
Socant! Iarna asta va ninge!
Asa este. Chiar socant, chiar demn de a avertiza populatia cu privire la un fenomen asa de rar. Ma refer la
tonul adoptat de anumite surse de stiri, in general on line, cand ne-au informat cu privire la faptul ca iarna
ninge. Asa este. Iarna ninge, primavara si toamna ploua, iar vara e cald sau sunt furtuni. Şoc si groaza pe
linie, ce mai. Ca, la romani, toate aceste fenomene normale ale naturii sunt tot atatea surse de stiri
minimum apocaliptice. Daca e vara, atunci e automat canicula, cu Dunare secata la nivelul paraului care
trece prin Sub Arini, pamant crapat cat sa intre reporterul cu Logan de serviciu cu tot in el ca sa transmita
"live ", si eventual cu ceva Mamaie si zoom din camera pe buci si tate la bronzat. A, era sa uit si de
culturile agricole de orice, evident compromise pe 100 de ani, si valul de scumpiri de la toamna. De e
primavara-toamna, iar e rau: atunci se umfla raurile, vin viiturile, iar Romania e, evident, "sub ape ". Alte
transmisii live din barci pneumatice, din elicoptere de zici ca sunt aia de vaneaza talibani cu Apache-ul,
suri daramate pe post de locuinte distruse de ape, alimente descarcate de militari din DAC-uri, un deliciu,
ce mai. Iarna? Pai, iarna e visul oricarui stirist de televiziune care se respecta. Pentru ca in Romania, in
ciuda faptului ca iarna vine iarna si a altui fapt ca cei de la Meteo te anunta din timp, si a cu totul altui
fapt ca structurile administratiei raporteaza, cu mandria lucrului bine facut, ca "suntem pregatiti " de
parca s-ar astepta la un atac aerian iminent, totul vine pe neasteptate. Fara a pune ceva pe wall-ul de
facebook, sa dea un mail ori macar un buzz pe messenger, dintr-o data cerul devine din albastru limpede -
cenusiu inchis, temperatura scade lejer, vantul devine taios si, fantastic de incredibil de senzational,
ninge. Şi ninge. Şi iar ninge. Şi continua sa ninga. Şi pe langa faptul ca ninge, zapada se depune. Pe
acoperisuri, trotuare si carosabil. Apoi, dupa ceva timp, exact cand e cantitatea necesara de nea, vine...
Nu, nu Mos Craciun cu sania trasa de reni (inclusiv Rudolf), ci viscolul. Acum e OK . Totul e perfect
pentru transmisii directe. Din viscol, cu fularul sub nas, camera blurata de fulgii care se lichefiaza pe
lentile, urland ca un dement ca "toate autovehiculele de pe Drumul National Ţaspe au ramas blocate intre
kilometrul X si kilometrul Y", ca "efectiv nu se mai poate circula ", "vantul bate cu o viteza infernala " si
ca, in concluzie, aia de langa care trimiti informatiile sunt cam in rahat si cam e nevoie de vehicule
militare, chiar de "tancuri cu senile " pentru a reglementa situatia si a-i salva pe oameni de furia
mini-Siberiei de Baragan. Pentru ca e iarna si pentru ca e iarna romaneasca, complet diferita de cea din
colindele lui Ştefan Hrusca. 
  
  Acum, sincer, tot prevazand chestii, asa, ca Nostradamus, realizez ca, intr-adevar, merita sa dai stiri cu
"atentie vine iarna si va mai si ninge ". Pentru ca, la noi, totdeauna este si va fi altfel. Exact pe placul
amatorilor de "soc si groaza ". Ar putea fi diferit. Nu ar fi drumuri blocate, daca ar exista parazapezi. La
fel cum nu ar mai fi culturi compromise de seceta daca am avea irigatii. Poate ca daca ar fi, nici macar nu
le-ar fura pe toate. Acelasi lucru despre existenta utilajelor de "evacuat zapada ", cele reale, nu din
prezentarile PowerPoint, poate nu va mai fi nevoie de "Atentie, iarna ninge ". Sau se putea spune altfel,
cum e moda mai nou pe paginile web "in cateva zile, viata ta va fi afectata de un fenomen natural de
exceptie! Click AICI ca sa vezi ce te asteapta! "
  
  Sincer, la atatea informatii de ultima ora, exclusive, breaking news-uri, update-uri la breaking-news-uri,
"atentie imagini socante! ", transmisii in direct, cel mai socant lucru, in aceast sezon care debuteaza
destul de panicard, ar fi sa vad o transmisie directa de pe o sosea pe care se circula normal, ori dintr-un
sat unde nu se intra in case pe horn din cauza troienelor care au blocat usa.
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