
Surman Viktor: Amikor tél volt 

 

Télen, amikor leesett az első hó, este Apa, Pocak, és Babu az udvaron épített egy hóembert. 

Mindenki kivette a részét a munkából. Apa lapáttal összedobált egy nagy rakás hókupacot, majd 

szépen kiformázta a hóember lábát. Közben Pocak hógolyót görgetett a friss hóban, azért, hogy 

majd jó nagy gömb legyen belőle, amit a hóember pocakjának szánt. Babu eközben 

fegyelmezetten várakozott, egy lyukas fazékkal a kezében. 

Amikor készen lettek Apa felemelte Babut, hogy a hóember fejére helyezze a lyukas fazekat. 

Pocak pedig egy seprűt állított bele, az lett a hóember keze.  

– Adjunk neki nevet – javasolta Apa a fiúknak.  

– Ezaz, találjunk ki egy jó nevet! – örvendezett Pocak, majd mindhárman komoly 

gondolkodásba kezdtek egy megfelelő név kitalálása ügyében.  

– Megvan! – kiáltott fel Pocak. Nevezzük el Hóembernek! 

– Remek ötlet – lelkendezett Apa.  

– Hendben – helyeselt Babu. 

Aztán mint akik jól végezték dolgukat elbúcsúztak Hóembertől és nyugovóra tértek.  

A Hold ezen az éjszakán kivételesen szélesre nyújtóztatta ezüst testét, és tündöklő fénnyel 

ragyogta be a hó födte világot, de legeslegjobban a legkedvesebb barátai udvarát. Ezt a 

Hóember is nagy örömmel fogadta, és széles mosollyal köszönte meg, hogy ilyen kitüntető 

figyelemmel kísérte a Hold az ő születését.    

Szikrázó napsütésre ébredt Babu, és az első útja az ajtóhoz vezetett, hogy ellenőrizze jól van-e 

Hóember. Bizony jól volt, fülig ért a szája, ahogy megpillantotta a kisfiút.  

Miután Pocak is felkelt és megitták a reggeli kakaójukat, Anya felöltöztette a fiúkat és 

kimehettek az udvarra játszani.  

– Szia, Hóember! – üdvözölte Pocak – hogy vagy? 

– Szia, Pocak – mosolygott vissza Hóember – nagyon jól telt az éjszakám, sokat beszélgettem 

a Holddal. Elmesélte nekem, milyen jó barátságban vagytok ti. 

– Szia, Holdacska – tekintett fel a felhőtlen nappali égre Pocak, ahol most is jól látható volt a 

Hold. 

– Sziasztok gyerekek! – köszöntötte őket a Hold. 

– Nem fáztál? – fordult vissza Hóemberhez Pocak.  

– Nem, egyáltalán nem fáztam – nevetett Hóember. Tudod, mi hóemberek akkor érezzük 

magunkat a legjobban, ha minél hidegebb van.  

 



Azonban délelőtt előrehaladtával Hóember egyre bágyadtabb lett, és ezt Pocak is észrevette. 

– Mi a baj Hóember, nem érzed jól magad? – kérdezte tőle. 

– Egyre melegszik az idő, és én már el is kezdtem olvadni – mondta – ha ez így folytatódik 

hamarosan csak egy víztócsa lesz belőlem, semmi más.  

– Akkor most mit tegyünk? – kérdezte Pocak elkeseredetten. 

– Nagyon hideg helyen kell lennem, hogy ne olvadjak tovább – sírdogált Hóember. 

Pocak addig-addig törte a fejét, amíg egy remek ötlettel állt elő. 

– A garázsban van egy hűtőszekrény, abban mindig hideg van. 

Erre aztán Hóember szeme is felcsillant. 

– Rendben, menjünk, menjünk! 

– Jajaj, baj van – szomorodott el hirtelen Pocak. A garázs kilincse túl magasan van, nem érem 

el.  

– Akkor nincs semmi megoldás – kérdezte szomorúan Hóember – el fogok olvadni? 

Pocak számba vetett minden eshetőséget, aztán kiadta az utasítást: 

– Babu gyere ide, én felemellek, te pedig lenyomod a garázsajtó kilincsét!  

Babu engedelmesen a garázs ajtajába állt, de Pocak nem tudta felemelni, akárhogy is erőlködött. 

– Túl nehéz vagy Babu, megint sokat vacsoráztál, nem bírlak el.  

Babu szájában gyors mozgásba kezdett a kék–fehér delfinmintás cumi és sajnálkozva nézett a 

nagy barna szemeivel a testvérére.  

– Cseréljünk helyet! – javasolta Pocak. Állj szépen ide a garázskapuba, majd én felmászok a 

nyakadba és kinyitom.  

– Hendben – helyeselt Babu.  

Pocak hiába volt idősebb és nagyobb, Babu erős volt és könnyedén elbírta bátyját, aki 

felkapaszkodott a hátán a garázsajtó kilincséig és lenyomta azt. A garázsajtó kinyílt, a gyerekek 

végre be tudtak menni.  

– Ez a hűtőszekrény túl kicsi nem fogok beleférni – kukucskált be az ajtón Hóember, majd 

lehajtotta fejét, szén-szemeiből könnyek csordogáltak. Egyre melegebb lett és ő egyre csak 

olvadt. 

Egyszer csak megütötte valami Pocak fülét! Egy vadlúdcsapat húzott el az udvar fölött hangos 

gágogással, kedélyesen beszélgetve. Pocaknak eszébe jutott, amikor Apa mesélte neki, hogy a 

vadludak időnként az északra vándorolnak, oda, ahol sosem olvad el a hó és mindig hideg van.  

– Holdacska, Holdacska! – kiáltozott nagy örömmel Pocak. – Te biztosan jól ismered a 

vadludakat. Kérd meg őket, hogy segítsenek, talán ők el tudják vinni Hóembert északra.  



A Hold megkérdezte a vadludak vezérét, hogy merre tartanak éppen, és ő mondta, hogy valóban 

északra mennek, költeni. Megkérdezte azt is, hogy el tudnák-e vinni Hóembert északra, ahol 

sosem olvad el a hó, és a vadludak vezére, tekintettel arra, hogy Holddal régóta jó barátságban 

van, szívesen segített.   

A vadlúdcsapat, lassan leereszkedett az udvarba. Pocak a kihúzta a szánkót a nádtető alól, és 

rásegítette Hóembert. 

– Gyertek velünk gyerekek, kísérjétek el a barátotokat – kérte őket a vadludak vezére. 

– Nem lehet, nekünk ebédre haza kell érnünk – sajnálkozott Pocak. 

– Menjetek, ha szeretnétek, majd közbenjárok, hogy gyorsan visszaérjetek – ajánlotta a Hold. 

– Örömmel elkísérünk – lelkendezett Pocak, majd Hóember elé telepedett, Babut meg az ölébe 

vette, megigazgatta a sapkáját, sálját és kiadta a felszállási parancsot: – Indulhatunk! 

Ezután a ludak csőrükbe vették a szánkó kötelét, nekiiramodtak, a levegőbe reppentek a 

szánkóval rajta Hóemberrel és a gyerekekkel. 

Hold, ezután megkérte a Szelek Királyát, hogy ültesse hátára a csapatot, és segítse őket minél 

gyorsabban északra. Mivel a Szelek Királya ősidők óta jó barátságban volt a Holddal teljesítette 

a kérést.  

Hihetetlen sebességgel száguldottak a felhőtlen égbolton át. Pocak és Babu az egész világot 

belátta a magasból. Elrepültek szántóföldek, városok felett, hófödte hegycsúcsokon át, 

átsuhantak a kék tenger sós felhői közt, míg csak el nem érték a messzi északot. Itt lassan 

leereszkedtek és egy fenyőerdő közelében landoltak.  

Szemlátomást sokkal jobb kedve lett Hóembernek. Örült, hogy végre biztonságos otthonra lelt. 

A gyerekek lesegítették a szánkóról Hóembert átölelték egymást, majd elbúcsúztak tőle. 

Ígéretet tettek, hogy a vadludakkal mindig üzennek egymásnak.  

Ezután Pocak és Babu visszaültek a szánra, a ludak felreppentek velük az égre, és addig 

integettek Hóembernek, amíg csak el nem hagyták a látóhatárt. A Szelek Királya újra a hátára 

vette a kis csapatot és sity-suty már újra otthon is voltak. Éppen időben, Anya akkor tálalta az 

ebédet, amikor a gyerekek betoppantak a lakásba. 

– Egészen kipirultatok gyerekek, jót játszottatok? – kérdezte.  

– Igen! A vadludak segítségével elszállítottuk Hóembert északra, az új otthonába – lelkendezett 

Pocak. 

– Micsoda fantáziátok van! – mosolygott Apa.  

 



Ettől fogva, akárhányszor csak elrepültek a vadludak Pocak és Babu otthona felett, sosem 

mulasztotta el beszámolni a gyerekeknek Hóember hogyléte felől, és Hóembernek is minden 

alkalommal meséltek Pocak és Babu kalandjairól.   

  

 

    
 


