
Aventuri din taxi
Cate nu se intampla la volanul unei masini! Dar si mai important e ce se petrece pe bancheta din spatele
soferului. De la comentarii rautacioase la adresa genului de muzica care rasuna in boxe si pana la
declaratii spontane intre indragostiti, taximetrele din Sibiu sunt martori fara voie la scenele de viata fara
perdea a clientilor.O viata lunga cat pentru…o cursa.
  Practica meseria de taximetrist de aproximativ trei ani si deja are atat de multe de spus. in tot acest timp,
tanarul Cristian Pintilie a avut parte de experiente care mai de care mai neobisnuite la volanul taxiului. «
La inceput mi-am imaginat ca este o meserie frumoasa dar pe parcurs m-am convins ca nu e chiar asa.
Mai in gluma, mai in serios, e o profesie din care se castiga doar cat sa-ti poti intretine prietena si doar din
cand in cand sa-ti mai cumperi o haina de firma. in rest, neplaceri sunt la tot pasul. Gaurile din asfalt imi
dau cele mai mari batai de cap, mai ales in cartierele Gusterita si Terezian. in plus, traficul aglomerat
creeaza tot mai multe probleme si ne incurca circulatia. Ce pot sa zic ? Pentru unii dintre noi, tinerii,
taximetria e singura sursa de venit si ne ajuta sa traim in lipsa altei meserii. Cat despre intemeierea unui
camin, putine sanse. » marturiseste din propria experienta tanarul de 25 de ani.
  Rep : Cu ce situatii mai putin placute te-ai confruntat pana acum ?
  C.P: Cate nu sunt de povestit aici ! Am avut parte de intamplari comice pe de-o parte dar, pe de alta
parte, am fost implicat si in situatii periculoase. Meseria de taximetrist e destul de riscanta, mai ales daca
te trezesti in masina cu grupuri de tineri agresivi sau in stare avansata de ebrietate. Odata, chiar, am fost
amenintat cu cutitul da ram reusit sa-mi pastrez calmul si, din fericire, am scapat cu bine.
  Rep : Spuneai de intamplari comice…
  CP : Da. Ţin minte cum mai demult o tanara domnisoara s-a urcat in masina si a luat o pozitie mai
putin...decenta. Şi-a desfacut picioarele si practic...a incercat sa-mi faca avansuri. Pe fata, a fost o invitatie
la sex. in astfel de momente, cel mai important este sa nu reactionezi deplasat si sa dai frau liber primului
instinct. Mi-am vazut de drum si am dus clienta la destinatie, fara sa-i fac jocul. Alta data, o mama si-a
uitat copilul in masina. Dupa cativa metri l-am auzit pe cel mic razand si am ramas surprins. intre timp,
femeia a sunat la dispecerat si in cele din urma si-a recuperat copilul. La fel, mi s-a mai intamplat sa duc
la Maternitate o femeie careia i se rupsese apa. De Valentine’s Day am dus un cuplu de indragostiti de
vreo 18 ani. Cei doi se sarutau pe bancheta din spate si si-au jurat iubire pana cand moartea ii va desparti.
Cred ca orice taximetrist a avut parte de aventuri de acest gen macar o data si sigur are ce povesti.
  Rep : Ce ai de comentat in privinta clientilor ?
  CP : Nu se cuvine ca doar clientul sa fie multumit ci deopotriva si soferul care ii asigura cursa. Ar fi
bine ca oamenii care urca in taxi sa dea dovada de mai mult bun simt, sa fie mai respectuosi si mai
manierati. Nu strica sa te porti frumos cu omul de langa tine. Cat despre plata la sfarsitul cursei, batranii
cu pensie de 180 de lei de multe ori sunt iertati, ca sa nu mai spun de fetele dragute pentru care, din cand
in cand, plimbarea este din partea casei.
  Rep : Cum ai descrie profesia de taximetrist ?
  CP : E o munca destul de obositoare. Oboseala se trage, in primul rand, de la traficul infernal din oras.
Apoi mai sunt si clientii nemultumiti din te miri ce motiv sau cei care ne condamna ca noi taximetristrii
suntem pericol pe patru roti. Sa stai ore intregi la volan si sa te concentrezi la semnele de circulatie nu e o
treaba tocmai usoara. in rest, ma inteleg de minune cu colegii de serviciu. N-ar strica insa daca am avea
fiecare in masina cate un GPS ,un televizor sau macar aer conditionat in masinile care inca nu au astfel de
dotari.
  Rep : Ai reprosuri de facut? Şi daca da, cui ?
  CP : Nu neaparat. Ma bucur ca in aceasta iarna strazile din Sibiu au fost deszapezite in totalitate. Cu
poleiul a fost mai greu dar ne-am descurcat. Ca si sugestie…statul ar trebui sa acorde mai mult de 15
puncte celor care conduc toata ziua. 30 ar fi de ajuns, si asta pentru ca tamponarile in trafic si amenzile
sunt greu de evitat in situatia in care esti nevoit sa sofezi in permanenta. in rest…rog frumos
domnisoarele sa nu-si mai uite agrafele, telefoanele mobile sau portmoneele in masina si, in general, am
rugamintea la clienti sa acorde mai multa atentie bunurilor personale.
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