
Sibienii, oameni cu indicatoare la...cap
Ce ne facem, insa, cand aceeasi doamna invesmantata in negru si accesorizata cu o coasa isi face veacul
pe sub indicatoarele de strazi? Nu se poate (veti gandi)? Ba uite ca e posibil. Ne-a demonstrat-o o
"plimbare" prin oras, atat prin centru cat si prin zonele mai "marginase", patru fiind numarul
indicatoarelor care stau sa cada (atatea am vazut noi). Unele, indreptate periculos in jos, si-au pierdut
aproape de tot "baierile" si numai printr-o minune mai stau agatate pe stalpii lor. Pana la prima ploaie sau
vijelie, spunem noi, care i-ar putea face pe niste ghinionisti aflati in zona, s-o....mierleasca. Şi asa frumos
stau ele cu coltu-n jos spre captele trecatorilor (a se citi pietonilor), care, ironic, sunt preocupati sa treaca
strada, deci sa nu-i calce vreo masina.
  
  Din si de langa Hipodrom
  
  Prima oprire in "vanatoarea" de indicatoare "rele" este in zona de case a Bulevardului Vasile Milea,
unde, dupa un sir intreg de semne "bune", pac dam peste cel care scrie, albastru pe alb, cu sageata de
rigoare, "Str. A. MUREŞANU". O fi Andrei Muresanu de mult "oale si ulcele", cum ar spune maica-mea,
dar cred ca asta o stim cu totii. Nu e nevoie ca un indicator de pe strada sa ne aminteasca de locul in care
se afla poetul. Şi nici nu trebuie sa ne stresam prea mult ca sa dam de altul, pentru ca, la o aruncatura de
bat de primul, in preajma unor lucrari de refacere a trotuarului, aflate in plina desfasurare, gasim o alta
"sageata" indreptata in jos: indicatorul cu "Str. CĂLUGĂRENI". Care ii da un "thumbs down" - in
limbajul internetului - evenimentului istoric, cu pricina.
  
  in zona Iosefin
  
  Iosefin este numele pe care zona din jurul Bulevardului Victoriei o poarta cu mandrie. Cartierul Iosefin
este una dintre cele mai aglomerate zone din Sibiu, Bulevardul Victoriei, cu rezonanta sa istorica, fiind
intesat de masini, autobuze, biciclete si mai ales de pietoni. Pietoni, care, peste ceva vreme, daca nu sunt
atenti, in timp ce vor sta la semaforul de pe strada Justitiei se vor trezi (sau vor adormi) cu un indicator in
cap. Am vazut semnul, l-am imortalizat si asa cum spune si fotografia, starea lui nu este la fel de grava ca
a altora. Cu toate acestea, precedentul creat in alte zone, demonstreaza ca in lipsa unor masuri, unghiul pe
care indicatorul il formeaza se va accentua, punandu-i in pericol pe trecatori.
  
  Şi pentru ca "periplul" nostru nu se incheie aici, am mai pozat un indicator. Primul din seria noastra care
nu are o rezonanta istorica. Situat pe strada Moldoveanu, care nu se poate lauda cu asa multi pietoni (din
fericire), stalpul cu indicatorul "Str. DOBROGEI" isi poarta si el "povara" inclinata. La fel de periculos,
ca altele, indicatorul si-a "pierdut" una dintre legaturile care il tineau prins bine de stalp si asteapa mut un
vant puternic.
  
  Cireasa de pe tort sau bomboana...
  
  Dupa cum spuneam si mai devreme, patru este numarul nefericit al indicatoarelor periculoase pe care
le-am putut observa la o privire rapida, dar cu siguranta numarul lor este mai mare. Şi pentru ca nu putem
spune ca "vanatoarea" noastra a fost una dezamagitoare, poate ca ar trebui sa "spalam" gustul amar cu
unul dintre indicatoarele "vesele" ale Sibiului. Acesta sta cuminte, drept ca lumanarea, cum ar trebui sa
fie, in preajma Parcului Astra, indicand insa directia gresita. Pentru ca daca am veni din alt oras si ne-am
grabi spre Spitalul de Pediatrie, ne-am duce copilul mai devreme la liceu. E drept, la unul bun, pentru ca
sageata care arata incotro e Spitalul "Luther", dupa cum e cunoscuta institutia printre sibieni, da in
cladirea Colegiului National "Octavian Goga". Nu de alta, dar cine stie, poate ca micutul bolnav trebuie
sa se inscrie in clasa zero inainte.
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