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Micsoda szürke március van!
Tavaszi tudósítás Budakesziről

Honnan jön ez a hideg?
 Alacsonyan repül Tóbiás, a fekete gólya Gemenci erdőbe, hogy fellelje elhagyott fészkét, de a
fészek vastag hóval van borítva.
 Hosszú utat tett meg szárny csapásaival egy felhő felett vagy inkább meleg légtömegekkel indult
el, s ahogy közeledett, nem látott zöldet sem, barnát sem, színeset sem, csak mindenütt fehéret. Az
jó, hogy a fészek megvan, s lám élelem is van közelben, de a tavak még fagyottan csillognak, a
patakok fehéren szikráznak, jegükön csillan a napfény.
 A fekete gólya magával hozta a reményt, hogy holnap, vagy holnap után a meleg levegő is
megérkezik onnan, ahonnan jött (Afrikából), s minden patak, víztócsa, tó vize megszabadul a
jégpáncéltól.
 A hóbuckák közül szürke nyúl bújik elő. Üregi nyúl.
Körülnéz:- Micsoda tavasz? Micsoda március! Tavaly ilyenkor már a barka virágzott, a füzek hozták
a zsenge levélkéket, áradtak a patakok. Partjukon vidáman lehetett ugrándozni, a keskeny patakot át is
lehetett ugrani, ha előkerültek a mezei barnás, szürkés nyulak, a rokonok.
 Az üregi nyúl arra gondol, hogy ideje lenne levetni a téli unalmas, vastag szürke bundát, ami
igencsak megkopott. Tavaszi bundát szeretne, olyat, ami a zöld mezőhöz meg felszántott földekhez
illik. Olyat, amit a mezei nyulak hordanak.
 Földalatti járataiból épp most bújik elő a szürke egér, kissé lefogyott a télen, bajsza mozog, apró
szemével nézelődik, látja a szürke nyulat a közelben. Hosszú fülei lógnak, két hátsó lábával
dobbant és nagyot ugrik. Üregi nyúl.
- Unalmas szürke, - gondolja az egér, s közben magára néz, nézi saját bundácskáját, szívesen
megválna tőle, mert sejti, hogy közeleg a meleg idő.
 Erdő szélén áll a levél nélküli, kopasz szilfa. Verebek csivitelnek ágain. Hangosak.
- Fehér minden, fehér, csitt - csivit. Miért fehér? Hol a tavasz? Nemrég hóvirágot láttunk, és
hajtott a mogyoró bokor is, most barnán lóg a barkája, a hóvirágok a hó alatt lapulnak, a
tőzike is, a korai kankalinok is jég és hópáncél védelmében.
 A szürke verebek unják a várakozást, a szürke tollakat is, melyek között azonban meleg színű
barnák is nőnek, így szép mintás lesz szárnyuk rajzolata.
 Dolmányos varjú repül párjával a hó foltos szántóföldre, eleséget keresve.
A verebek nézik:-Milyen nagy madarak és milyen előkelők, ezüstös szürke és fekete tollak
borítják testüket.
 A kis egér is szaladna már a szántóföldeken, hogy pocokkal barátkozzon, szívesen fogócskázna a
szomszédos mezők üreg-lakóival, a földalatti folyosókon rejtőzködőkkel, akár aszürke farkú






hörcsöggel vagy ürgével, csak lenne kicsit vékonyabb a saját téli bundája és valami más színű,
azaz olyan talajhoz illő, - erre gondol, miközben felnéz az égre.
Hirtelen kibújik a Nap. Egyre melegebben süt. A természetben minden duzzad, sarjad,
nyújtózkodik a tavalyi száraz falevél alatt a virág. Az első tavaszi sárga meg fehér színű virág.
Tóbiás, a fekete gólya nézi a sürgést-forgást. Jó jelnek találja ezt, de a kis egér rájön, hogy
rejtőznie kell, s erre mégis legelőnyösebb a szolid szürke bunda. Visszabújik földalatti üregébe,
s eldönti, hogy holnapig várakozni fog.
A nyúl egyre jobban megbátorodik, nem fél ő senkitől, még a vadásztól sem. Honnan is tudná,
milyen a vadász, hisz még csak egy telet töltött az üregben. Nem fél a rókától sem, hisz a róka is
itt él a vadonban, vörös bundája jól látható. Miért kellene attól tartania, hogy a vörös bundás
rosszat akar. Most mindenki bizakodik.

A színek hamar megváltoznak.
 A szürke üregi nyúlból tavaszi bundás nyúl fiú lesz, szalad és keresi, kergeti a nyúl lányokat,
az egér fiúból egér papa lesz nemsokára.
 A veréb család pedig széthordja a hírt a városi fákon élő veréb rokonoknak, hogy a mezőkön
már megindult a hó olvadása a napfényben, és a legizgalmasabb az, hogy a fekete gólya párt
keres. Ki tudja, hogy fehéret vagy feketét? vagy szürkét? A szemtelenkék találgatnak, hogy
fehéret vagy feketét keres Tóbiás. Honnan is tudhatnák, hogy Tóbiás gólya párja, Sára már
úton van, március végére megérkezik a felfrissített fészekbe.
 A bokrok zöldellnek, benépesül az erdő, előjönnek a rovarok is, lassan-lassan színes, élettel
teli lesz a világ.

