
Sa fie gratis, da\' all inclusive!
"Gratis", "reduceri", "promotii" sunt cuvinte ce reusesc sa-i faca pe multi sa tresara. Nu doar in Romania
se intampla asta, sunt celebre imaginile cu americani care se calca-n picioare la intrarea magazinelor care
anunta amputarea preturilor. E totusi o diferenta intre apetitul pentru reduceri, promotii si netarmurita
dorinta de gratuitate. De cand s-a redeschis complexul lacurilor naturale de la Ocna Sibiului am auzit o
multime de iubitori de "mocaciune" dandu-si cu parerea: ba ca e prea scump biletul, ba ca ar trebui sa fie
intrare gratuita "pentru ca s-a modernizat cu bani europeni". Banii aia europeni au fost alocati pentru a se
construi ceva, pentru a se amenaja zona. Bun. intretinerea a ceea ce s-a amenajat costa destul de mult.
Daca merg in fiecare zi patru mii de oameni care arunca la cos, pe jos, in lac, cate o doza de bere, un
chistoc, o punga de chips-uri, rezulta niste mormane de gunoaie. Pe care trebuie sa le stranga cineva, nu?
Exact. Colectarea costa. Cine plateste si din ce in cazul in care nu s-ar percepe taxa de intrare? Mergem
mai departe. Orice om deprins cat de cat cu obiceiul spalatului trece pe la dus cand iese din lac sau inainte
de a pleca spre casa. Apa, intretinerea dusurilor, repararea si inlocuirea lor (c-asa-i turistul mioritic, pus
pe stricat), cine le plateste? Cum lacurile sunt pe teritoriul orasului Ocna Sibiului, vor spune amatorii de
mocaciune ca Primaria din localitate ar trebui sa se ocupe de aceste plati de consum, intretinere samd.
Numai ca 95 la suta dintre cei care merg la lacuri nu sunt ocneri, ci turisti din Sibiu sau din alte colturi ale
tarii. De ce ar suporta distractia turistilor din alta parte ocnerii? Mai departe: cei care curata lacurile de
frunze, crengi, cei care aduna mizeriile lasate de hoardele turistilor, care asigura ordinea, din ce bani ar
trebui platiti? Tot de la bugetul local, nu? Cu alte cuvinte, locuitorii din Ocna sa le faca cinste turistilor de
pretutindeni, eventual sa-i si transporte cu masinile personale de la Sibiu la lacuri si inapoi (daca n-au
masina, sa faca bine sa le plateasca taxiul). Dincolo de pofta neintrerupta pentru gratuitati (ceea ce, pana
la un punct, e o chestie care poate fi inteleasa) sta o mentalitate absurda despre cum se gestioneaza
lucrurile. Nici la Sovata, nici la Geoagiu, nici la Gyula, Debrecen sau in alta parte n-am auzit pretentii din
astea, de intrare libera argumentate de enunturi de genul "Pai ce? Apa-i de la Dumnezeu". Asa e, numai
ca ceea ce face turistul acolo nu se rezuma doar la venit, intrat in apa, plecat, nelasat urme ale trecerii
sale. Nu mai comentam pretentiile platitorului de bilet, care pleaca acasa cu hartia igienica de la veceu, cu
sapunul lichid turnat in sticluta adusa in geanta de plaja si care ar dori - daca se poate - ca in schimbul
banilor platiti pentru intrare sa primeasca trei mese consistente, bautura la discretie, iar cadanele sa-i
danseze inaintea sezlongului, impingandu-i din cand in cand in amonte burdihanul ce sta gata sa
plezneasca la insistentele berilor ingurgitate. Despre toate astea (si alte cateva) o sa vorbim cu alta
ocazie. Ceea ce razbate din atitudinile si pretentiile la care am facut referire mai devreme denota cat de
"in ansamblu" percep, privesc si judeca lucrurile unii semeni. Care semeni, conform unui cunoscut
proverb, tin mortis sa fie si fuduli .
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