Mesél az erdô

A MANÓKRÓL
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Sziasztok!
Hárman vagyunk, de annyi galibát
csinálunk, mintha százan lennénk! A törpék
mindig bosszankodnak, ha megtréfáljuk
ôket… egyáltalán nincs humorérzékük!
Pedig miattuk kellett elôbújnunk, ugyanis
ôk vágták ki azt a fát, amelyikben 1235
éve éltünk. Úgyhogy most kénytelenek
elviselni minket! Nektek biztosan több
humorérzéketek van, és jót nevettek majd
a turpisságainkon… Tartsatok velünk!

Ecet
Bors
Gyömbér

Ui. Ha eszetekbe jut valami
vicces dolog, csak írjatok!
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A sajka

A

véletlen mûve volt az egész. Ha aznap a varázslótörpe a Törpék Nagykönyvét lapozgatva

nem határozza el, hogy meg kell építeni az Ôsök
Sajkáját, az erdô állatai, a törpék, a tündérek meg az óriás

Az Ôsök Sajkájának
tervrajza
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valószínûleg sosem találkoznak a manókkal. De haladjunk
sorjában!
Ahhoz, hogy ezt a híres varázshajót megépítsék, egyetlen fa jöhet számításba: az, amelyet a Törpekirály ültetett
el évszázadokkal ezelôtt, és idôközben valóságos faóriássá
növekedett.
– De vigyázat! – inti a társait a varázslótörpe. – Jól nézzétek meg, melyik az, mert ebben az erdôben sok fában
lakoznak manók, azok a fura, hóbortos lények, akik arról
híresek, hogy mindenkit megtréfálnak.
A helyszínre érve az erdésztörpék azonnal munkához
látnak. Hosszan keresik a fát, amelyrôl a varázslótörpe beszélt. A végére már annyi fát megnéznek, hogy zúg a fejük,
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A SAJKA

és talán egy nyírfát sem tudnának megkülönböztetni egy
tölgytôl.
Végül kivágnak egy hatalmas fát, amelybôl biztosan
nagyszerû sajkát lehet építeni.
– Nahát! Nézzétek, mi bújt elô a fából! Ez csak egy manó
lehet! Ezekrôl a lényekrôl beszélt a varázslótörpe. Hajjaj,
most aztán bajban vagyunk! Mit szólnak majd a többiek?
Eközben a fa törzsébôl három manó bújik elô.
– Jó napot! – szólal meg az egyikük hangosan. – Hát ti
meg miért vágtok ilyen fancsali képet? Talán túlságosan
unalmas az élet errefelé?
– Reméljük, hogy csak hárman vannak –
dünnyögi Kökörcsin, a csapat vezetôje, aki
már kezdi látni, milyen zûrzavar lesz ebbôl.
– Hát, most, hogy kivágtátok az otthonunkat, remélem, magatokkal visztek
minket! – mondja az egyik manó.
Ezek a manók tényleg kibírhatatlanok!
Nem vesztegetik az idôt. Úgy látszik, be
akarják hozni azt a sok-sok évet, amit a fa
törzsébe zárva töltöttek. A törpék pedig,
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akik nemigen szoktak tréfálkozni, egyszerûen
nem tudják, mit kezdjenek velük.
Aznap este a tûz körül ezzel a dalocskával mutatkoznak be a manók:
Bors vagyok, az elsô manó,
csínyekre mindig kapható.
Az én nevem pedig Ecet,
utolérni sosem lehet.
Utolsóként itt van Gyömbér,
a tréfacsináló testvér.

r
14

ME_manok_bel.indd 14

28/09/18 19:41

„Az az érzésem, hogy ezek a manók sok fejfájást okoznak
még nekünk”, gondolja a varázslótörpe a manók furcsa
viselkedését látva.
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A manók háza

B

ár a törpék nem fogadják túl lelkesen a jövevényeket, a manók bejelentik, hogy úgy döntöttek, ott

maradnak az erdôben, ahol a törpék meg az állatok élnek
Rôtszakáll, az óriás és Berkenye, a fekete tündér társaságában.
– Elegünk van már abból, hogy egy fába zárva éljünk.
Egész évszázadokat unatkoztunk végig. Ha segítetek nekünk házat építeni, mindenféle trükköt tanítunk nektek
– mondja az egyik manó.
A törpék rábólintanak az ajánlatra, és rögtön neki is
látnak, hogy a manók útmutatása alapján házat építsenek
egy nagy fa törzsében. Eközben a manók bemutatják a törpéknek az ô fantasztikus találmányaikat. Az erdô lakóinak nagyon tetszik
mindegyik, fôleg a manóspagetti, különösen, ha olajjal,
gyömbérrel és csípôs papriOlajlámpás

kával ízesítik!
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A MANÓK HÁZA

A manók bevágásokat
ejtenek a feketefenyô
törzsén, ezeken csorog
ki a gyanta, amelybe kis
pálcikákat mártanak. Így
készül a manónyalóka.

A feketefenyô gyantáját
fûzfafûrészporral keverik
el, ebbôl lesz a híres
manóspagetti!

A dézsában lévô
ivóvizet pár csepp
mentakivonattal ízesítik.

A manók furulyája
bodzafából készül.

A manók nádrostokból tápláló
és ízletes kenyeret sütnek.
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A MANÓK HÁZA

A tusoló
B vécé
C meleg vizes dézsa tusoláshoz
D gyûrû
E pedállal hajtható futópad
F hintaágyak
G lépcsôhelyettesítô mászórúd
H gólyalábak az ajtó elôtt
I csapóajtó
J hinta
K festett álajtó

L

L kályha, téli fekvôhelyekkel
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– Most, hogy kész a ház – mondja a varázslótörpe –, ígérjétek meg, hogy többé nem tréfáltok meg minket!
– Manó becsületszavamra fogadom! – feleli erre Bors,
Ecet és Gyömbér, de sejthetitek, hogy egy igazi manó
sosem tartja be az adott szavát.
Mihelyt belépnek az új házba, úgy döntenek, hogy egy
vadonatúj tréfával avatják fel. Megalkotnak egy gépezetet,
A nyaklevesosztó gép
Amikor a törpe odamegy és belenéz a szem közepén lévô
lyukba, automatikusan nyomást gyakorol a nyitószerkezetet
mûködtetô deszkára, és kap egy nagy nyaklevest.
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A MANÓK HÁZA

amit nyaklevesosztó gépnek neveznek. Láttátok, mennyi
fura szerkezetet készíttettek a manók a házukba? Ezeket
mind azért eszelték ki, hogy legyen mivel eltölteni a napjaikat. Annyi bennük az energia és a tréfás kedv, hogy valamit csak ki kell találniuk!
Az erdô lakói, mint mindenrôl, a manókról is igen sokféleképpen vélekednek. Van, aki rokonszenvesnek találja
ôket:
– Mindenféle kártyatrükköt tanultam tôlük… Figyelj
csak, vakond! Volna kedved egy partihoz? – mondja például a holló elégedetten. De akad, akinek egészen más a
véleménye…
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A hajítógép

A

z erdôben mostanra már mindenki hozzászokott a
  manók jelenlétéhez.

De van valaki, aki egyszerûen ki nem állhatja ôket:

Rôtszakáll, az óriás. A manók egyik kedvenc szórakozása
ugyanis az, hogy óriásokról szóló vicceket mesélnek.
– Tudjátok, hány óriás kell ahhoz, hogy leszedjenek egy
almát a fáról? Három! Egy az almát fogja, kettô meg fel
emeli a fát! – mondja Ecet.
És mindenki a hasát fogja a nevetéstôl, kivéve Rôtszakállt, akinek már nagyon elege van ebbôl.
– Tudjátok, miért van mindig megperzselôdve az óriások
szakálla? Mert ha el kell fújniuk egy gyertyát, nem kifújják
a levegôt, hanem beszívják! – folytatja
a viccmesélést Bors.
Aztán Gyömbér következik:
– Tudjátok, mi a legnagyobb élmény egy óriásnak? Ha Ôkicsinységének
nevezheti a törpék királyát!
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