
Manó mesék 3. 2. fejezet 

Ma éjszaka Fruzsi manó útnak indította az első kereső csapatot, melynek tagjai 

Nina, Bimbe és Patrik által megálmodott manók voltak. (Megszámlálnád, hogy 

hányan is indultak el? 

    

 

- Várjatok még! - szólt Fruzska manó, amikor már éppen ki akartak lépni az ajtón. 

Mielőtt elindultok, be kell melegítenetek, hogy bírjátok erővel, szusszal a hosszú, 

fáradságos utat. 



https://www.youtube.com/watch?v=9b3PaAZ67bo&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR1zV_4jwG7QWpmZtPiFxyPsfgYXnPIzIagPIyG74vyxJz4GpqLIh9-m6Bw  

- Most már elindulhattok, de tudjátok, hogy merre kell keresgélnetek?  

Fruzska elővette Nagykovácsi térképét és rámutatott a Kőbánya felé vezető 

Rákóczi utcára. Itt egy turista jelzéseket mutató lap. Tegyétek ezt is el és 

keressétek a jeleket, hogy ne tévedjetek el! 

 

Útközben minden követ emeljetek fel, minden bokor alá nézzetek be és minden 

fakoronát figyeljetek meg! Még egy jótanács az útra: mielőtt elindultok, a Rákóczi 

utcán surranjatok be Csengéék kertjébe a turistabotokért. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9b3PaAZ67bo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zV_4jwG7QWpmZtPiFxyPsfgYXnPIzIagPIyG74vyxJz4GpqLIh9-m6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=9b3PaAZ67bo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zV_4jwG7QWpmZtPiFxyPsfgYXnPIzIagPIyG74vyxJz4GpqLIh9-m6Bw


- Jó utat! Sok szerencsét! Találjátok meg a sapkákat és a legfontosabb 

vigyázzatok magatokra! – és ezzel útjára bocsátotta a manókat Fruzska, azaz csak 

bocsátotta volna, ha Nina manója vékonyka hangján meg nem szólalt volna. 

- Várjatok! Nem próbálnánk meg előbb csak úgy egyszerűen visszakérni a sapkákat 

Borzaskától?  Tudok egy csalogató mondókát, hátha… 

A többi manó vakargatta a fejét, hiszen ők már indultak volna az éjszakai kalandra, 

de végül Patrik egyik manója így szólt: 

- Na, jó! Próbáljuk ki, de ha nem sikerül, akkor indulunk! Mond azt a mondókát! – és 

megsimogatta a legkisebbik manó buksiját. 

Nina manója megállt az ajtó előtt és már mondta mutatta is: 

„Borzska, pormacska a sapkákat add vissza!” – és ezt elismételte egymás után 

háromszor, egyre hangosabban és közben az elsőnél tapsolt, a másodiknál 

szökdécselt, a harmadiknál pedig pörgött. 

- Csináljátok utánam! 

A manók így is tettek és füleltek, de hiába semmi nem mozdult körülöttük, ezért 

elindultak. Elmentek a vándorbotokért és útra keltek. Útközben minden fát 

megöleltek és hallgatództak, hátha valami megrezdül a koronában. Hátha ott lapul 

a pormacska. Ahogy halattak fölfelé a sötétben, még az út közepén se jártak, 

amikor is eléjük toppant Nimród manója: 

 



- Várjatok! Én is veletek megyek és képzeljétek, az én gatyámon van egy titkos 

gomb, melyet ha megnyomok, világít! – és ezzel a sor elejére pattant.  

A megvilágított úton már gyorsan haladtak és hipp, hopp odaértek a Kőbányához, 

ahol elkeseredve látták, hogy hány követ is kellene megmozgatniuk, a sapka 

megtalálásához. Ekkor egy nagy fa mögül eléjük penderült Bogi manója. 

 

- Hahó! Én is itt vagyok! Hoztam nektek frissítő, varázsitalt, amit ha megisztok 

végtelen erőtök lesz a köveket megforgatni. 

Így is tettek. Emeltek, forgattak, kukucskáltak, de hiába sehol se találták a 

sapkákat. A hajnali szürkületben szomorúan álltak körbe és törték a fejüket, hogy 

most mit is tegyenek. Hogyan menjenek vissza sapka nélkül? 

Bimbe manója egyszer csak felkiáltott: 

- Megvan! Mindegyikünk rajzoljon egy-egy kőre egy-egy sapkát és vigyük azt haza, 

hátha megtetszik valamelyik Tinorunak vagy Valdinak. 

- Az ötlet jó – mondták a többiek, de még ha meg is tetszik valamelyik sapka hogyan 

is vehetnének fel egy kőből készült sapkát a fejükre? 

- Á! Ezzel semmi baj! – szólalt meg Bogi manója. Itt lakik egy odúban a barátom, 

akinek végtelen a varázstudománya, ha valamelyik kő sapka megtetszene, majd ő 

segít nekünk egy „sapka átalakító varázslattal”. 



 

A manók szorgosan munkához láttak és a köre festett sapkákkal még napfelkelte 

előtt visszaértek hozzám. 

Kedves Cinegések! 

Mit szólnátok ahhoz, ha Ti is segítenétek, hogy hogyan? Csináljátok végig, amit a 

manóink: 

1. Kezdjétek a napot egy kis erősítő mozgással! 

2. Menjetek ki az ajtó elé és játszátok el a varázsmondókás játékot! 

3. Öleljetek meg minden fát a kertben és hallgatóddzatok! 

4. Keressetek egy nagyobb követ és kérjétek el anya féltve őrzött 

körömlakkjait és fessetek a kőre egy-egy manósipkát4 Ha elkészült 

tegyétek ki a manózugokba, házakba, ablakpárkányra, hogy éjjel 

összetudják szedni a manók! (egy pár falat gyümölccsel, egy kis frissítő 

itallal is meglephetitek őket.) 

És, ha van kedvetek, - főleg az iskolába készülődők figyeljenek! – akkor rajzoljatok 

egy papírra annyi manót, ahányan ma keresgéltek. Hányan is voltak? 

Ha ez meg van, akkor: 

- az elsőre rajzoljatok egy virágot, 



- a másodikra két csigát. 

- a harmadikra három madarat 

- a negyedikre 4 katicát 

- az ötödikre egy virágot, egy csigát 

- a hatodikra egy madarat, egy katicát 

- a hetedikre egy napot 

- a nyolcadikra egy holdat 

- a kilencedikre egy csillagot. 

(Volt a felsorolásban olyan, melyet nem tudtatok felhasználni? Melyik volt az? 

És, ha már úgy is a kezetek ügyében van a körömlakk, akkor tegyetek egy eldobható 

tálba vizet és csöpögtessetek bele a körömlakkokból! Óvatosan mártsatok bele 

egy-egy követ és nézzétek meg, hogy mi történik! 

Azt, hogy a sapka nélküli manók, mit szólnak a kő sapkákhoz, holnap elmesélem.  

Szép napot! (és vigyázzatok egymásra!) 

 

 


