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Cod Proiect: HURO/0901/128/134

LA PAS, PRIN TIMI OARA MEA DRAG …
M D LINA COROIU, 15 ani
coala cu clasele I-VIII nr. 19 „Avram Iancu” Timi oara
Plimbându-m lini tit pe str zile întortocheate ale frumosului nostru ora , r mân surprins în fa a
diversit ii de culori i miresme care înv luie aerul îmbâcsit de praful i obi nuita agita ie dintr-o diminea de
prim var .
Crengi ale m ie trilor copaci, tineri sau b trâni, împodobite de verdele crud al noului anotimp se înal
spre cer pe lâng zidurile din c r mida veche ce iese la iveal , din când în când, de sub tencuiala c zut a
cl dirilor. Suave adieri ale vântului pl pând se las observate cl tinând ritmic frunzele i onduind în valuri
suprafa a lucioas de iarb de deaupra solului. Miile de flori colorate î i mi c petalele odat cu muzicalitatea
undelor sonore din viul glas al p s rilor reîntoarse pe meleagurile rii noastre.
Natura îmbinat cu tehnologie, parcuri, cl diri mari de beton, toate întinse sub acela i cer albastru i
luminos. Un ora dezvoltat în jurul unui canal, Bega, care, la fel ca i P durea Verde ad poste te ecosisteme
bogate, îns care trebuie protejate. Zi de zi privind la frumuse ea natural , etern a împrejurimilor îmi dau
seama de ce Timi oara a fost denumit “orasul florilor”.
Din p cate, aerul pe care îl respir m începe s fie din ce în ce mai poluat, prospe imea i mirosul florilor
fiind înlocuite de praf, cântecele armonioase ale naturii de zgomotul fabricilor i al traficului continuu. Ma ini,
autobuze, oameni gr bi i prea ocupa i uneori s mai acorde aten ie faunei i florei ce ne înconjoar . Mi se
întâmpl i mie.
Privesc în gol marile blocuri de sticl , razele soarelui reflectându-se peste tot, luminând fiecare col i or
de natur . Deja a mai trecut o diminea din aceast prim var , dar una mai deosebit deoarece timpul mi-a
permis s z resc pu inul din frumuse ea vegeta iei pe care ochii mei o pot în elege. De aceea îmi voi încheia
aceast plimbare printr-o vizit în parcul botanic, tezaur de spectaculoase specii de arbori i flori aranjate în
rondouri cu migal alc tuite de mân omeneasc . i, din adâncurile fiin ei, urc la suprafa acel gând luminos
care se bucur c sunt timi orean.

