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CE PĂŢANII ÎN PIAŢĂ! ŞI ÎN DRUM SPRE PIAŢĂ! SPIONAJ? NU! DOAR OBSERVARE! 

                  Pentru o zi am fost agent de mediu în cadrul SNV. Am avut ca sector PIAŢA. În drum spre piaţă am 
văzut doi poliţişti. Unul fuma. Când şi-a terminat ţigara, a aruncat chiştocul pe trotuar. Ştiindu-mi datoria, m-am 
aplecat să-l iau. Cel care fumase m-a întrebat:
- Ce faci aici?
- Păi, ce să fac? Iau chiştocul pe care tocmai nu ştiţi să-l puneţi la gunoi, am răspuns eu, adunându-mi forţele de 
curaj, doar eram agent de mediu. 
Poliţistul a roşit şi m-a întrebat din nou:
- Cine eşti tu şi gaşca asta?
 - Eu? Fac parte din voluntarii mici ai Volsimului, am răspuns cu mândrie.
- Şi nu avem voie să aruncăm chiştoace pe jos? interveni celălalt.
- Nu!am răspuns eu, încurajată fiind de şoaptele colegelor :”Acum du lupta la sfârşit!Hai, nu ne fă de ruşine! Tu  
eşti cea curajoasă.Nu te lăsa! Doar avem dreptate, nu!”

- Măi, fetele astea sunt bune!Aveţi dreptate! E bine ce faceţi!au spus cei doi poliţişti într-un final.
 Ajunse în piaţă, Ligia şi Bianca  îmi atrăseseră atenţia asupra unui om care mânca seminţe şi cojile le arunca lângă 
el. 

- Ă...ă...ă... am început cam stângace.
- Emima!m-a strigat dojenitoare Clara.
- Scuzaţi-mă, domnule, dar este coş de gunoi! 
- În acest timp, Ligia, Erji, Bianca şi Clara s-au pus să strângă cojile.
- -Poftim, au sosit gunoierii! spuse omul, după care a urmat o înjurătură urâtă la adresa primăriei.
- Nu suntem gunoieri!l-am înfruntat eu în numele tuturor, apărându-ne  demnitatea.

   Spre surprinderea mea, nu am mai putut continua fiindcă acest personaj a dat drumul seminţelor să cadă. Ştia că 
noi le vom aduna. Deci, a făcut-o mai mult în batjocură. Le-am adunat şi le-am aruncat la coş. Puterea exemplului 
poate are mai mare efect pentru el decât vorbele mele zadarnice.
      Ce să mai zic, am fost apreciaţi de unii că dăm exemplu frumos şi chiar admonestaţi de alţii fiindcă suntem prea 
mici să le dăm lor lecţii. Oare? Noi şi cei care ne educă aşa de frumos nu vă credem! De mici trebuia să fiţi învăţaţi 
şi voi să trăiţi în curăţenie. Niciodată nu e prea târziu, însă lăsa-ţi-ne să vă arătăm că ştim mai bine ca unii dintre 
dumneavoastră să ne comportăm civilizat şi să protejăm mediul în care trăim. Va fi mai bine pentru toţi!
   Noi, cei cu sectorul piaţă, era să fim udaţi de un om cu furtunul fiindcă spunea el :„-Protejaţi natura? Hai să vă 
dau ceva de la natură!”şi a încercat să ne stropească, însă noi l-am evitat şi am părăsit zona. 
   Alţi colegi de-ai noştri au întâlnit numai oameni care păstrau curăţenia. Bravo lor, celor care ştiu să se comporte 
civilizat într-o lume pe care o vrem curată din toate punctele de vedere!

                                                                             (Emima Buble, agent de mediu pentru o zi)

         INSTANTANEE SURPRINSE DE FOTOREPORTERII DIN „PRESA MICĂ” ÎN PERIOADA SNV

  
   S-au udat pomi, s-au igienizat zonele verzi , am cutreierat pădurea şi malul râului... A FOST FRUMOS! 
  SĂ TRĂIŢI BINE ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS! SNV s-a încheiat? Nu!În fiecare zi poţi fi voluntar! 
PRESA  MICĂ:  Andreea  Szocs,  Adela  Ionaş,  Cristina  Kovacs,  Roxana  Homorodean,  Denisa  Amarandei,  Emima  Buble, 
Georgiana Arăzan, Alexandra Băluş, Vlad Joldiş, Daria Humiţă, Bianca Lungu
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