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Hóra 
várva
Meztelen állnak
az almafák,
águkon fénylő
zúzmarák.
 
Reszkető tagjukat
borzolja,
játszadoz rajtuk
a szél ujja.
 
Didereg, vacog
mindegyik,
melegebb kabátra
nem telik.
 
Hatalmas pelyhekben
elered,
takarót húz rájuk,
meleget.

kiSS LEHEL

ki várni tud
Boldog az, ki várni tud

– egy kisleányt, egy kisfiút,
egy vonatot, egy ünnepet,

mi eljöhet és elmehet –
és nem sürget, és nem siet,

és rossz szót nem mond senkinek,
és tűr, és sose fanyalog.
Várják azt az angyalok.
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Olyan sűrűn esett a hó, hogy bealko-
nyodott tőle. Lágy, nagy, gyerekököl-
nyi hócsomók szálldostak le az égből, 

és mi föltartottuk az arcunkat, hogy ráhulljon. 
Nagyokat kacagtunk, ha az orrunk hegyén 
megállt egy kis hóhalom, és prüszköltünk, 
mikor elolvadt rajta. Dobáltuk egymást puha 
hócsomókkal, és nem győz-
tünk eleget kacagni.

Valamelyik a három 
öcsém közül elkiáltotta 
magát: 

– Csináljunk hóem-
bert! 

– Éljen, éljen! – és 
már hozzá is fogtunk 
göngyölni a havat. 

De hamar beláttuk, 
hogy nagy munkába 
fogtunk, nem estére 
való, nem friss havazás-
ban kifáradt gyerekek-
nek való mulatság az. 
Szaporátlanul gömbölyöd-

tek golyóink, izzadtunk a hajlongástól, hóban 
turkálástól, s mindnyájan roppantul megörül-
tünk, mikor a legkisebb öcsém elvisította ma-
gát: 

– Hóember! 
– Hol van? Hol van? 
– Itt! Itt! Igazi hóember! 
Előrerohantunk. A kúria előtti virágos kis 

kert kerítésénél valami nagy alkotmány állott. 
Fehér volt, tiszta hó tetőtől talpig. Mozdulat-
lan. Vastag derekú, lábatlan; feje helyett egy 
jókora golyó a tetejében.

Sűrűn esett a hó. Sűrűsödött a sötétség. 
– Hóember az? – kérdeztem én gyana-

kodva. Legöregebb voltam négyünk közül, 
legokosabb, s gyanús volt nekem, honnan 

került ide ilyen hamar egy hóember. 
– Persze hogy az! – sikoltoztak 

öcséim. 
– Ki csinálta volna? 

– Marci csinálta, a kocsis! – 
visította Lacika. 

– Azt mondta ma nekem, 
olyan hóembert csinál, laj-

torjával kell a tetejére 
mászni.

A hóember csakugyan 
iszonyúan nagy volt. Na-
gyobb, mint az igazi em-
berek. Félelmetes volt. 

A haragos 
hóember
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brúnó és Borka

Mindenki jól viselkedett?

a fénynek is van születésnapja.

Legalább most ne bakalódjunk!

a legszebb dísz az ég alatt terem.



A Rendelés menüpont alatt, 
a szerkesztőség címén 
vagy helyi terjesztőinknél 
megrendelhető!

dARvAy tünde rajza
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