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Hóvirágtündérek
Egy szép napon a szürke felhők közül kikukucskált a Napocska. Sugaraival megsimogatta az erdőt, a mezőt és a gyerekek arcocskáját.
-Anya, nézd csak , kisütött a Nap ! -kiabált boldogan Poci.
-Lassan megérkezik a tavasz.- mosolygott Anya. -Tavasszal felébred téli álmából a természet.
Előbújnak a virágok és rügyezni kezdenek a fák, ha a Napocska gyakran megsimogatja
őket. -mesélte Anya.
Poci kíváncsi szemekkel figyelte édesanyját. Anyának ekkor ragyogó ötlete támadt.
-A hétvégén menjünk kirándulni ! -mondta.
Poci nagyon örült. -Rándulni ! Rándulni ! - ismételgette.
-Kirándulni ! -mosolygott Anya. -Sétálni az erdőbe.-Kirándulni megyünk, hogy megsimogasson a Napocska ! -örvendezett Poci.
Este, amikor Apa hazaért a munkából, Poci odaszaladt hozzá és boldogan újságolta:
-Képzeld,megyünk sétálni az erdőbe ! -Hú, ez nagyon jó ötlet ! -válaszolt Apa. -Aludjunk egy nagyot és reggel indulhatunk is.-Bizony, ha majd simogat a Napocska.-lelkesedett Poci.
Reggel gyönyörű napsütésre ébredtek. Anya, Apa és Poci jó melegen felöltöztek és elindultak a közeli
erdőbe. Poci fürgén szedte lábacskáit,hogy nehogy lemaradjon.
Az erdő gyönyörű volt. Egyszer csak Poci észrevette,hogy a fák tövében valami fehérlik.
-Nézzétek virágok ! - mondta a kisfiú.
-Nagyon szépek ! Hóvirágok.- válaszolt Apa.
-Anya ! Szedek Neked hóvirágot. - mondta Poci.
-Nem szabad letépni őket ! -figyelmeztette Anya kisfiát.
-Nagyon kevés van belőlük.-magyarázta Apa.
Anya pedig mesélni kezdett.
-A hóvirág olyan, mint egy apró csengettyű. Csodásan csilingel, de olyan halkan, hogy azt csak a tündérek
hallják. Minden kis tündérnek van egy virága. Amikor közeleg az este a hóvirágok csilingelő muzsikával
aludni hívják a tündérüket, akik a virágkelyhekben alszanak. Virágszirom takaróval betakargatják Őket
és piciny kelyhük becsukódik. Így vigyáznak a tündérek álmára. Poci odaszaladt a virágokhoz. Egészen közel hajolt hozzájuk és bekukucskált az egyik kicsiny virág szirmai közé.
-Tényleg,nincs itthon a tündér. -mondta.-Nem szedem le
a virágot ,mert a tündér nagyon szomorú
lenne, ha nem találná többé.Anya, Apa és Poci hatalmasat sétáltak
az erdőben. Poci úgy elfáradt, hogy Apa
nyakában „utazott” hazáig.
Este Anya betakargatta az álmos kisfiút,
Épp úgy, ahogyan a hóvirágok
szirmai a tündéreket.
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