
SALVATI SINAIA
NU CALCATI PE IARBAPARCUL CENTRAL

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate

Sinaia, cartierul Furnica

O DELIMITARE DISCRET|, cu bu[teni 
coji]i pe post de jardiniere nu deranjaz\.

UN MIC G|RDULE} `n lungul aleii, deja
`ncepe s\ semene cu o constrângere.

certificatul autentic de CONFISCARE A
PARCULUI fa]\ de cet\]enii din Sinaia.

 acesta este unul din noile ”lucruri” care
”calc\ pe spa]iul verde” `n parcul ora[ului.

iar acesta este o imagine de acum câteva
zile surprins\ `n parcul central din Viena.

PARCHETUL CEL NOU: `mi place foarte 

mult lemnul. Mi-am dorit acas\ o 

pardoseal\din lemn [i `n sfâr[it, mi-am pus 

parchet nou `n sufragerie. Este un parchet 

din lemn nobil foarte bine lustruit [i care 

arat\minunat. Dac\ `l vom sp\la, se va 

umfla din cauza umezelii, a spus cineva. 

Cred c\e mult mai bine s\ `l l\cuim; [i l-am 

l\cuit. Dar lacul se zgârâie, a zis altcineva, 

haide s\punem peste parchet câteva 

traverse de covor; [i le-am pus. 

Datorit\ mizeriei de afar\, covorul se va 

murd\rii imediat [I v\ propun din acest motiv 

s\intr\m ̀ n sufragerie doar cu papuci. {i uite 

a[a, din aproape `n aproape, am protejat 

parchetul cel nou [i frumos cu lac ca s\ nu ̀ l 

stric\m, lacul l-am acoperit cu un covor ca 

s\ nu se zgârâie [i pe covor mergem doar cu 

papuci ca s\ nu se road\. De ce oare am 

mai pus parchet nou?...

PARCUL CEL NOU: de ceva vreme,exist\ 

`n Sinaia o l\udabil\ [i evident\ preocupare 

pentru a reamenaja [i `ntre]ine parcul 

central. Acest parc este el `nsu[i zon\ 

protejat\ [i `n jurul lui se desf\[oar\ c`teva 

dintre cele mai reprezentative cl\diri 

monument din sta]iune: hotelul Palace, 

Cazinoul [i hotelul Caraiman. 

Nu `ntotdeauna `ns\, efortul [i bunele 

inten]ii duc la rezultate pozitive. S\ vorbim 

de pild\ despre zonele de delimitare dintre 

alei [i spa]iul verde. Pentru asta, de obicei 

este suficient\ o bordur\ discret\, mic\ [i 

joas\. Când s-a amenajat ini]ial acest parc, 

a[a a fost [i aici, apoi au ap\rut câteva 

delimit\ri ”discrete” din trunchiuri cojite de 

lemn pe post de jardiniere, pe urm\ am dat 

cu oi[tea `n ”micile g\rdu]uri” ridicate `n 

lungul aleilor, pentru ca `n final s\ r\mâi 

siderat `n fa]a unor panouri ce poart\ un 

mesaj jenant [i absurd chiar [i pentru 

trecutele vremuri: ”nu c\lca]i pe iarb\”, 

urmat de tradi]ionala amenin]are balcanic\ 

cu amenda. 

COVORA{UL DIN PARCUL CEL NOU: 

revenind la povestea cu parchetul, covorul 

[i papucii [i la textul de pe panouri, `n 

traducere liber\, conform legilor europene, 

acest mesaj absurd [i lipsit de respect 

pentru cet\]enii ora[ului ne spune c\nu e 

voie s\c\lc\m pe spa]iul verde din curtea 

noastr\(a se citi domeniul public), spa]iu 

verde `ngrijit [i administrat din banii no[tri 

(adic\din taxe [i impozite). Parcul a devenit 

”al lor” [i nu mai este al nostru, deocamdat\ 

`l putem privi f\r\ s\ `l atingem `ns\doar de 

pe alei, pe urm\de peste gard [i ̀ n final cine 

[tie, ̀ l vom pune ̀ n ram\ pe post de ilustrat\ 

sau tablou.

Dac\ vrem ̀ ns\ s\ fim cinsti]i, ̀ n afar\ de cei 

14 copaci maturi t\ia]i aiurea doar `n ultimii 

trei ani, `n parcul din Sinaia au ap\rut ilegal 

[i o mul]ime de alte lucruri betonate care 

”calc\pe spa]iul verde” (teras\ de var\, 

platform\ pentru role, teren minifotbal, o 

c\su]\ de lemn [a.), [i care, transform\ 

`ncet acest loc, din ceea ce a fost, adic\ un 

select parc de promenad\, `ntr-un parc 

banal de cartier pentru distrac]ii [i jocuri. 

Lua]i deci, v\ rog, repede pl\cu]ele astea 

din parcul nostru pentru c\, cine [tie, prin 

Sinaia vine mult\lume [i poate le cite[te 

”cineva” [i ne facem iar de r`s [i l\sa]i 

oamenii s\se bucure de privilegiul de a se 

putea sim]ii liberi ̀ n natur\
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