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Februári fehér virágok
Hideg szél fúj át a kerteken, ahol a gyümölcsfák között még hóbuckák lapulnak.A Szél tovább
száguld át a réteken, az erdőig meg sem áll, ott elcsitul a lomb nélküli fáknál.
Gyenge fényben állnak a vékony és a vastagtörzsű fák, melyek északi oldalát moha lepi be. A Nap
gyengéden süt a felhők közül, ahogy átszűrődik a fénye, a tisztáson megpihen. A Szél végül a tavalyi
száraz levelek, a rőt avar felett csendesül el. A hófoltok között zöld keskeny levélkék ölelésében fehér
bimbók nyújtózkodnak, fejüket tolják a fény felé. Apró neszek hangzanak fel, téli álmukból ébrednek
a rovarok. Zúzmarának, jégkristálynak már nyoma sincs.
Február vége van, éled a természet, a nemrég még fagyott földben Hóvirág nő ki a pici
hagymákból. Három kagylóformájú szirma akar egy zöld csipkés csengőt, melyben sárga porzók
lapulnak, s a lágy szélben ring, majd az elolvadt hóból keletkező tócsában nézi magát a szépséges
hófehér virág.
A fákról vízscseppek hullanak, s a hajnali párából a hideg éjszaka után barátságosan gurulnak végig a
friss bimbós szárakon. Csöpp katica mászik felfelé, aztán a vízcseppel együtt gurul vissza a levelek
közé.
A frissen kinyílt hóvirágok integetnek a közelben növő tőzikének, a sárgaharangú hóvirágrokonnak, melynek csipkés sárga csengettyűje megmozdul a barátságos fényben.
Bimbózik a fás, ligetes táj minden bokra, a somvirág kis fürtöcskéiben 12 bimbó lapul. dagad az
orgona rügy, mert ott van benne a leendő virág üzenete. Kusza levelek, örökzöld borostyán, tavalyi
vadszeder fagytól pirosló levele között terül el a február végi hóvirágtenger.
Egy kislány szalad a kert felől, s ahogy kerüli a tócsát, marokra szedi a hóvirágot. Másik kezével a
legszebb virágok közül néhányat szakít, amit a nagymamájának szed. Arra gondol, hogy a komódon
álló rózsás bögrébe teszi majd, de előbb virágkoszorút fon magának a mohos fa törzséhez dőlve.
Szőke hajára helyezi és visszaindul a kertkapuhoz.
Kék az ég és minden olyan ígéretes. Sárgatollú, kék szárnyú cinkék énekelnek. Fekete és barnarigók
készítik a közös fészket, szarka röppen a magasban. Dolmányos varjú károg...
Talán sajnálja, hogy elmúlt a tél? Fekete-szürke tollazata jó meleg volt télen, vajon mit hoz számára a
tavasz?
Delel a Nap.A Szél végképp tovaszáll. Január – február- itt a nyár?
Holnaptól március! friss, üde, ünnepekkel teli hónap.Új színek jelennek meg a kertekben, mezőn,
réteken. A fehér virágok helyét átveszi a sárga, kék, a rózsaszín s piros.

