RZEBIŒNIEGI

Ca³¹ zimê matusia Ma³gosi by³a chora i coraz smutniejsza.
- ¯ebym to wiosny doczeka³a! W wiosennym s³oneczku
siê ogrza³a, mo¿e by mi zdrowie wróci³o.
- Matusiu, a gdzie ta wiosna?
- Nie wiem, córeczko, nie wiem. Mo¿e jeszcze za morzami, mo¿e za lasami, a mo¿e ju¿ nad naszym jeziorem.
- A po czym j¹ poznaæ, matusiu?
- Po ciep³ym uœmiechu. Po wietrzyku lekkim. Po kwiatach, którymi ziemiê obdarza.
- A czym ta wiosna przyjedzie?
- Mo¿e jej wiatr dywan rozœciele, mo¿e motyle powóz
poci¹gn¹, nie wiem.
- A mo¿e sam Król Ryb swoj¹ ³odzi¹ j¹ przez jezioro
przewiezie?
- Mo¿e, córeczko.
- Dziadka ³ódŸ te¿ piêkna i du¿a, prawda, matusiu?
- Prawda.
Codziennie biegnie Ma³gosia na pole. Co dzieñ czeka na
wiosnê nad brzegiem jeziora.

W górê g³ówkê zadziera, czy te¿ skowronka nie ujrzy.
Czy te¿ piosenki dŸwiêcznej nie us³yszy. Ale wiatr tylko na
polach wyje, w ga³êziach nagich gwi¿d¿e. Mija tydzieñ, mija
drugi. Cieplej siê robi na œwiecie, œnieg tylko p³atami ju¿ le¿y.
Nagie konary drzew do bladego s³onka siê wyci¹gaj¹.
Ma³gosia pyta codziennie :
- Matusiu, mo¿e to ju¿ wiosna?
- Nie wychodzê, córeczko, nie wiem. Jak pierwszy
kwiatek mi przyniesiesz, to bêdzie znak, ¿e przysz³a. Mo¿e
wtedy wiosenne s³onko mi pomo¿e. Pierwszy kwiatek myœli dziewczynka. Nic innego, tylko trzeba tej wiosny
szukaæ. Otuli³a siê Ma³gosia mamin¹ chustk¹ w kratê i idzie
za furtkê, za ogródek dró¿k¹ prosto w pole. Wiatr zimny
dmucha jej w buziê, zagl¹da pod chustkê, jakby chcia³
zobaczyæ, co to za ma³y zuch poln¹ dró¿k¹ wêdruje i zimna
siê nie boi. Idzie Ma³gosia przez las. Wiewióreczka z drzewa
na drzewo skacze.
- Wiewióreczko, nie wiesz, czy têdy droga do wiosny?
- Nie wiem - macha wiewióreczka puszystym ogonkiem
i znika.
Na ga³êzi sosny siedzi wrona i rozgl¹da siê woko³o.
- Wrono, wrono, nie wiesz, gdzie mieszka wiosna?
A mo¿e ju¿ do nas idzie? - Nie wiem - kracze wrona i prostuje
lœni¹ce skrzyd³a.

Idzie Ma³gosia przez las. Rozgl¹da siê uwa¿nie, czy te¿
ma³ego p¹czka kwiatu nie zobaczy. Ale œnieg jeszcze pod
sosnami le¿y, gdzieniegdzie tylko ziemiê widaæ. Usiad³a
Ma³gosia na pieñku.
- S³oneczko, zaœwieæ jaœniej, mo¿e wiosna prêdzej przyjdzie!
Ale s³onko twarz za chmurkê chowa. Wzdycha Ma³gosia,
wstaje z pieñka, g³êbiej do lasu wchodzi. Nagle widzi, tam
gdzie krzaki leszczyny coœ jaœnieje, coœ siê srebrzy, coœ z³oci.
Czy to bazie, czy s³onko promyk zrzuci³o? Nie, to warkocz
piêknej dziewczyny. D³oni¹ lekko dotyka ga³¹zek krzewów
i uœmiecha siê ciep³o i s³onecznie.
- Czego szukasz w lesie - pyta dziewczyna.
- Szukam wiosny - odpowiada Ma³gosia.
- A na co ci wiosna?
- Matula moja chora. Mówi³a, ¿e gdyby siê w wiosennym
s³oneczku ogrza³a, mo¿e by³aby zdrowa. Chcia³am spotkaæ
wiosnê, poprosiæ, ¿eby prêdzej do nas przysz³a.
- A jak j¹ poznasz? - pyta piêkna dziewczyna.
- Po pierwszym kwiatku, tak mówi³a matusia. Tylko d³ugo na niego czekaæ - wzdycha Ma³gosia - a tak go chcia³am
znaleŸæ dla matusi. Piêkna dziewczyna uœmiecha siê do
Ma³gosi serdecznie, a potem nachyla siê i ca³uje grudkê
ziemi. I nagle z szarej grudki wykwit³ œliczny kwiatek.

- To dla twojej matusi ten przebiœnieg. WeŸ go i zanieœ do
domu.
Ma³gosia zdumiona bierze kwiatek w ma³e r¹czki, chce
o coœ zapytaæ, rozgl¹da siê woko³o. Na œwiecie jest jakoœ
jaœniej, weselej. Lekuchno ko³ysze wiatr czubkami drzew.
Z daleka z³oci siê pomiêdzy ga³¹zkami leszczyny jasny warkocz piêknej dziewczyny.
Od tej pory na Warmii wczesn¹ wiosn¹ rozkwitaj¹ przeœliczne bia³e przebiœniegi.
A matusia Ma³gosi?
S³oneczko wiosenne wróci³o jej zdrowie.

