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– Az élet szép, táncol minden manó… – 

énekelte Bükkösi Rossz Manó, és átugrott egy 

paradicsombokrot, hogy a túloldaláról is leszedje a 

gyönyörű termést. 

– Nem gondolod, hogy valami értelmesebb 

foglalkozást kellene választanod? – rikácsolta 

egy hang.

Bükkösi Rossz Manó értetlenül nézett a 

kerítésnek támaszkodó Csókos Bibírre.

– A zöldségtermesztéssel nem sok pénzt 

keresel, egyszer majd felkopik az állad!

– De én…

– A varázsgömb-tervezők vagy a szakácsok 

a boszorkánykonyhán többre viszik – görbítette 

le a szája szélét a szomszédasszony, és faképnél 

hagyta Bükkösi Rossz Manót.

A manó végignézett pompázó kertjén, majd 

elindult, hogy felkeresse Borz kölyköt, a barátját, és 

elmesélje neki, mit mondott Csókos Bibír. 

Útközben Rókával találkozott.

–  Hová tartasz? – kérdezte Róka a merengő 

manót.

– Borz kölyökhöz megyek tanácsot kérni, vajon 

szerinte is másik mesterséget kellene-e tanulnom, 

mert Csókos…

– Borz kölyöktől akarsz tanácsot kérni? Nincs 

okosabb barátod? Éppen Borz kölyök? – nevetett 

gúnyosan Róka, majd legyintett, és továbbállt.

Bükkösi Rossz Manó kissé görnyedt háttal 

percekig bámult utána.

Ekkor Páva néni lépett mellé.

– Talán mérges kígyót láttál, hogy így 

megbénultál? 

– Nn… Nem – tért magához Bükkösi Rossz Manó. 

– Borz kölyökhöz akartam menni tanácsot kérni, 

de Róka azt mondta, hogy inkább…

Az igazi hang



19

– Bárkihez mész, nem ártana tisztességesen 

felöltöznöd! Mintha az ómódi Öregerdőből 

jöttél volna – mérte végig Páva néni lekicsinylő 

tekintettel a manót.

Bükkösi Rossz Manó takargatni kezdte magát, 

mintha csupasz lenne.

– Jobbra a második utcában lakik Pipec 

szabómester. Inkább őt látogasd meg! – vetette 

oda gőgösen Páva néni, és csőrét magasba emelve 

elbillegett.

Bükkösi Rossz Manó teljesen összezavarodott. 

Körülnézett, van-e még valaki az utcán, majd 

gondolt egyet, és hazaszaladt. Bezárkózott a 

szobájába, és kedvenc fotelébe huppant. „Felkopik 

az állad!”; „Nincs okosabb barátod?”; „Hogy nézel 

ki?” – ostromolták agyát a hangok. Két kézzel 

megtámasztotta halántékát, mert úgy érezte, 

felrobban a koponyája. 

Lassan csend lett a fejében.

– Dibdeb, debdeb, dab. Dibdeb, debdeb, 

dab – hallotta ekkor valahonnan. Behunyta a 

szemét, fülelt, hogy megtalálja a hang forrását. 

Döbbenten vette észre, hogy a szíve kalapál, és 

nem azt mondja, hogy „dibdebdebdebdab”, hanem 

érthetően azt kopogja:

– Minden rendben van. Minden rendben van.

Bükkösi Rossz Manó mintha rémálomból ébredt 

volna. Kirohant a kertbe, megkereste a bokrot, 

amelyről legutóbb szedte a paradicsomot, folytatta 

munkáját, és közben énekelt:

– Az élet szép, táncol minden manó… 

Időnként megállt, és fi gyelte a szíve dobbanását.
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