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Petje drobnega ptička je naznanjalo prihajajočo pomlad. Sonce je topilo še zadnje 
zaplate snega in počasi so na plano pokukale prve spomladanske cvetlice.2



 “Ooooo dolga zima je za mano,” se je pretegnila Metka marjetka, “dodobra sem se naspala.”
“Tudi meni je počitek dobro del in sonce me že prav prijetno greje,” je dodala planika Nika… 
Sonce je zadovoljno zrlo na cvetlice pod sabo in jih razvajalo s toplino svojih sončnih žarkov. 3



Tudi živali so radovedno kukale iz hleva in opazovale kako se vse prebuja in dehti. 
“Komaj že čakam svežo pašo,” je rekla kravica Betka.
“Jaz pa sočne poganjke grmovja,” je dodala kozica Frida.4



Tudi kmet si je z veseljem ogledoval zelene pašnike in se veselil dneva, ko vse svoje 
živali odžene na pašo. 
"Potem bo v hlevu precej manj dela, pa še živali bodo vesele tekale naokrog," je dejal. 5



Planika Nika in Metka marjetka sta se nastavljali sončnim žarkom, uživali v jutranji rosi in 
klepetali, kar tako, da so jima dnevi hitreje minevali.
"Misliš, da tudi letos dobiva družbo živali na pašniku?" je Nika planika vprašala Metko marjetko. 
"Ah skrbi so odveč!" je Metka marjetka potolažila Niko planiko, "poglej kako že vse zeleni, samo 
vprašanje časa je kdaj bo na travniku spet veselo."6



 Kmet je popravil še zadnje metre ograje, uredil tolmunček bližnjega potoka in si zadovoljno 
prikimal: "No pa je vse nared, voda iz potoka bo gasila žejo živali, sočna trava pa jim bo dajala 
odlično pašo. Najbolje, da grem hitro do hleva, živali me gotovo že nestrpno pričakujejo." 7



 In kako prav je imel kmet. Ko so ga živali zagledale so se neznansko razveselile. Bik Bane je 
glasno zamukal: "Muuuuu," kozel Ferdo je dodal svoj meketajoči pozdrav: "Greeeeemo meeee." 
Oven Arči in ovčka Ariana pa sta nestrpno topotala z nogami: "Beeee, na pašo se greeeee.".8



Živali so se na travniku pridružile planiki Niki in Metki marjetki. Svobodno so tekale naokoli, 
zganjale najrazličnejše vragolije in uživale v toplih, s soncem obsijanih dneh
»"Oh kako je lepo, ko smo spet vsi skupaj," je rekla Metka marjetka..
"Ja, čas v dobri družbi hitro mine in uživajmo kolikor se le da," je dodala planika Nika. 9



Kravica Betka je v daljavi z užitkom mulila sočno travo, bik Bane je klepetal s planiko 
Niko in Metko marjetko, kozel Ferdo je zadovoljno grizljal vejice grmovja. Koza Frida pa 
je skupaj z ovnom Arčijem in ovčko Ariano uživala zaslužen počitek v senci drevesa.10



Kmet je vse skupaj opazoval in usta so se mu raztezala v širok nasmeh.
"Kako lepo je, ko se vsi med seboj tako lepo razumejo," je bil zadovoljen kmet. 
A po glavi so se mu že podile misli koliko dela ga še čaka. Pripraviti je 
potrebno veliko sena za zimo, da njegove živali ne bodo lačne. 11



 Ne bodi ga len je kmet naslednje jutro navsezgodaj zavihal rokave in se lotil dela. Pokosil je 
bližnji travnik in upal, da mu bo vreme pri sušenju sena naklonjeno. Sonce je videlo kmetove 
skrbi in mu s svojimi vročimi žarki pomagalo, da je bilo seno čimprej suho. Planika Nika in 
Metka marjetka sta z zanimanjem opazovali kmeta kako celo poletje pridno vozi seno na senik.12



"Poletja bo počasi konec," je Nika planika opomnila Metko marjetko, "kmet že pripravlja 
seno za zimo." Tudi živali so hvaležno opazovale kmeta in občudovale njegov trud.
"Saj imam rad svežo travo," se je muzal kozel Ferdo, "ampak seno mmmmmm, čez 
dobro seno pozimi ga pa ni." Tudi ostalim živalim so se ob misli na seno cedile sline. 13



Poletje se je počasi prevesilo v jesen, senik je bil do vrha naložen s senom in na vrata je že 
trkala tetka zima. "Mene sicer zaradi tople volne nič ne zebe," je dejala ovčka Ariana, "ampak 
počasi bo treba nazaj na toplo, v hlev." Tudi ostale živali so se strinjale z ovčko Ariano.14



"Joj pa bova spet ostali sami," je zaihtela Metka marjetka. 
"Naj te ne skrbi," jo je potolažila koza Frida, "zima bo minila kot bi mignil, 
vrnila se bo pomlad in spet bomo skupaj uživali v sončnih dneh."
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