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É tão linda a Primavera 

 

«É tão linda a Primavera 

a mais bonita estação, 

vendo o movimento da terra,  

o que ela faz de translação(1). 

 

Vê-se os campos verdejantes 

formando um lindo jardim. 

Vê-se uma beleza sem fim 

e coisas tão importantes. 

Vê-se os répteis rastejantes 

a iniciar nova era 

e desta estação à espera 

e para começar nova vida. 

E tanta coisa florida. 

É tão linda a Primavera. 

 

Vêm-se as árvores em flor 

para os seus frutos vingarem 

para os seres vivos alimentarem 

com o seu bom sabor. 

Tantas coisas de valor 

e até pà’ respiração 

porque a grande floração 

traz coisas de encantar 

para quem sabe apreciar 

a mais bonita estação. 

 

Cresce no campo os vegetais 

para alimentar o rebanho  

e seja qual for o tamanho 

e o seu número de animais 

nas pastagens naturais 

o rebanho que lá estiver. 

Na planície ou na serra 

e a Primavera aparece. 

Porque é que isto acontece? 

Vendo o movimento da terra. 
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A Primavera é tão bela 

e que nos dá tanta beleza. 

Está no meio da natureza 

e a gozar o que é dela. 

Tanta flor amarela 

e aquelas que não são, 

mas têm em derivação 

quando a Primavera vem. 

Do movimento que a terra tem 

O que ela faz de translação. 

 

E terminou».  

 

     Horácio Luís Pereira, Grândola, Fevereiro de 2007 

 
Glossário : 

 

(1) Translação – movimento que a Terra faz em redor do Sol.  
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