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TIMI OARA DE ALT DAT …
BIANCA MURE AN, 14 ani
coala cu clasele I-VIII nr. 7 „Sfânta Maria” Timi oara
Timi oara, frumosul ora în care am venit cu mul i ani în urm pe lume, este locul în care am crescut i
am tr it al turi de cei dragi clipe de neuitat. Acum, cea mai mare parte a timpului meu mi-o petrec în aer liber
prin Parcul Botanic, Parcul Rozelor, Parcul Central, l sând frâu liber amintirilor.
Mama obi nuia s m plimbe prin aceste parcuri i prin multe alte locuri frumoase ale ora ului, iar eu
înv am pe zi ce trece tot mai multe lucruri despre obiceiurile, natura i popula ia de aici, din “Mica Vien ”, a a
cum o numeau str inii care au vizitat-o în nenum rate rânduri, care s-au minunat de simplitatea i bun tatea
timi orenilor.
Nu am s uit niciodat când au venit bunicii mei pentru prima oar în acest ora , în vizit la noi. Ne-am
plimbat împreun prin parcuri, iar ei s-au minunat i au r mas surprin i de frumuse ea i formlele interesante pe
care le-au primit brazii i tufi urile, în urma celor care se ocup de amenajarea parcurilor. Credeau c acei
copaci au crescut a a, fiind o nou i magnific specie de vegeta ie.
Imi aduc aminte i de zilele fericite în care mergeam la P durea Verde . De multe ori se ineau acolo
festivaluri sau concerte, iar eu, m al turam mul imii inând în mân vestitul produs pufos care se tope te în
gur numit vat pe b . Copacii înal i ne ineau umbr pe timp de c ldur atât nou , celor care petreceam, cât i
animalelor de la gr dina zoologic . Uneori razele soarelui p trundeau printre frunze mângâindu-ne u or fa a, iar
alteori vântul b tea u or r scolindu-ne parc sentimentele.
De asemenea, Bega era un loc frumos unde puteai s te plimbi de-a lungul canalului sau s mergi cu
vapora ul i s te relaxezi privind împrejurimile. Mereu când m aflam acolo m uitam fix la acea ap care
curgea lene , gândindu-m la cât de adânc ar putea fi.
Cu timpul, am crescut i tiam foarte bine ora ul acesta ca i cum a fi tr it aici o via întreag …dar
acum nu mai recunosc unele locuri. M întreb unde sunt acei copaci de mai demult, to i acei copaci ai copil riei
mele. Frumuse ea parcurilor e acum acoperit de o p tur de praf, iar florile colorate parc i-au pierdut
culorile. Apa în care îmi a inteam cândva privirea i m pierdeam printre gânduri, m însp imânt . Acum,
tulbur , curge la fel de lene , purtând poveri imense, de euri i mizerii. Traficul îngrozitor îmi provoac o stare
de nelini te. O oarecare oboseala domin în ora . Nu doar autoturismele sunt cele care stârnesc praful, ci, mai
ales, antierele de construc ii, la care nu se respect normele de organizare i care nu protejeaz aproape deloc
mediul înconjur tor. Oamenii au uitat s aib grij de natura f r de care nu ar putea tr i. To i locuitorii oralului
Timi oara au responsabilitatea de a contribui la cur enia acestuia. Pu ini sunt cei care recicleaz i mul i cei
care arunc mizerile pe jos. Din nep sare, ajungem s ne facem r u atât nou cât i celor din jur.
Am auzit c mortalitatea prin bron it cronic este în cre tere aici, la noi, tocmai din cauza poluatorilor.
Timi oara e plin de praf. Nu po i s te plimbi prin ora sau în jurul Beg i f r s iei o gur serioas de praf.
Chiar i pantofii pe care îi iei diminea a când mergi undeva, sunt seara plini de praf de parc ai fi parcurs o zi în
de ert. La fel este i cu ma ina. Degeaba o speli dac , dup ce traversezi ora ul, po i s desenezi pe ea cu
degetul prin praf harta lumii.
De asemenea, în zona de sud a ora ului sursele de poluare sunt depozitul de zgur de la Utvin, fostele
întreprinderi care mai au materialele rezultate din demol ri pe vechile amplasamente.

Timi oara tu e te r u din pricina prafului de pe str zi, de pe trotuare. Ar trebui s se închid antierele
care nu respect normele de mediu i s se dea amenzi ustur toare pentru to i cei care nu au grij de natur i
arunc de euri peste tot unde v d cu ochii. Dup p rerea mea ar fi bine dac s-ar pune mai multe co uri de
reciclare i s-ar avertiza insistent oamenii în a a fel înât s ac ioneze cum trebuie.
De asemenea, nu ar strica s fie sp late, mai ales vara, mult mai multe str zi. Ar fi minunat dac s-ar
planta mult mai mul i copaci care ne dau oxigen i ap r pe timpul verii str zile de ar i a c ldurii
Nu uita i efectul de bumerang! Oferi i doar ceea ce a i dori s primi i. Dac oamenii ofer neglijen ,
nep sare, iresponsabilitae, superficialitate, gunoaie, de euri, atunci vom primi poluare, oroare i tot ce-i mai r u.
Prin munc i devotament putem încet, încet s schimb m mediul de trai astfel încât s convie uim întrun mediu mai curat.

