
Aruncat de la etajul 10
Daca cineva a pierdut un caniche alb, proaspat tuns, cu zgarda de piele maro la gat, nu-l mai cautati. 
  
  Catelul e mort si zace sub un strat de gheata proaspata pe strada Ostirii, vis-a-vis de scoala, in dreptul
blocului cu numarul 8. Daca sperati ca macar sa fi murit usor si fara chinuri, ei bine, sperati in van.
Catelul a murit in chinuri groaznice, intr-un mod in care nici nu va ganditi. Nici cea mai sadica imaginatie
nu v-ar duce pe o pista cat de cat apropiata. Catelusul a fost aruncat de la etajul 10 al blocului, direct pe
trotuar. Nici macar nu a murit pe loc ci a avut inca vlaga in el cat sa se mai tarasca 10-20 de metri, pe
langa gardul viu. Cadavrul catelului e acoperit de gheata, pe trotuar, in drumul copiilor care merg si vin
de la scoala in fiecare zi. Splendida priveliste pentru niste micuti. 
  
  Povestea nu e verificata din trei surse dar contine suficiente informatii pentru ca autoritatile sa se
autosesizeze. Catelul a fost omorat in seara de miercuri spre joi. Vecinii povestesc cu jumatate de gura ce
s-a intamplat. Catelul latra in fata blocului. Un locatar al blocului 8 care locuieste la ultimul etaj a
coborat, l-a dus cu liftul sus si de acolo l-a aruncat pe trotuar. Ce s-a intamplat mai departe, stiti deja. Iar
daca autoritatile se codesc in a deschide un nou dosar de cruzime, articolul 6, aliniatul 2, litera b din
Legea 9/2008 spune asa: `in sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege: omorarea
animalelor, cu intentie`. Iar fapta se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de
la 1.000 lei la 10.000 lei. Apropo. Si este INFRACTIUNE. 
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