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A Hóemberre hull a hó. Az orra helyén egy sárgarépa, két széndarab a szeme, egy gesztenye 
a szája helyén, gomb gyanánt három dió, a fején egy vásott sapka, egy sál a nyaka körül… A 
Hóember felszereléséhez még egy bambuszból készült pipa és egy seprű is tartozik. A szereplő 
boldognak tűnik.

Gyengén szállingózik a hó.
Megjelenik a Holló és leszáll egy ágra.

Holló Ez az utolsó havazás.
Hóember Mit mondtál?
Holló Semmit, csak azt, hogy egészen biztos, hogy ez az utolsó havazás.
Hóember Hogyhogy utolsó havazás?
Holló Utolsó, mert nemsokára visszajön a nap.
Hóember Na és?
Holló Hát… Visszatér, és véget ér a tél. Na, nézd csak, ezek a hópelyhek sem olyanok már, mint 

eddig.
Hóember Na, fejezd már be! Szórakozol velem, nem igaz? Mindenki tudja, hogy ti hollók olykor 

gonoszságokat mondtok!
Holló Dehogy! Hogy gonoszkodnék?! (félre, a terem felé) Gyerekek, nektek úgy tűnik, hogy 

rosszat mondtam?
Hóember Akkor fejezd be, és ne beszélj zöldségeket! Inkább azt nézd meg, hogy milyen nagyok 

és milyen szépek ezek a hópelyhek… Mennyi frissesség és mennyi báj van bennük…
Holló Nagyok, igaz, de törékenyebbek, mint eddig… És annyi erejük sincs már, hogy leérjenek 

a földre, elolvadnak a levegőben… És még a levegő is kicsivel langyosabb. Érzed? Próbáld 
meg, hogy töltsd meg jól a tüdőd levegővel.

Hóember Igen, csak... Biztos vagy benne, hogy nekem van tüdőm? (a nézőkhöz) Mit gondoltok, 
gyerekek, a hóembereknek van tüdejük?

Holló Mindenkinek van tüdeje. Mindenkinek, aki levegővel él, van tüdeje.
Hóember Még a hópelyheknek is? Nekik is van tüdejük?
Holló Igen, a hópelyheknek is van, ilyen kicsi, ide nézz, ilyen nagyon pici a tüdejük, ami azonnal 

levegővé is változik, ahogy a levegő beleér… Na, de eleget traccsoltam már veled. Viszont-
látásra. De tudd meg, hogy én a helyedben nem maradnék itt sokáig. Megkockáztatod azt, 
hogy a nap megártson neked. És ezt nem gonoszságból mondom… (kísérteties nevetés) 
Kra, kra, kra… (elszáll)

Hóember (egyedül maradva) Fura alak… De nincs mit kezdeni vele, ilyen ő… Magányos és néha 
hajlamos arra, hogy feketében lássa a világot… És még az is, hogy nagyon szeret beszélni. 
Szószátyár. Én, a magam részéről, inkább a baglyokat kedvelem. Igen, a baglyok tudnak 
hallgatni, és ezen kívül valamivel színesebbek is…

Megjelenik a Fecske.

Fecske Óh, félek, hogy túl korán érkeztem. Na aztán, tényleg az első vagyok… Milyen ostoba 
voltam, túlságosan siettem. Jó napot, Hóember. Jaj, de szép vagy…

Hóember Jó napot.
Fecske Ne haragudj, megmondanád, hogy láttál-e még más fecskéket is errefelé?
Hóember Nem, még eddig nem láttam.
Fecske Az én hibám, túlságosan hiszékeny vagyok, mindent elhiszek. Nem kellett volna minden 

híresztelést meghallgatnom. Azt mondták, hogy errefelé már kibújt a nap a felhőrétegből, és 
hogy már elkezdte megolvasztani a jeget…
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Hóember Tulajdonképpen, hogy őszinte legyek, én még soha nem láttam fecskéket. Én csak ezen 
a télen születtem.

Fecske Igen, értem…
Hóember S aztán azt az urat, akiről beszélsz, Nap urat, őt sem ismerem…
Fecske Hm, igen… Mit is mondjak, kedves barátom, jobb is lenne, hogy ne találkozz ezzel az 

úrral, mert neked a vele való találkozás eléggé kockázatos, meglehetősen kellemetlen lehet.
Hóember Hogy érted?
Fecske Hát… Tényleg senki nem magyarázta el, hogy hogyan mennek a dolgok?
Hóember Nem… Mióta megszülettem, nem csinálok mást, minthogy nappal játszom a falubeli 

gyermekekkel, éjszaka meg nézem a csillagokat. És még szeretem a füst szagát. Látod, 
ahogy kijön a kéményekből? Meg... hallgatom néha az erdő morajlását. Van egy csomó ba-
rátom, akik reggel korán kijönnek az erdőből, és találkoznak velem: nyulak, rókák, sőt, még 
egy szarvas is…

Fecske És soha senki nem mondta, hogy rövid időn belül elolvad a hó?
Hóember Nem…
Fecske Hogyan? Még a gyerekek sem, akik az előadásra jöttek, ők sem mondtak semmit?
Hóember Nem. Mit mondjanak? A hó örök. A hó sohasem olvadhat el. És különben is, ahogy a 

hóréteg kicsit is megvékonyodik, újra havazik… Ahogyan ma is történik…
Fecske Jól van, Hóember… Óh, kedvesem, nem tudom, mit csináljak veled. De az én vélemé-

nyem szerint meg kellene már iramodnod.
Hóember Hogyhogy megiramodnom?
Fecske Hogy menj.
Hóember Menjek, hova?
Fecske Fuss, minél messzebb…
Hóember De miért fussak?

Egy fa egyik ága felől halk zaj hallatszik. Egy rügy pattan ki.

rügy Óh, végre… Már kezdtem fulladozni… Jó napot mindenkinek!
Hóember Jó napot!
Fecske Jó napot, Rügyecske. És Isten hozott. Több mint valószínű, te vagy a tavasz első rügye. 

Milyen elbűvölő! Én meg az első fecske vagyok.
rügy Brrr, még hideg van kinn… És ő? (a Hóember felé) És te? Te ki vagy?
Hóember Hát, ebben az esetben, mivel nekem már nincs itt helyem, nem is tudom, hogy ki vagyok... 
Fecske De igen, te vagy a hóember, akinek mennie kell. Látod ezt a rügyecskét? Egy-két nap 

múlva mások, száz meg száz, ezer meg ezer rügy pattan ki ezeken az ágakon… A rügyekből 
pedig levelek és gyümölcsök lesznek, a lábaidnál meg, kedves Hóemberke, ezer meg ezer 
friss és zöld fűszál kel ki…

Hóember És én? Velem mi történik? Ez nem igazság… Hogy van, hogy amikor megérkezik a 
tavasz, én már nem tartozom a díszlethez?

Fecske Sajnálom… Tulajdonképpen már nem is tudom, hogy mit mondjak még. Tudod, mit? Mi 
lenne, ha az Északi-sark felé mennél? Azt hallottam, hogy ott  a tél örökkévaló… Vagy lehet, 
hogy a legjobb az lenne, hogy megkeresd Nap urat, és beszélj vele négyszemközt. Vagyis, 
jobban mondva, a két szénszemed és az ő két sugara közt…

Hóember Jó, most akkor indulok is… Megkeresem Nap urat, és elmagyarázom neki, hogy jogom 
van a helyemen maradni. Itt születtem, tehát itt van az én helyem, ez alatt az almafa alatt, 
ezen a tóparton, ezen az erdőszélen. Itt érzem otthon magam… Ááá, majdnem elfelejtettem: 
hol is lakik Nap úr?
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Fecske Hát, hogy is mondjam… Menj napkelet felé, és minden bizonnyal találkozol vele…
Hóember Akkor, viszontlátásra…

Mind több rügy jelenik meg, és bomlik ki az ágakon.

rügyek Viszontlátásra, kedves Hóemberünk.
Hóember Viszlát, apróságok… És ne engedjétek senkinek, hogy elfoglalja a helyemet itt, az ága-

itok alatt...
Fecske Viszontlátásra, te merész hóember, ami vagy… Mikor visszatérsz, ugyanitt megtalálsz. 

Nézd csak, oda az eresz alá rakom a fészkemet.
Hóember Akkor itt egy kis ajándék… Itt hagyom neked a seprűmet… Kemény szalmaszálakból 

csinálták, boldogok lesznek, hogy fecskefészekké válhatnak.
Fecske Te egy igazán bátor hóember vagy. Brávó! De adok még egy tanácsot: amikor találkozol – 

lehet, hogy már holnap reggel – Nap úrral, ne nézz azonnal egyenesen a szemébe…

A Hóember elindul az útra.

Ének:
Kedves herceg, az időt
Megalkották, s ma sem más,
Szökött, hajlott csavargó,
Ennyit tudunk, megbocsáss.

Ezer alakban láthatod,
A csillagokból jött elő.
És álmában még csillag ő.
S nekünk is ő ad csillagot.

Két idő sosem egyforma.
Az egyik idő rád nevet,
A másik már rég ledobna,
A hátán többé nincs helyed.

Apró csillagokból szabták
A hópelyhek idejét.
Rossz időből összevarrták, 
s az első fecske ideért.

Nyárvirágból ötvöződött
A tüzes álmok ideje.
De az fájhat is, hogyha te 
Csillag-hóval megöntözöd.

Nincs annál furább idő:
Hátrahagynád mindened,
Rohannál, senki nem követ,
Jó lesz bármilyen cipő.
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Az idő, mely almával dagad,
A perceket bőven méri.
Végighallgat, s megígéri,
Újjászülheted még magad.

Az idő, mely dióval dagad,
Összerándul és betéved
Csodálkozó hal szemébe.
Csupa csuklás, tüsszögés, fika.

Komor csillagokból tépett
Időben az óra halott. 
S a fekete pillanatok 
Bekebelezni szeretnének.

Egy nyúl jelenik meg.

Nyúl Jó napot, szépséges Hóember! De hova sietsz olyan nagyon? Vándorútra indultál? Ilyen 
időben?

Hóember Nem akartam, de nem volt más választásom. Át kell kelnem az erdőn és a nap elébe 
mennem. Á, micsoda szerencse, hogy találkoztunk! Meg tudod mondani, hogy jó irányba 
tartok napkelet felé?

Nyúl Ujjuj, én már semmiben sem vagyok biztos! Mivel én állandóan szaladok, sőt néha körben 
is forgok, nincs semmilyen irányérzékem. De miért akarsz találkozni a nappal?

Hóember Hát, hogy kérjem meg, hogy legyen könyörületes velem, és ne engedje, hogy elolvadjak…
Nyúl Hmm… Biztos vagyok benne, hogy meg fog érteni. A napnak, ide nézz, ilyen nagy szíve 

van: óriási. Különben én is türelmetlenül várom már, mert éhen halok, nem más… Amikor 
ragyog a nap, kinőnek a zöldségek, és lesz, amivel táplálkoznom.

Hóember Tessék, te kis bájos nyuszika, addig is, amíg visszatér a nap, odaadom neked az orro-
mat. Meg van fagyva egy kicsit, de tudom, hogy szereted a sárgarépát. Így kibírod, amíg az 
a nagy zöldségtermesztő, akit vársz, megérkezik.

Nyúl Köszönöm, kedves Hóemberem. Sohasem felejtem el ezt a gesztust… Egy igazi Mikulás 
voltál nekem…

Hóember Viszontlátásra...
Nyúl Viszontlátásra…

Visszajön a Holló és a gyerekekhez fordul.

Holló Gyerekek, mit csináljunk, hogy segítsünk ennek a bátor hóembernek? Olyan nyugtalan 
vagyok a sorsa miatt… Nézzétek csak, mióta elindult az erdőben, fogyni kezdett… Sokat 
veszített a súlyából… A nyaka veszélyesen megvékonyodott… Félek, hogy egyik pillanatról a 
másikra elveszítheti a fejét… Még jó, hogy most megpihen… Hagyjuk aludni. Így foglalkozha-
tunk vele egy kicsit, igazítsunk rajta, öntsük formába…

A Holló, a Nyúl és a Fecske friss havat tesznek a Hóember vállára, megerősítik a nyakát, be-
foltozzák a már olvadó, szétmálló testrészeit.
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Hóember Ajjjajaj, vajon mi történik velem? Kedves barátaim, mit csináltok? Jaj, úgy érzem, mintha 
mindenütt csiklandoznának…

Nyúl Semmi komoly…
Holló Csak egy álom…
Fecske Az erdő közepén vagy, és azt mindenki tudja, hogy az erdő az álmok birodalma…
Hóember Óhhh, milyen szép álom… Az előbb még nagyon fáradtnak éreztem magam, de most 

már, azt hiszem, újra útnak indulhatok…
 Nyúl Állj csak meg, várj még egy kicsit… Tegyük a két szenedet a helyére… Lehet, hogy te nem 

is vetted észre, de a szemeid elég csúnyán elcsúsztak, sajnos, a hiányzó orrod felé, és a 
hiányzó orrod is elcsúszott a szájad felé, az meg készül legurulni a hasadon…

Fecske Kész, végeztünk, nézhető vagy megint…
Holló Sikeres ráncfelvarrás.
Nyúl Kellene egy olvadó hóembereket-ráncbaszedő-szalont nyitnunk…
Hóember Köszönöm nektek, csodálatos barátaim… De most már sietnem kell… Érzem, hogy a 

levegő, amit a tüdőmbe szívok, mind melegebb és melegebb… És ettől egy kezdődő szédü-
lést érzek… Nem vagyok a meleghez szokva… Jó, viszontlátásra… Ez az irány napkelet felé?

Nyúl, Holló és Fecske Igen, menj egyenesen előre, és elérsz egy nagy befagyott folyóhoz. Hasz-
náld ki a fagyot, hogy átjuss rajta, és a másik parton már a felkelő nap földjén leszel…

A Hóember folytatja az útját.

Hóember (a gyermekekhez szólva): Kedves gyermekek, tudjátok, mennyi az idő? Nagyon szeret-
ném tudni, hány óra van… Mert volt egy furcsa álmom… Álmomban egy dalt hallottam, és 
úgy tűnik, eljött az órám… Nem nagyon tudom, hogy ez a dolog mit jelent, de úgy gondolom, 
hogy köze van az időhöz… Úgy látszik, nincs már sok időm tartalékban… Tulajdonképpen 
nem is tudom, hogy hol tartalékolják az időt… Lehet, hogy a fejünkben… Vagy lehet, hogy a 
szívünkben… Vagy az is lehetséges, hogy a térdünkben, mert nézzétek, érzem, hogy resz-
ketnek a lábaim. Világos, először a térdeim hagynak cserben… De Nap úr biztosan segít, hogy 
túl legyek ezen a kellemetlen pillanaton… Gondoljátok, hogy messze van még? Azt mondják, 
hogy minden, ami a Földön létezik, a napnak köszönhetően él. Tehát nem látom okát annak, 
hogy miért ne tartana engem is életben. Merthogy ő az élet szimbóluma, nem igaz?

Egy mormota jön ki az üregéből.

mormota Hé, figyelj oda, majdnem fellöktél.
Hóember Jaj, bocsásson meg, Mormota kisasszony, tényleg kicsit ballábas vagyok…
mormota Látom. És ne szólíts kisasszonynak, mert asszony vagyok. Családanya. Nézd meg, itt 

vannak az éhségtől síró kicsinyeim. Megijesztetted őket! Azt hitték, hogy egy kóbor madár-
ijesztő vagy.

Hóember Igaz, pillanatnyilag nem nézek ki valami jól. Olyan vagyok, mint egy alvajáró. Azt sem 
tudom, mire lépek… És ezek a hatalmas vízcseppek, amelyek néha rám esnek, sírnom kell a 
fájdalomtól… Hogyan lehetséges, hogy az égből ilyen nagy vízcseppek essenek?

mormota Tulajdonképpen nem nagy dolog, csak egy kis tavaszi eső… Ahogy minden nap eltel-
tével kicsit melegszik az idő, a hópelyhek esőcseppekké változnak…

Hóember Jaj, de fájdalmasak ezek a cseppek… Minden csepp olyan mély sebet ejt rajtam, mintha 
tűszúrás lenne, vagy mintha nyilak találnának el…
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mormota Jaj, szegény hóember… Nézd, adok neked egy ernyőt. Valaki egy piknik után itt felej-
tette, még múlt ősszel, a tél megérkezte előtt… Az idő csodálatos volt, napsütés, meleg… 
Ez az egész tisztás piros és sárga levélszőnyeggé változott…

Hóember Köszönöm, Mormota asszony, igazi barátnő vagy. Én pedig neked adom a gombjaimat. 
Három gomb, amivel megetetheted a három kincsedet.

mormota Három dió! És milyen nagyok! Óhhhh! Igazi ínyencség. Megmentettél. Tudod, ez az 
időszak egyáltalán nem fekszik nekem. Se ló, se szamár. A tél se múlt el még, de a tavasz se 
jött meg igazán… És mivel táplálnom kell a drága kis mormotácskáimat, nem könnyű nekem.

Hóember Akkor jó étvágyat, és viszontlátásra.
mormota Köszönöm, te olvadozó hóember, ami vagy… De nem fogsz megfázni, így kigombol-

kozva?
Hóember Á, dehogy, ellenkezőleg… Könnyebb leszek, sőt könnyedebb… mert sietnem kell… 

Meg kell találnom Nap urat, napkelet országában, és mindezt, még mielőtt megjön a ta-
vasz… Napkelet országa ebbe az irányba van?

mormota Igen, igen… Hagyd, hogy ez a meleg fuvallat vezessen, az lesz a GPS-ed…

A Hóember folytatja az útját.

Hóember Mégis, micsoda furcsaság! Semmit sem értek… Minden tökéletes volt. Minden nap 
havazott. A Mikulás a falu összes házát végigjárta… Az emberek mindenféléket megünne-
peltek, napokon keresztül… A gyerekek egész nap kinn játszottak a hóban… Egyszer szán-
kóztak, máskor meg két táborra oszlottak, és úgy nevettek, hogy csengett a hely, mert puha 
hóból gyúrt hógolyóval dobálták egymást… Szavamra, ha értem, hogy miért, minek is kell 
jöjjön ez a tavasz… Csakhogy engem útra tegyen… (a gyermekekhez szólva) Gyerekek, ti 
értitek, hogy miért kell jöjjön a tavasz a tél után?

Megjelenik egy farkas. Minden jel szerint, a farkas nagyon meg van hűlve, mert tüsszent és 
köhög. Rekedt hangon szól a Hóemberhez.

Farkas Állj! Ki van ott?
Hóember Jaj, mintha én tudnám már, hogy ki vagyok! Egy nagyon kedves hóember voltam, de 

egy ideje rettenetesen izzadni kezdtem… Nézd meg az ujjaimat. Látod, hogy csorog a víz 
róluk? A szemeim könnyekké változnak, és az orcáim lehervadnak… Mind nehezebben és 
nehezebben járok; és nézd meg, milyen vízcsíkot hagyok magam után… Sürgősen szüksé-
gem volna egy jó havazásra, hogy összekapjam magam, de mindenekelőtt szóba kell állnom 
a nappal. Mondd meg nekem, kedves és udvarias kicsi farkas, ami vagy, ez a jó irány nap-
kelet országa felé?

Farkas (köhög és tüsszög) Honnan veszed, hogy udvarias vagyok? Tévedsz. Nem vagyok se ud-
varias, se kicsi és kedves se. Nagy vagyok, gonosz és csúnya. És a tetejében, rettenetesen 
éhes vagyok. És, mivel engedély nélkül léptél be a területemre, megeszlek.

Hóember Hallgass meg, Farkas úr. Látom, hogy az éhség megzavarta az elméd. Én csak egy 
hóember vagyok. Még ha meg is eszel, soha nem fogsz jóllakni velem… Csak ha nagyon 
szomjas vagy, igen, az más, akkor megihatsz. Mert nézd, mind jobban és jobban olvadok, 
és vízzé változom.

Farkas Nem, vízre nincs szükségem, eleget ittam… Különben is, azért fáj most a torkom, mert 
nem találtam semmi ennivalót, és túl sok vizet ittam…
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Hóember Tudod, mit, Farkas úr? Itt a sapkám és a sálam, neked adom. Hogy elmúljon a hűlésed. 
Lehet, hogy ha nem fáj már a torkod, nem leszel olyan éhes. Meg kell találnom a Napot, még 
mielőtt beesteledik, mert érzem, hogy elveszítem az erőmet…

Farkas Jó utat! Remélem, sikerül. Minden bizonnyal te vagy a legbátrabb hóember, akivel éle-
temben találkoztam.

Hóember (énekel)

Értem már, hogy mi a világ:
Szerintem olyan történet,
Amely soha nem ér véget,
S közben folyton újraírják.

Elmegy a tél, nem tudom, hova,
S egy senki átveszi helyét,
Egy bohóc, aki nem titkolja
Irányomba gyűlöletét.

Körbenforgó tánc a világ.
Álom, melyet üstökös lát,
Eltűnik, és itt van megint
Nap úr kénye-kedve szerint.

Az életünk történet-e?
Csillagos vagy földi mese,
Amelyet épp az a csillag
Ír, amelyet Napnak hívnak?

De az égi búgócsiga
kozmoszából sose néz le.
Vajon őszerinte hiba
a hóember létezése?

Szerinted mellébeszélek?
Mindnyájan a Napból jövünk,
Jogos hát, hogy részesüljünk –
Nekünk is jár örök élet.

Jé, íme itt a nagy folyó! Végre elértem napkelet határához… De hogy keljek át a másik part-
ra? Jaj, micsoda balszerencse! Azt mondták, hogy a folyó be van fagyva… De né, a jég ezer 
darabra tört, úgy viszi a víz lefelé a völgybe… Hogy jussak át rajta?

A Hóember a víz fölé hajol, szinte-szinte beleesik. Egy mókus jön szaladva.

mókus Vigyázz, Hóember! Ne menj olyan közel a parthoz. Látod, milyen sebesen folyik a víz?  
A hullámok elragadnak. Tulajdonképpen mit akarsz csinálni?

Hóember Jó napot, kedves Mókus. Azonnal át kell kelnem a folyón. Találkozóm van a nappal 
napkelet országában. Vár Nap úr a túloldalon. Nagyon gyorsan oda kell érnem, még ma, 
éppen most...
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mókus Igen, látom, hogy nagyon sietsz… És szemmel láthatóan olvadozol… Állj csak meg, kér-
dezzem meg az unokatestvéremet, a hódot, hogy mit tud tenni érted. Hahó, Hód úr!

A Hód kidugja a fejét a folyó vizéből.

Hód Igen, mókus húgom…
mókus Idejött hozzánk egy nagyon vitéz hóember, aki át akar kelni a folyón. Hogyan tudnánk 

segíteni neki?
Hód Hmm… (a gyerekekhez) Mit szóltok, gyerekek, érdemes megerőltetnem magam, hogy átvi-

gyem a túlsó partra?

A nézők közé beülnek azok az állatok, akikkel a Hóember ezidáig találkozott, és biztatják a 
gyerekeket, hogy „igen”-t mondjanak.

Fecske Igen, igen… Nekem ideadta a seprűjét, hogy fészket csináljak a szalmaszálakból.
Nyúl Igen, igen… És nekem ideadta a sárgarépát, mi az orra volt, hogy ne haljak éhen.
mormota Igen, igen… Nekem meg ideadta a dió-gombjait, hogy megetessem a fiókáimat.
Farkas Igen, igen… Nekem ideadta a sapkáját és a sálát, hogy meggyógyuljak a mandulagyul-

ladásból.
Hód Jó, de nekem mit fizet az átkelésért?

A Holló repül egy kört mindenki fölött.

Holló Milyen kár… Szegény. Nincs, mivel fizetnie, semmije sem maradt, csak a gesztenye, ami 
a szájául szolgál.

Fecske Igen, de ha odaadja a gesztenye-száját, nem tud beszélni sem…
Nyúl Nem baj, majd mi elmagyarázzuk Nap úrnak, hogy miért jött ide, és miért kereste őt ez a 

hóemberke.
Fecske Kész, el van intézve, kedves könnyekké változó emberkénk. Az evezősünk, Hód úr, aki 

átszállít a folyón, segíteni fog neked, hogy felugorj egy jégtáblára, ami elvisz napkelet orszá-
gába.

Holló Csak fizetned  kell neki, mint egy nagy utazó, ami vagy…
Hóember Fizetek, csak nem tudom, hogyan… Csak két szemem van már, vagyis ez a két szén-

darab, amik sajnos szétmállottak, és két feketés folt lett belőlük…
Holló Jól mondod, de nézd csak: azt hiszem, még ott a szád…
Hóember Jé, igen, igaz… Hát jó, akkor még egyszer elmondom nektek, hogy nagyon-nagyon 

kedvesek vagytok nekem… Nagyon szeretlek mindannyiótokat. Kész, most odaadhatom 
a számat Hód úrnak… (a gyerekehez) Viszontlátásra, kedves gyerekek… Köszönöm, hogy 
eljöttetek, hogy megnézzetek engem… És bocsánat, ha túl bőbeszédű voltam… Hód úr, a 
folyó szolgálója, aki a hullámok ura vagy, a túlpartra utazók evezőse, az átkelésért cserébe 
elfogadod fizetségül a számat?

Hód Hmm, egy ekkora gesztenye! És vörös, mint az akazsufa… Miért ne? Megegyeztünk.
Hóember Akkor viszontlátásra mindenkinek! És köszönök mindent, amit értem tettetek… Mind 

igazi barátok vagytok… Íme, ezek az utolsó szavaim…

A Hóember kiveszi a száját, és odaadja a Hódnak.
Minden állat énekel.
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Egyszer a hóember elindult sétálni:
Hogy mitől nagy a világ, azt akarta látni,
Meg hogy mi az a sok meglepő akármi,
Millió kérdőjelet akart bejárni.

A hóember kíváncsi, hogy ki találta ki
Az időt, és hogy ez helyes-e vagy baki.
Tudni akarja, átmehet-e valahára
egy jégtáblán az élet túloldalára.

Emberkénk előáll majd a mesével:
Hogy játszik az idő a létigével.
Hogy csuklik az élet a múlt időtől,
Hogyan kezdjük az életet elölről.

A Hóember a Hód segítségével ráugrik egy jégtáblára. Veszélyes átkelés a folyón. Mivel a Hó-
embernek már nincs szája, megelégszik azzal, hogy a majdnem elolvadt kezével integessen 
a parton álló állatok felé.
Megjelenik a Nap.

Nap Na, lássuk csak, mi ez az előadás? Hívott valaki?
Állatok Igeeeen…
Nap Jó, hallgatlak. Gyorsan mondjátok el a mondanivalótokat, mert nagyon sietős a dolgom. 

Sürgősen fel kell melegítenem ezt az egész erdőt, mert rügyek ezrei várnak a hő-jelemre, 
hogy ki tudjanak törni a fényre. A kaptárakban méhek ezrei várják a sugaraim jelzését, hogy 
induljanak megkeresni a virágok porát. Azonnal meg kell emelnem az univerzum hőmérsék-
letét is néhány fokkal, mert ez alatt a vékony hóréteg alatt milliónyi fűszál várakozik. Semmi 
mást nem akarnak, mint kirobbanni a friss levegőre, az ég felé, hogy elkezdődjön a tavaszi 
hangverseny. És ott vannak a fecskék ezrei, a vadkacsák, a darvak, nemsokára visszatérnek 
ide az erdőbe… Annyi dolgom van, hogy a fejem se látszik ki belőle. Ennek a sok madárnak 
meleg fészekre van szüksége, fel kell melegítenem az eget és a földet, a folyókat és a szíve-
ket. Tehát, miről van szó? Miért gyűltetek itt össze?

Holló Nap úr, van egy barátunk, aki nagyon megszenvedheti a tavasz érkezését…
Fecske Íme, itt ez a kis hóemberke… Szinte csak az árnyéka maradt már belőle…
Farkas Tennünk kell érte valamit…
Nyúl Ha le tudnánk fagyasztani valahogy, hogy nulla fokon vészelje át a tavaszt, a nyarat és az őszt…
mókus Barátja volt minden gyereknek. Nagylelkű volt az erdő minden állatával…
mormota Igen, igen, mindannyian egyetértünk abban, hogy a mi hóemberkénk valamivel többet 

érdemel, mint hogy egy kis tócsa váljék belőle…
Nap Nagyon jó. Akkor álommá változtatom…
Holló Óooo, merci, Excellence! Köszönjük, excellenciás uram! Ön, Nap úr, nemcsak az élet for-

rása, hanem az intelligencia forrása is.
Nap Na, hagyd abba a hízelgést és a magasztalást. Mert nem a Holló és a róka tanítómeséjében 

vagyunk. És én nem a Napkirály vagyok, csak a Nap… És tudod, nem sokat adok a talpnya-
lásra és a dicséretekre. Jó, szóba állok kicsit ezzel a bátor hóemberrel… Látom, hogy már 
majdnem alszik, annál könnyebb lesz nekem, hogy álommá változtassam… (a Hóemberhez) 
Jó napot, okoska-olvadócska-hóemberecske! Engem keresel?
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Hóember (aki egyre jobban olvad szét) Áá, valóban ön az, Nap úr? Milyen boldog vagyok, hogy 
találkozunk… De nicsak, újra beszélek. Mi történik velem?

Nap Beszélsz, mert én olvasni tudok a világ gondolataiban… Tehát, mondd el: mit szeretnél kérni 
tőlem?

Hóember Áá, igen, nagyon nyugtalan vagyok, Nap úr… Tudja, van egy fecske barátnőm abban 
a faluban, ahol születtem… Nem is tudom, mi történik, mert a fecske éppen visszatért a déli 
országokból, és mivel késik a tavasz, nagyon aggódom miatta, hogy nehogy megfázzon… 
Sürgősen építenie kell egy meleg fészket magának, és nem tudom, hogy az a seprű, amit 
adtam neki, megfelelő-e arra, hogy jó fekhelyet készítsen magának belőle…

Nap Ne aggódj, hóemberke… Erre a fecskére is gondom lesz, a többi ezerhez hasonlóan. Ennyi 
csak, amit kérni akartál tőlem? Látom, hogy fáradt és álmos vagy, mintha álmodban beszél-
nél. Még van valami mondanivalód?

Hóember Igen, van, van még… Mivel kissé elolvadtam, amíg az erdőben vándoroltam, most kicsit 
zúg a fejem, és azt hiszem, nehezebben gondolkodom… De még van egy aggodalmam… Mi 
történik vele…? Van egy másik barátnőm, egy mormota, született három fiókája… De sajnos 
nincs, mit rágcsálniuk az üregük körül…

Nap Megígérem, hóemberke, hogy a mormoták nem fognak éhezni ezen a tavaszon. Éppen 
komoly fűtartalékot rendeltem nekik…

Hóember Óh, köszönöm, Nap úr… Ebben az esetben megtenne valamit a farkas barátomért is? 
Biztosítom, hogy nem egy rossz farkas, csak meghűlt, a tél egy súlyos gégehurutban végző-
dött nála, fáj a torka és nagyon csúnyán megdagadtak a mandulái…

Nap Szavamat adom, kicsi hóemberke, hogy a farkas újra egészséges és életerős lesz… Neki 
is megvan a fenntartott helye az erdőben, és a fejlődési láncban… Más? Gyere, mondd 
gyorsan, mert mindjárt csak egy hógolyó maradt belőled… Csak ennyit akartál kérni tőlem?

Hóember Én, nem, nem… Elfelejtettem a lényeget… Bocsásson meg, Nap úr, de azt hiszem, 
gyengül a memóriám. Lehet, hogy összementem a vízben, és a fejem is kisebb lett… Ha tud, 
tegyen meg valamit, de gyorsan, a mókus barátnőmért…

Nap Biztosítalak, hogy nincs, miért aggódnod a barátnőd, a mókus miatt. Nemsokára az erdő 
összes mogyoróját kóstogathatja…

Hóember Jó, akkor megnyugodtam… És lehetséges, hogy kezelje jóindulattal a barátomat, Holló 
urat, aki egy igazi filozófus?

Nap Igen, igen, az erdő egyetemén fogja oktatni a filozófiát, ragyogó jövő vár rá. Ne idegeskedj…
Hóember És a gyerekek, akik ezt az előadást nézik… Lenne gondja rájuk is? Mert nekik is szük-

ségük van arra, hogy mezítláb szaladgáljanak a fűben, fürdőzzenek, és sárkányokat ereges-
senek az égre…

Nap Semmi gond, megígérem. Minden gyerek, aki rajongott érted, örülni fog a tavasznak. Másva-
lami? Nézd, mindjárt teljesen álomba olvadsz, kedves hóemberkém. Kívánj még egyvalamit.

Hóember Hát, azt hiszem, ennyit akartam kérni… Köszönöm, hogy meghallgatott, Nap úr. Na-
gyon jót tett nekem, hogy beszélhettem Önnel, visszaadta a bizalmamat… Milyen boldog va-
gyok, hogy találkozhattam … Olyan meleg… Igaz, hogy ezekben a pillanatokban a simogató 
sugarai a földdel egyenlővé tettek… Nem tudom, miért, a fejem még ilyen kicsin is, mint egy 
dió, mind nehezebb és nehezebb… Ááá, Nap úr, elfogadna tőlem egy ajándékot? A gyere-
kektől kapott felszerelésemből megmaradt egy pipa… És arra gondoltam, hogy Önnek... 
lenne, amivel meggyújtania…

Nap Köszönöm, havacska… Egy igazi pipa, bambuszból, még ha törött is. Szívesen elfoga-
dom… Meggyújtom, amikor a gondolatok szárnyán elengedem magam … Most meg szép 
álmokat kívánok, hóból készült emberke-gondolatocska… Az univerzumtól kapott erőm által 
álommá változtatlak… Kilenc hónapon keresztül a mezők és erdők fölött fogsz lebegni, a 
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felhők és szelek felett… Egy élő álom leszel: az élet ízébe és a gyermekek életörömébe befu-
rakodott álom… És kilenc hónap múlva, mikor újra itt lesz a tél, visszaváltozol hóemberré, a 
gyermekek legjobb hibernáló barátjává…

Minden állat tapsol.

Nap (lopva letöröl egy könnyet) Fura egy szereplő. Nem igaz, gyerekek? Sohasem találkoztam 
még ilyen törékeny lénnyel, akinek ilyen óriási szíve van.

A Hóember teljesen elolvadt. Semmi nem maradt belőle, csak egy óriási, piros, dobogó szív.
A Nap a fogai közé illeszti a Hóembertől kapott pipát. A Nap „dohányozni” kezd, de a pipából 
nem füst, hanem szappanbuborékok szállnak fel, sok-sok kicsi és nagy buborék száll felfelé, 
és úszik a levegőben.
Újabb dal hallatszik.

Minden szív, ezt már ismered,
Olyan galaxisból ered,
Melynek ablakai tárva
Szerelemre, álmodásra.

Két szív, ez is köztudott,
Ha néznek egy csillagot,
S elmerülnek hullámhosszán –
Beáll a csillag-állapot.

Kétezernyi szív ereje,
Ha felfűti a nyár heve,
Tudható, hogy van, amikor
Atomenergiát csihol.

Ha tízezer csillagrendszer,
Amíg kicsi, s alig látszik,
Szívet nassol minden reggel,
Szentjánosbogárrá válik.

Ha minden szív, ami dobban,
Galaxisba tömörülne,
Biztos, hogy a világ nyomban 
öröklétet örökölne.

gyerekek Viszontlátásra… Nemsokára… Viszontlátásra… Legközelebb… Várunk jövő télen...

Lemegy a függöny.


