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Să luptăm împreună împotriva CO2! 

 

Motto :  În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii. 

De ceva timp mă roade un gând ...Nu cred și mi-e teamă  că natura ne va ierta 
vreodată pentru atmosfera poluată! E cazul să auzim strigătul de disperare și să 
observăm că starea mediului se agravează accelerat… 

Daca Blaga știa și scria că veșnicia s-a născut la sat,astăzi lucrurile au luat o 
altă întorsătură..Diminețile și serile abia se deslușesc din pâclele de fum ce se 
ridică falnic din gospodăriile oamenilor nepăsători. Se face ordine si fiecare 
aprinde focuri,răspândindu-se miros de haine,peliculă si alte deșeuri arse…Nu mai 
e posibil sa tragi o gura de aer curat..Închidem geamurile și ușile de la case…In 
acest context,fiecare dintre noi ar trebui să fie conștient și să transporte deșeurile la 
gunoiștile autorizate,care sunt strict necesare pentru comunități. Fumegă satele 
moldave în toate anotimpurile anului..Iarna funinginea de la cărbuni o respiram cu 
greu,că nimeni nu mai intenționează să  facă  focul cu tizic..ca mai apoi,în 
primăvară,să așteptăm să ne vină cocorii în sat… 

Cu adevărat că în natură se află secretul păstrării ecologice a 
lumii…Important este ca Omul să conștientizeze și să fie receptiv,să acționeze 
întru salvarea naturii..Cât de sugestiv este genericul dat:Să luptăm împreună 
împotriva CO2! Cu certitudine că împreună se fac lucruri mari,demne de urmat! 
Totul este posibil,dacă la bază este dorința de a te implica,a participa! Câtă voință 
îi trebuie omului ca să se organizeze astfel,încât să nu polueze mediul cu CO2? 
Chiar am devenit atât de dependenți de mijloacele de transport ce emană gaze 
toxice??? Deseori sunt aglomerate străzile satului cu autovehicule și ,din 
păcate,mai puțini sunt acei care conduc bicicleta sau căruța…Se face vizibila 
parcarea la magazinele din sat,de parcă am fi în locuri special amenajate pentru 
staționare. Eu,de exemplu,prefer mersul pe jos sau cu bicicleta..Astfel,i-am orientat 
și pe elevii mei..să nu aștepte  ca părinții să-i aducă la școala zilnic cu automobilul 
familiei..Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar ieși dimineața și pe parcursul 
zilei,demonstrându-și autovehiculul?! În acest context,împreună cu echipa de 
acțiune a tinerilor din școală lansăm campanii de ocrotire a mediului 
ambiant,motivând întreaga comunitate să se implice! 

Mă refer și descriu situația de la sat,pentru că aici am prins rădăcini … Sunt 
martoră a strigătului de disperare a Naturii și aș remarca faptul că e cazul ca toți(de 
la sate și orașe) să ne mobilizăm și să luptăm împotriva CO2! În viziunea mea,totul 
e posibil, dacă este dorința și ea vine din inimă…și prin acțiuni concrete ,vom 
salva mediul și vom promova un mod de viață sănătos. În acest context,eu am 
ticluit un decalog ,dar care,cred, vizează și pe orice persoană,pe acel care se 
visează sau se consideră prieten al Naturii! 
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• Nu fuma,îndeosebi în locurile publice !(se fumează de la mic la mare,e pericol 
pentru natură,dar și pentru acei care inhalăm CO2!!!) 

• Fă curățenie,salubrizează,dar nu aprinde focuri să fumege zile în șir! 

• Folosește unele deșeuri în calitate de humus ! 
• Deșeurile nereciclabile să fie evacuate din gospodărie (întreprindere,uzină 

etc)doar în spațiile special amenajate! 
• Plantează ,înverzește –ți locul de trai,casa,baștina,țara ! 
• Informează-te despre impactul poluării mediului cu CO2! 

• Îndeamnă, motivează “lumea” să participe la acțiuni de protecție a naturii! 

• Fii activ,implementează proiecte ce ar oferi șanse de salvare a 
mediului!(instalarea tomberoanelor pentru deșeuri,plantarea spațiilor verzi-
parc etc) 

• Practică mersul pe jos sau pe bicicletă cât mai mult! 

• Nu fi indiferent,spune DA pentru sănătatea ta!!! 
Sunt unele gânduri,idei care pot deveni realitate numai dacă va fi evidentă 

cooperarea,participarea,implicarea. Nu este o rușine să învățăm din bunele practici 
ale altor țări…Uimiți și,totodată,plăcut surprinși rămânem de curățenia și 
frumusețea mediului ,dar și de cultura,conștiința populației de peste hotarele țării 
noastre. Haideți să ne mobilizăm și să ajutăm acest picior de plai, Moldova, să 
devină și să rămână gură de rai!!!  Să pornească fiecare de la el însuși ,dar să 
continuăm împreună,să luptăm împotriva CO2!! 

Rămân la ideea că starea mediului ambiant depinde de fiecare dintre 
noi..Cineva alege să fie prietenul naturii,altcineva,din păcate,îi devine dușman. 
Ultimul gând ce vreau să-l remarc este,de fapt,și un îndemn pentru întreaga 
omenire: 

"Sa ai conștiința sănătoasă și vei fi sănătos trupește." 

George Enescu 


