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A venit toamna, acea doamnă roşcovană ce pictează cu măiestrie, in mii de culori,
frunzele copacilor. Toamna poartă o haină lungă, ruginie şi în urma ei rămân ploi de culori. Ea
cheamă copiii la şcoală, anunţând prin sunetul cristalin al clopoţelului, începerea unui nou an
şcolar.
Toţi oamenii o aşteaptă pe zâna cu rochie tesuta cu fire de aur si coronita pe cap, cu
roade multe şi bogate. În sufletul fiecăruia, toamna aduce o stare de melancolie.
Vântul şuieră încetişor, scuturând crengile copacilor, iar frunzele veştejite cad legănânduse ca într-un vals lent, formând un covor multicolor, foşnitor. Pădurile s-au îmbrăcat într-o
platoşa de aramă. Soarele mângâie încetişor pământul amorţit.
În timp ce toamna grăbeşte vieţuitoarele pădurilor să-şi facă ultimele provizii pentru iarnă
şi le duce în vizuini, micile gâze plăpânde, amorţite de frig, caută adăpost, sub stratul gros de
frunze moarte. În zare, păsările călătoare se pierd în albastrul infinit al cerului, lăsându-şi în urmă
cuiburile pustii.
Ogoarele, livezile, grădinile de zarzavat, vuiesc de larma oamenilor ce strâng recoltele
bogate şi mult aşteptate. Porumbul auriu umple hambarele, iar gospodinele pregătesc conserve
din fructe parfumate si legume îmbietoare pentru iarna ce se apropie cu paşi repezi. Grădinile
rămân fără verdeaţă, iar frunza începe să ruginească în codru şi în vii. Mustul strugurilor, de pe
dealurile încărcate de rod, înmiresmează natura.
Soarele autumnal se grăbeşte să meargă la culcare, iar pământul istovit caută odihnă.
Acum, zilele răcoroase sunt mai scurte, iar nopţile friguroase sunt mai lungi. Bruma argintie
împodobeşte dimineţile de toamnă.
Lacrimile reci ale lui septembrie udă pământul şi spală frunzele ce stau îmbrăţişate întrun covor pufos ce încearcă să protejeze pământul. Plouă într-una, ploaie măruntă şi de la
miazănoapte bate un vânt iute şi rece, fără de milă. Muzica ploii hipnotizează totul în jur cu vraja
ei.
Bine ai venit, toamnă, anotimp al culorilor şi roadelor bogate!

