manó Apónak elment a kedve a kérdezősködé
től, elhatározta, hogy nem nyomoz tovább. Elk
szönt a madártól, behunyta a szemét, és eltűnt. 

A fülesbagoly meghökkent, sűrűn pislogni ke
dett, elhuhogta magát, és ez úgy hallatszott, mintha 

ezt sohasem tudom megszokni, fura egy 
nép ez a manó nemzetség! Egyik pillanatban itt 
vannak, a másikban pedig ott. Jaj, de álmos vagyok! 
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Manó Apónak elment a kedve a kérdezősködés-
től, elhatározta, hogy nem nyomoz tovább. Elkö-

A fülesbagoly meghökkent, sűrűn pislogni kez-
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vannak, a másikban pedig ott. Jaj, de álmos vagyok! 
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Csőrével megigazgatta a tollait, kényelmesen el-
helyezkedett az ágon, és már aludt is. 

A tisztáson játszadozó manógyerekekhez egy 
szajkó repült gyors szárnycsapásokkal. 

– Vigyázzatok! Emberek jönnek, rejtőzzetek el! – 
kiáltotta, és fordult is vissza. Berepült a sűrűbe, 
szárnyának kék tollain megcsillant a napfény. 

Az egyik bükkfáról egy mókus ugrott a tisztásra, ő 
is figyelmeztetni jött, és újabb híreket hozott. 

– Sokan jönnek a hegyen felfelé, és a Manók Há-
za felé tartanak. Apró emberek, de nagyok is van-
nak közöttük. Olyan hangosak, hogy néha felállt a 
szőr a hátamon. Siessetek, ha haza akartok érni! – 
hadarta el a mondandóját, és már ugrott is vissza a 
fára. 

– Köszönjük! – kiabáltak utána a manócskák. 
A négy apró teremtmény tanácstalanul álldogált. 
– Locsi-fecsi szerinted hazaérünk? – kérdezgették 

a társukat. 
– Nem tudom, de próbáljuk meg, ha nem sikerül, 

akkor majd elbújunk valamelyik bokorban. Gyer-
tek, fussunk! – javasolta az a manó, akit megszólí-
tottak. Őt a vezetőjüknek tekintették, gyakran ki-
kérték a véleményét, és sokszor fordultak hozzá 
segítségért. A négy jóbarát szinte minden idejét 
együtt töltötte. Három fiú, név szerint Locsi-fecsi, 
Ugribugri, Pufóka és egy lány manó, akit Csillagvi-
rágnak hívtak. Locsi-fecsinek állandóan járt a szája, 
ha kellett, ha nem, és kíváncsi természete már több-
ször is bajba sodorta. Az volt a szerencséje, hogy 
okos volt, és mindenki kedvelte. 

 



9 
 

Ugribugri az örökmozgó manógyerek sohasem 
fáradt el, rengeteget mókázott, és mindenkit meg-
nevettetett. 

Pufóka, mint ahogy a neve is jelzi, egy kis súlyfe-
lesleggel küszködött. Mindig enni akart, még a játék 
közben is az evésen járt az esze. Jólelkű volt, a társai 
nagyon szerették. 

Csillagvirágot tartották a legszebb manólánynak a 
környéken, hosszú szőke haját összekötve hordta. 
Szeme kék volt, mint a hajnali ég, és ez a manóknál 
nagyon ritkán fordult elő, mert általában barna 
szemmel születtek. A pici manólány nem csak szép-
ségével tűnt ki a többiek közül, jól vágott az esze is, 
és szívesen segített másokon. 

A riasztások után a négy barát futásnak eredt, 
gyorsan emelgették apró lábaikat, de Pufóka nem 
bírta az iramot, hamarosan lemaradt. 

– Jaj, várjatok meg, egy kicsit pihennem kell! – 
szólt utánuk. A következő pillanatban megbotlott 
egy kiálló gyökérben, és hasra esett. 

A többiek megtorpantak, visszaszaladtak hozzá, 
és felsegítették. Szerencsére nem történt komo-
lyabb baja. 

– Menjünk lassabban, talán így is hazaérünk, de 
ha mégsem, akkor majd láthatatlanná válunk, és 
meglapulunk valahol – javasolta Csillagvirág. 

– De jó lenne, ha már mi is felnőttek lennénk, és 
gondolataink segítségével oda utazhatnánk, ahová 
akarunk! Odaképzelnénk magunkat a kiválasztott 
helyre, lehunynánk a szemünket, …és ripsz-ropsz, 
már ott is vagyunk! – nyöszörgött Pufóka. 
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