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Chipul toamnei e frumos 

Ca cel al unei zâne, 

Cu rochie ca cerul noros 

Si trenă arămie. 

 

Pe cap Ea poart-o coroniţă 

Din frunze ruginii 

Strânse de pe-o potecuţă 

Din mijlocul pădurii. 

 

Parfumul suav şi-mprăştiat 

Are miros de crizanteme, 

Şi-i face chipul înmiresmat 

Toamnei în această vreme. 

Toamna e cea mai bogată 

Fiică a Bătrânului An, 

Ne dă grâne , fructe, legume 

Şi vinul dulce de Cotnari. 

 

Dar cu toate că-i bogată, 

Este puţin supărată, 

Că nu mai are podoaba 

Cea foarte viu colorată. 

 

Chipul ei strălucitor, 

De brumă argintie, 

Ne-aminteşte că-i pe-aproape 

Iarna care o să vie. 

Deaconu Elena-Angelica, clasa a X-a F 
prof. Niţu Carmen 
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Cu chipul trist de supărare, 

Căci păsărelele-au plecat, 

Toamna are mulţumire  

Pentru tot ce ne-a lăsat. 

 

O mulţumeşte bogăţia, 

Din fiecare an, 

Văzând că-aduce bucuria 

Oricărui gospodar. 

 

Cu zile mici si mohorâte, 

Lipsite de căldura, 

Toamna acum se pregăteşte 

,,La revedere!” să ne spună. 

Toamna asta e ceţoasă, 

Frunzele au ruginit, 

Vremea-i tare răcoroasa, 

Florile s-au veştejit. 

 

Pădurile-s pustiite 

Şi de viaţă parăsite. 

Par fiinţe adormite 

Şi de suflare lipsite. 

 

Păsarile migratoare 

Zboară-n cârdul călător, 

Spre o zonă primitoare 

Ca un tărâm înfloritor. 

Deaconu Elena-Angelica, clasa a X-a F,
prof. Niţu Carmen 

SFÂRŞIT  DE  TOAMNĂ… PEISAJ  DE  TOAMNĂ  
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Naicu Petruţa, clasa a X-a F, 
prof. Niţu Carmen 
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Frunzele-au îngălbenit, 

Soarele pare ruginit 

Iar pământu-i obosit 

Cu covor moale tivit. 

 

Ploaia e tot mai prezentă, 

Cade pe străzile pustii, 

Vremea e posomorâtă 

Iar prin parcuri nu-s copii. 

 

Florile gingaşe-au adormit, 

Câmpul  nu mai e-nverzit, 

Păsările gureşe-au plecat, 

Cu sufletul trist ne-au lăsat. 

De apusul ca-n poveste, 

Tare dor ne este; 

Nori grei au acoperit 

Sufletele ce-au adormit. 

 

Vântul suflă cu putere, 

Aducând cu el tristeţe. 

Natura-i cere îndurare 

Dar tot plină-i de frumuseţe. 

 

Priveliştea cu-a ei melancolie 

O dulce amintire trezeşte, 

E din frumoasa copilarie 

Dragă amintire ce ne vrăjeşte. 

ÎNCEPUT  DE  TOAMNĂ  MELANCOLIA  TOAMNEI  
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Naicu Petruţa, clasa a X-a F, 
prof. Niţu Carmen 
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Când toamna-apare ruginiu, 

Răsare albă-ntr-un târziu 

Și ostoiește dor de vară 

Ea, crizantema solitară.  

Stă mândră în grădina mea 

Și străjuiește pajiștea  

Împrăștiind zbor alb și pur, 

Privind, agale, spre azur. 

Ea păstrează-n floarea sa   

Tot ce toamna ne va lua: 

Soare, zâmbet, amintire 

Vis, căldură și iubire. 

Se scutură tristeţi din arborii goi. 

Copilul din mine priveşte-napoi 

La simplul surâs al mamei în zori, 

La chipul ei bun cu ochi arzători, 

La mâna cea caldă şi mângâietoare, 

La sfânta minune ce azi îmi apare 

Aievea, iar sufletul cântă mirat. 

Copilul de ieri, azi s-a transformat: 

E caldă ninsoare de flori de cais, 

E lină speranţă, e murmur, e vis, 

E zbatere arsă de dor neîncetat, 

E strigăt de viaţă şi vis nevisat,  

E-o blândă  lumină cu zbor neoprit, 

E aripă frântă şi vis împlinit.  

RĂSĂRIT  ALB  COPILUL  DE  IERI  
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Pătrașcu Andreea, clasa a XI-a E, 
Prof. coordonator, Merișanu Alina 

Udrea Cristian, clasa a XII-a E, 
Prof. coordonator, Merișanu Alina 
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Iar visam printre ploile tale, toamnă, 

La valuri de-azur și la soare, 

Mă jucam cu-amurgul hoinar, 

Ascultam lumina risipită pe dale… 

 

Respiram printre florile tale, toamnă, 

Mângâind tuberoze, hortensii și dalii, 

Nici nu-mi amintesc ce priveam, 

Scântei de culori, visuri calde sau flori… 

 

Mă pierdeam printre norii tăi, toamnă, 

Culegeam vânturi de-aramă , puhoi, 

Căutam, aiurită, o vară 

Desenată pe-o frunză, de noi… 

TOAMNĂ… 

OMNIS  |    2018

Prof. Merișanu Alina 
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Peisajul nocturn împodobit cu mister 

Alături de covorul de stele, gigantic si efemer, 

Sărută cu blândeţe ochii lor pictaţi 
Cu dorinţă, iubire şi atomi îngânduraţi. 
 

Colorează contrastat universul bogat 

În gânduri pierdute, lovite de păcat, 

În lacrimi căzute pe pamântul uscat, 

În dor nebun şi magic, dar totuşi uitat. 

NOAPTEA  

OMNIS  |    2018

Adelina Matei, clasa a X-a E 
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Little blue houses 

You can see 

In the distance 

I'm on a fluffy cloud 

That's settled  

Over the small town 

Watering the souls 

Of those who got 

Blue paint on their clothes 

Of those who got 

Lost. 

FLUFFY  CLOUD  

OMNIS  |    2018

Alexandra Comaneci 
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There's so many flowers painted so colorfully 

And rays of sunshine 

Gently giving them all petite pieces of the sun 

But somehow the one you noticed 

And wished to give it to your lover 

Was the one hiding in the shadows 

Away from the others 

With small petals in shades of blue colored. 

THE  ONE  YOU  NOTICED   

OMNIS  |    2018

Alexandra Comaneci 
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,,De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-

o ţară.”  

După cum spune şi Antoine de Saint-Exupery, copilăria este ţara din care

venim. 

 

Mirajul copilăriei apare atunci când vedem sau auzim proverbe despre

copilărie, când zărim în vitrinele librăriilor cărţi de poveşti, ale căror

ilustraţii ne readuc în minte lumea fermecată a basmelor în care totul

este posibil. 

 

Semnele juliturilor din copilărie, copiii care se bat cu apă, săritul

şotronului atunci cand îl vedem pe stradă şi ,,aruncatul ochilor” în

sertarul cu cărţile din copilărie, toate sunt un miraj. 

 

Ca bălţile de pe stradă vară, care apar datorită căldurii, aşa este şi

revederea jucăriilor vechi şi dragi din copilărie. Acea întruchipare care

apare şi sentimentele care ne cuprind nelăsând urme de tristeţe, ci doar

zâmbete pentru acele clipe minunate. Copilăria stă ascunsă acum în

sertarul cu păpuşi şi jocuri, având un loc special în casă! 

 

OMNIS  |    2018

Păcioianu Bianca, clasa a IX-a F 
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 Văzând grădiniţa şi copiii care se bucură de jucăriile şi locul acela

minunat, îmi amintesc de cum eram şi eu, de felul cum mă jucam în acea

curte a grădiniţei, de acele 4-5 ore care-mi umpleau sufletul de bucurie. 

 

Cu trecerea timpului, copilăria dispare, însă amintirile niciodată. După
cum spune şi Lucian Blaga, „copilăria este inima tuturor vârstelor”, ea

rămâne acolo în inimă. Chiar dacă regretăm unele lucruri nefăcute

atunci, acum regretăm trecerea timpului, netrăirea copilăriei aşa cum

trebuia: că poate nu am ieşit la derdeluş când era cel mai frumos, că nu

am stat mai mult pe afară să ne jucăm cu prietenii dragi. Multe alte

frumuseţi ale copilăriei rămân acum doar amintiri, cele mai frumoase

amintiri. 

 

Crescând, ne dăm seama că ne-am înşelat voind să treaca timpul mai

repede şi că acum am vrea să fim din nou copii! 

OMNIS  |    2018

Păcioianu Bianca, clasa a IX-a F 



A VISA - CEA MAI BUNĂ CALITATE A UNEI
FIINŢE (I) 

OMNIS  |    2018

În existenţa umană adolescenţa este vârsta la care ar trebui să visăm cel

mai mult. În opinia mea, pentru fiecare adolescent există o lume a viselor,

care este a lui şi numai a lui, fiecare adolescent are propria lui lume, unde

dorinţele, visurile, aşteptările, aspiraţiile devin "realitate". E adevărat că
aceasta este o lume virtuală, dar una minunată, care nu dezamăgeşte

niciodată şi unde totul devine posibil. 

 

Pentru mine, visul este un adevărat dar, creator de lumi.Visul începe

când privesc cerul şi aş vrea să-i cuprind nemărginirea albastră, să-i

ascult mătasea foşnetului de azur, să-i simt căldura braţelor inundându-

mă. Visând, mă simt ca un arbore în care clocoteşte viaţa, ca o lavă
fierbinte, în sufletul meu e o primăvară ce pulsează la infinit, eterna

primăvară a tinereţii. Visul este cel care îmi ţine de urât când mă simt

singură, care mă consolează când sunt tristă, cel cu care pot să-mi împart

bucuriile şi împlinirile. 

 

Dar a te mulţumi doar să visezi sau ca dorinţele să se materializeze doar

în lumea viselor nu este de ajuns. Fiecare om trebuie să caute momentul

potrivit pentru a le transpune în lumea reală. Pe măsură ce unele vise

devin realităţi, altele "se nasc" în sufletul adolescentin. 

OMNIS  |    2018

Ninu Alexandra, clasa a IX-a A 
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Este necesar ca şi omul matur să continue să viseze şi să spere şi poate lumea

ar fi altfel. Consider cu tărie că am trăi cu toţii într-o lume mai bună, dacă am

visa cu toţii o lume mai bună. Indiferent de vârstă, nu trebuie să încetăm să
visăm, visele noastre trebuie să ne facă "să zburăm". Calitatea de învingător a

unui om constă în existenţa a cel puţin unui vis în care să creadă cu tărie. Un vis

nu se împlineşte doar când se acţionează în direcţia împlinirii lui, ci se împlineşte

de obicei prin căi neştiute şi negândite. Singura condiţie este ca zi de zi, clipă de

clipă ,să existe convingerea că visul se va împlini. În mâinile celui ce ştie să-l

controleze, visul încetează să mai fie doar o manifestare pasivă şi se transformă
într-o adevărată "comoară", pentru că există oameni care au puterea să-şi

transforme visele în realitate, oameni care luptă să-şi transforme visele în

realitate. 

 

Este o calitate aparte să fii visător, să-ţi imaginezi realitatea pe care o doreşti şi

să crezi în ea cu tărie. Visarea este şi o modalitate de depăşire a limitelor

umanului. Cel care încearcă doar să cunoască lumea în care trăieşte poate

rămâne prizonier restricţiilor şi condiţionărilor acestei lumi, rămâne încorsetat

în limitele strâmte ale umanului. Este mult mai bine să nu încetezi să visezi

lumea în care ai vrea să trăieşti. 

 

Deci, datorită calităţii omului de a visa, lumea s-a transformat mereu. Cei

visători, cei cu adevărat inspiraţi au înţeles că realitatea este prea complexă şi

"relativă" pentru a conferi cu adevărat o fericire durabilă. 

OMNIS  |    2018

Ninu Alexandra, clasa a IX-a A 
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Noi, oamenii, fiinţe înzestrate cu simţ estetic, aspirăm spre frumos şi putem

exprima frumuseţea nu numai prin artă, ci prin tot ceea ce facem: prin mers, prin

cuvintele pe care le rostim, prin felul în care ne exprimăm iubirea pentru o fiinţă
dragă, prin felul în care ne aranjăm lucrurile, prin modul de a zâmbi. 

 

Eu sunt de părere că dintodeauna sufletul omenesc a resimţit nevoia de

frumuseţe, de a contempla frumosul şi de a încerca să-şi facă neîncetat viaţa mai

frumoasă şi mai senină. În special copiii sunt canalele prin care frumuseţea deja

existentă ca stare de conştiinţă, ca lumină lăuntrică, se exprimă. Noi, copiii, nu

trebuie să încetăm niciodată de a răsfrânge această frumuseţe lăuntrică asupra

lumii, pentru ca şi aceasta să devină mai frumoasă, să o “colorăm” astfel cu

frumuseţe şi cu bucuria de a trăi . Renunţarea la frumuseţe în viaţa de zi cu zi, în

artă, în dragoste este, de fapt,o renunţare la legătura firească a sufletului cu

divinul, cu Sinele. 

 

Copil fiind, stă doar în puterea mea şi în forţa mea creatoare de a crea o lume

plină de armonie, dând lumii tot ceea ce am eu mai bun: optimism, inocenţă,

energie pozitivă, iubire, forţă lăuntrică. Zâmbetul meu oglindeşte frumuseţea

lumii şi eu răsfrâng asupra lumii o mare parte din frumuseţea sufletului meu pur,

care zboară precum fluturii suavi în soarele blând al primăverii. 

OMNIS  |    2018

Curelea Laurenţiu, clasa a IX-a A 
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Trăiesc totul la intensitate maximă şi, cu exuberanţa specifică vârstei copilăriei,

am puterea de a-mi creea propria lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care

orice se poate întâmpla: întâlnirea cu balaurul cu şapte capete, cu vrăjitoarea

cea rea, cu zmei şi zâne, cu eroi din filme sau benzi desenate . Cu ochii minţii, pot

vizita orice loc din lume şi voi crede cu tărie că am fost acolo cu adevărat. 

 

Bucuria de a trăi îşi pune amprenta asupra a tot ceea ce fac: jocurile pline de haz

şi farmec, care mă apropie sufleteşte de prietenii de vârsta mea, coloratul,

pictatul, dansul, cântecul , mersul cu rolele. Din lumea mea plină de surâs şi

candoare lipseşte tristeţea, stăpâna atotputernică fiind bucuria pe care o

transmit lumii întregi. Îmi zidesc fericirea pe visuri, iar poveştile şi basmele în

care binele învinge răul fac parte din realitatea mea. 

 

Deoarece copilăria este vârsta fericită a viselor, dornică de aventuri şi zâmbete

jucăuşe, noi, copiii, ştim să “colorăm” cu gingăşia şi exuberanţa noastră, atât

propria lume, cât şi existenţa adulţilor. Noi le “împrumutăm” o fărâmă din

inocenţa noastră şi trăim în mica noastră parte de rai, la care putem adăuga în

fiecare zi ceva nou, cu ajutorul imaginaţiei. 

OMNIS  |    2018

Curelea Laurenţiu, clasa a IX-a A 
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În momentul în care folosim verbul a mulţumi, declarăm că suntem

recunoscători pentru ceva. Mulţumim destul de rar sau chiar deloc. 

 

Am auzit însă de o zi dedicată acestui verb, simplu la prima vedere, dar destul

de complex prin modul său de a fi utilizat şi prin semnificaţiile pe care le poartă. 

 

Suntem mulţumiţi cu ceea ce avem? Răspunsul este “nu” în cele mai multe dintre

cazuri. De ce? Păi, prin firea omenească specifică tuturor, tindem spre absolut.

Nu este nimic rău în această înaintare a propriului sine, din contră, este bine,

deoarece astfel suntem responsabili de evoluţia noastră. 

 

Problema este că ne uităm pe noi. Uităm ceea ce avem. Uităm valorile morale.

Uităm că suntem iubiţi, că suntem unici. Neglijăm natura şi toate creaţiile lui

Dumnezeu, inclusiv pe noi. 

 

Totuşi, eu sunt recunoscător pentru tot ceea ce am. Pentru sănătate, pentru

familie, pentru natura înconjurătoare. Sunt mulţumit pentru că sunt om şi

pentru că am o viaţă. 

 

Dar, mai ales, sunt mulţumit pentru că tu ai citit aceste rânduri grăitoare despre

atitudinea mea de viaţă şi sunt sigur că acum îţi pui nişte întrebări şi că vezi câte

lucruri bune şi persoane unice te înconjoară, dar mai ales, eşti mulţumit pentru

această viaţă şi această planetă, amândouă create de Dumnezeu. 

 

Mulţumesc! Ai grijă de tine şi fii mulţumit cu ceea ce ai! 

OMNIS  |    2018

Crăcea Alexandru Ştefan, clasa a X-a A; Prof. coord.: Dr. Nadia Dincă 
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Îţi mulţumesc pentu grijă, sprijin şi pentru momentele de fericire pe care mi le-ai

oferit şi poate că încă te mai străduieşti să aduci puţină lumină în marea mea de

întuneric. 

 

Aş putea să îţi spun de nenumărate ori pe zi cât eşti de frumoasă... Eşti superbă!

Stau şi mă întreb dacă nu destinul a făcut să fie aşa. Oare el a dorit să cunune

Soarele şi Luna? Dacă da...îi mulţumesc! Ţi-aş aduce ofrande la picioare pentru

a-ţi demonstra contrariul faptelor urâte, te-aş îmbrăca în flori şi ţi-aş dărui o

simplă coroniţă din trandafiri. Ştiu cât îi iubeşti. 

 

Pentru a-ţi arăta recunoştinţa faţă de tot binele făcut, aş alege să îţi cânt. Ne-am

pierde printre notele muzicale şi am prinde aripi. Am zbura până la Dumnezeu,

dar timpul ar fi prea limitat pentru a-mi destăinui sentimentele faţă de tine. 

 

Am sufletul rătăcit pe undeva prin abisul amarului, dar tu te chinuieşti să-l

găseşti. Şi depui atât efort...parcă ţi-ar aparţine. Îţi mulţumesc! 

 

Dacă ai putea să-mi vezi flăcările din ochi când văd că faci ceva întors pe dos, ai

crede că sunt furioasă. De fapt, îmi topeşti gheaţa ce s-a adunat acolo, în

interior. 

OMNIS  |    2018

Tudor Maria Sabina, clasa a XI-a D 
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Îţi mulţumesc pentru lacrimile pe care le-am vărsat împreună. Dacă stau să mă
gândesc... am ajuta la umplerea unei fântâni pe care, mai apoi, am acoperi-o şi

am uita complet de tristeţe. 

 

Sunt un copil, dar acest copil ar ajunge până la cer şi ţi-ar aduce o stea. De fapt,

ţi-aş aduce steaua pe care o admiri în fiecare noapte. Steluţa ta... Asta doar

pentru a-ţi vedea zâmbetul minunat şi pentru a-mi mai da un motiv să-ţi
mulţumesc. 

 

Am stat departe una de cealaltă, ne-am rănit de multe ori, dar mereu ne-am

iubit mai mult după fiecare ceartă. Nu sunt perfectă, dar... la urma urmei, cine

este? M-ai acceptat aşa cum sunt, chiar dacă pentru alţii sunt precum o epavă. 

 

M-ai sprijinit şi m-ai ajutat să trec munţi, să-mi depăşesc limitele. Mi-ai

demonstrat că orice este posibil dacă îţi doreşti cu adevărat. La început

credeam că sunt o banală scoică, până când tu ai reuşit să descoperi comoara

din interiorul meu, iar de atunci mi-ai administrat doza de nebunie ce mă face să
cred că orice scoică are perla sa. 

 

Îţi mulţumesc pentru fiecare îmbrăţişare pe care mi-ai oferit-o la momentul

potrivit, dar şi în cele mai neaşteptate momente. 

OMNIS  |    2018

Tudor Maria Sabina, clasa a XI-a D 



GÂNDURI ÎN NOAPTE 

OMNIS  |    2018

Pentru orice creştin, mulţumirea ar trebui să fie o atitudine permanentă,

deoarece, în primul rând, aceasta este voia lui Dumnezeu. 

 

Mulţumirea este o atitudine cu un caracter imobil, căci nu ţine seamă de

circumstanţe, de necazuri, de probleme sau de dificultăţi în multiplele domenii

ale vieţii. Creştinul este omul care trebuie să fie mulţumit prin excelenţă. De ce?

Într-un cuvânt, îl are pe Hristos, iar Hristos este însuşi temeiul mulţumirii lui.

Iisus este Dumnezeu şi în El nu există urmă de schimbare şi mutare, şi din

moment ce El trăieşte în noi, nu numai bucuria noastră este neschimbată, ci şi

mulţumirea. De aceea, creştinul trebuie să fie mulţumit la fel de natural după
cum răsare soarele în fiecare dimineaţă. 

 

Mulţumirea mea este faţă de tot ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit şi pentru tot

ceea ce îmi va dărui. Pentru felul în care lucrează în viaţa mea, pentru toţi
oamenii minunaţi pe care mi i-a trimis în viaţă, pentru binele pe care mi l-a făcut,

dar şi pentru necazurile care au fost lecţii ce m-au apropiat de El şi mai mult,

pentru planul său fantastic pe care l-a pregătit vieţii mele... Sunt nenumărate

motivele pentru care i-aş putea mulţumi: pentru culorile anotimpurilor, pentru

dorințele pe care mi le pun în gând la fiecare aniversare, pentru liniştea pe care

o dăruieşte familiei mele... 

 

Doamne, mă adresez acum Ţie: regret un singur lucru...toate momentele de

nemulţumire în care aş fi putut să fiu mulţumită!... 
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Trăim în secolul al XXI- lea şi, dacă am sta puţin să ne gândim, am ajunge la

concluzia că tehnologia a avansat atât de mult încât putem crea orice ne dorim.

Progresul ştiinţei şi tehnologiei este benefic pentru evoluţia omenirii, dar

dorinţa noastră de a perfecţiona tehnologia şi de a inventa noi lucruri, dăunează
grav mediului înconjurător şi produce pagube pe care le regretăm doar atunci

când este prea târziu. Oamenii degradează planeta din dorinţa de a descoperi

lucruri care să le uşureze viaţa. Oare copiii din ziua de azi s-ar mai bucura de

ideea petrecerii unui sfârşit de săptămână în natură, în contact direct cu

pădurea, plantele şi animalele, ascultând susurul dulce al unei ape curgătoare şi

trilul fermecător al păsărilor? Greu de crezut că unor copii le mai pasă să se

bucure de frumuseţea peisajelor sau a naturii în realitate, din moment ce acum

totul poate fi văzut virtual! 

 

Pădurea este plămânul verde al planetei, care produce oxigenul necesar pentru

a trăi toate vieţuitoarele şi un loc minunat care găzduieşte diferite specii de

plante şi animale, care aşteaptă să fie descoperite de oamenii cărora le pasă de

frumuseţea lor şi sunt dornici să le protejeze pentru a nu ajunge pe cale de

dispariţie. Ca şi oamenii, şi animalele au nevoie de oxigenul produs de lumea

vegetală, pentru a supravieţui, dar omul a distrus pădurile prin defrişare.

Lemnul atât de preţios e folosit pentru a se fabrica hârtie sau mobilier, dar e

folosit şi pe post de combustibil, în cantităţi enorme. Omul ştie să se folosească
de ceea ce-i oferă natura, fără să dea în schimb atât cât ar fi necesar pentru

protejarea acesteia.  
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A uitat să planteze alţi copaci în locul celor tăiaţi, astfel provocând dispariţia
anumitor specii de plante şi animale, din diferite zone, alunecări de teren şi

influenţând producerea oxigenului care astfel devine insuficient pentru a

susţine viaţa în condiţii optime. 

 

De ce ar fi necesară refacerea pădurilor? În ultimii ani,industria mijloacelor de

transport s-a dezvoltat foarte mult, producând diferite prototipuri pentru a

uşura deplasarea omului.Tot mai multe mijloace de transport au fost

achiziţionate , dar folosirea lor a dus la poluarea aerului prin emanaţiile de

dioxid de carbon . Un factor deloc de neglijat care a contribuit la procesul de

poluare îl constituie şi construirea unor' fabrici, uzine. Ideal ar fi, pentru

remedierea situaţiei, ca în fiecare primăvară, în fiecare localitate din ţara

noastră , dar şi din lumea întreagă, să fie alcătuite echipe de voluntari care să
străbată pădurile şi să planteze pomi în locurile unde aceştia au fost tăiaţi în
mod abuziv. Este benefic atât pentru noi, pentru a trăi într-un mediu propice

sănătăţii noastre, dar ajută şi la înfrumuseţarea mediului, care poate deveni un

loc mai verde şi mai frumos! 

 

Apa... sursa vieţii! Fără apă şi oxigen, omul nu ar putea trăi, dar, în mod

paradoxal, acţiunile oamenilor duc la distrugerea surselor vitale de apă. Cum

este posibil acest lucru? Simplu! Omul poluează apa prin aruncarea de deşeuri

radioactive în mări şi oceane, prin deversarea unor substanţe poluante, cum ar

fi petrolul. Chiar dacă omul se gândeşte că aruncând aceşti poluanţi în mări şi

oceane apa potabilă nu va fi şi ea poluată, acest lucru este fals.  
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Prin poluarea mărilor şi a oceanelor , de fapt, este poluată pânza freatică, sursa

tuturor apelor, atât potabile, cât şi nepotabile. Apa aşa-zis potabilă este, în

realitate, un real pericol pentru sănătate, prin depăşirea procentului admis de

nitraţi. Eu cred că oamenii ar trebui să conştientizeze faptul că aceste acţiuni

sunt poluante pentru mediu şi, iremediabil, au consecinţe negative asupra

sănătăţii, diminuând şi calitatea vieţii. 
 

Acţiunile oamenilor şi dezvoltarea marilor zone industriale duc, din păcate şi la

poluarea aerului pe care-1 respirăm, crescând astfel proporţia gazelor numite „

gaze de seră”, care provoacă modificări ale climei. Planeta devine mai caldă,

provocând topirea calotei glaciare şi, implicit, creşterea nivelului mărilor şi

oceanelor, care ar putea acoperi aşezări, păduri, terenuri cu oraşe şi sate. Dacă
atmosfera Terrei este în pericol, şi sănătatea şi viaţa noastră pot fi în pericol.

Un semnal de alarmă ar trebui să-l constituie şi existenţa aşa-numitelor „găuri

negre” în stratul de ozon al Terrei, ozon care ne protejează de radiaţiile
dăunătoare ale soarelui, care afectează întreaga lume vie. Plantele şi animalele

au constituit dintotdeauna surse de hrană pentru om, dar în condiţiile actuale,

nu mai pot fi considerate surse sănătoase şi complet de încredere. Din ce

cauză? Poluarea solului cu îngrăşăminte şi a plantelor cu insecticide, afectează
atât sănătatea omului, cât şi pe cea a animalelor care consumă aceste plante,

sursa lor vegetală de hrană. Din cauza poluării solul nu mai este fertil, iar pentru

creşterea plantelor sunt necesare, anual, tone de substanţe chimice şi

îngrăşăminte pentru a trata solul pe care se cultivă. Nu este o soluţie bună ca

solul să fie sufocat cu astfel de produşi chimici extrem de nocivi pentru

organismul omului şi al animalelor.  
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Se poate încerca cultivarea pe un teren, indiferent dacă este la câmpie sau la

deal, într-un mod natural, astfel încât produsele obţinute să conţină nutrienţii
necesari unei bune funcţionări a organismului nostru, dar trebuie să lăsăm mai

întâi pământul să respire o bună perioadă de timp, pentru a-şi recupera

fertilitatea. Se poate îmbunătăţi acest lucru prin interzicerea utilizării

substanţelor chimice şi a îngrăşămintelor pe loturile de cultivare şi să se

promoveze astfel lumii conceptul de „ mâncare sănătoasă, cultivată sănătos”. 

 

Dacă am sta să ne gândim, am realiza că am fost dăruiţi de Divinitate cu o lume

frumoasă, cu locuri şi fiinţe minunate pe care trebuie să le preţuim şi să le

protejăm. Credinţa mea este că încă putem salva planeta de la poluare, prin

organizarea unor echipe de voluntariat în toată lumea, care să aibă iniţiativă,

putere de muncă şi dorinţa de a schimba în mai bine situaţia actuală, alarmantă
pentru omenire. 

 

Mi-aş dori ca tânăra generaţie să se gândească mai mult la cum să păstreze şi să
salveze Pământul. Un prim pas îl poate constitui inventarea şi fabricarea unor

automobile electrice, nepoluante, folosirea puterii vântului pentru obţinerea

curentului electric, a instalaţiilor solare pentru încălzirea locuinţelor. 

 

În ţara noastră, o iniţiativă lăudabilă este cea a proiectului „Idei în ţara lui

Andrei”, în parteneriat cu OMV Petrom, prin intermediul cărora s-a început

organizarea unor tabere în care copiii sunt educaţi în spirit ecologic, învăţaţi să
planteze copaci şi să protejeze mediul. Deviza mea este „ împreună pentru o

lume mai bună”. 
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Ce este viaţa eco? 

 

Ce-ar fi ca la această întrebare să-ţi răspund şi eu tot cu o întrebare. Ce este

viaţa toxică? 

 

Ei bine, dacă nu ştii nici asta, am să-ţi răspund tot eu. Viaţa toxică se bazează pe

poluarea care este  în momentul de faţă cea mai mare problemă de pe glob. Ca

să înţelegi mai bine noţiunea de  toxic sau poluant,ce-ar fi să-ţi dau un exemplu.

Cred ca toţi avem cate-o zi proastă în care ne simţim rău şi nu avem chef de

aproape nimic, cam aceasta este definiţia termenului poluare, doar că aici nu tu

eşti cel care se simte rău, ci planeta noastră. 

 

Ca să-ţi faci o idee despre cât de mare este poluarea în momentul acesta pe

glob, am să-ţi prezint nişte statistici: 

 

- În medie, un om produce între unu şi două kilograme de deşeuri pe zi.  prima

vedere această cantitate pare destul de mică, dar având în vedere numărul

nostru pe acest pământ,ea este foarte mare. Dacă am sta să facem o

aproximare, am vedea că în medie se produc între o sută de mii şi două sute de

mii de tone de deşeuri pe zi. Dacă nu o să facem ceva să reducem numărul de

deşeuri, în câţiva ani planeta va fi plină de deşeuri, iar fauna si flora vor fi grav

afectate, putând duce la dispariţia unor plante şi animale sau la mutaţii ale unor

specii. 
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- Un alt factor de poluare ar fi poluarea apelor. Cred că nu mai este nevoie să
spun cât de rău este acest tip de poluare pentru pământ, dar şi pentru oameni.

În primul rând, noi, oamenii, ca să putem trăi avem avem nevoie de apă, dar

dacă aceasta este poluată, ne putem îmbolnăvi foarte rău şi să dezvoltăm nişte

boli noi care s-ar putea răspândi foarte repede şi care ar putea duce la

exterminarea noastră de pe această planetă. 

 

- Un ultim factor poluant este poluarea aerului. Această poluare este realizată
din fabricile care pentru a-şi produce energia necesară efectuării muncii

trebuie să ardă materii prime. Prin ardere se degajă fumul care este foarte

nociv pentru oameni, dar şi pentru animale şi plante. Acest fum este lăsat să se

risipească în atmosferă. Din aceasta cauză, aerul pe care îl respirăm astăzi este

mult mai toxic decât aerul pe care-l respirau strămoşii noştri. În plus, stratul de

ozon care ne protejează pe noi de radiaţiile solare se subţiază din ce în ce mai

mult în fiecare an, din cauza cantităţii mari de fum eliberată în atmosferă. 

 

Acum că ţi-am explicat termenul de viaţă toxică, să-ţi răspund şi întrebării tale. 

 

Viaţa economică sau viaţa eco este inversul vieţii toxice,acest tip de viaţă se

bazează pe bunăstarea ta ca om, dar şi pe bunăstarea planetei tale. Ca tu să fii

fericit pe această planetă, semenii tăi ar trebui să înceteze cu poluarea

acesteia.  

 

Pentru o viaţă mai curată, oamenii au inventat modalităţi de reducere a poluării,

unele dintre acestea fiind: 
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- O primă metodă foarte eficientă este reciclarea. Reciclarea ar putea salva o

groază de resurse ale pământului. Reciclarea constă în refolosirea  unor obiecte

de care nu mai avem nevoie sau a unor obiecte care nu mai pot fi folosite, de

pildă cărţi vechi cu pagini lipsă sau caiete scrise. Reciclarea  hârtiei  ar putea

salva o mulţime de arbori care ne oferă oxigenul fără  de care viaţa nu ar putea fi

posibilă. O altă idee de reciclare ar fi reciclarea recipientelor din plastic şi a

pungilor de plastic. Plasticul este foarte dăunător mediului înconjurător,

întrucât plasticul se descompune foarte greu. Dacă am duce pungile şi

recipientele la un centru de reciclare, acestea ar fi topite şi din ele s-ar putea

realiza acelaşi număr de elemente care au fost topite. 

 

- O metodă de reducere a poluării aerului ar fi ca fabricile care folosesc o sursă
de energie poluantă, cum ar fi cele care pentru putere de muncă sunt obligate

să ardă materii prime, să se schimbe pe o sursă de energie verde, cum ar fi

panourile solare sau în zonele în care vântul este mai puternic, folosirea

centralelor eoliene. Astfel, rata poluării ar scădea semnificativ, iar stratul şi-ar

reveni cu timpul. 

 

- O altă metodă de protejare a stratului de ozon ar fi încetarea folosirii spray-

urilor de cameră sau a odorizantelor de maşină, deoarece acestea prin

structura lor chimică atacă ozonul, întrucât ele sunt eliberate în atmosferă. 

 

- O altă metodă de protejare a mediului înconjurător ar fi reducerea ratei de

folosire a automobilelor pe bază de petrol şi înlocuirea acestora cu nişte

autoturisme care să funcţioneze pe bază de energie eco regenerabilă.  
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 Câţi nu au spus cu regret că s-au născut oameni, că şi-ar dori să fie   stea,

izvor, copac, frunză, pasăre... și nu s-au gândit nici măcar o clipă că
frumuseţea acestora e subiectivă, că privite prin prisma celui plictisit de

viaţă îşi pierd tot farmecul? 

 

De ce să nu vrei să fii om? Din cauza durerii? Dar o poţi ignora

autosugestionându-te şi zâmbind, luptând pentru a da un sens existenţei

tale, pentru a fi de folos semenilor tăi, pentru a te face iubit şi a iubi. Mai

ales pentru a iubi şi a dărui necondiţionat, căci astfel vei primi înzecit.

Dacă nimănui nu-i pasă de tine ca om, ce-ai fi câştigat devenind piatră?

Veşnicia sau liniştea sufletească? Nu, pietrele n-au suflet decât pentru

visători. De ce să exişti într-o inconştienţă totală? Personal, prefer

condiţia de om ca fiinţă spirituală, creator de valori spirituale şi capabil să
transmită cu ajutorul acestora realitatea ce-l priveşte, s-o umanizeze. 

 

Cred că pe toţi ne-au frământat întrebările binecunoscute: De ce sunt

aici pe pământ? Care este scopul meu? Ce trebuie să fac ca să-mi găsesc

locul, fericirea, împlinirea? Toţi ne-am căutat identitatea... căutări febrile,

când totul părea ambiguu, chiar incomprehensibil.  
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Pentru a găsi cât de cât un răspuns la aceste întrebări, am citit cărţi
referitoare la condiţia umană, precum Condiţia umană de Andre Malraux,

în care mi-a atras atenţia un citat despre cei ce încearcă să-şi depăşească
condiţia: Să fii mai mult decât un om în lumea oamenilor. Să scapi de

condiţia umană. 

 

Nu puternic, atotputernic... Orice om visează să fie Dumnezeu. 

 

Interesantă mi s-a părut şi concepţia filosofului francez Blaise Pascal,

conform căreia omul este nimic în raport cu infinitul, tot în comparaţie cu

neantul, un lucru de mijloc între nimic şi tot. El este o fiinţă cu totul

aparte, a cărei natură nu se lasă uşor dezvăluită şi a cărei condiţie este

determinată de păcatul originar. Datorită acestuia, omul a ajuns să fie

prins între setea şi imposibilitatea de a-l cunoaşte pe Dumnezeu, între

căutarea continuă a fericirii şi nefericirea lui aproape iremediabilă, în

condiţiile unui război permanent între raţiune şi pasiune. 

 

În urma tuturor acestor întrebări si lecturi, o concluzie mi-e clară: militez

pentru valoarea sensului pe care viaţa îl are, voinţa de a găsi şi de a da un

sens vieţii este forţa motrice primordială a omului. Consider că omul s-a

născut ca să înveţe, să se descopere, să decidă, să experimenteze, să
crească fizic, mental, emoţional, spiritual,material, să dăruiască şi să lase

ceva bun în urma sa. 
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Dintr-o multitudine de motive adorăm cărţile: pentru că ne fac să ne

simţim   frumoase prinţese cu diademe strălucitoare şi fabuloşi eroi, ne

îndeamnă să visăm şi să sperăm, ne urcă într-o trăsură fermecată şi ne

plimbă prin lumi nebănuite, pe tărâmuri magice, veghează la liniştea

sufletului nostru. 

 

Un simplu obiect în aparenţă, cartea este lumea ta întreagă, e aripa

spiritului tău ce te înalţă în fiecare zi mai sus decât ai sperat cu o zi în

urmă şi mai jos decât vei zbura în ziua următoare. 

 

Dintotdeauna lectura a fost o metodă decisivă de formare a omului, de

definire a  personalităţii sale. Miron Costin, unul dintre cronicarii

moldoveni şi unul din primii scriitori din literatura română, spunea că: Nu

e alta mai frumoasă şi de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cititul

cărţilor, iar cunoscutul scriitor francez Victor Hugo susţine că a învăţa să
citeşti este ca şi cum ai aprinde un foc; fiecare silabă pronunţată este o

scânteie. Despre cărţi se spune că sunt oglinzi, vezi în ele ceea ce ai deja

înăuntrul tău şi că valoarea unei cărţi se măsoară prin ceea ce poţi lua din

ea. Cărţile sunt considerate, pe bună dreptate,umanitatea dată la tipar,

fiindcă lectura lor ne oferă posibilitatea de a trăi mereu altundeva, de a

trăi mai mult şi de a nu fi singuri. 
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Pentru mine literatura este esenţa vieţii. Este poarta de intrare în viaţă.

Unii privesc ficţiunea literară ca pe o copilărie. Dar ea este asemenea

rezultatului unor procese chimice extraordinare. Mereu am iubit

literatura, nu am privit-o ca pe o profesie, am considerat că-mi face viaţa
mai frumoasă. 

Pentru cititorul obişnuit literatura e, mai mult sau mai puţin, prilej de

delectare şi de meditaţie. Pentru specialistul în probleme literare sau

profesorul de limbă şi literatură, ea este o alegere profesională deasupra

unei înclinaţii comune. Pentru cel care scrie literatură, harul creaţiei nu

mai reprezintă un act de voinţă proprie. El vine din voinţa lui Dumnezeu.

Doar Dumnezeu, Marele Creator, a dat unora şansa de a crea, prin

Cuvânt, lumi noi, speranţe, dar şi temeri. 

In înţelegerea mea, creaţia este rezultatul acţiunii unei forţe superioare,

Creatorul, asupra uneia inferioare care va deveni creaţia. Creatorul,

înzestrat cu har divin este pregătit a dărui fără măsură din forţa sa

creatoare, îmbunătăţind permanent creaţia până la desăvârşire. In tot

acest proces, creaţia primeşte permanent, iar creatorul dăruieşte

permanent. Astfel se nasc minunate opere literare a căror lectură ne

captivează, ne prinde în mrejele ei, facându-ne să iubim literatura şi

cărţile. 
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