
Loc de cazut in cap. Unul dintre ele
Cei care au reusit (ca asa-s ei, isteti si descurcareti) sa lase in voia Domnului curatitul ghetii si zapezii,
pot rasufla linistiti. Cu efort batand spre zero, au putut admira cum soarele le face treaba si apoi si-au zis
"uite dom-le ce destept sunt ", si au avut parte de lucru gata. Asta prin unele locuri. Prin altele, mai sa
zicem, "unbrite ", nu. Adica de zapada am scapat, in general. Unde a batut soarele, e uscat. E asfaltul asa
cum il stiam, cu crapaturi, santuri, gropi, dar ne-alunecos. Unde nu, nici acolo nu mai e zapada, ci o
gheata superba, de nici la patinoarul din Piata Mare nu vedeai, cam pe tot trotuarul. 
  
  Cum este, de exemplu, la coltul dintre Victoriei si Rennes unde, pana ajungi la trecerea de pietoni, poti
cadea linistit. OK, e si un avantaj, ca acum cu gheata asta, aia care sar pe biciclete - si au facut praf
pavajul - nu mai bantuie pe acolo. 
  
  Acum dilema este ca aici este vorba de doua specte. Unul, ca cei care au magazine pe acolo, inclusiv cei
care vand "ingrasaminte " din alea pentru plante bipede, nu prea au fost interesati de activitati care tin de
lopata si alte unelte, adica li s-a cam rupt si de clienti, si de trecatori. Chestie de perceptie. insa aici mai e
si domeniul acela public-public, unde nu este in fata casei cine stie cui, ca sa dai vina pe el ... Uite, am
observat iarna aceasta, ca si in celelalte, ca, pe cat era de mare grija fata de carosabil, pe atat trotuarul
ramanea "cum am stabilit ". Adica al nimanui. Pentru ca ce e si un trotuars Un ceva acolo pe care trec
niste prapaditi de contribuabili care nici macar masini nu au, nici nu parcheaza decat pe la vreo coada...
Asa ca ce sa mai cheltui cu eis Oricum, o veste buna, in aprilie nu va mai fi pic de gheata... Şi spiritele se
vor linisti. 
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