
\&quot;Legea, o vorba de dansii inventata\&quot;. De dansii, americanii

   Daca ati vazut stirea cu cele doua surori condamnate in America la inchisoare pe viata (acestea urmand
a fi eliberate pentru ca una sa-i doneze celeilalte un rinichi) v-ati intrebat probabil ce or fi facut atat de
ingrozitor incat judecatorul le-a trimis dupa gratii pentru tot restul vietiis N-au comis asasinate in serie,
n-au atentat la siguranta nationala, ci au fost complice la un jaf, alegandu-se cu nici mai mult nici mai
putin de unsprezece dolari. Ştiu, pare ilar, dar asta e adevarul: in SUA, doua femei au fost condamnate la
inchisoare pe viata fiindca au fost complice la un jaf de pe urma caruia s-au ales cu bani cat sa le-ajunga
de-un mic dejun. Daca ar fi sa trecem de la ilar la straniu, ne-am opri putin asupra sentintelor ce
condamna in aceeasi America a tuturor posibilitatilor oamenii la sute de ani de inchisoare, desi nu-s nici
verisori cu Nemuritorul, nici nu sunt descendenti ai lui Matusalem. Acesta e sistemul lor; functional,
descurajant pentru potentialii infractori. Pentru complicitate la un jaf de pe urma caruia sa se aleaga cu 40
de lei niciun roman nu ar fi fost condamnat la prea multi ani de inchisoare; de o condamnare pe viata nici
nu poate fi vorba. Fara indoiala, exista infractiuni mult mai grave decat complicitatea la un jaf, deci o
pedeapsa privativa de libertate pentru tot restul vietii e prea mult intr-o astfel de situatie. Nu perioada
detentiei ar trebui sa ne preocupe insa pe noi, ci felul in care e perceputa Justitia din Romania, modul in
care cei dedulciti la infractiuni trag cu coada ochiului catre ea. Putem repeta la infinit ca americanii sunt
sub noi in ceea ce priveste nivelul intelectual, ne putem bate in piept cu toate caramizile din Casa
Poporului ca, vezi Doamne suntem mai poeti si mai inradacinati in istorie decat ei. La ei cand un politist
opreste un descreierat nu e scuipat intre ochi, nu i se smulg epoletii, nu e amenintat de odrasla lui x sau y
ca isi pierde serviciul pentru ca a avut indrazneala sa il opreasca in trafic dupa ce a ras cateva beri. Tot
spre deosebire de ceea ce se intampla la noi, la ei infractorii ce se dedau la violuri, talharii, tentative de
omor sau crime nu se plimba bine mersi in libertate, nu sfideaza judecatorii. Ma rog, or fi cazuri izolate,
se poate, dar la noi tocmai normalitatea o constituie cazurile izolate. in Romania nu risti prea multe daca
agresezi sau injuri un politist, daca terorizezi un oras alaturi de colegii interlopi, daca dai tunuri de
milioane de euro, daca tai oameni in buricul targului, ziua-n amiaza mare. Ca nu patesti nimic e una, dar
te poti bucura si de un oarece respect; printre oamenii de rand de frica, printre oamenii ce lucreaza cu
legea, din interes. Cel care jefuieste un magazin in America stie foarte bine ca in cazul in care este prins
risca un viitor deloc moale si caldut. La noi, cel care jefuieste un magazin nu se prea gandeste la ce se
poate intampla daca va fi prins si, presupunand prin absurd ca va fi dat in vileag stie ca are n portite de
scapare. Şi-atunci nu-i mare filosofie sa-i intelegem pe aia de nu ne vor in spatiul Schengen; cel putin
pana nu trecem justitia teoretica prin focurile practicii.  
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