
Sa mori ucis pe drumul catre scoala
Un elev de 15 ani, din Targoviste, a fost injunghiat pe cand mergea catre scoala. Şi a murit. Ştim aproape
toti povestea, a facut valuri, ieri, in "prime time ". Dincolo de exaltarile stiristilor si stiristelor de la
televiziuni, pentru care bucuria de a transmite "in direct de la fata locului " eclipsa tragismul real al
evenimentului: un tanar, aflat la inceputul vietii, a fost UCIS, in plina zi, in plin centru de oras si lasat
acolo sa moara. Ucis pe drumul catre scoala. Opinia publica si comentatorii sar deja pe pereti: "cum e
posibil asa ceva ", "scoala e de vina ", "lipsuri in sistemul educational ", alte voci, mai radicale si mai
virtuale, cer, clar, funia sau glontul in cazul agresorului. Dar mortul ramane mort. Şi injunghiat in plina
strada. Şi o familie indoliata, pentru care nimic, din punct de vedere material sau moral, nu va inlocui
pierderea. Ramane intrebarea "de ce? ".
  
  De ce? Simplu. A fi infractor, daca se poate neprins, devine din ce in ce mai mult un ideal in randul
anumitor categorii de tineri. Cultul celui mai puternic, justitia pumnului si a "brigazii ", impunerea prin
teroare. A invata si a frecventa scoala inseamna, automat, a fi fraier. Profesorii sunt si ei "fraieri ", "naspa
" sau prosti de-a dreptul, pe care ii "faci " cand si cat "vrea muschiul " tau, ca daca e pe din astea, imediat
caftangiul devine un simplu tanar "terorizat " si "hartuit " de adulti, si incepe sa behaie lacramos pe la
Protectia Copilului, si sa trimita mailuri pe la presa, care ghici pe cine ia de guler? Bataile in scoli, cu
"arme " sau nu, sunt un lucru frecvent, desi profesorimea cam tace pe tema asta, ca altfel da prost la
Inspectorat si scade "institutia de invatamant " in top, adica nu mai e in carti. YouToube-ul e plin de
nebuni(i) din salile de clasa, comentati favorabil de "useri ". Nu mai pomenim aici sutele sau chiar miile
de melodii, de la manele la hiphop si dance, care fac ba apologia violentei, ba a infractionalitatii, ba a
consumului de droguri, ba a banului castigat oricum. S-a sesizat cineva pe temele astea? Nu. E scoala de
vina ca nu are in programa ore de autoaparare sau de folosire a armamentului letal si nonletal? Nu, iar.
  
  E foarte simplu ca sa "ti-o iei " pe strada, mai ales daca esti elev silitor sau tanar la locul lui. Ai, asa,
parca, un magnet care atrage toti "jmekerii ", mai ales cei de varsta ta, care, in contul viitorului lor "bazat
" ca stapani ai cartierului, isi exerseaza curajul si barbatia pe tine, via pumni, palme, expresii "dastepte ".
Este foarte hazliu sa vezi omul, speriat de tine, dezarmat din start si de prezenta ta, si de "uneltele " din
mana ta, si de anturajul care se iteste in fundal, el sperand ca il vei lasa in pace dupa hartuiala, tu
cronometrand doar secundele cand vei napadi pe el... E o imagine cruda, dar reala in multe cazuri. Ce
faci tu, ca victima in cazul acesta? Cel mai intelept e sa fugi. Da, e las, dar e sanatos. Sau ocolesti zona
"periculoasa ". Sau speri sa scapi doar cu o bataie buna, eventual si o talharie ca la carte. Sau dai de unul
mai impulsiv, cu cutit, ca in cazul nostru, si esti ucis nu atat cu sange rece, cat din prostie. Ca intr-un,
vorba celor de la IPJ Dambovita, "conflict spontan ".
  
  Cine e de vina? Pai, dincolo de agresorul-agresor (l-am vazut, la teve, flancat de "mascati ", nu mai avea
nimic din "barbatia " de "baiat de baiat "), ar fi o lista cam lunga. De la legislatie permisiva la faptul ca
prea se face, direct sau indirect, apologia infractiunii, lucru la care mai ales tinerii, sunt foarte receptivi.
Asa de receptivi incat nici 100 de proiecte Comenius nu compenseaza situatia reala din scoli sau din jurul
lor.
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