
Cine-a pus pubela-n drum, ala n-a fost om nebun!
Ce spui cand vezi o casa frumoasa, noua, la poarta careia e parcata o masina, nici prea scumpa, nici din
cale afara de ieftina? Dincolo de presupuneri si ipoteze, esti tentat sa spui ca oamenii care locuiesc acolo
au descifrat tainele traiului civilizat, ca folosesc veceul, dusul, aragazul, frigiderul, masina de spalat.
Cosul de gunoi? Sacul menajer? Pubela? Teoretic, daca ai deprins utilizarea celor insirate mai devreme,
folositul sacilor menajeri si pubelei ar trebui sa fie floare la ureche. Buuun. Cartierul Tineretului este acea
zona din Ţiglari unde s-au construit de curand case frumoase, unde s-au asfaltat strazile si unde esti tentat
sa spui ca locuiesc oameni civilizati. intr-adevar, locuiesc. Cu o nuanta: locuiesc ŞI oameni civilizati.
Zilele trecute ati putut citi in Tribuna despre nemultumirea unor locuitori din cartierul Ţiglari, care
reclamau faptul ca mai multi vecini din Tineretului vin si arunca resturile menajere in containerele
amplasate in fata blocului lor. Nu vom intra acum in detaliile acestei povesti cu mirosuri grele, ci vom
incerca doar sa raspundem la o intrebare simpla: daca tot ti-ai construit o casa, ti-ai utilat-o, ce mama
naibii te impiedica sa-ti inchei un contract cu o firma de salubrizare? Firma de salubrizare e cea care vine
si ridica gunoiul pe care il producem noi, vrand-nevrand. Pentru a incheia un astfel de contract nu-ti
trebuie nici master, nici studii aprofundate, ci doar putin bun simt si constientizarea unei realitati limpezi
ca lumina zilei: traiesti, deci produci resturi menajere. De la PET-urile din care bem apa minerala, de la
cojile de ceapa, de la ambalaje, de la cotoare, de la ce vrei tu, se produce gunoi. Pentru ridicarea caruia
trebuie sa platesti, ca pentru orice alt serviciu. Asa cum nu te duci in boschetii din parc sa te usurezi, ci
folosesti veceul racordat la reteaua de canalizare (serviciu pentru care platesti), tot asa ar trebui sa te
raportezi si resturile menajere. Pentru un om normal, inzestrat cu bun simt, problema scapatului de
resturile menajere e o chestiune cat se poate de simpla, insa pentru multi "gospodari" din Tineretului,
gunoiul e un prilej numai bun de demonstrat calitati de smecher pus pe fentat orice, inclusiv pe el insusi.
Ce face proprietarul de spirit intreprinzator? in primul rand, nu face contract cu firma de salubrizare. E
mare smecher? Este. E cu 20 de lei mai bogat. Apoi, cand i se umple sacul cu gunoi, il pune in portbagaj
si-l duce cu masina pana la containerele pentru care platesc "fraierii" de la blocuri. Sau, ca sa fie
economia cap - coada, parcurge distanta (apreciabila) pe jos, in slapi. Asta, in cazul in care nu-l indeamna
lenea sau oboseala sa abandoneze punga cu gunoi pe traseu, la marginea drumului. Nu stiu daca
maruntisul economisit e principalul motiv al optiunii sau hranirea orgoliului de infailibil descurcaret; si
intr-un caz si in celalalt, ghiolbania duhneste de la o posta, asa cum duhnesc si mormanele clandestine de
gunoi. Numai ca si pentru ghiolbanie exista leacuri. in cazul de fata, leacul ar putea fi o hotarare a
Consiliului Local prin care cei ce locuiesc intr-o casa (deci, produc resturi menajere) sa fie obligati sa
incheie un contract cu o firma de salubrizare. Şi tot in hotarare sa fie stabilite si niste amenzi usturatoare
pentru astfel de "descurcareti". Ştiu, vor spune unii ca o astfel de monitorizare e foarte greu de realizat,
daca nu imposibil. intr-adevar, probabil ca din biroul de inspector, e de-a dreptul imposibil.
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