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A tél egy vidám évszak. Gyakran esik a hó, legtöbbször 
hideg van. Annyira hideg, hogy a víz is jéggé fagy. Sunny 
Bunny fázik. Brrr, a hideg levegőben látszik a lehelete. 
„Ma nagyon hideg van!” Sunny Bunny ül a behavazott 
mezőn, és didereg.
„Ebben a hidegben mozogni kell, nem üldögélni!” - 
hallatszik oldalról. Egy nagy nyúl lépett oda hozzá, Ervin. 
„A játék a hóban már unalmas”, mondta Sunny Bunny. 
„Építettünk már hóembert is, mit tegyek még ebben a 
hidegben?”
„Na, biztos nem az üldögélés és a semmittevés a jó. 
Gyere, mutatok neked valamit!” Ervin elfutott.
Sunny Bunny mindenáron tudni akarta, hogy mit tud 
neki Ervin mutatni, ezért utána futott.



Odaértek egy helyre, ahol sok volt bokor szorosan 
egymás mellett. Ervin lassított.
„Pszt, maradj csendben, és bújj el a bokrok alatt, levelek 
nélkül is elég vastagok. Amúgy is olyan színünk van, mint 
a bokroknak, ezért nem 
láthatnak meg minket.”
„Mi? Kik találnak meg minket?” Sunny Bunny nem 
értette. „Nézz ki az ágak közül! Meglátod, hogy mire 
gondolok!” - mondta Erwin türelmetlenül.
Sunny Bunnynak kicsit kényelmetlen volt ugyan, de 
óvatosan kinézett az ágak közül. „Jééé, ezek a barátaim, 
a gyerekek”, mondta örvendezve. 
„Mit csinálnak ők ott? Nem mennek, nem futnak, hanem 
csúsznak, hogy lehet ez?”
„Mondd, nem láttál még befagyott tavat? A víz a 
hidegben vastag jéggé válik, és az emberek 
korcsolyázhatnak rajta.”



„Nagyon vicces lehet, nézd - a gyerekek nevetnek” 
„Hát vicces is”! - mondja Ervin, „én már kipróbáltam.” 
„De a gyerekek lábán olyan furcsa cipő van – cipő nélkül 
is lehet?”
„Te jó ég, természetesen. Buta kérdés! A mi lábainkkal 
jól lehet korcsolyázni cipő nélkül is!” „Próbáljuk meg 
együtt ezt a korcsolyázást.” „Szívesen” mondta Ervin. 
„Nemsokára besötétedik, és az emberek hazamennek. 
Akkor megmutatom, hogyan kell.”  Végre, az emberek 
elhagyták a befagyott tavat. Először Ervin ugrált a jégre. 
Lendületet vett, kinyújtotta a lábát, és boldogan csúszott 
a jégen. Sunny Bunny ugyanígy akarta. Lendületet vett, 
de elfelejtette a lábacskáit előrenyújtani. Ős is csúszott, 
de a hasán, a lábai kalimpáltak. Ervin rázkódott a 
nevetéstől. „Hát igen, gyakorolni kell. Gyere, 
megmutatom, hogy kell.” 



Egy idő után Sunny Bunny tényleg tudott korcsolyázni, 
nagyon élvezte. „Ezt tavaszig mindennap csinálni 
fogjuk!” -ujjongott. „Nem az nem megy” nézett Ervin 
szigorúan. „Csak akkor szabad korcsolyázni, ha a jég elég 
vastag. Ha egy kicsit melegebb lesz, a jég olvadni kezd, 
és beszakad alattunk. Először is nem tudok jól úszni, 
másodszor a víz nagyon hideg. Ez így nagyon veszélyes. 
Ezért az embereknek jobb, mert vannak 
korcsolyapályáik, amelyek alatt nincsen tó.” „Tényleg, 
egy ilyen van pontosan a szálloda előtt is! Ott a 
gyerekekkel is gyakorolhatok” – gondolta.
 „De most hajrá, használjuk ki az időt a tavon, amíg hideg 
van!”


