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Cântecul termenelor solare

Primăvara1 ploaia2 trezeşte insectele3 până la echinocţiu4, când e vremea5 recoltelor6.
Vara7 grânele8 se maturează9 până la solstiţiu10, când căldura11 e mare12.

Toamna13 arşiţa este înlocuită14 de rouă15, iar la echinocţiu16, când e rece17, de brumă18.
Iarna19, zăpada20 e tot mai mare21 până la solstiţiu22, când frigul23 devine ger24.

1 Începutul primăverii 2 Apariţia ploii 3 Trezirea insectelor 4 Echinocţiul de primăvară 5 Qingming (vreme senină)
6 Ploaia recoltelor 7 Începutul verii 8 Coacerea grânelor 9 Maturarea grânelor 10 Solistițiul de vară
11 Căldura mică 12 Căldura mare 13 Începutul toamnei 14 Dispariția arșiței 15 Roua albă
16 Echinocțiul de toamnă 17 Roua rece 18 Căderea brumei 19 Începutul iernii 20 Zăpada mică
21 Zăpada mare 22 Solstițiul de iarnă 23 Frigul mic 24 Gerul năprasnic
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Dragă mamă,

Sunt foarte fericită aici, acasă la buni-

cul, deși uneori mi-e dor de tine. Ieri 

am descoperit un mic secret: flori-

le de Sophora sunt comestibile și atât 

de dulci! Bunicul m-a învățat să cultiv 

pepeni-verzi. Semințele pe care le-am 

semănat au încolțit și au înfl orit, așa că 

mă întreb: cum de pot aceste fi re sub-

țiri să poarte pepeni atât de mari?

Mamă, când vii să ne vezi, pe mine și 

pe ai mei pepeni?

Te iubesc,

Yaya 

6 mai



Pune semințele de pepene-verde într-un săculeț 
de pânză și ține-le o zi în apă, să se înmoaie. Scoate 
semințele înmuiate și pune-le pe o sobă tradițională 
de cărămidă. Căldura le va ajuta să încolțească.

Pepenii-verzi, mari și mici, 
sunt răspândiți pe câmp. Bate 
ușor în coaja lor și dacă auzi un 
fel de ecou înseamnă că sunt 
gata de cules.

Plantează semințele încolțite și acoperă apoi su-
prafața de teren cu o folie subțire de plastic, pentru 
a încetini evaporarea apei din sol și a menține o 
temperatură ridicată.



Bunicul a spus odată: „Plantează mai multe răsaduri la Începutul verii, iar orezul se va aduna în 
hambare.” În această perioadă, fermierii din sud sunt ocupați să planteze răsadurile în orezării, 
aceste lucrări urmând să aibă loc în nord abia câteva zile mai târziu. Fermierii se ocupă de plivit, de 
fertilizarea solului și de udarea răsadurilor, care au fost semănate primăvara și înfl oresc zi după zi.

Șanțurile sunt pline cu apă și găzduiesc multe broaște. Yaya a auzit că broaștele se hrănesc cu 
dăunători ai culturilor, așa că a prins câteva și le-a dus pe terenul bunicului.

Începutul verii



An

Lună

Zi

Începutul verii pică pe 5 sau 6 mai. 
Alături de Începutul primăverii, Începu-
tul toamnei și Începutul iernii, aceste 
patru termene solare, după cum indică 
și numele lor, marchează începutul fi e-
cărui anotimp. După Începutul verii, 
copacii se încarcă de frunze, culturile 

cresc rapid, iar pe fermieri îi așteaptă multă treabă. După 
această zi, se luminează mai repede, iar oamenii merg la cul-
care mai târziu și se trezesc mai devreme. Așadar, e bine ca 
ei să doarmă puțin după prânz, pentru a fi  odihniți. De ase-
menea, ei au nevoie și de exerciții fi zice pentru a-și menține 
energia. În unele locuri din China există o tradiție ca oamenii 
să se cântărească în această zi. Se spune că dacă faci asta, 
nu-ți pierzi pofta de mâncare de-a lungul verii toride.

După Începutul verii, 
vremea devine mai caldă 
și furtunile sunt mai frec-
vente. Plantele și anima-
lele încep să crească și să 
se dezvolte rapid. În zona 
cursului inferior al fluviu-
lui Yangtze începe sezo-
nul ploios, cu zile întregi 
de nori și de burniță.

Începutul 
verii

  Sezonul ploios

Dacă la Începutul verii
este rece, înseamnă 
că recolta va fi 
slabă.

 Înregistrează temperatura indicată de termometru în această zi.

Temperatura cea mai ridicată         Temperatura cea mai scăzută°c °c
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   Înfl orește bujorul 
chinezesc

Bujorul chinezesc înflorește 
în mai și de aceea este numit 
„zeița florii de mai”. Flo-
rile au o multitudine de 
straturi de petale, care 
ajung chiar și până la 
sute. Deși arată ca 
bujorul comun, care 
este cunoscut ca „re-
gele florilor”, bujorul chinezesc aparține unui soi diferit. Bujorul, 
care este o plantă lemnoasă, înflorește cu aproximativ zece zile mai 
devreme decât bujorul chinezesc, acesta fiind o plantă erbacee.
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  Râmele ies la suprafață 

Râmelor le place pământul jilav și afânat. Însă, 
atunci când este inundat de ploaie, solul nu mai are 
suficient aer și, de aceea, râmele își croiesc drum spre 
suprafață pentru a respira. Acesta este motivul pen-
tru care ele pot fi zărite după ploaie.

  Broaștele orăcăie

Furtunile devin mai frec-
vente. Insectele zbu  rătoare 
de dimensiuni mici cărora le 
priește vremea ploioasă în-
cep să se înmulțească ma siv, 
ele reprezentând și hrană de-
licioasă pentru broaște. După 
o masă copioasă, broaștele 
orăcăie vesel. Ama toare de 
prins insecte, broaștele sunt 
cu noscute drept „gardieni ai 
câmpurilor”.

Începutul verii  – 
cele trei pentade

În prima pentadă, țârâie greierii.
În a doua pentadă, râmele ies la 
suprafață.
În a treia pentadă, rodesc tărtăcuțele.



1.  Pregătește 
materialele.

Mănuși 
Mască

Pahar 
gradat

1. Taie zece fi re de 
diferite culori, cu o 
lungime de 30 de 
centimetri.

2. Toarnă pesticid și 
apă, în proporțiile 
indicate, într-un vas 
prevăzut cu pulverizator.

3. Amestecă-le. 4. Pulverizează uniform.

2. Leagă cele zece fi re laolaltă.

3. Îndoaie-le și leagă-le 
din nou, formând cinci 
grupuri.

4. Îndoaie-le încă o dată 
și leagă-le pentru a forma 
o plasă care să țină un ou.

5. Taie surplusul de 
fire și prinde un șnur 
la ultimul nod. 

5. Taie surplusul de 

  Ouă fi erte purtate la gât

În multe locuri, la Începutul verii, oamenii mănâncă ouă și copiii poartă la gât să-
culețe cu ouă fierte. Există o legendă potrivit căreia, din această zi, după ce vremea 
se încălzea, mulți oameni, în special copiii, începeau să se simtă obosiți și agitați. Își 
pierdeau pofta de mâncare și slăbeau. Oamenii au cerut ajutorul Zeiței Creatoare. 
Ea le-a spus să agațe la gâtul copiilor ouă fierte, pentru a-i feri de boală. Această 
tradiție există și astăzi. Acum, oamenii confecționează săculețe din fire colorate și 
pun înăuntru ouă fierte, pe care copiii le poartă la gât. „Ciocnirea ouălor” este unul 
dintre jocurile preferate ale copiilor. Un copil ține în mână un ou și îl lovește pe cel 
ținut de alt copil. Câștigă cel al cărui ou rămâne intact.

  Stropitul cu pesticide

Afidelor (familie de insecte din care fac parte și 
păduchii-de-plante - n.r.) le place să mănânce fructe 
dulci. Fermierii trebuie să pulverizeze pesticide pentru 
a le alunga, alt fel riscă să piardă recolta de fructe.

  Germinarea 

La această dată, deja au încolțit po-
rumbul, fasolea și bumbacul semănate 
în timpul Ploii recoltelor; acum este 
momentul ca grâul timpuriu, de iarnă, 
să fie udat și plivit.


