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Hópihe és Sziszi 

A tavasz első napján a manók mindig pompás ünnepséget rendeztek. Így 
köszöntötték a természet megújulását. Mindenfelé lámpásokat aggattak, 
miközben csillámporral hintették be házikóikat. Munka közben vígan dalol-
tak. A levegőben szálló édes illatról már tudták, hogy Süti manó készíti a 
finom uzsonnát. 

Rózsabimbó a manólánykák egyik legszebbike szervezte mindig az ün-
nepségeket. Most is fontoskodva figyelte a munkálatokat. Egy manófiú ro-
hant oda hozzá. Szegényke igyekezetében majdnem hasra is esett. 

– Mi lesz, ha nem gyulladnak majd ki a lámpák? – kérdezte aggódva, mi-
közben sapkáját igazgatta. 

Rózsabimbó felkacagott. 
– Ugyan! Ettől ne félj Gyávuszka! Gombász manó már elment a szentjá-

nosbogarakért. 
– Mi lesz, ha nem találja meg őket? 
– Minden évben rájuk bukkan. A bogarak pedig fényükkel bearanyozzák 

a lámpásokat. Így tündököl a tavasz első estéjén Manófalva. Sajnálom, de 
most nincs időnk többet fecsegni. Estig még nagyon sok dolgunk van. Korgó 
gyomorral nem lehet dolgozni. Kérlek, menj a konyhára és hozz mindenki-
nek uzsonnát! 

– Már indulok is! – húzta ki magát a manófiú. 
– Ez a beszéd! – mosolygott rá a manólány. 
Épphogy Gyávuszka elment, már jött is Divatka, a szabó manólány, hogy 

megmutassa legújabb ruhakölteményeit Rózsabimbónak. 
– Az idei tavasz színe az ibolyakék lesz – magyarázta. – Ezeket a ruhákat 

varrtam az esti ünnepségre – mutogatta büszkén. – Tetszenek? 
– Nagyon szépek. 
A buzgó készülődést Gombász manó szakította félbe. Ő más volt, mint a 

többiek. Kalpag gyanánt gombát hordott. Lábára még cipőt sose húzott. 
Hajában néhány faág lógott. Igazi, erdőt járó legény volt. 
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– Veszélyben az esti ünnepség! – kiáltotta, mire a manók mind köré gyűl-
tek. – A varázslatos szentjánosbogarak még mindig mélyen alszanak. 

A manók rémülten pillantottak vezetőjükre, Szivárványra. 
– A szentjánosbogarak arany fénye éleszti fel minden évben a természetet 

– jelentette ki körbepillantva Szivárvány. – Ha ma nem ébrednek fel, késle-
kedni fog a tavasz. Ez akár végzetes is lehet! Ezt nem hagyhatjuk! Áloműző 
főzettel felébreszthetem őket, de ahhoz szükségem lesz havasi törpefenyőre. 
Az pedig csak a Havas-hegy csúcsán nő. Kik vállalkoznak arra, hogy hoznak 
belőle? 

– Én! – húzta ki magát Gombász. 
– Megyek én is! – jelentkezett buzgón Gyávuszka, saját lábában hasra es-

ve. – Segíteni akarok! – nyögte, miközben feltápászkodott. – Éreztem, hogy 
baj lesz a szentjánosbogarakkal! 

– Ugyan! Honnan is sejthetted volna? – kérdezte tőle Töri. Ő Bölcs apó-
nak volt a tanonca. Kicsit okoskodó volt, de azért a szíve a helyén volt. Mun-
kája nem más volt, mint, hogy a jelen eseményeit vetette minden nap papírra. 
Szemüvegét igazgatva nézte Gyávuszkát. – Kerek száz éve annak, hogy a 
szentjánosbogarak késtek a tavasz ébresztésével. Kicsiny volt az esélye annak, 
hogy ez most is megtörténjen. Akarod, hogy kiszámoljam ennek a lehetősé-
gét? 

– Nem! – ellenkezett kétségbeesve Gyávuszka. 
– Erre most nincs időnk! – intette őket csöndre Szivárvány. – Töri te is 

elkíséred Gombászt és Gyávuszkát! 
A manó csüggedten egyezett bele a döntésbe. Azzal rögvest el is indultak. 
Jó darabig bandukoltak, míg elérték a Havas-hegy lábait. Ott Gyávuszka 

oldalba bökte Törit. 
– Igaz, hogy létezik a Havasi Rém? – kérdezte. – Azt mondják, legalább 

két méter magas és hogy hófehér bunda borítja a testét. A legrosszabb pedig, 
hogy itt lakik és manókat eszik! – miközben beszélt, úgy remegett, hogy 
összekoccantak a térdei. 

– Ugyan! – Töri a szemüvegét igazgatta. – Egy ekkora lénynek mennyi 
manót kellene megennie, hogy jóllakjon? Hallottad már egyetlen manótól is, 
hogy megette a Havasi Rém? 

– Nem! – rázta meg a fejét Gyávuszka és talán még egy kicsit meg is nyu-
godott. 

– Ha megettek egy manót, annak biza már kampeca! Akkor már el nem 
mondhatja, hogy mi lett vele – nevetett fel Gombász. 

Több se kellett Gyávuszkának, megint remegett minden porcikája. 
– Akkor most, van is, vagy nincsen is a Havasi Rém? – kérdezte. 
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– Majd meglátjuk – mondta Gombász és már indult is fel a hegyre. 
– Ha lehet, inkább ne lássuk meg! – sikkantotta Gyávuszka, nehéz lép-

tekkel követve barátait. 
A hegytetőre érve gyorsan rátaláltak a havasi törpefenyőre. Bőven szedtek 

belőle és már indultak is haza. A jég borította ösvényen csúszós volt az út 
lefelé. 

– Hallottátok? – kérdezte rémülten Gyávuszka. 
– Nem hallottam semmit – rázta meg a fejét Töri. 
– Én viszont igen! – hegyezte a fülét Gombász. – Mintha egy cica nyá-

vogna. 
– Jaj, ne! Eljött értünk a Havasi Rém! Mi leszünk a vacsorája! 
Gyávuszka már rohant is. Rögvest meg is csúszott. A mélybe zuhant vol-

na, ha Gombász nem kapja el még időben a kezét. 
A következő pillanatban megjelent Hópihe, a páratlan szépségű, tündér-

szárnyú manólány. Társai közül ő volt az egyetlen, aki télen született, és 
akinek szárnyai voltak. De nem csupán ezzel, hanem ezüstös bőrével és kéklő 
hajával is különbözött a többiektől. Ez mellett pedig páratlan varázserővel is 
rendelkezett. Sokat járta az erdőt és a hegyeket, hogy minél többet tanulhas-
son a természettől. Ritkán tért haza Manófalvára. Odarepült Gyávuszkához 
és segített felhúzni. 

– Ne haragudjatok, hogy megijesztettünk titeket! – aprócska, bolyhos, 
hófehér cicájára mutatott. Teste hóból volt, kék szemei bájosan csillantak. 
Hempergett a hóban és dorombolt. – Ő a varázscicám, Sziszi. Azért terem-
tettem, hogy soha ne legyek egyedül. 

– Jaj, Hópihe! – sóhajtotta Gyávuszka. – Azt hittem a Havasi Rém az! 
– Az nem is létezik! – nevetett fel Hópihe. – Mit kerestek itt a hegyen? 

Nagyon veszélyes erre mászkálni. 
– Nem ébredtek fel a szentjánosbogarak – magyarázta fontoskodva Töri. 

– Szivárvány áloműző főzetet akar készíteni és ahhoz havasi törpefenyő kell. 
– Az pedig csak itt nő – vágott közbe Hópihe. 
– Úgy van – bólogatott szaporán Töri. 
– Találtatok? – kérdezte a manólány. 
– Igen – lóbálta meg tele tömött tarisznyáját Gombász. 
– Gyertek, Sziszivel segítünk nektek biztonságban lejutni innen. 
Együtt már gyorsan haza jutottak. Így Szivárvány még időben elkészíthet-

te az áloműző főzetet. Megérkezett a tavasz és még az esti ünnepség sem 
maradt el. A szentjánosbogarak fénye pedig tündöklőbb volt, mint eddig 
bármikor. 



 

 


