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	 	 S-a născut fiica cea mai mică și mai frumoasă a bătrânului an, cea care trezește la 
viață întreaga natură. 

       Norii de cenușă au dispărut, lăsând loc câtorva raze aurii de soare să încălzească 
pământul de catifea. Din zăpada care a mai rămas, își face apariția vestitorul primăverii, un fir 
plăpând de ghiocel care iese asemenea unui om, odată cu căldura, și, văzând că timpul se 
îndreaptă, își cheamă și restul de prieteni, florile, dând tonul primăverii. Nufărul din baltă 
vine, întristat, fără soție, toporașii se înclină în fața delicatelor lăcrămioare, cu trupul lor 
subțire și firav se strecoară și zambilele . 

                   Natura-i în sărbătoare. Soarele cald și vesel dezmiardă cu căldura sa mugurașii, 
mierla fluieră în zăvoi, rândunelele încep să-și facă cuiburile, albina cea harnică a pornit în 
cautare de polen, zboară gândăceii de toate neamurile și mieii zburdă pe câmpiile înverzite. 
Dacă tot s-a dus zăpada, ușor-ușor începe și ursul să părăsească bârlogul și vine să  facă 
cunoștință cu noul anotimp. Pe de-o parte, noaptea scade,  iar pe de cealaltă parte,  zilele se 
fac mai lungi și mai blânde. 

       Câtă viață, câtă frumusețe și câtă veselie peste tot locul! E o atmosferă de 
nerecunoscut. Cea dintâi rândunică, venită de departe, taie albastrul cerului ca o săgeată. 
Primăvara, anotimpul cu multă mișcare, dă frâu liber vânturilor line și ploilor calde și aduce în 
câmpie florile. Păsările ciripesc, copiii se joacă, copacii sunt în floare, iarba a prins colț 
proaspăt și nou...nu mai lipsește nimic. 

        Parcă și oamenii încep să fie altfel. Primăvara reușește să le smulgă de pe chip un 
zâmbet, nu mai sunt ca iarna, triști, închiși și posomorâți. Cu hainele lor vii, frumos colorate, 
fac asfaltul asemenea unei planșe de pictură. Toate culorile, toate nuanțele înveselesc 
pământul și îl fac și pe el să zâmbească. Se aude bucuria, viața, care sparg gheața, dau curaj 
primăverii să își ia rolul în serios, căci o să aibă destul de stat pe meleagurile noatre, care 
tânjesc după căldură, până ieri fiind reci, ude și negre. 

        Alte demonstrații? Nu cred..gata! S-a adjudecat! Primăvara e printre noi și nu are 
de gând să plece prea curând! 


