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– Soha még csak nem is hallottam ilyesmiről, 

sőt mi több…

– Pedig te készítettél engem! – vágott a szavába a 

Hóangyal felborzolt tollakkal. 

– Én ugyan nem… – hebegte Szilvia, miközben a 

gondolatai hevesen pörögtek, és próbálta felidézni 

az eseményeket. 

Eszébe jutott az elmúlt tél. Olyan csend volt, mint-

ha egy puha takaró borult volna a világra. Azon 

az éjszakán hóvihar tombolt, és reggelre mindent 

betakart a hideg fehérség. Felidézte azt a pillanatot, 

amikor hátradőlt a hóban, karjait meg lábait le-fel 

mozgatta, és jó nagyokat nevetett közben. Szempilláin 

és ajkain is hópelyhek csillogtak.

Szilvia tetőtől talpig végigmérte az ágya szélén 

álldogáló angyalt, egészen a szárnyai jeges hegyétől 

az opálos lábáig.

– Te voltál az? – kérdezte hitetlenkedve.
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A Hóangyal lehajtott fejjel válaszolta: 

– Én voltam. És amikor a hó elolvadt, másnap…

– Eltűntél! – vágott a szavába Szilvia. – Elmentél.

– Elpárologtam – javította ki az angyal, figyelmez-

tetően felemelve az egyik ujját. – Molekulánként 

szálltam fel a levegőbe, hogy újból összegyűljek a 

felhőkben. Amikor Hóangyalt készítesz – magya-

rázta –, az örökké a tied marad, soha nem tűnik el. 

Mindig figyel rád, de csak akkor jön vissza, amikor 

szükséged van rá. 

– Szóval te figyelsz rám?

– Igen.

– A felhőkből? Az égből?

– Többé-kevésbé – válaszolta az angyal félrebil-

lentett fejjel.

– Hogyan?

A Hóangyal megvonta a vállát. 

hoangyalok_bel.indd   18 2021. 09. 20.   16:07



18 19

– A vízből, hóból vagy jégből készült dolgok elpusz-

títhatatlanok. Ha kisüt a nap, és felszárít bennünket, 

átalakulunk, és valahol a légkörben létezünk tovább. 

Erről valószínűleg tanultatok az iskolában. Ez nem 

más, mint egyszerű tudomány. 

Szilvia kuncogott. 

– Tudomány? Az angyal, akit tavaly télen készítet-

tem, megjelenik a szobámban, ez lenne a tudomány?

Az angyal elkeseredett:

– Talán kételkedsz ebben? 

Szilvia összekulcsolta a kezét.

– Nem kételkedem, és undok sem akartam len-

ni. Csak tudod, ez az egész inkább egy varázslatra 

hasonlít.

– Varázslat? – kérdezett vissza az angyal, mint-

ha nem lenne ínyére ez a szó. – Egyáltalán nem. 

Varázslatnak tűnök?
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