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Anotimpul belșugului și al recoltei a sosit cu pași

repezi. Fără să dea seama nimănui, a treia fiică a

anului, toamna, a alungat  în doar câteva zile, de pe

crengile pomilor, frunzele îngălbenite de vreme. Pomii

rămași golași s-au întristat de pierderea frunzelor,

singura lor mândrie rămânând rodul bogat.

După ce s-a instalat confortabil în livadă, toamna a

început să binecuvânteze rodul pomilor fructiferi. Sub

atingerea sa, arborii își desăvârșesc fructele, oferindu-

le culoare și gust din abundență. Împrăștiind  miresme

puternice și parfumuri dulci, fructele coapte vestesc

din mijlocul livezii că sunt pregătite pentru a fi culese.

Livada din fața mea este un adevărat tablou plin de culori vii. În mijlocul acesteia, tronează câțiva meri și peri

bătrâni. Sub greutatea merelor roșii zemoase și a perelor dulci, de un galben șters, crengile pomilor gem, fiind

gata-gata să se rupă. Prunele de un albastru închis atârnă pe ramuri ca niște beculețe în pomul de Crăciun. Gutâi

gustoase, galbene și străucitoare precum aurul completează peisajul plin de culoare și arome al livezii. Privind

hărnicia cu care livada a muncit pentru a da naștere unei asemnea abundențe de fructe nu are cum să nu te

încerce o emoție.

Tabloul plin de culoare al livezii mai poate fi admirat pentru puțin timp. Gospodari cu scări înalte și panere largi se

îndreaptă spre livadă pentru a culege rodul pomilor fructiferi. Pe fețele lor se poate citi încântarea, însoțită de

uimire, semn că rodul de anul acesta este mult peste așteptări. Înainte să înceapă propriu-zis culesul, fiecare din

gospodarii prezenți în livadă se înfruptă cu nesaț din fructele aromate. După ce le-au degustat și le-au apreciat

calitățile, oamenii încep să culeagă fructele. Cosurile mari se umplu cu repeziciune, iar asta îi bucură pe toti cei

care iau parte la ritualul culesului.

Toamna,  livezile sunt pline de culoare și arome
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