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Agricultura urbana pe buncarele armatei
Rezerva nationala in caz de calamitate, depozite de armament, cu siguranta
secret de stat. Un lucru este sigur stiut de locuitorii cartierului bucurestean Drumul
Taberei: in subteran se afla buncarele Statului Major al Fortelor Terestre Romane.
Din acest motiv, prin centrul cartierului nu va putea trece vreodata o linie de metrou.
In plus, pe terenurile de deasupra buncarelor - terenuri ce apartin MapN-ului -, nu s-a
construit nimic. Au fost lasate in paragina si, de-a lungul timpului, au adunat gramezi
de gunoaie.
Unul dintre aceste terenuri virane este cel aflat intre Liceul “Eugen
Lovinescu” si fosta fabrica Tricodava. In urma cu un an, acesta era cunoscut drept
groapa de gunoi a cartierului, locul unde oamenii fara adapost rascoleau printre
mormane de resturi murdare.
Multi localnici au preferat sa treaca nepasatori, insa un mic grup de
pensionari a considerat ca o initiativa civica este binevenita.
Exasperati de mizeria ce domnea in jurul lor, locatarii blocului 719 din strada
Drumul Taberei, numarul 120 s-au inarmat cu vointa, rabdare si mult optimism. In
decursul unui an, gradini cu flori sau zarzavaturi, bancute, rasaduri si pomi ingrijiti au
luat treptat locul gramezilor de gunoaie.
Intrebat daca autoritatile au avut un cuvant de spus cu privire la initiativa lor,
domnul Ilie Petrea imi raspunde: “Terenul apartine Armatei, dar aceasta nu ridica
pretentii asupra lui. Pe ei ii intereseaza ce se afla sub pamant, pe noi - pamantul in
sine. De aceea am hotarat sa il impartim la mica intelegere, pentru ca fiecare sa-l
amenajeze cum doreste. Noi am strans gunoaiele, le-am dat foc si am curatat tot
locul”. Priceput in constructii, domnul Ilie a fost desemnat de catre “comitetul ad hoc
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de imbunatatire a terenului” drept dulgherul sef. Dansul s-a ocupat cu construirea
bancutelor si a locurilor speciale pentru gratare.
Pe doamna Elena Lorentz am gasit-o carand doua bidoane de 5 litri cu apa.
Gradina dansei este impresionanta: soiuri variate de flori, arbusti de gradina... fiecare
in parte ingrijite cu meticulozitate. Am intrebat-o cum de a reusit sa adune asa
colectie. “Incetul cu incetul, babeste”, mi-a raspuns zambind. “Cu apa ne descurcam
mai greu. In fiecare dimineata, car apa pentru flori, dar o fac din inima, pentru ca imi
place sa am grija de ele”. Sentimentul de multumire ce i se citeste pe fata vine sa-i
intareasca spusele.
Ma intorc in strada, vad trecatori grabiti si incruntati. O realitate diferita de
linistea si naturaletea pensionarilor din gradina. Oameni care, prin capacitatea de a
transforma uratul in frumos, demonstreaza ca batranii mai au inca lectii de oferit
generatiilor mai tinere. Din putinul pensiei, acesti oameni au ales sa investeasca
acolo unde institutii publice nu o fac - un exemplu al faptului ca, acolo unde
autoritatile sunt nepasatoare, devine sarcina cetatenilor sa ia initiativa schimbarii.

