
Apa de ploaie
Centura nu va mai fi. Deci nu vom mai avea despre ce sa ne facem interesati, pentru a nu veni mai apoi la
protest. Deci. Putem sa ne declaram aversiunea fata de alter probleme ale orasului. pentru a sta apoi cu
mainile in san. Spre exemplu, ne-am putea arata foarte nemultumiti de sistemul de scurgere a apelor
pluviale, pe blocurile care au primit de curand mansarda. Putem sa stam cu mainile in san, comentand pe
site-urile ziarelor despre apa de ploaie, care se scurge direct la baza blocurilor cu mansarde. Investitiile,
care, la prima vedere s-au aratat benefice, au venit cu un cusur mare cat blocul: sistemul de eliminarea a
apelor de ploaie. Cu alte cuvinte, inainte, un bloc avea scurgerea apei de ploaie prin tevi interne, care
ajungeau in canalizare. Unele mansardari au dus la astuparea tevilor cascate pe acoperis ca niste buzunare
de politician. Dupa mansardare, constructorii au montact scocuri, iar apa se scurge acum pe marginea
blocului, direct in pamant. Nu mai ajunge direct in canalizare. Ajunge in solul scurt de la parter. Astfel,
mansardele au rezolvat problemele etajului patru, dar au aruncat apa si mucegaiul la parter. Sunt destui
proprietari de apartament care stau la parter si care se plang de apa de ploaie ce se aduna sub geamul lor.
Unii au chiar ghinionul sa studieze in fiecare zi noi infiltratii in pereti. 
  E o problema la care se pare ca nu s-au gandit multi constructori de mansarde. Sau au uitat sa sa
gandeasca. Nu zic ca toate mansardarile au adus probleme. Dar sunt destule cu. 
  Avem, iata, inca o problema pe care o vom comenta cu pieptul dezgolit pe internet, chiar pe acest site.
Cand si daca se va pune problema unui protest, vom ramane in fata monitoarelor. Asteptand rezolvarea de
la eroii legendari ai zilelor noastre. Gen Klaus Johannis. 
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