
Zece minute in blocul-ghena din Marsa
De sase ani stau intr-un bloc de nefamilisti din Sibiu, ceea ce inseamna ca 365 de zile pe an mirosul
intepator al urinei imi sparge narile in fiecare dimineata, iar, seara de seara, privirea mi-e paralizata de
gunoaiele adunate pe trepte. Şi ca sa intelegeti cam ce mirosuri sunt prin bloc, va spun doar atat: ca vrand
sa vanda garsoniera, un vecin a dat cu parfum pe scara sa nu se sperie prea tare eventualii musterii si "sa
para locul mai spoit", spunea razand. Şi cu toate astea, niciuna dintre cele peste 2.000 de zile petrecute in
blocul de nefamilisti din Sibiu nu m-a pregatit pentru intalnirea cu blocul-bomba din Marsa. Dupa ce ai
fost acolo, mai poti spune doar atat "la noi e boboc, frate!"
  
  Sa fie televiziune prin cablu!
  
  Vineri dimineata, ora 11.15. Statie: blocul-bomba, taman din centrul localitatii Marsa. De cum ti se
loveste privirea de colosul din caramida si beton, ai impresia ca tot griul si toata posomoreala toamnei
s-au adunat aici. Privit de la doi-trei metri distanta, fostul bloc de nefamilisti pare un urias hidos in care se
casca, pe fiecare lungime, vreo 50 de... ce-or fi oare? Ferestre nu le poti numi ca nu mai au geamuri. Şi
atunci cum sa le spui... guri cascate intr-un mamut de beton. 
  
  Ei, dar exista inca vreo 3-4 gauri ce aspira la statutul de fereastra: nu stii prin ce minune si-au pastrat
geamurile intregi. Ca doar n-o fi locuit blocul asta, de la care nu se vede pornind nicio conducta. Ba este,
cum sa nu fie! Chiar la parter, langa intrarea in bloc, sunt doua ferestre cu geamuri intacte, iar intre ele...
surprize-surprize: un horn spanzurat din care se inalta un fum gri, inecacios. Şi nu de ieri de azi a scos un
om hornul prin perete. Nici gand, daca e sa te iei dupa darele negre pe care fumul le-a lasat pe peretele
blocului, intre etajele I si II. 
  
  Fumega bine cosul si nu e de mirare ca doar, neavand vecin nici in stanga nici in dreapta, nici la etajul
superior, e limpede ca trebuie sa bagi multe lemne pe foc ca sa ai o temperatura suportabila in casa. Şi
spunem " sa bagi lemne pe foc" pentru ca fumul asta nu e nici de centrala sau de convector pe gaz; acolo
arde un foc facut cu lemne. Şi ce daca e bloc, ce, nu s-au mai vazut sobe pe lemne sau chiar pe rumegus in
blocuri?!
  
  Dar, cum statutul de traitor la bloc si traitor in secolul al XXI-lea trebuie cat de cat respectat, sa stiti ca
oamenii din garsoniera cu cos si fum au televizor. Şi cablu. Mare minune, ca nu am vazut niciun contor
de electricitate. Ei, dar daca stii sa descifrezi misterul celor doua cabluri spanzurate pe peretele
garsonierei din povestea noastra, vezi un cablu ce vine de la blocul alaturat si se strecoara pe furis in
casa, prin fereastra. " Ei, unde ati mai auzit voi ca cei de la Electrica sa introduca firul de curent electric,
prin geam?", spune poznas fotograful nostru. Asa-i, n-am prea auzit...... parca miroase a curent furat.
Dar stai asa! Cablul care intra pe furis, pe geam, in casa, se transforma, de fapt, in doua cabluri, bine
impletite. Doua cabluri hoate, unul de la blocul vecin, celalalt - dintr-o teava aflata in coltul blocului.
Mai, sa fie, parca nici firmele care se ocupa cu televiziunea prin cablu nu fac racorduri... prin fereastra.
Ei, dar televiziune prin cablu tot este!
  
  "Pastrati bunurile din dotare". Adica gunoaie
  
  Atat cu privitul de afara. Sa intram in bloc. "Aveti grija! Eu cred ca mirosurile de aici ne muta nasul de
la loc", avertizeaza un alt coleg. Ei, pana urci cele cateva trepte esti in siguranta, olfactiv vorbind, si de
cum pasesti in bloc iti dai seama ca tot in siguranta esti. Mai sa fie, e bun si frigul asta: ingheata multe si
nu mai pute!", vine replica. Ohooo, daca e sa o iei dupa mirosuri, e bine si ca nu sunt geamuri, ca doar
aerisirea e perfecta. 
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  Nici nu-ti duci gandul pana la capat, ca privirea iti ramane pironita de o inscriptie din vremurile
comuniste: "Tineri si tinere pastrati bunurile din dotare!". Troneaza chiar langa usa de la intrare si e de
un rosu ce te face sa te gandesti imediat la cravata de pionier si sa iti dai seama ca blocul asta n-a vazut
vopsea si var in ultimii 20 de ani. Dar ce te faci cu ironia inscriptiei... nu de alta dar tinerii si tinerele din
bloc, adica muncitorii de la Mecanica Marsa, au disparut, iar bunurile din dotare la fel. 
  
  Dupa Revolutia din 1989, cand muncitorii de la Mecanica s-au tot rarit, a inceput si decaderea
blocului. Mai intai s-a spart un ochi de la fereastra pe casa scarilor, apoi a disparut o clanta; intr-o noapte
cineva a lovit atat de tare usa incat s-a cascat o gaura in ea; apoi a disparut usa cu totul, iar peste o
saptamana s-a dus si tocul usii si cel de la fereastra. Sa le inlocuiasca nu a mai avut cine ca si oamenii din
garsoniere s-au dus. Azi unul, maine altul, pana cand in bloc nu a mai ramas aproape nimeni. 
  
  Şi uite-asa blocul e gol-golas de parca n-ar fi existat niciodata nici tamplarie din lemn, nici geamuri.
Ş-apoi cand n-a mai fost nimic de furat nici la usi, nici de la geamuri, intr-o noapte la lumina lanternelor
(ca electricitate nu mai era), s-au taiat si balustradele: la inceput, un drug, apoi altul si tot asa pana cand
de la parter la etajul patru nu a mai ramas nimic. Ca doar cei care au venit aici tot au inteles ceva din cel
de-al doilea indemn de pe perete: "Tineri economisind energia electrica contribuim la bunul mers al
societatii". Adica au tradus economia si bunul mers al societatii in tot ce s-a putut fura, de la clanta de la
usa, la balustrada, la geam.
  
  Şi gunoaiele au coclit...
  
  20 de incaperi sunt insirate de-o parte si de alta a holului lung de vreo 40 de metri. Asa e in orice bloc de
nefamilisti. Usa langa usa. Pardon! Aici abia sunt vreo 4-5 usi pe tot etajul; in rest poti sa intri in voie in
orice garsoniera ca tot nu ai avea ce sa furi. Doar gunoaie. Mormane de gunoaie. De asta te lovesti de cum
ajungi in fata unei foste garsoniere. Nu poti sa faci un pas in garsoniera ca te inghite gunoiul. E drept ca
nu are decat vreo 15-20 centimetri inaltime, dar ai fi in stare sa pui ramasag ca peste o luna sau peste
sase luni cei 15-20 de centimetri se vor transforma in 20-30. "Hai sa vedem alta garsoniera", se aude
vocea fotografului, odata ce a fotografiat incaperea-ghena de gunoi si din stanga si din dreapta. Ei, daca
nu e multumit, poate face din nou click si in umatoarea garsoniera, pentru ca gunoiul e tot atat de... "
generos". Şi in a doua. Şi in a treia. Şi in a patra, la fel. Doar "textura" se mai schimba: aici parca-s mai
multe peturi, dincolo mai multe doze de bere, iar dincolo... parca-i cocleala mai intinsa. Mi se intoarce
stomacul pe dos privind amestecul de rahat cu calti de lana, tronand in pragul unei garsoniere... numai un
guzgan mai lipseste; dar il simti ascuns printre gunoaie, nerabdator sa mai primeasca ceva de rascolit. 
  
  "Gata, mi-a ajuns!", zic si fac stanga-mprejur ca sa urc la etaj. Sunt scari cu mozaic comunist, scari fara
vreo balustrada. La etaj nu-i mare lucru de vazut: tot un culoar lung si gol, tot pereti cu tencuiala roasa,
tot fara geamuri, tot mormane de gunoaie, asa ca mai bine pleci inainte sa sara vreun sobolan deranjat din
traiul lui zilnic. 
  
  Coboram si ne apropiem de garsoniera locuita. O perdea murdara e spanzurata de usa, iar intrarea in
garsoniera e "pazita" de o galeata. Daca e sa te iei dupa miros, e limpede ca acolo isi face omul sau isi fac
oamenii nevoile zilnice. Sa bat la usa?! Pur si simplu nu-mi vine!
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