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Minden jog fenntartva!

Mesemondó Manó

Hol volt,  hol nem volt,  az Óperenciás tengeren innen, de az
Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer
egy  mesebeli  Manó  Birodalom.  Abban  a  Manó  birodalomban,
annak is a legeslegszélében, ahol már a madár sem jár, észrevétlen
megbúvott egy szépséges kerek erdő, ahol az ezeréves öreg fák
ölében húzódott meg egy kedves kicsiny manófalu, a faluszélén
pedig a hétágú nagy tölgyfa árnyékában egy szerény kicsi házikó.
Ott éldegélt Mesemondó Manó, a bölcs öreg remete, aki szinte már
ki sem mozdult a házikójából. Már senki sem tudta megmondani,
mennyi idős, talán még ő maga sem, olyan régóta élt magányosan
a kuckójában. Ősz szakálla már földig ért, ősz haja derékig, amit
mindig befonva hordott. Ősz szemöldöke, kicsi pocakja tekintélyt
kölcsönzött  neki,  és  a  ruházata is  méltán hirdette,  kivel  állnak
szemben.  Komoly  manó  nadrágot,  bakancsot,  manóinget  és
manózubbonyt  viselt,  de  az  elmaradhatatlan  manókalap  sem
hiányozhatott  a  fejéről.  A  szemei  viszont  nagy  bölcsességről
árulkodtak, ám még mindig olyan tisztán és huncutul ragyogtak,
mint egy ma született gyermeké.

Mesemondó Manó szerette a manófalubeli manógyermekeket,
akik minden vasárnap délelőtt meglátogatták, és kérlelték, hogy
legalább egy fejezetet meséljen el nekik Mohókáról, a telhetetlen
kismanóról,  hiszen  jól  tudták,  az  a  kedvenc  története.  Mohóka



egészen a szívükhöz nőtt, mintha csak róluk szólt volna minden
történet.  Mindig  lenyűgözte  őket  a  legújabb  kalandja,  az  sem
számított, ha már ezerszer hallották, vagy ha aznap csak egyetlen
részletet sikerült belőle átélniük. És ez így ment, mióta világ a
világ,  apáról  fiúra,  anyáról  leányra  öröklődött  a  történet  és  a
vasárnapi mese délelőtt. El sem tudták volna képzelni az életüket e
nélkül…

Olyankor rendszerint vittek manószörpöt, manósüteményt, azt
közösen elfogyasztották, míg átélték Mohóka telhetetlen kalandjait.

Így történt ez azon a vasárnapon is. A kismanók vittek egy-egy
kis  csomagot,  megterítettek,  leültek  a  kispárnákra  és  felváltva
kérlelték az öreg remetét.

– Mesemondó Manó, kérlek, mesélj róla!

– Kiről? – kacsintott huncutul.

– Hát Mohókáról! – nevették, mert ezt mindig eljátszotta előtte.

– Mit meséljek? – kérette magát bazsalyogva.

– Mindent!

– Amire emlékszel!

- Kezdd elölről, egészen onnan, hogyan született!

– No, jól van hát, nem bánom… amiért ilyen szépen kéritek,
kezdődjön a mese!

– Jaj, de jó, köszönjük! – tapsikoltak.

Mesemondó  Manó  komótosan  letelepedett  a  mesepárnájára,
megsimogatta hosszú ősz szakállát,  tekintete távolba révedt,  és
mintha csak magának mondaná, belekezdett a mesébe.

–  Mohóka  egy  telhetetlen,  falánk  kismanó  volt,  aki  minden



alkalmat kihasznált a nyalakodásra… – mosolygott.

A kismanók izgatottan körbeültek és ragyogó szemmel néztek
az ősz szakállú öregre, aki a bajsza alatt bazsalyogva belefogott a
mesébe.



A manócsalád

Hol volt,  hol nem volt,  az Óperenciás tengeren innen, de az
Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer
egy  mesebeli  Manó  Birodalom.  Abban  a  Manó  birodalomban,
annak is a legeslegszélében, ahol már a madár sem jár, legalábbis
a birodalom középpontja mit sem tudott a széleken létező kicsiny
faluról. Ott észrevétlen búvott meg egy szépséges kerek erdő, ahol
az  ezeréves  öreg  fák  ölében  húzódott  meg egy  kedves  kicsiny
manófalu, a faluszélén pedig a hétágú nagy tölgyfa árnyékában egy
szerény kicsi házikó. Ott éldegélt nagy boldogan Manó Jancsi a
feleségével kettecskén. Mindenük megvolt, nem hiányzott semmi
sem az életükből, csupán egyetlen egy valami…

Manó Mancival ugyanis évekig vártak gyermekáldásra, de egy
incifinci kismanó nem sok, annyi sem érkezett.

Amikor már-már azt hitték, hogy végleg kettesben maradnak,
Manó Manci egy holdvilágos éjjel álmot látott…

Késő  őszre  járt,  már  majdnem  mindenféle  gyümölcsből  és
zöldségből  eltették  az  eltenni  valót.  Egész  álló  nap  érett
gyümölcsöket gyűjtögettek télire, amit aztán megaszaltak, lekvárt
főztek belőle, a zöldségeket pedig elvermelték, vagy leszárították.
Aznap gyűjtötték be a legutolsó adagokat. Az időjárás kegyes volt
hozzájuk, olyan melegen tűzött a nap, mintha még mindig nyár
lenne, bár egy picit már sápadtabban, a madarak is délre készültek,
sőt  a  legtöbbjük már  útra  kelt,  bár  voltak  csapatok,  akik  még
tétováztak,  mert  nem  tudták  eldönteni,  hogy  tényleg  vége  a
nyárnak,  vagy  még egy  ideig  jó  idő  lesz.  Manó Jancsi  azt  jósolta:

–  Haha,  ez  az  utolsó  sóhajtása  a  forróságnak,  azután  egyik
napról  a  másikra  beköszönt  a  tél,  a  fáknak  idejük  sem marad
levetkőzni, máris itt lesz a zimankó!

– Igazad van, drága uram, tavaly is úgy volt! – sóhajtotta Manó



Manci.

Hiszen aznap is egyfolytában a gyermekáldáson járt az esze,
azon töprengett, hogyan lehetne mégis gyermeke. Lehajolt a bokor
aljára az utolsó szem áfonyáért és magához beszélt.

– Hej, ha legalább csak egy icinke-picinke manócskát adna az
ég! – kívánta teljes átéléssel.

Szívébe költözött méla szomorúsággal törölte le a kibuggyanó
könnycseppeket  és  búbánatosan dolgozott  tovább.  Hazavitték  a
termést, lekvárt főzött belőle, és amikor bevitte, hogy a helyére
tegye, döbbenten nézett végig a raktáron.

Hatalmasat sóhajtott.

Az  éléskamra  polcain  hegyekben  állt  a  sokféle  finomabbnál
finomabb  szárított  gyümölcs-zöldség,  magvak,  manógabona,  a
befőttek,  a  manólekvárok,  a  zsákos  manóburgonya  és  egyéb
nyalánkságok.  Manó  Manci  végigmérte  a  polcokat,  és  amikor
mindazt  megpillantotta,  újra  elszorult  a  szíve.

– Elég lenne ez hármunknak is… - szipogta elcsukló hangon.

- Drágaságom… - simogatta Manó Jancsi, amikor meghallotta,
de nem tudott mit mondani, így szomorúan hallgatott.

Titokban ő is vágyakozott egy puha, meleg kisbabára, de ha
nem lehetett, hát nem lehetett, jobb híján beletörődött. Jól tudta
ezt Manó Manci, ezért nem is firtatta tovább, hogyha már neki
rossz a kedve, legalább a párjának ne rontsa el.

Este  szokás  szerint  megvacsoráztak,  megfürödtek  és  ágyba
bújtak. Manó Jancsi nagyon elfáradt, rögtön el is nyomta az álom,
ám Manó Manci hiába várta, az álommanó nem környékezte meg.

Fájdalmasan sóhajtozott,  morgolódott,  forgolódott,  bámulta a
csodálatos  teliholdat,  amely  csaknem  nappali  világossággal



árasztotta  el  a  kisszobát.

– Hej, de jó neked, Telihold! – szólította meg – Neked aztán
nincs  semmi  gondod!  Tudom,  hogy  egyedül  vagy  te  is,  de  ott
vannak  körülötted  a  csodálatos  csillagok!  Boldog  lehetsz  ilyen
ragyogásban!  Viszont  idelenn  a  földön  egy  házaspárnak  az  a
legnagyobb földi boldogsága, ha gyermeke születik! Látod, nekem
az sem adatott meg… szégyellem magam, mert Manó mama és
Manó papa szeretett volna egy manóunokát, de én nem adtam meg
nekik  ezt  az  örömöt!  Hej,  ha  tudnám,  mit  kellene  tennem…
megtennék mindent, nem bánnám én, akármilyen is az a kismanó,
csak jönne már!

- Szólítottál? – hallatszott egy kedves hang a szobában.

– Jaj, ki az? – ugrott fel Manó Manci és körülnézett, de nem
látott senkit.

– Én vagyok! – hallotta újra.

– Ki vagy és hol vagy? – kérdezte a szekrény mögé is benézve.

– Nézz az égre!

Manó  Manci  kinézett  az  ablakon  és  meglátta,  hogy  a  Hold
integet neki.

– Ó! Te vagy az, te tudsz beszélni? – kérdezte csodálkozva.

– Miért olyan furcsa ez?

– Még sohasem hallottalak megszólalni…

-  Jól  mondod,  nem hallottál!  Én beszéltem hozzád,  beszélek
mindenkihez, de nem mindenki hallja meg a hangom!

– Miért?

– Azt hosszú lenne most elmagyarázni! Hanem inkább térjünk



vissza  a  te  kérdésedre.  Elárulok  egy  titkot… ha hajlandó vagy
megtenni, akkor majd születik gyermeked!

– Mindent megteszek! – nyújtotta a két kezét az ég felé.

– Egészen biztosan?

– Mindent, bármit, akármit! – lehelte türelmetlenül.

– Rendben, de ne lepődj meg, a kérés elég furcsa lesz, de ne
azon törd a fejed, mit miért, hanem csak tedd, amit mondok!

- Természetesen… – bólintott.

– Akkor most menj ki az éléskamrába, és amit ott találsz, abból
mindenből tegyél egy-egy darabot egy kosárkába. De jól vigyázz,
csak egyetlen egy darabot, mert különben túl mohó lesz a gyermek.

– Értem, mindenből egyetlen darabot…

- De mindenből ám, mert ha bármi kimarad, nem teljesül az
álmod!

– Úgy lesz!

- Szedd bele egy vesszőkosárba, aztán vidd ki az orgonabokor
alá és tedd rá a fatönkre. A Gyermekáldás tündére még ma éjfélkor
eljön érte és magával viszi. Segít neked! De jól vigyázz! Ha nem
szívesen adod, irigy lesz a gyermek, ha fukarkodsz, fukar lesz, ha
nem hiszed el, hitetlen lesz. Ezt csak akkor tedd meg, ha teljes
szíveddel át tudod adni… mindenből egyet!

– Azonnal, máris, köszönöm! – hálálkodott.

– Szívesen, ha kitetted a kosarat, menj vissza aludni, küldöm
Álom Manót! Vigyázz, nem szabad leskelődnöd, mert akkor sem
sikerül a terved… sőt… éppen ellenkezőleg, de azt jobb, ha nem
tudod!  Többet  nem segíthetek,  mostantól  minden rajtad  múlik!
Ügyes legyél! – kedvesen mosolygott rá a Hold és tovább árasztotta



ezüstös fényét.

Manó Manci  repesett  az  örömtől,  azon  nyomban kiosont  az
éléskamrába,  előkereste  a  legnagyobb  vesszőkosarat,  abba
összegyűjtött mindenféle tartalékból egyetlen egy darabot. Ám a
cseresznyéről, a meggyről és a szilváról nem tudta eldönteni, hogy
az  egy  száron  lógó  két  szem gyümölcs  egynek,  vagy  kettőnek
számít-e, de ugyanígy járt az aszalt szőlővel is.


