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Argumentarea

Reportajul se adresează unei publicații generaliste. Subiectul a fost ales datorită
neobișnuinței conducătorilor auto de a avea în trafic autovehicule pe doua roți și de
asemenea pentru că se întâmplă rar ca o persoană să aibă două accidente rutiere intr-o
singură zi.

Planificarea materialului:

-

documentarea din proprie experiență

-

selectarea elementelor relevante

Sursa: documentare prin propria observare și informațiile aflate ulterior de la persoanele
prezente la fața accidentelor.
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PE DOUĂ ROŢI ÎN BUCUREŞTI

Deschid ochii, lânga mine se află iubita mea, zâmbesc, “sunt unde vreau să fiu” îmi spun, dar
zâmbetul se şterge, oare de ce?
O dimineaţă obişnuită, ne pregătim să plecăm la muncă, ne luăm căstile şi coborâm la
motor. Pornesc motorul şi demarez spre Militari, locul unde îşi are sediul firma la care
lucrează ea.
Ca în fiecare dimineaţă, este trafic aglomerat, mă strecor printre maşini şi ne apropiem de
sediul firmei. Ca niciodată, ating des oglinzile maşinilor, prietena mea observă şi mă întreabă
“ce-i cu tine de le iei pe toate?”, dar îmi continui drumul ignorând întrebarea. Ajungem la
sediul firmei, ne îmbrăţişăm şi-mi continui drumul spre celălalt capăt al Bucureştiului spre
Piaţa Presei Libere, acolo unde-şi are sediul firma la care lucrez.
“M-am liniştit” imi spun, nu mai ating oglinzile maşinilor, şi mă îndrept cu încredere spre
birou. Inainte de Podul Grand, fac câteva jaloane şi mă hotărăsc să mai depăşesc o maşină
pe partea dreaptă. In momentul în care accelerez, observ că maşina virează dreapta vrând
să intre pe o străduţă perpendicular cu sensul meu de mers. Apuc să frânez însă este prea
târziu, şi intru în aripa maşinii. Cad, însă imediat realizez că sunt bine, aveam viteză mică.
Mă ridic şi îmi confirm încă o dată că nu am nimic. Constat că şi motorul este întreg, doar
câteva mici zgârieturi. Mă înţeleg cu şoferul să mergem la poliţie să declarăm accidentul.
Sediul poliţiei este în Militari.
După ce trecem de toate procedurile de la poliţie fără complicaţii, mă întâlnesc cu prietena
mea si îi povestesc cele întâmplate. Îmi spune pe un ton cald “Mergi acasă şi linişteşte-te”,
“nu pot” îi răspund “ am treabă la birou”. Ne îmbrăţişăm şi ne urăm o zi minunată.
Decid totuşi să nu merg la birou şi să-mi sun un prieten la asigurări pentru a-mi rezolva
actele necesare reparării motorului. Sun, dar din păcate are telefonul închis, “inseamnă că
trebuie să ajung la birou” îmi spun şi plec spre firmă.
Reiau acelaşi traseu. Trec pe lângă locul accidentului, însă de data asta totul este bine.
Ajung la rond in Piaţa Presei Libere, este roşu dar mă strecor printre maşini şi ajung primul la
semafor. În una dintre maşinile de lânga mine, doi tineri discută despre mine “uite la el, ce
viaţă frumoasă, câtă libertate”, unul dintre ei fiind şi el motociclist pasionat.
Se face verde şi plec primul, intru pe Bdul Poligrafiei, mai aveam doar două intersecţii până
la sediul firmei la care lucrez. Dar la prima intersecţie observ o maşină care vrea să treacă
perpendicular cu sensul meu de mers. Totuşi maşina se opreşte şi-mi zic “imi dă prioritate,
îmi văd de drum” fără să schiţez nici un gest, îmi continui drumul. Mă apropii de intersecţie şi
deodată maşina avansează şi îmi iese în faţă. Sunt prea aproape de ea, o fracţiune de
secundă mai am, conştientizez că voi avea impact, strâng tare ghidonul motorului şi accept
parcă impactul. Totul este negru, nu văd nimic, nu aud nimic. Corpul meu este pe jos, casca
este crăpată, eu, nu ştiu unde sunt.
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Mă trezesc întins în salvare, sirena este pornită, iar la telefon este prietena mea, lacrimile îmi
izbucnesc. Ii spun că mă vor duce la Elias…. Din nou, întuneric şi linişte.
Deschid uşor ochii, văd în depărtare un tricou galben cu un smile pe el, din nou ochii mi se
scaldă în lacrimi, este tricoul făcut cadou iubitei mele, o văd pentru prima data.
Aflu că intru imediat în operaţie, că am fractură deschisă la picior si la mână. O asistentă îmi
taie hainele de pe mine şi mă pregăteşte pentru operaţie.
Din nou, întuneric, linişte, timp de cinci-şase ore. Mă trezesc la reanimare, este deja noapte.
Cer asistentei un pahar de apă şi o rog să-mi spună în ce stare sunt: “Eşti bine, ai tije la
picior şi la mână, dar în două-trei luni vei fi pe picioare”.
Beau puţină apă, ca niciodata îi simt gustul şi parcă este plină de viaţă, inchid ochii şi plin de
recunoştiinţă, mulţumesc lui Dumnezeu pentru că voi mai avea ocazia să mă bucur de
creaţia Lui, adorm într-un somn liniştit.

