
Din ciclul \&quot;Normal, Sibiu \&quot;
Pai normal ca "Normal Sibiu ", de vreme ce, ceea ce vedeti aici nu sunt unicate pe teritoriul frumosului,
vienezului, bavarezului ori mittel-oeropeanului nostru de oras. Ci o stare normala, la fel ca gropile din
asfalt, ca noroiul de pe strazile fara asfalt, ca toaletarile de copaci de la radacina ori ca potaile vagaboande
care ataca masini si, de ce nu, oameni... 
  
  Oricat am intoarce-o noi ca sibianul e culmea civilizatiei urbane, ca el este o natie superioara oricarei
alta de pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, realitatea din teren spune ca nu. Sau, vorba olteanului, "nu
prea ". O dovada este grija lui de a arunca orice, oriunde. Numai gunoi sa fie. Ca in imaginea de aici.
Povestea locului e simpla. De fapt e un mic teren, cu copaci si flori, intretinut de un locatar hipodromean.
insa, de ce sa fie frumos cand poporul de la bloc vrea sa fie urats Şi astfel, aici avem: peturi de bere
ieftina, cutii de bere buna, ambalaje de fornetti, de ciocolata, servetele folosite, bucati de faianta si... un
papuc de casa plusat. C-asa-i la Sighii... La cat de jegos e orasul gratie locuitorilor sai, cred ca ar trebui
examen de admitere pentru cei care vor sa locuiasca aici. Şi cand te gandesti ca satele judetului plang de
pustii ce sunt, in vreme ce fostii lor locuitori se dau mari domni pe la oras... 
  
  A doua imagine iar este una relativ comuna. Exprima faptul ca poate fierul sa fie cat o fi de fier, cand e
sa-l ciordeasca cineva, el dispare. Mai ales cand fierul este un capac de canal. Este cazul din cealalta
imagine, de pe Zaharia Boiu colt cu Rennes. Aici, pe vremuri, era un capac de canal. Evident ca a fost
furat intr-o zi sau noapte, lasandu-se in loc o gaura ideala pentru a-ti rupe piciorul. Apoi, a fost inlocuit cu
o improvizatie din bare de fier striat, sudate. Ea a rezistat cat a rezistat, au strambat-o rotile masinilor
parcate, si, recent, a pierit si ea. Deci, atentie trecatorule cand umbli noaptea pe Boiu! Grija mare la
picioare! Noi propunem sa puna cei de la Apa-Canal capace din beton. Ca betonul nu e fier, iar de hoti de
beton nu am auzit. inca. 
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