


Er was eens een sneeuwpop die zich ontzettend verveelde.
Hij stond daar in z’n eentje in de sneeuw en het sneeuwde en het 
sneeuwde maar.
En al die tijd gebeurde er helemaal niets!



Een paar kinderen hebben me gemaakt en daarna heb ik niemand meer gezien. Ik sta hier maar 
te niksen, mopperde de sneeuwpop in zichzelf. Ik raak een beetje uitgekeken op al die 
sneeuwvlokken.



De sneeuwpop besloot maar eens een eindje te gaan wandelen. Het pad af, langs alle huizen
van het dorp, totdat hij een bushalte zag.



Toevallig kwam er juist een bus aanrijden. Gaat u naar de stad, vroeg de sneeuwpop aan de 
buschauffeur. Jazeker, zei de chauffeur, en als je geen natte voeten hebt mag je mee. Hier heb
je een kaartje, omdat je zo bleek ziet.



En daar ging de bus met de sneeuwpop. Fantastisch, dacht hij, nu gebeurt er tenminste iets. Ik
ga op reis, helemaal naar de stad. 
De mensen in de bus vonden het een leuk uitje voor de sneeuwpop.



Of het nu kwam door het schudden van de bus of door wat anders, de sneeuwpop begon zich
niet lekker te voelen. De meneer die naast hem zat zei: U lekt in m’n oor.  En een mevrouw
achter hem zei: Ajakkes, doet u een plas in de bus?



Oh, oh, wat ben ik begonnen, zuchtte de sneeuwpop. Hij was nu heel erg misselijk en hij
zweette alsmaar sneeuw. Het water droop van zijn hoed en van zijn neus en van zijn buik en 
van zijn bezemsteel. De andere mensen begonnen nu echt heel boos te worden.



Het is een schande, riepen ze kwaad. Een sneeuwpop die niet weet hoe het hoort! Hebt u geen
manieren geleerd? Als u misselijk wordt, had u niet niet mee moeten gaan, riepen ze allemaal
door elkaar. Ik moet maken dat ik hier wegkom, dacht de sneeuwpop benauwd. Straks maken
ze nog sneeuwballen van me.



Chauffeur, ik ben niet lekker. Ik geloof dat ik een beetje wagenziek ben. Mag ik er alsjeblieft uit? 
riep de sneeuwpop, nu witter dan sneeuw. Het is een schande, riep de buschauffeur, terwijl hij 
de bus stopte. Ik geef je gratis een kaartje en jij maakt er meteen een smeerboel van. Foei! Stap 
maar direct uit!



En zo stond de sneeuwpop weer langs de weg, in de sneeuw, terwijl de bus verder reed in de 
richting van de stad. Hij pufte nog een beetje na. Hij was zeker wel tien kilo afgevallen. Blij dat
ik uit die bus ben, dacht de sneeuwpop opgelucht. Reizen is toch niks voor mij.



Ik begin me alweer een stuk beter te voelen. Dat gezweet van al die waterdruppels langs m’n
lijf is nu tenminste ook opgehouden. Ik geloof dat ik maar weer eens naar huis ga, zei de 
sneeuwpop.



Na een uurtje lopen stond de sneeuwpop weer veilig op z’n oude plekje. Hier ga ik nooit meer
weg, zei hij. 
En zo komt het dat je in de bus, de trein of het vliegtuig nooit een sneeuwpop ziet zitten.


