Történetek a lovardából

Húsvéti
készülődés a
lovardában

M

a is napfényes reggelre ébredtek a fóti lovarda
lakói. Ébredés után Perle beleszimatolt levegőbe és szinte
érezte a tavasz illatát. Épp ekkor repült el felette egy
kismadár, aki azt csicseregte, hogy rövidesen itt a Húsvét.

Perle nagyon izgatott lett, mert már sokszor hallotta a
gyerekektől, hogy Húsvétkor jön a nyuszi, ünnepelnek az
emberek, a gyerekek pedig csokit és gyakran ajándékot is
kapnak. Azt is hallotta, hogy Húsvétkor a lányok tojást
festenek, a fiúk pedig meglocsolják őket illatos kölnivel,
cserébe a lányok hímes tojást adnak nekik.

Azon gondolkodott, hogy vajon milyen is lehet az a hímes
tojás???
-

Bori, Te tudod milyen a hímes tojás?

Úgy döntött utánajár a dolognak. Abban reménykedett,
hátha Fótra is ellátogat az a bizonyos Húsvéti Nyuszi……
Ahogy sétált az erdő szélén és nézegetett körbe-körbe,
egyszer csak meglátta, hogy a fákon fura színes jelek
vannak. Úgy döntött közelebb megy és megnézi mik azok.
Hát látja ám, hogy a fákon szép színes tojások vannak.
Talán a nyuszi tette ide őket?

Elhatározta, hogy követi a jeleket, megnézi, hogy ugyan
hova vezetnek?
Ment, mendegélt, dombokon, völgyeken kacskaringós
ösvényeken keresztül, egyszer csak látja ám, hogy az
erdőben az út mellett kis házikók vannak.

-

Vajon mi lehet bennük? - arra gondolt hátha van
valamelyikben egy répa, vagy egy alma, mert azt
nagyon szereti.

Az első házikóban azonban répa helyett csodálatos tavaszi
virágok képével találkozott. Gyakran látott már ilyeneket,
de nem ismerte mindegyiket.

-

Jó lenne tudni, melyiket hogy hívják!

Épp arra repült egy szép színes
pillangó, eszébe jutott, talán ő tudja a
nevüket, hiszen gyakran megpihen a
szirmaikon. A lepke jól ismerte a
virágokat, elmondta, hogy melyiknek
mi a neve. Perle nagyon örült ennek és
szépen megköszönte a segítséget.

-

Bori, Te ismered ezeket tavaszi virágokat?
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Perle a színes tojásokat követve tovább ballagott.
Bekukkantott a második házikóba is. Ott kis képdarabokat
látott. Gondolkodott, hogyan is lehetne összeilleszteni őket?
Addig-addig próbálkozott, amíg sikerült kiraknia a képet.

-

Bori, segíts Perlének, mondd el neki, hogy mi van a
képen?

(fotó)

Perle boldogan sétálgatott tovább követve a jeleket. A
harmadik házikóban két képet talált, nézegette őket, de
nem tudta eldönteni, hogy egyformák-e.

-

Nézd csak meg a képeket, ugyanolyan a két kép?

Perle tovább ügetett és rövidesen eljutott a négyszögletű
kerek erdő közepébe. Kicsit aggódott, hogy talán eltévedt,
és futás közben nem vett észre minden jelet a fákon.
Megállt, körülnézett és lám ott volt az orra előtt egy
gyönyörű tavaszi kis kosár. Óvatosan belenézett. Látja ám,
hogy kosár tele van szebbnél szebb hímes tojásokkal, csoki
nyuszival, de még répát és almát is talált benne.

Nagyon izgatott lett, de nem tudta, hogy kié lehet ez a sok
értékes ajándék. Ahogy nézegetett, szimatolt, észrevette,
hogy egy levél is van a kosárban. A levél így hangzott:

Kedves Perle,
nagyon boldog Húsvétot kívánok neked és
a többi lovacskának. Mivel egész évben jól
viselkedtetek ezt az ajándékot hoztam
Nektek.
… de nehogy egyedül edd meg az összes
répát és almát, adj belőle a barátaidnak is!
Üdvözlettel: a Húsvéti Nyuszi

Perle nagyon örült az ajándékoknak. Arra gondolt, hogy a
gyerekeknek mégiscsak igaza volt, nagyon szép ünnep ez a
Húsvét. Elindult visszafelé a kosárral a barátaihoz és abban
reménykedett, hogy jövőre talán személyesen is találkozni
fog a Húsvéti Nyuszival.
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