
Au secat tasnitorile
Serviciile de Ambulanta din tara primesc mii de apeluri zilnic de la oameni care cad pe strada, nauciti de
caldura. Oricat ne sfatuiesc medicii, nu putem sta ascunsi toata ziua in casa. Iar pe strada sau in parc e
aproape imposibil sa gasesti o tasnitoare din care sa curga apa. Caldura mare, bibicule! Stai in casa, te
sufoci, ca n-ai aer conditionat. Stai in birou, iti vajaie capul de la blestematul de aer conditionat, de parca
te-a lovit Doroftei cu croseul. Dar cel mai rau e sa iesi afara. Mai ales daca ai copil mic sau un nepotel pe
care sa-l duci in parc. Cu toate astea, o puzderie de prichindei se zbenguiau ieri in Parcul Herastrau din
Capitala. Locurile de joaca sunt ferite de soare, iar parintii si bunicii stau la umbra, pe banca. Dilema
apare cand ala micu� se murdareste si trebuie spalat sau cand i se face sete. Pe alee gasesti o tasnitoare
din care jetul de apa se inalta o jumatate de centimetru. O educatoare tanara, de la o gradinita particulara,
se chinuia cu sapte piticoti in jurul agregatului. Inchidea robinetul, sa se faca putina presiune pe coloana,
apoi il deschidea si, cu o miscare rapida, insfaca un caus de apa, cu care sa-i racoreasca pe micuti.  "Am
avut o sticla mare de apa, dar s-a terminat" , ne-a explicat, obosita de atatea manevre la robinet. Cum a
plecat educatoarea cu cei sapte pitici, s-au infipt la tasnitoare alti copii, care asteptau la coada. Neavand
supraveghetor, au pus gura pe metalul scorojit si au inceput sa traga cu pofta apa, care venea parca din
fundul pamantului. Ei n-au vazut la televizor campania despre cum se transmite hepatita A si B. Si
oricum, erau prea insetati ca sa mai tina cont de cine stie ce virus invizibil. Pompa de la intrarea in parc
nu merge deloc. Nici vrabiutele nu se opresc din zbor, asa e de secata. Iar cea la care vin copiii in
pelerinaj clipoceste de cateva zile, ne-a spus o bunica. De vina ar fi instalatorii, ca nu dau presiune ca
lumea, ne-au dezvaluit ingrijitoarele parcului, care udau rondurile de flori. 
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