Natura nu iartă!
Din punct de vedere agricol, anul 2012 se arăta destul de promiţător pentru locuitorii
comunei Grămeşti. Senzatia aceasta au trăit-o oamenii până în ziua de 15.07.2012, când,
o furtuna cu grindină „le-a dărâmat un munte de speranţe”. Bucăţi de ghiaţă de mărimea
nucilor “căzute din cer” le-a distrus recolta în proporţie de 90 – 95 %.

Cultură de porumb afectata de grindină.
Stau oamenii şi se întreabă cu ce au greşit faţă de Dumnezeu, ce păcate au de ispăşit ?
Păcatele lumeşti ale lor nu le prea cunosc şi chiar dacă le-aş intui, nu sunt eu in drept să le
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judec.
Păcate faţă de Natură (aer, apă, sol), unii dintre ei, in special o parte din cei cu
atelaje hipo, înclin să cred că au destule… Nu aş aduce aceste acuzaţii dacă nu aş vedea
aruncate peste tot
( în: apa, zăvoaie, pădure, şanţuri de irigaţie, pâraie, etc.) deşeuri şi gunoaie de tot felul,
de la sticle şi pungi de plastic până la animale moarte.
Oameni buni ! oare ati uitat sau nu conştientizaţi că apa este sfinţită ? O folosiţi la
băut, la mâncare, vă spalaţi cu ea, va scăldaţi în ea, etc. Din pădure luaţi lemne, ciuperci,
fructe de pădure, etc. Din aer luaţi oxigenul indispensabil vieţii. Voi daţi în schimb
gunoaie ! Unde este recunoştinţa voastră faţă de toate aceste daruri dumnezeieşti de care
vă bateţi joc ?
Vă întrebaţi apoi de ce toate necazurile dau peste oameni ?
Desigur, ziceţi că aia nu e apa voastră, pădurea voastră, zăvoiul vostru,… Ei bine,
aflaţi că toate aceste bunuri sunt ale noastre la toţi şi ale „urmaşilor, urmaşilor vostri”,
sunt daruri de la Dumnezeu şi nu trebuie să le transformăm in depozite de gunoaie!
A arunca gunoaie într-o apa curgătoare este cam acelaşi lucru cu a scuipa in fântănă .
Dacă totuşi aveţi deşeuri de la construcţii dărămate care nu se pot colecta în saci, solicitaţi
sprijinul Administraţiei publice locale pentru a vă indica locul unde le puteţi depozita.
Pentru cetatenii onesti, avem rugamintea, daca vedeti persoane care descarca, lasa, sau
care arunca deseuri in albia raului Siret, in zavoi, in santuri de irigatie, in padure, etc,
fotografiati-le discret cu telefonul mobil ( fara ca ele sa stie) pentru a fi „promovate” ca
„buni gospodari” pe site-ul comunei Gramesti.
Va multumim si va dorim sa traiti intr-un mediu curat !

Data: 20.07.2012

A consemnat,
Valentin Ignat
Manager R.E.C.L. Gramesti
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