
 
                                                     
Personaje: Ecologiştii, Industria, Povestitorii 

 
Industria: 
 

 
 

-Sunt colosul planetei, 
Produc de toate, orice, 
Economia națională  
E-n mâinile mele!  
În lung şi-n lat, 
Lumea de-ai colinda, 
Pretutindeni, uzine, fabrici şi mine  
Precum frunza şi iarba, 
Vor răsări în calea ta.  
Extrag și prelucrez  
Combustibili şi materii prime, 
Unelte de muncă, mijloace de producţie 
Ori bunuri de consum 
Produc în folosul omenirii. 
Exploatez şi prelucrez petrol, 
Cărbuni şi gaze naturale, 
Extrag şi prelucrez metale. 
Am fabrici de textile şi de pielărie,  
Ca să te găteşti cum îţi place ţie. 
Valorificând cărbunii, țițeiul, gazele 
naturale, căderile de apă şi lemnul 
Ţi-asigur energia termică şi electrică 
De ai lumină şi căldură în casă,   
Plăcut şi confortabil ambientul.  
Prelucrez material forestier, 
Defrişând hectare întregi de teren 
Doar omul nu poate trăi în casa sa, 
Fără mobilă, chibrituri, hârtie, 
Uşi ori produse de papetărie. 

Am înălţat progresul pe cele mai înalte 
culmi 
Construind maşini de lux, camioane, 
locomotive, vagoane,  
Metrouri, nave maritime sau fluviale, 
Rachete, nave spaţiale, avioane, 
Cât omul mai sus decât pasărea să poată să 
zboare.... 
Căci omul de azi mult a evoluat, 
Temerar şi de cunoaştere însetat,  
Până şi pe lună, 
Talpa sa a călcat! 
La marea cucerire a universului,  
Cutezător, el s-a şi îmbarcat. 
Cercetează tărâmuri îndepărtate,  
Lumile cu galaxia noastră învecinate, 
Parcă tot întrebându-se de-un gând 
frământat: 
Suntem oare singuri în acest Univers 
nelimitat?   
Cine oare ne-a creat?... 
Tenace, harnic şi priceput la de toate, 
Omul astăzi, viaţa mult şi-a uşurat, 
Aidoma unui zeu,  
Natura a subjugat! 
Omul preistoric, din peşteră evadat, 
A rămas departe în timp, în urma noastră, 
Aproape că l-am uitat şi uitat... 
Căci uite, omul este acum zeul pământului, 
Ştiinţa şi tehnologia 
Sunt în mâinile lui, 
Să te şi cruceşti cât a putut omul evolua 
De-a lungul timpului! 
       
        Ecologist 1: 
(Cu banderola- Încălzirea globală) 
 
O fi aşa, nimic de spus, 
Omul chiar pe drept cuvânt,  
S-a depăşit pe sine însuşi!  
Ştiinţa şi tehnologia ce-i drept, au făcut 
înainte mulţi paşi, 
Omul a evoluat, 
Dar încălzirea globală acum ne paşte,  
Fiindcă Planeta Pământ tot el a poluat!  
Şi ţinând-o tot aşa,  
Până la urmă, nivelul mării se va ridica,  
Clima se va schimba, 
Gheţarii se vor topi cândva, 
Multe specii vor dispărea, 



Poate chiar rasa omenească,  
Asemeni dinozaurilor, 
În timp, va dispărea! 
 
 

 
 
     Ecologist 2: 
(Cu banderola- Reciclare, recuperare, refolosire) 
 

-Industria, agricultura, tehnologia 
Ce-i drept, au progresat 
Dar totodată,  
Şi maldărele de deşeuri, 
Astăzi, cât zgârie-norii,  
S-au înălţat! 
Aşa-i, industria multe ne-a fabricat, 
Ea,  ce-i drept, viaţa ne-a uşurat, 
Dar din păcate, ne-a adus şi poluarea 
Ce influenţează nefast 
Întreg ecosistemul natural! 
Şi uite, tot exploatând şi prelucrând cu 
nemiluita, aşa, 
Resursele naturii sunt acum pe cale de a se 
epuiza. 
Căci pe măsura dezvoltării industriale  
Şi a exploziei demografice, 
Au apărut din păcate, 
Şi mult prea multe deşeuri  
Multe, precum plasticul, 
Nebiodegradabile!  
 
Ecologist 3- (Cu banderola-  Opriţi poluarea 
apei!) 
 
-Poluarea apei 
Poate afecta grav, mediul! 
Plasticele, pesticidele, ierbicidele,  
Insecticidele, fungicidele,   

Plumbul şi deşeurile radioactive  
Ce se deversează cu necugetare,  
În apele Terrei, 
Ne ucid flora şi fauna, 
Ne aduc bolile...   
Apa a fost dintotdeauna elementul vital în 
societatea umană,  
Aşezările şi civilizaţiile înflorind în 
prezenţa resurselor de apă potabilă, 
Ca muştile pierind oamenii uneori, în 
istorie, 
Odată cu dispariţia apelor sau cu poluarea 
acestora! 
 
Ecologist 4- (Cu banderola-  Opriţi poluarea 
solului!) 
 
- Poluarea uscatului este cea mai dificil de 
măsurat şi de controlat, 
Iar faţă de aer sau apă, 
Solul este mult mai dificil de curăţat! 
Aşa că atunci când plecaţi într-o plimbare 
Şi vă dă ghes inima la o campare, 
Aveţi grijă şi amintiţi-vă 
Că deşeurile menajere aruncate la 
întâmplare prin păduri,  
Provoacă mari daune ecosistemului! 
Chimizarea în exces a agriculturii  
Duce la tulburarea echilibrului solului!  
Pesticidele, de pildă, se concentrează de-a 
lungul lanţurilor trofice, 
Pentru plante şi animale, fiind extrem de 
toxice! 
 
 
Ecologist 5- (Cu banderola-  Nimic nu se 
pierde, totul se transformă!) 
 
Odată cu evoluţia şi creşterea populaţiei 
Şi a gradului de civilizaţie,  
Omul produce azi şi mai multe gunoaie 
decât înainte. 
În coşul de gunoi din propria bucătărie, 
Priviţi mai cu mai multă luare-aminte 
Şi veţi observa că ceea ce credeaţi că sunt  
Numai nişte lucruri inutile, 
Pentru natură, unele pot deveni nocive, 
Precum pungile din plastic şi bateriile, 
Iar altele sunt de fapt, 
Valoroase resurse de materii prime pentru 
industrie! 



Aşa că gândeşte-te mai bine, de două ori 
înainte  
De a azvârli ceva la gunoi! 
 
Ecologist 6 (Cu banderola-  Nimic nu se 
pierde, totul se transformă!) 
 

 
 
Toate ca toate, 
Dar ce te faci cu deşeurile 
nebiodgradabile?  
Căci uite, ştiinţa azi, la precizie, a estimat 
Că recipientele din metal,  
Din aluminiu, în general, 
Se degradează  
Abia în 2-300 de ani?  
Iar  PET-urile şi pungile din plastic,  
Dezastre aduc lanţului trofic, 
Căci ele din păcate,  
Sunt nebiodgradabile   
Şi sunt ingerate de bietele animale 
Care se-mbolnăvesc ori mor sufocate 
Din cauza PET-urilor şi a pungilor din 
plastic,  
Din necugetarea oamenilor, în ape, 
neglijent aruncate... 
Deşeurile, mai ales cele industriale,  
Constituie adevărate surse de risc pentru 
sănătate! 
Acestea conţin prea multe substanţe toxice  
Precum uleiuri, pesticide, metale grele,  
Şi nu doar flora şi fauna vor avea de 
suferit, 
Ci în timp, îţi vor afecta şi ţie, starea de 
sănătate, omule! 
 
Ecologist 7 (Cu banderola-  Reciclează 
deşeuri!):  
Dar la aceste neajunsuri, de bună seamă,  
Există şi soluţii 
Odată ce deşeurile menajere  

Conţin cantităţi apreciabile de materiale 
refolosibile! 
Doar cu puţină voinţă de la fiecare om în 
parte,  
Acestea pot fi colectate şi valorificate!  
Aşa că dacă ai sorta pe categorii, deşeurile 
din preajma ta,  
Multe tipuri de materiale aparent inutile, 
S-ar putea recicla:  
Hârtie, carton, sticlă, aluminiu, metale 
neferoase,  
Reciclate, tot ţie omule, 
Ţi-ar putea aduce foloase!  
Nu mai fi naiv şi necumpătat, 
Resursele Pământul nu sunt infinite, 
Cum de ai uitat?!.... 
Înainte, în istorie,  
Oamenii mai puteau cuceri noi teritorii, 
Însă acum pământul e suprapopulat,  
Problema reciclării deşeurilor, 
Este un imperativ major, 
De neamânat!  
 
Ecologist 8 (Cu banderola-  Reciclează hârtie!):  
 
- Pentru fabricarea câtorva ambalaje de 
hârtie, 
Sunt tăiaţi prea mulţi copaci din pădure! 
Pentru tipărirea unui cotidian de mare tiraj  
Este nevoie de tăierea a 1500 de arbori cu 
o vârstă de 50 ani! 
Iar fiecare tonă de hârtie reciclată  
Salvează 17 copaci odată! 
Multe materiale de împachetat,  
Cartoane, hârtie de ziar,  
Sunt materiale tocmai bune de reciclat!  
Prin reciclarea hârtiei,  
Mulţi copaci n-ar mai fi tăiaţi din pădure, 
S-ar reduce poluarea,  
S-ar economisi energie!... 
În ceea ce priveşte defrişarea,  
Lumea pierde peste 14 milioane de hectare 
de pădure pe an, 
Adică o suprafaţă mai mare decât Grecia 
de azi... 
Şi de-ar fi doar asta întreagă paguba, 
Dar efectele secundare ale defrişării 
Sunt fragmentarea şi degradarea solului,  
Alunecările de teren, dispariţia speciilor 
exotice...  



Şi-atunci, ţi-ai pus întrebarea vreodată:  
Câţi copaci ai plantat şi tu, la viaţa ta, măi 
omule?... 
 
Ecologist 9 (Cu banderola-  Reciclează  mase 
plastice!):  
 

 
 
- Pungile de plastic nu sunt biodegradabile, 
Sunt din petrol fabricate  
Şi-ajunse lesne în ape,  
Dezastre pricinuiesc florei şi faunei 
acvatice,  
Peştilor, ele le-aduc pieire, moarte....  
În loc să polueze apa râurilor sau suprafeţe 
mari de sol, 
PET-urile ar putea fi mai degrabă,  
Colectate şi reciclate foarte uşor!  
Din 10 PET-uri reciclate  
Se poate fabrica un tricou  
Sau un metru pătrat de covor...  
Cu fiecare tonă de plastic reciclat  
Se economisesc vreo 800 kg de petrol brut, 
Aurul negru cum i se zicea altădat`... 
 
Ecologist 10- (Cu banderola-  Reciclează  
sticla!):  
 
- Sticlele şi borcanele aruncate anual de 
oameni 
Ar putea umple în două săptămâni, 
Fostele turnuri gemene,  
Word Trade Center, 
Din New York! 
Energia economisită reciclând o singură 
sticlă ori un singur borcan 
Ar putea lumina un bec de 100W timp de 
patru ore! 

Deci efortul tău n-ar fi în zadar! 
De reciclezi sticla, 
Reduci poluarea aerului,  
Reduci consumul de apă, 
Economiseşti energia!   
 
Ecologist 11-(Cu banderola-  Reciclează   
metal!):   
 
-Ambalajele metalice rezistente la 
coroziune şi la deformare,  
100% sunt reciclabile!  
Şi-apoi, prin recuperarea acestor deşeuri, 
Se poate realiza o mare economie  
De resurse financiare şi de energie. 
În natură, în zonele de campare montane,  
Te şi cruceşti câte cutii de conserve  
Şi doze de băuturi  
La tot pasul, îţi răsar în cale!  
Nu sta cu mâinile-n sân, fluierând doar a 
pagubă 
Cu gândul la nesăbuinţa umană 
Cât de sus a urcat, 
Ci acţionează mai bine, ecologic,  
Dar nu de pe azi, pe mâine, 
Ci imediat! 
Reciclând metale, 
Poluarea şi consumul de energie se vor 
diminua! 
Gândeşte-te doar că un televizor poate 
funcţiona trei ore încontinuu  
Cu energia economisită prin reciclarea unei 
singure cutii de aluminiu!... 
 
Ecologist 12: 
 
Iar atitudinea ecologică a fiecărui 
pământean, 
Chiar şi de ar însemna doar o piesă 
minusculă 
Dintr-un uriaş puzzle universal, 
Tot ar fi ceva mai mult decât indiferenţa 
Cu care prea ne-am tratat din păcate,  
În ultimul secol,  planeta!.... 
Ce este mediul? Te-ai întrebat? 
Tot ceea ce se află în jurul nostru, e-
adevărat! 
Vieţuitoare, obiecte, hrană, adăpost, apă şi 
spaţiu,  



Este aerul pe care îl respiri zilnic, cu 
nesaţiu.  
Soarele care ne dă căldura,  
Verdeaţa pe care ne-o dă natura, 
Apele, tot ceea ce se poate vedea, simţi, 
mirosi, auzi sau gusta! 
Habar nu ai omule,  
Cât poţi fi de conectat  
La mediul ce pulsează-n preajma ta!  
Cu toate acestea, 
Noi, rasa umană,  
Cu ştiinţă şi tehnologie atât de avansată, 
Mediului în care trăim, 
Nu-i aducem totuşi, câştig,  
Cât mai mult pagubă!   
“Muşcăm mâna ce ne hrăneşte”, 
Mai degrabă!... 
 
Ecologist 13:  
 

 
 
-Oameni dragi, pe globul acestei Terre,  
Simpli locatari,  
De ce mereu uitaţi  
Că nu există decât o singură planetă 
Pământ 
Ce nu-i doar a noastră, 
Ci şi a viitorilor urmaşi? 
Planeta aceasta pe care trăim 
Nu este aşa cum aproape zilnic gândim, 
Doar un El Dorado,  
Unde-n huzur să trăim, 
C-un singur gând în  minte: 
Să ne-mbogăţim!  
Este şi un organism viu, 

Pe care noi, fiinţele vieţuim 
Şi pe care trebuie să-l ocrotim!  
 
 
Povestitor 2: 
 
Iar sufletul omului e simţitor, 
Şi de-ar trăi pe-un maldăr de aur, 
Tot după natură, mereu ar duce dor... 
Şi câteodată, lehămetit de tot din preajma 
sa, 
Dincolo de cartea ce multe l-a-nvăţat,  
De biblioteca din care atâta ştiinţă mintea 
sa a adunat, 
De şifonierul în care straiele şi-a atârnat, 
El simte doar suspinul arborelui ce pentru 
făurirea lor, a fost tăiat... 
Şi-atunci, şi-ar dori să-l revadă iarăşi 
înintea sa,  
Maiestuos şi rămuros cum fusese cândva, 
Cu trilul păsărilor cuibărite-n coroana sa, 
Iar el, odihnindu-şi zbuciumul gândurilor, 
la umbra sa... 
Privindu-şi în oglindă, al său chip, 
I se-ntâmplă deseori, 
Să nu se mai vadă pe el, 
Ci doar o mare întindere de nisip, 
Materia din care geamul acela fu plămădit.. 
Şi-atunci, şi-ar dori să hoinărească desculţ,  
Aidoma unui copil, 
Pe ţărmul mării, pe-o nesfârşită întindere 
de nisip...                                 
Iar când de semeni şi de viaţa-i tumultoasă 
Se simte ostenit, 
Şi-ar da câteodată,  
Chiar şi averea toată, 
Să mai poată o dată, 
Măcar pentru încă o viaţă, 
În peştera omului preistoric, 
Să se întoarcă... 
Şi-atunci? Ce mi-s cărările acestui destin 
În care secunda se confundă cu veşnicia 
La infinit, 
Odată ce omul de-acum şi din orice timp 
Este unul şi-acelaşi, 
Aidoma omului preistoric?  
 
 
 
 



Povestitor 3: 
 
Puterea omule, e-acum în mâna ta! 
Nicio vieţuitoare de pe Terra  
Nu se mai poate mândri cu înţelepciunea 
ta! 
Dovedeşte acum, nu altcândva, 
Că planeta aceasta o poţi şi proteja,  
Nu doar în folos personal, exploata! 
În acest univers infinit, 
Învârtit ca-ntr-un scrânciob, 

În jurul unei stele de foc, 
Putere herculeană se-ascunde de fapt, în 
mintea ta, 
Încât aidoma titanului Atlas, 
Şi tu ai putea 
De ţi-ai pune în minte 
Şi-ai vrea,  
Bolta cerească  
Pe umerii tăi,  
Dârz a purta!....  
 

 
 

 


