
Mesefolyam 2. 

Kedves Cinegések! 

Ma Hajnalban valami, amikor még éppen csak derengett az ég alja a hajnali 

madárcsicsergés mellett valami nagyon különös hangot hallottam: cérnavékony volt 

és ezt dudorászta maga elé: 

„Hétfőn én megyek tehozzád, 

Kedden te jössz énhozzám, 

Szerdán én megyek tehozzád, 

Csütörtökön te jössz énhozzám, 

Pénteken én megyek tehozzád, 

Szombaton te jössz énhozzám, 

Vasárnap itthon maradok” 

Óvatosan kilestem a paplan alól és tudjátok mit láttam: Tinóru ki-be szaladgál a 

manóajtómon és közben skandálja a versikét.  

Egyszer csak újra kicsapódott a manó ajtó és Valdi haragosan lépett be rajta: 

- Nem is úgy van! – mondta, hanem úgy, hogy 

„Hétfőn én megyek tehozzád, 

Kedden te jössz énhozzám, 

Szerdán én megyek tehozzád, 

Csütörtökön te jössz énhozzám, 

Pénteken én megyek tehozzád, 

Szombaton te jössz énhozzám, 

Vasárnap itthon maradok” 

Egyszónak is száz a vége: hétfőn én megyek tehozzád és kedden te jössz én 

hozzám. 

- Nem és nem és nem! – kiabálta Tinóru – Akkor is úgy lesz, ahogy én akarom!  

Ezen aztán úgy összevesztek, hogy mérgükben mind a ketten földhöz vágták a 

sapkájukat és akkor hirtelen az egyik sarokból odagördült egy porcica, körbe 

ölelte a sapkákat. és huss, már ott sem volt. Sapkástul kirepült a nyitott ablakon. 



(Apropó! Ti tudjátok, hogy mi is az a pormacska? 

Apró, piszokból, porból, lehullott 

morzsákból, cipővel behordott állat 

szőrszálakból, földre hullott 

hajszálakból összeálló nemezszerű, 

borzas kis képződmény, amelyik 

elbújik a sarkokban, az ágy vagy a 

szekrény alatt. Lusta kis lények, akik 

azonban a huzatban hirtelen mozdulnak. 

Legnagyobb ellenségük a porszívó és a 

partvis. Találtam róluk egy rajzfilmet, 

ha van kedvetek és időtök nézzétek 

meg: https://www.youtube.com/watch?v=xSCjrLK5M04 és egy zenét is, melynek az a címe, hogy 

Porcicák. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e, hogy melyik hangszer hangját halljátok? Ha igen, 

akkor lerajzolnátok? Ha ezzel elkészültetek induljatok el „porcica vadászatra”! Fogjatok egy 

lezárható üveget, dobozt és lessetek be minden sarokba, az ágy és szekrények alá és, ha találtok 

egyet, akkor csipesszel tegyétek bele a tartóba és gyorsan zárjátok be, majd eresszétek szabadon 

az udvaron, hátha valamelyik apró lény örül a benne lévő tápláléknak vagy a pihe-puha gombolyagnak. 

Ha a lakásban nem találtok, akkor akár készíthettek is magatoknak egy, két porcicát: 

 

Ajaj! Már megint elkalandoztam. Szóval ott tartottam, hogy Borzaska, a 

pormacska eliszkolt a sapkákkal. Ezt a civakodó manóink először észre se vették, 

de amikor igen, akkor bizony nagy sírás-rívásba kezdtek és potyogott a könnyük, 

mint a záporeső. 

- Mi lesz velünk sapka nélkül, hiszen abban rejlik minden varázstudományunk?  

Ekkor újra nyikordult a manó ajtó és belépett egy piros ruhás 

csenő manó, akit Fruzsina álmodott meg és suttogva kérdezte: 

- Mit hangoskodtok itt? Nem féltek attól, hogy felébred az 

EMBER az ágyában? Hol a sapkátok, hiszen így láthatóak vagytok? 

Azonnal nyomjátok a fejetekbe! 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCjrLK5M04


- Hát, éppen ez a baj! Amíg mi azon vitatkoztunk, hogy melyikünk megy 

melyikünkhöz hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton erre 

járt Borzaska, a pormacska, felkapta a sapkáinkat, és huss, kirepült vele az 

ablakon. hol keressük? Nem lehetünk sapka nélkül? 

- maradjatok egy kicsit csendben, gondolkodom! – válaszolta Fruzska manó – Aztán 

füttyentett egyet és Liba sorban megjelentek a többiek: Lilla, Csenge, Zselyke és 

Luca manója 

      

     

Össze dugták a fejüket és megegyeztek. Egyelőre 7 vannak. (Megszámolnád, hogy 

valóban igazuk van-e?) Fruzska elindul a többi manót megkeresni és segítségül 

hívni. A többi manó két csapatban elindul megkeresni Tinóru és Valdi sapkáját. Az 

egyik csapat az erdő felé megy, a másik csapat elindul Kamilláékhoz a manó zugba, 

mert ahhoz már van térképük, hogy odataláljanak. A megegyezés után halkan 



kisurrantak és én végre kinyithattam a szemem és azon törőm a fejem, hogy 

hogyan is tudnánk segíteni mi Cinegések. Íme, az ötleteim: 

❖ Aki még nem rajzolt, készített manót, az megálmodhatná a sajátját, hogy 

minél többen lehessenek a kutató csapatokban és minél több felé 

keresgélhessenek. 

❖ Aki már épített manó zugot az rajzolhatna hozzá térképet is, hogy a sapka 

keresgélők könnyebben rátaláljanak. 

❖ A hétvégén, ha anya engedi, süthetnétek valamilyen finom süteményt és 

készíthetnétek valamilyen finom itókát, amit kitesztek az ablakpárkányra, 

a manó zugba vagy a teraszra, hogyha a manó csapat éjjel éppen felétek 

járna, megpihenhessen, éhét, szomját olthassa. 

És, hogy mi történt a manóinkkal útközben, csatlakoztak-e hozzájuk új segítők azt 

a jövő héten megtudhatjátok! 

Szép hétvégét! 

 

 


