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Első fejezet Kadak, az igazságos!

Kadak a háza küszöbe előtt ernyedten ült faragott székében. A lustálkodáson, és az

evésen kívül kedvenc elfoglaltságai közé tartozott, hogy a barna manó népen gyakorolja az

uralkodást.  Sajátos  elképzelései  voltak  a  becsületről,  és  a  falu  életének  irányításáról.

Őfelsége személyében egy önfejű, és nagyravágyó vezért tisztelhetünk. Természetesen a

fejedelmi jellemvonásokhoz hozzá illő külső is társult.

Hegyes, szőrős fülei kajlán lelógtak vállaira. Az orra hosszú volt, és vékony, ceruzához

hasonló. Ápolatlan testének bűzét nehezen lehetett elviselni. A legyek folyamatos kísérői

voltak őfenségének. Királyi ruházatának éke egy barna, és sárga pepita kockás térdnadrág,

amit zsíros pocakja alatt egy zsinórral megkötve hordott. Lábfejét hosszú, kosztól fekete

karmok díszítették, sarkait pedig dús, fekete szőrcsomók csúfították.

Kadak a szokásainak rabja volt. Mindennap a kiadós ebéd után elkortyolgatott egy kupa

almabort, amit felesége, Kála szolgált fel neki. Iszogatás közben szerette figyelni, ahogy

asszonya a ház körül szorgoskodott. Székéből nézte, ahogy Kála görnyedten a fején cipelte

súlyos, bogyókkal teli kosarát. A segítségnyújtás eszébe sem jutott.

A  barna  manóknál  a  férfiaknak  hivatalosan  egy  felesége  lehetett,  de  a  szokás

megengedte  a  többnejűséget.  Kála  Kadaknak  öt  feleségéből  az  első  volt,  aki  még

gyereklányként került a férfi mellé. Falujának legszebb manólánya volt, a lány apja egy

vagyont kapott érte Kadaktól. Kálának kislányként a házasságról az volt a dédelgetett álma,

hogy az csupa szerelem lesz. Szerető férje majd élete végéig gondoskodik róla, és védelmezi



őt.

Úgy gondolta, hogy az elűzött öreg feleségek saját hibájukból kerültek a nyomorba. Nem

szolgálták  elég  odaadóan,  nem szerették,  és  tisztelték  férjüket.  Egy  férj  nem űzi  el  a

választottját, ha az megbecsüli magát, és gondoskodik az otthon melegéről.

Lelkét boldogság töltötte el, mikor megtudta, hogy a falu nőtlen vezetője megkérte a

kezét. Akkoriban Kadak még karcsú, és külsejére sokat adó manólegény volt. Az összes

barna manólány epedezett érte. Ráadásul rengeteg kincset birtokolt, és hatalma is volt a

falu minden manója felett.

Azonban az asszonyoknak nehéz az életük. Ők végezték a házimunkát, gyereket neveltek,

és megszerezték a napi élelmet. A férjüknek teljes hatalmuk volt felettük, szavuk szent. Az

asszonyok dolga a gyerekszülés, és a férjük maradéktalan kiszolgálása. A panaszkodás, és a

sírás sorsuk miatt szigorúan tilos. Aki mégis megtette, nyilvános verést kapott. Az asszonyok

pedig az odaadásáért  cserébe mit  kaptak? Amikor megöregedtek,  és  gyengék lettek,  a

férfiak elűzték őket, és fiatalabb nőt vettek el. Ezért volt az, hogy egy fiatal manólánynak

nála akár háromszor idősebb férje is lehetet. A megöregedett, és elűzött manóasszonyok

sorsa innentől kezdve a kiközösítés, és a koldulás, vagy rosszabb esetben halál volt.

Fiatal lányként Kadak jól bánt Kálával. Tenyerén hordozta, mikor fiával várandós lett.

Drága ajándékokat kapott tőle, és minden kívánságát, szeszélyét teljesítette. Kála azt hitte,

élete végéig így lesz. Úszott a boldogságban férje mellett, Meseország legszerencsésebb

asszonyának képzelte magát.



De  miután  megszülte  neki  a  fiúgyermeket,  minden  megváltozott.  Elmaradoztak  az

ajándékok, és egyre kevesebb figyelmet kapott a férjétől.  Ahogy idősödött,  és szépsége

halványodott, ő is csupán egy megtűrt, és kiszolgált bútordarabbá vált a háznál. Egy azok

közül, akinek az volt a dolga, hogy a ház körül rendet tartson, és az uralkodó gyermekeit

nevelje.  Kadak  a  tőle,  és  a  többi  feleségtől  született  leánygyermekeit  figyelemre  sem

méltatta. Magáénak csak a fiát tekintette. Az egyetlen fiút, akit Kála szült neki.

– Szerencse, hogy az első szülöttem fiú lett – gondolta Kála. – Ha leánynak születik, a

férjem  még  élve  eltemet.  Kadak,  ami  jóságos  uralkodónk,  és  jótevőnk!  –  gúnyolódott

magában.

Ahogy múltak az  évek,  férje  kezdett  átnézni  rajta.  Végül  már láthatatlannak érezte

magát. Aztán sorban jöttek az új, fiatal, és szebb feleségek. Mikor Kadak még udvarolt neki,

Kála csodálta benne az erős férfit. Tetszett neki annak határozottsága, ereje. Aztán jobban

megismerte,  és  a  tisztelet,  a  szerelem  helyét  az  undor  foglalta  el.  Megtapasztalta  a

kegyetlenséget, az elnyomást, és a megalázottságot.

Megrémült, amikor rájött, hogy férje szenvedélye lett a hibiszke manók elpusztítása, és a

Meseországot határoló Burok áttörése. Nem elégedett meg a falubeliek feletti  korlátlan

uralmával, a mesevilágon kívüli élőlényeket is alattvalóinak akarta.

– Csúnyácska, és öregecske már, de hűséges asszony. Rendet tart a többi perszóna

között  –  figyelte elmélázva Kadak a feleségét.  –  Régen milyen tüzes,  és gyönyörű volt.

Versenget érte minden barna manó férfi. De ma már elszállt belőle az élet, és a szépség.



Házsártos vénasszony lett belőle! – hessegette el kezével az orrára szálló legyet. Rosszallóan

megcsóválta a fejét, mire hatalmas fülei a vállát kezdték legyezni. – Öreg, és ráncos lett a

vénség. Az idén még életben hagyom, ő tudja a legfinomabb almabort készíteni az asszonyok

közül. De jövőre már kikötettem a szipirtyót –gondolta.

– Hé, Kála! Megtanítottad már a kis Bodorkát az almabor készítésére?

– Még nem – válaszolta szűkszavúan Kála, és egy könnycsepp gördült végig az arcán.

Már régen kitalálta ura, és parancsolója gondolatait. Látta kirajzolódni maga előtt szörnyű

sorsának a végét.

Kadak  ásított,  és  a  nyála  közben  kicsorgott  a  szája  szélén.  Megunta  asszonyának

ténykedését  figyelni.  Kézfejével  megtörölte  az  ajkait,  majd  öntelten  körbenézett  a

kiskirályságán. Szeretett uralkodni, szerette a hatalmat, szerette, hogy félnek tőle. Kadak jó

uralkodónak, és jó férjnek tartotta magát. Elégedett volt az életével.

Tekintete közben rátévedt igazságosságának legújabb bizonyítékára. Egy fiatal, és szép

arcú barna manó volt tőle kőhajításnyira, megkötözve egy földbe vert faoszlopnál. Szerzsnek

hívták. Nemrég még Kadak hűséges testőreként szolgált, azonban a galád manó az életére

tört. Az uralkodó csak a mindig körülötte strázsáló testőrségének köszönhette, hogy még él.

Mint minden zsarnok, ő is rettegett a merénylőktől. Téveszméje volt, hogy valaki meg akarja

mérgezni. Leginkább a feleségeire gyanakodott. Még alvás közben is körbevették az őrök.

Láncra vert áldozata nemrég még reményekkel teli szerelmes ifjú volt, csordultig tele

álmokkal,  és  tervekkel.  Mostanra megvert,  kiéhezett,  kiszomjazott,  és  lélekben megtört



manó lett, aki már csak a halált várta. Mindig hűséges katonaként szolgálta Kadakot. Annak

legképtelenebb parancsát is teljesítette, még az életét is oda adta volna uráért.

Aztán elkövette élete nagy hibáját, beleszeretett Kadak, és Kála lányába, az uralkodó

lánya pedig viszontszerette. Első látásra egymásba bolondultak. Az oszlophoz kötözve a tűző

napon Szerzsben már csak az emlékei tartották a lelket. Ha behunyta a szemét, élesen látta

maga előtt szerelmük hajnalát. Tündérszép tavasz volt, a virágok mindent beborítottak. A

madarak szerelmetesen búgtak. A nap vidám sugarai visszaverődtek a színpompás lepkék

szárnyainak hímporáról. Az erdő a hosszú téli hónapok után tele volt élettel, és szerelemmel.

A két fiatal kedves elfoglaltsága volt, hogy az illatos mezőkön egymás karjaiban andalogjon.

Szerzs még sosem volt olyan boldog, mint akkor. Udvarolt a lánynak, bókokkal, és apró

ajándékokkal  halmozta el.  Néha egy-egy csókot csent tőle.  Rengeteget beszélgettek,  és

nevettek.

A fiatal manó végül összeszedte bátorságát, Kadak lábai elé borult, és megkérte tőle

lánya kezét. Nem hitt reménye teljesült, mikor Kadak beleegyezett a nászba. A vezér abban

a megtiszteltetésben részesítette, hogy leültette maga mellé tárgyalni. A megállapodás úgy

szólt,  hogy  Szerzsnek  egy  zsák  aranyat  kell  a  lányért  cserébe  fizetni.  Ez  volt  Kadak

bánatpénze  gyermekéért.  Kadak  felmentette  a  szolgálat  alól  Szerzset,  hogy  az

megszerezhesse  leánya  árát.

A  fiatal  manó  útra  kelt,  de  előtte  a  szerelmesek  hosszan  búcsúztak  egymástól.

Elhangzottak a nagy ígéretek, sorra csattantak el a könnyes búcsúcsókok. Aztán Szerzs



reményekkel telve útra kelt,  hogy megszerezze az aranyakat,  amiért megvásárolhatja a

boldogságot.  Elhagyta a falut,  hogy szerencsét próbáljon. Útja a Meseországot határoló

Burokhoz vezetett. Véletlenül tévedt oda a Burok déli bejáratához. Hatalmas, aranykapu

előtt állt. Annyira csillogott, annyira fénylett, hogy nyitott szemmel nem volt képes sokáig

bámulni. Elvakította, aki hosszabb ideig szemlélte. Ámulásából a kaput védő őrök térítették

magához. Egy ősöreg hegy, amit Zúzónak hívtak, és egy dzsinn, akinek Markos volt a neve.

Évezredek óta őrizték a bejáratot a betolakodók ellen. Sok csatában vettek már részt,

sokat látott öreg veteránok voltak mindketten. Szerzs őket szolgálta. Feladata lett a két őr

ellátása. Főzött, takarított rájuk, kiszolgálta őket, Zúzó kősziklái közé nőtt gazt gyomlálta,

Markos  dzsinn  pihenőhelyéül  szolgáló  palackot  tisztította  napi  rendszerességgel.

Megbecsülte magát, ezért jó dolga volt a két őr mellett. Sokat mesélt, és áradozott nekik a

kedveséről,  a  falujáról,  és  a  leendő  apósáról.  A  gazdái  szerették  hallgatni  a  meséket,

legalább volt egy kis változatosság az életükben. Csak mikor Kadakra terelődött a szó, akkor

csóválták a fejüket.

A sok munka, és az érdekes beszélgetések mellett repült az idő, Lassan letelt Szerzs

szolgálatának ideje. A két kapuőr marasztalta Szerzset, de hiába. Figyelmeztették, hogy ne

bízzon meg Kadakban, mindig legyen résen, higgadtan gondolkodjon, ha róla van szó. De a

forrófejű szerelmes csak bólogatott a jó tanácsok hallatán. Látván az ifjú eltökéltségét Zúzó,

és Markos aggódva, de útjára bocsátották.

Szerzs elindult hazafele a zsák arannyal a hátán. Az úton végig dúdolt, fütyörészett.



Képzeletben a szerelmét már a karjai között tartotta, az esküvőt tervezte. Látta maga előtt,

ahogy pár év múlva gyermekei szaladnak elé, mikor hazaérkezik az otthonukba. A végtelen

hosszúságúnak tűnő út után végre meglátta a szülőfaluját. A további utat a szerelemtől

bódultan már futva tette meg. Mikor odaért, lihegve letérdelt Kadak lábai elé.

– Elhoztam neked az ígért zsák aranyat, jó Uram. Kérlek, legyél hű szavadhoz, és ad

feleségül hozzám leányodat!

Kadak csuklott egyet, majd elkezdett nevetni. Éppen almabort ivott, és a rötyögéstől

félre is nyelte. Fuldokolva köhögött. Még egy könnycseppet is kitörölt a szeme sarkából.

Mikor elmúlt  a  fullasztó nevetőrohama, megtörölte kézfejével  a  száját.  Aztán komolyan

Szerzs szemébe nézett.

–  A  lányom már  nem él  közöttünk.  Két  teliholddal  ezelőtt  erre  járt  egy  kereskedő

karaván. Jobb ajánlatott ígértek érte, mint te tetted, fiam. Én pedig mit tagadjam, eladtam őt

nekik. Az üzleti életben nincs barátság, fiam. Mindig figyelni kell a jó lehetőségeket, és élni

kell vele, ha jó alkalom adódik. De lásd jóságomat! Rólam mindenki tudja, hogy szavatartó

manó vagyok. A zsák aranyodért választhatod egy másik lányomat. Kála! Hívd be őket! –

parancsolta, majd magával elégedetten hátradőlt a székében. Két kezét összekulcsolta, és

várta Szerzs hálálkodását.

De az ifjú ahelyett, hogy megköszönte volna ura jóságát, elsápadt, majd elvörösödött.

Egész testében remegett, és fújtatott. Szerzset elöntötte a düh, és nekirontott Kadaknak. A

zsíros torkát célozta meg. Puszta kézzel akarta megfojtani a hitszegő apát, de az uralkodó



testőrsége  résen  volt,  és  megakadályozta  tettében.  Lecibálták  urukról,  majd  alaposan

megverték, és kikötözték az oszlophoz. Vakmerő tettéért az volt a büntetése, hogy éhen, és

szomjan haljon. Kadak látni akarta a merénylő szenvedéseit, ezért köttette ki a háza mellett.

A támadó kínlódásának minden percét élvezni akarta.

Nem értette Szerzs viselkedését. Meggyőződése volt, hogy ő becsületesen, és helyesen

járt  el.  Véleménye  szerint  az  alattvalónak  semmilyen  oka  nem  lehetett  arra,  hogy

szembeforduljon az urával, főként nem arra, hogy az életére törjön. Igaz, hogy eladta a

lányát a karavánnak, de helyette felajánlotta,  hogy választhat egy másik lányt.  A maga

gondolkodása szerint becsületes módon, az üzleti  élet  szabályainak megfelelően járt  el.

Kadak megrázta nagy malacfüleit.

– Még jó, hogy nem került be egy ilyen alak a családomba! Majdnem hozzáadtam a

lányomat! – emlékezett vissza méltatlankodva, majd kortyolt egyet almaborából. Hanyag

mozdulattal letörölte az izzadságot a homlokáról, és álmosan tovább bámulta az oszlophoz

kötözött kérőt.

A továbbiakban a ház nyomott, fülledt csendjét, csak Szerzs halk nyögései zavarták meg

néha. Kadak egy ideig még laposakat pislogott, aztán elaludt.

Az ebéd súlyos fáradalmait kipihenő vezért egy remegős, cérnavékony hang ébresztette

fel. A falu füves manója, Toxin bátorkodott megszólítani. Az aprócska manó törékeny testét

szakadt barna kötényruha takarta el. A ruhát számtalan kisebb, és nagyobb zseb tarkította,

amik mindenféle dobozkát, és szárított füvet palástoltak. A rejtélyes tárgyakkal kitömött



zsebek miatt teste olyan volt, mintha számtalan pici dudor nőtt volna rajta.

Furcsa  öltözetét  még  feltűnőbbé  tette,  hogy  a  fején  büszkén  egy  nagykarimájú,

kanárisárga  szalmakalapot  hordott.  Hogy  a  méretekkel  nagyobb fejfedő  ne  csússzon  a

szemébe, csak nagy, elálló fülei akadályozták meg. Régóta körözött Kadak körül, mert félt

megszólítani  a  gazdáját.  Ismerte  már  ura  mérhetetlen  haragját,  ha  ebéd  utáni

szunyókálásából  felkeltik.

Végül összeszedte a bátorságát, és lekucorgott a vezér lába elé a porba. Alázatosan

megcsókolta Kadak talpát, majd húzogatni kezdte ura nadrágszárát.

– Uram... Uram… – hebegte

– Mi az? – riadt fel Kadak.

– Megmondtam már nektek, hogy a déli alvásom közben senki ne zavarjon! – lenézett a

mocskos nadrágját ráncigáló manóra. Megvetően felhorkantott.

– Á, te vagy az, vén méregkeverő! Milyen fontos mondanivalód van, hogy az életeddel

játszol?

– Uram, megvan a szer, amit kértél – nyöszörgött Toxin.

– Igen, mutasd csak! – nyerte vissza éberségét Kadak. Toxin megkönnyebbülten elővett

sok zsebének egyikéből egy kis tasakot. Himbálni kezdte az uralkodó szemei előtt.

– Nézd, Uram, itt van! Aki a mérget megeszi, hozzánk hasonlóvá válik. Barna manó lesz

belőle! A te nevedet imádja majd élete végéig! Most már semmi nem akadályozhatja meg,

hogy a csodás tervedet végrehajtsuk!



– Már éppen ideje volt, hogy elkészülj vele! A beképzelt hibiszke manó bandát eltöröljük

a  föld  színéről!  Áttörjük  a  Meseországot  védő  Burkot,  és  az  emberek  is  mostantól  a

megfelelő  királyt  fogják  imádni!  Engem!  Én  leszek  a  leghatalmasabb  uralkodó  ezen  a

világon!  A  mesevilág  lakói,  és  az  emberek  is  engem fognak  szolgálni!  –  ordította  teli

torokból.

– Ó, vezérem! Ó, királyom! Dicső a te neved! Éljen Kadak! Éljen a nagy uralkodó! –

hajlongott előtte térdepelve a kismanó. Leborult Kadak lába elé, és újra csókolgatni kezdte

annak bűzös talpát. Az ordibálásra kirohant Kadak háza népe, és leborultak a szék elé a

földre. A testőrséggel együtt mind egyszerre kántálták:

– Kadak a leghatalmasabb uralkodó! Kadak a legnagyobb! – A király öntelt mosollyal

nézett  le  lábai  előtt  heverő  alattvalóira,  majd  kényeskedve  kortyolt  almaborából.  A

következő pillanatban lehullt a keze a széke karfájáról, a kupából pedig kicsorgott a földre

az édes ital. Feje oldalra billent, és részegen horkolni kezdett. Egy légy rászállt a bűzölgő

szájának szélére. Mikor a háza népe rájött, hogy Kadak újra mély álomba merült, némán

felálltak. Csendben, lábujjhegyen visszaoldalogtak a házba. Vigyáztak, nehogy felébredjen

az imádott királyuk.

– Addig jó nekünk, míg alszik! – gondolták.

Szerzs végignézte a vérlázító jelenetet, és undorodva köpött egyet a porba.

 

 



 



Második fejezet Ó, drága Maja!

 

Fabatkó nyújtózkodott  a  fűszálakból  szőtt  függőágyában.  Elméje már ébren volt,  de

hatalmas  szemeit  még  csukva  tartotta.  Élvezte,  ahogy  az  ablakon  beszűrődő  hajnali

napsugár cirógatja az arcát.  Még egy kicsit  hallgatni akarta az énekes madarak vidám

reggeli dalát, mielőtt felkel. Nagyot ásított, közben két karját lustán a feje fölé emelte.

– Kezdődik egy új nap! Figyelj, világ! – motyogta magában.

– Ébresztő! Én nem tudom, kitől örökölted a lustaságodat! Hibiszke manó ilyet még nem

látott! Vegyél példát apádról! Már rég megreggelizett, és felnyergelte a csigákat! Csak rád

vár. Ki az ágyból, és nyomás dolgozni! – rikácsolta egy hang a fülébe. Fabatkó összerezzent.

Fáradtan kinyitotta a szemét.

– Neked is jó reggelt, anya! Nem lehetne csak egy reggel úgy felébrednem, hogy nem

ordít velem senki?

Fabatkó  édesanyjának,  Szurkának  az  arca  vészjóslóan  elsápadt,  majd  lila  színűvé

változott. A hibiszke manóasszonyság apró, és gömbölyded termetű volt. De Fabatkónak úgy

tűnt, amikor anyja megharagszik, két fejjel magasabb lesz nála. Az asszony rátámasztotta

mindkét  kezét  a  csípőjére,  és  szúrós szemmel nézett  a  fiára.  Fabatkó összerezzent,  és

gyorsan felpattant az ágyából.

– Rendben van! Látod, felkeltem, megyek már, megyek már! Nem kell idegeskedni! –

hebegte. Hamar magára kapta narancssárga térdnadrágját, és szorosan a falhoz lapulva



kiosont anyja mellett a szobájából.

Átsietett a tökből vájt házuk fürdőszobájába. Mikor végre egyedül maradt, magára zárta

az ajtót. Elgondolkozva belenézett egy harmatcseppbe, ami tükörként szolgált. Ijedten látta

meg benne nyúzott,  és sápadtzöld arcát.  Vértelen arca visszatükrözte a Majával  töltött

álmatlan, szerelmes éjszakákat. Ujjaival kissé megcsipkedte arccsontjain a bőrt, hogy azok

egészséges színt kapjanak. Többször megfogadta, hogy időben lefekszik, de tegnap éjszaka

is későn ért haza. Majával andalgott az este egy vörös pipacs szirmai között. Szerette a

lányt, és az éj leple alatt végre megkérte a kezét. A hibiszke manóférfival, amíg nem nősült

meg, akármilyen idős is lehetett, a falu lakói gyermekként bántak. Fabatkó már benne járt a

korban,  epekedve vágyott  arra,  hogy saját  családja  legyen.  Nehezen tűrte,  hogy szülei

kisfiúként kezelik, és nagyon bántotta az önbecsülését.

Az  anyja  erős  akaratú  manómama  volt.  Fiatalasszonyként  saját  kezével  faragta  ki

családja otthonát egy világító tökből. A falu szélén a hibiszke manóknak hatalmas tökföldjük

volt,  a  tököket  manóasszonyok  termelték.  A  falu  Bölcse  kikevert  nekik  egy  speciális

tápoldatot. Ha valamelyikük családot alapított, akkor az a Bölcs tápoldatával meglocsolta a

kiszemelt tököt. A tök óriásivá nőtt tőle, és mikor besötétedett, zöld fényt árasztott magából.

Ezek  a  tökök  mindig  a  föld  fölött  lebegtek.  Ekkor  a  fiatal  manóasszony  elővette

faragószerszámait,  és  a  tök belsejéből  megformázta családja otthonát.  Nem aludt,  nem

evett, és ivott, míg a ház kész nem lett. Majd befogott egy lapulevélből készült szekér elé

két-három sárgatestű zöldcsíkos csigát.  A csigák a levegőben úszó tökházat behúzták a



faluba. Az asszonyok versenyeztek egymással, hogy kinek díszesebb, és terjedelmesebb a

tökháza.  Annál  nagyobb köztiszteletnek örvendett  a  manóasszony,  minél  ékesebb házat

sikerült alkotnia.

A faluban a házak csigavonalban foglaltak helyett. Éjszaka messziről úgy nézett ki a falu,

mint egy oldalán fekvő, nagy, zölden világító csigaház. A csigavonal közepét a zöld mohával

borított főtér díszítette. A falu életében jelentős események itt zajlottak.

Minden  művészileg  faragott  töklak  mellett  egy  kisebb,  és  kevésbé  díszes  tök  is

meglapult. Ez volt az istálló. A hibiszke manók híresek voltak a sárgatestű zöldcsíkos csigák

tenyészetéről, és állataikat tartották a tökistállókban. A csigabigák szitakötőszárnyaikkal

képesek voltak a repülésre. Óriási volt a teherbírásuk, és mellesleg az utazás is kényelmes

volt a hátukon.

A  manóférfiak  minden  hajnalban  megetették,  és  felszerszámozták  a  hátasukat.

Derekukra kötötték a  szerszámos táskájukat,  és  nekivágtak az  egész  napos munkának.

Mindennapos  dolguk  volt  Meseország  szélét  körbeölelő  Burok  karbantartása.  A  Burok

választja el a képzeletet a valóságtól. Tükörsima felületén a szivárvány színei úsznak, mint a

szappanbuborékban. Ez a vékony hártya akadályozza meg, hogy összekeveredjen az álom a

valósággal.  A  Burok  szab  határt  annak,  hogy  az  emberek  valósága,  és  a  mesevilág

összekeveredjen.  Ha  megsérülne,  annak  végzetes  fejleményei  lennének.  A  két  világ

összekeveredése  beláthatatlan  következményeket  vonna  maga  után.  Az  emberek,  és  a

meselények tébolyban élnének. Többé nem lehetne megkülönböztetni, hogy mi igaz, és mi a



képzelet szüleménye. Ennek ismeretében joggal állíthatjuk, hogy a hibiszke manók létezése,

és munkája nélkülözhetetlen.

Fabatkónak sietnie kellett, mert Szurka már két kézzel dörömbölt a fürdőszoba ajtaján.

Gyorsan  felkapta  narancssárga  térdnadrágját,  és  megmosta  az  arcát.  Kirohant  a

fürdőszobából,  egyenesen  a  konyhába.  Felkapta  az  asztalról,  és  táskájába  tömte  a

manószendvicsét.

– Szia, anya! Este jövünk! – kiabálta Szurkának, és becsapta maga mögött az ajtót.

– Haszontalan kölyök! – visította Szurka, és fia után vágta a mosogatórongyát.

Fabatkót a ház előtt már a felnyergelt csigákkal várta apja, Földházi Omán. Omán egy

fejjel magasabb, és jóval izmosabb, erősebb testalkatú volt a fiánál. Fabatkó mindig úgy

érezte, hogy erődként tornyosul a feje fölé.

– Jó reggelt, apa! Mi újság? – kezdeményezte a beszélgetést Fabatkó.

– Mi újság? – suttogta az apja, miközben résnyire szűkült a szeme. – Drága fiam! – kezdte

higgadtan. – Mikor kerültél már megint az ágyba?

– A szokásos időben. – felelte félszegen a fia.

– A szokásos időben? Már hajnalodott, mikor arra riadtam fel, hogy osonsz a szobádba.

Hol voltál egész éjjel? – emelte fel a hangját Omán.

– Egy lánnyal. Majával voltam. Egyébként felnőtt férfi vagyok, azt csinálok, amit akarok!

– Felnőtt férfi vagy… Nősülj meg! Alapíts családot, dolgozz! Akkor leszel felnőtt férfi.

Addig szavad ne legyen! – beszélt kemény hangon Fabatkó apja.



– Rendben van, apa! – hagyta rá Fabatkó, de a kioktatásra az agyát elöntötte a düh.

Kimérten lépett oda Bébhez, a csigájához.


