
S�se interzic�messengerul!
Se poate face un articol de presa utilizand messenger-ul, dar o campanie cum este Sibiu Capitala
Culturala, in niciun caz. De ce ne era frica, nu am scapat. Toata lumea a beneficiat de carisma primarului,
Sibiul a primit girul de a fi in centrul europenilor, iar restul ne fac de ras. <br />  Am semnalat o prima
greseala in urma cu cateva luni. Atunci, la un festival din Germania, ne-am prezentat sub egida  "viitoarea
Capitala Culturala"  cu o trupa de dansuri de toata jena. Acum, cei de la biroul de coordonare al
programului au zbarcit-o din nou. Au incercat sa organizeze mega-petrecerea de Revelion prin
messenger. Fara sa facem o tragedie din asta, insa lucrurile probabil ca se vor repeta de cateva sute de ori
in anul ce va veni. Acelasi Birou de Coordonorare este incapabil cu cateva zile inainte de inceputul
anului sa termine programul evenimentelor. ZIARUL de Sibiu a incercat sa prezinte programul
evenimentelor pe luna ianuarie. Demers esuat, pentru ca programul nu este terminat. Patetici. Nu stiu
locatii, nu stiu ore, nu stiu nimic. si asta nu e tot. Sibiul este inca in santier. si nu tot timpul din vina
administratiei. Strazile asfaltate si gaurite de te miri ce societate uituca ne-au facut pe toti sa ne amintim
de toate injuraturile posibile. <br />  Avem primar sas, suntem ardeleni, dar tot balcanici am ramas.
Balcanici prin isteriile noatre, prin lene si prin lucrul pe jumatate facut. Galceava dintre anonimul Cristian
Radu si  "starul"  Scooter subliniaza acest lucru. Am incercat sa facem un eveniment ca si cum am
organiza Festivalul tuicii din Rasinari. Acolo, daca ii sunai pe cei de la Junii Sibiului cu doua ore inainte,
ei veneau si se imbracau in masina, in mers, pana ajungeau in comuna. Cu Scooter nu s-a putut asa. Ne-am
amagit cu East 17, o formatie care va canta probabil in februarie melodiile lui Doctor Alban, intr-un club.
Ei vor deschide Capitala Culturala.<br />  <br />  Nu vrem sa ne isterizam si noi, dar pentru ca acest
program sa nu dea apa la moara europenilor, care oricum nu ne au la suflet, ar fi trebuit sa facem ceva
profesionist. Am inceput balcanic. Ar fi culmea sa terminam altfel. si pana la urma, orasul Patras,
cunoscut ca fiind Capitala Culturala care s-a prezentat cel mai slab in acest program, nu s-a daramat. �tia
suntem, atat putem. 
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