
Sa abuzam conform (lipsei) legii
Ştiti chestia cu "interlopul " acela din Baia Mare care a facut scandal pe strada si s-a dat la politisti? Pun
pariu ca da. A aparut si la TV, iar Andreea Esca a citit coerent - si pe bani suficienti - de pe promter, ca sa
priceapa tot romanul. Ati citit si comentariile de pe net? Eu da. Concluzia, din ambele povesti, adica cea
cu ala care facea urat pe ulita in capitala judetului Maramures si cu parerile postate pe Internet, este ca
traim in Romania. Ştiti si asta. Şi ca, in Romania asta ba europeana, ba NATO, ba aliat de nadejde al
Statelor Unite, se poate abuza lejer, conform legii. Sau a lipsei legii sau a lipsurilor din lege. Dar s[ luam
cazul de fata. in alta tara, un "interlop " ca acela din stire, se alegea cel putin cu 1-2 socuri electrice, o
imobilizare din aceea de sa nu mai faca (chiar si in gluma) nici "miau " si, daca treaba se si ingrosa, poate
se ajungea si la uz de arma. Pentru ca, iN ALTĂ ŢARĂ (nu Romania) exista legi clare care sa
reglementeze statutul politistului, modul de a actiona in caz de evenimente deosebite, modul in care se
face uz de arma. Aici, daca un politist sau jandarm sloboade un foc din pistolul din dotare atunci cand
napadesc aia sa-l termine, e groasa. Anchete, expertize, suspiciuni, de parca nu ar fi actionat pentru
apararea legii. Am putea spune ca, in acest caz, e mai simplu sa incalci legea decat sa o aperi. Ba mai
apare pe teveu si un avocat care, numai ca nu podidit de lacrimi de plans, spune o poveste cum ca ala,
faptasul, e de fapt baiat bun, ca acum uite, este stresat, ca de fapt politia a comis un abuz ca l-a retinut
pentru ca, ma-sa ei de treaba, de era victima lasata in pace, se potolea ea la un moment dat. A, ca mai
spargea mutra la unul, devasta un club, lua pe o piti cu japca, mai calca un copil pe trecerea de pietoni,
nu-i nimic, ca stiti cum e omul la nervi. Pana la urma ii trecea si chiar ii parea rau, ca e baiat bun. Spre
deosebire de aparatorul legii care a abuzat, a maltratat, a discriminat, si s-a jucat de-a James Bond. Sunt
curios, pe tema asta, cand vom avea o lege clara care sa ajute si la siguranta cetatenilor, si la apararea
proprietatii, si la apararea eficienta a "linistii si ordinii publice ". Şi nu numai. E drept ca si romanul e
sucit. Daca in SUA politia e respectata, aici e pe invers. Idoli sunt infractorii, iar cei care reprezinta
"legalitatea " sunt luati in ras `i de putoii de 12-13 ani care scriu cu spray pe pereti. Au primit ajutoare de
la toate trupele posibile de hip-hop "gangsta " de la BUG Mafia incoace si de la toti manelistii "da top ". 
  
  As putea continua povestea cu ce se petrece in scoli. Daca "profu' " sau "profa " ridica puitin vocea la o
clasa de adolescenti salbaticiti, deja cineva il/o da cu ciocul (audio plus video daca se poate) cum ca
"abuzeaza " de "bietii copii ". Daca il prinde pe unul si de hainuta, deja e "agresiune ", ancheta, hop apare
si presa cu "profesorul bataus de la ", "Ore de iad la Şcoala/Liceul X " si e gata zama, vorba unui amic.
Cercetare disciplinara, comisii, masuri, hartoage. Elevii sunt Ok. Ei au voie sa fumeze pe ulita, sa se faca
muci in baruri, sa-si prajeasca creierul cu droguri, sa faca scandal la ore ori chiar sa nu fie prezenti. Legea
permite asta. O schimbam? Habar nu am, profii fac gat doar cand e vorba de lovele, nu de imbunatatirea
cadrului legislativ ori de intarirea disciplinei in scoli.
  
  Se marseaza pana dincolo de plictiseala pe "drepturile " diverselor categorii care exista in tara asta. Toti
au drepturi. Daca st[m sa ne gandim, cele mai putine drepturi le are omul normal care este aparat cam de
nimeni, ca nu cred ca exista un ONG pentru apararea drepturilor omului normal. A carui viata (normala)
este afectata tocmai de cei care abuzeaza conform legii ori a lipsei ei ori a lipsurilor din ea. A, stiati ca
sunt alegeri pentru legislativ? Şi eu. Am vazut niste panouri cu fete de oameni...
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