
 

PRIMĂVARA 

                                                                   STAN ALEXANDRA 

                                                                   CLASA a VIII-a A 

 Pe albastrul infinit al cerului a apărut, în sfârșit, doritul soare. Razele sale calde și discrete 
umplu atmosfera de căldură și lumină. Vântul s-a mai domolit și dansează cu grațioasele sale 
partenere, razele aurii ale soarelui.  

 Pământul, cândva înghețat de furia iernii, zâmbește din nou cerului senin. Crengile 
subțiri ale pomilor înmuguresc. Verdele maiestuos al ierbii se îmbată din mireasma florilor abia 
răsărite. Încet-încet, cu capul plecat, răsare un ghiocel drăgălaș, alb și pur ca neaua. Frații și 
surorile lui îl urmează, peisajul umplându-se astfel de armonie și culoare. A venit primăvara !  

 Natura se trezește la viață. Petalele frumos colorate ale florilor dansează pe cerul albastru 
ca un ocean. Mingea aurie de foc încălzește somnoroasele viețuitoare. Fluturi cu aripile pictate ca 
un curcubeu zboară prin vesela poiană înverzită. Păsările s-au intors în locul lor de suflet și 
cântă, trezind astfel ultimele ființe adormite. Zumzetul harnicelor albine se aude din depărtare. 
Pe cer trece prima rândunică. Culorile nenumărate din poiană se îmbină, alcătuind un minunat 
tablou de primăvară.  

 Din depărtare se aud glasurile cristaline ale jucăușilor copii. Toți vin cu zâmbetul pe 
buze să vadă minunea ce se petrece în poiană. Lacul dezghețat strălucește în lumina puternicului 
soare. Peste tot poți vedea numai bucurie și inocență. Copiii aleargă, se joacă, admiră frumosul 
peisaj.  

  Pe banca de lângă lac se așază o fetiță. Se uită cum toți prietenii ei se joacă. Pe pământul 
înverzit vede un mic ghiocel. Petalele sale albe, gingașe și plăpânde stau aplecate spre verdele 
puternic al pământului. Fetița se uită la el și îl admiră. Se uită în jur și vede numai fericire. Ochii 
ei mari și inocenți radiază de veselie. Niciunul dintre prietenii ei nu-și putea da seama de ce era 
așa de fericită. Nici măcar ea nu știa de ce, dar tot zâmbea. Razele aurii ale soarelui îi surâdeau și 
petalele delicate ale florilor se opreau în părul ei de aur. Fericirea neînțeleasă a fetiței este 
fericirea unui nou început, a unei șanse noi de a o lua de la capăt. Tuturor ne trebuie speranța 
unei lumi mai bune, speranța unui nou început. La fel ca oamenii, natura a renăscut după un lung 
drum de încercări ale vieții. Primăvara înseamnă renașterea frumosului în lume, a speranței in 
oameni și a inocenței în copii.  

  Fetița se ridică de pe bancă și aleargă la prietenii ei. Peisajul se umple din nou de 
frumusețe și inocență, la fel ca sufletul plin de speranțe noi al fiecărui om.  

 


