Настала весна. Крізь низько навислі хмари стало проглядатися блакитне чисте небо. Таким прозоро-синім воно може бути тільки навесні. На землі побігли дзвінкі струмочки. Спочатку їх було мало, але з кожним днем вони все частіше і частіше прорізали лід своїми струмками. Спів ранніх пташок і дзвінка крапель з дахів заповнюють світ, весняна музика приходить на зміну довгого зимового мовчання і завивання вітру. Все приходить в рух: метушаться на гілках птиці, весело капають з карнизів перлинки. Сніг ще ховається в темних кутках, не хоче зрозуміти, що з кожною годиною замети стають менше, що не сховатися їм від теплого, довгоочікуваного сонечка. Дні стають довшими і світліше. Радіють наступаючої весни і люди.
На обличчях все частіше з'являються посмішки, тепер не страшно виходити на вулицю: чи не закрутить тебе хуртовина, що не засипле снігом очі. Найбільше радіють весни хлопці. Можна зняти важкі шуби, надіти гумові чоботи і весело ходити по калюжах, пускати кораблики.
Незабаром з-під землі визирнуть перші боязкі зелені травинки, набряклі бруньки на деревах лопнуть, і з'являться дивовижні зелені листочки. На зміну білому і сірому приходять зелений і блакитний кольори. Весна прийшла!

Ось уже й зараз, на самому початку весни, з-під став прозорим снігу, визирає чорна земля. Через деякий час вона прокинеться остаточно. І незабаром одягне свій зелений наряд, остаточно прикрасившись і приготувавшись до зустрічі тепла.

Зараз ще поки що тихо, але в самому найближчому часі з далеких теплих країн на батьківщину повернуться перелітні птахи. Своїм веселим щебетом вони оголосять околиці, тим самим наблизивши і поквапити прихід весни.

Юний березня збадьориться, вмиваючись талою водою і дістане припасені у нього яскраві весняні фарби. Потеплішає сонце, зелень перших травинок залучить до себе увагу. З-під снігу з'являться боязкі проліски - зовсім ще крихітні і тендітні. Поступово, набравшись сил, вони розквітнуть і стане остаточно ясно: настала весна.

Прокинеться від сну і верба, яка подарує природі свій "сніг". Але на відміну від звичайних, вербові "сніжки" не холодними. Пухнасті і теплі, вони вбирають в себе всю ніжність наступаючого пори року, щоб поділитися нею з усіма.

Прокинулася природа струсоне і почне активно готуватися до того, щоб жити і радіти теплу найближчі кілька місяців. Скинуть з себе сонне заціпеніння комахи та птахи. Звірі, що відчули потепління, також вийдуть зі своїх сховищ.

Потрібно тільки зовсім трохи почекати - і молода весна заявить про свої права. Похмурі нині ліси одягнуться в зелену листя і на їх гілках птахи будуть співати пісні і вити гнізда. І нехай зараз сніг ще залишається всюди - це ненадовго. Молодий і дзвінкий березня впорається зі своїм завданням. І перші провісники теплої пори року сповістять природу про зміни. Швидкі струмки, брязкаючи і переливаючись будуть розносити радісну звістку: "Весна іде! Весні дорогу!".

