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În România, Corupția a devenit un Personaj Viu, care face victime și lovește acolo unde
nu te aștepți...
La Colectiv, Corupția a ucis câți tineri a vrut ea, pentru că nu s-a găsit nimeni să o
combată, s-au trecut cu vederea ilegalităţi grave şi, cu siguranţă, contra unor atenţii
consistente, către cine trebuie...
Corupţia a făcut să nu mai avem industrie pentru că responsabilii din domeniu, vremelnic
ajunşi la conducerea destinelor acestei ţări, au preferat să se ocupe nu de interesul cetăţenilor
români, ci de interesele propriilor lor familii şi ale partidelor care i-au impus în sinecuri la care
nici nu visaseră până atunci.
Corupţia a făcut ca toată administraţia publică locală şi toate instituţiile importante din
ţară să fie conduse de activişti de partid – cei mai mulţi, fără pregătire de specialitate pentru
funcţiile în care au fost numiţi şi care asudă pentru stăpâni, şi nu pentru cei pe care ar trebui săi slujească.
Tot Corupţia a făcut-o jandarmeriţă şi pe cea care, în urmă cu vreo săptămână, a omorât
un om, după ce i-a pulverizat gaz lacrimogen în nas, de la o distanţă de 10 centimetri,
deşi distanţa regulamentară de la care se poate pulveriza acest gaz, către o persoană am
înţeles că este de cel puţin un metru...
Iar acum, deodată, Corupţia – cea nederanjată de politicieni şi lăsată să-şi facă de cap prin
ţară, a început să ucidă adolescente – cel puţin două, la număr, până acum, iar poliţia –
condusă de oameni numiţi politic şi cu competenţă discutabilă, s-a mişcat cu viteza
melcului şi a apărut, ca în filmele americane, la final, după ce acţiunea se consumase, doar ca
să consemneze decesul...
Există, în acest caz, care îl are, ca principal protagonist, pe acest Gheorghe Dincă, din Caracal
– cu siguranţă, un individ cu grave probleme psihice, care nu a fost tratat la timp pentru
că sistemul de sănătate de la noi e mai bolnav decât pacienţii –, un lanţ al slăbiciunilor
cauzat de Corupţie: subfinanţare în Sănătate, subfinanţare în Poliţie, incompetenţi numiţi
în funcţii pe criterii de cumetrii şi amantlâcuri, abuzuri ale Partidului/Stat care a acaparat
tot ce înseamnă bani şi decizii la nivel instituţional etc.
Poliţia este subfinaţată pentru că fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost mai
preocupată să-l scape pe Liviu Dragnea de puşcărie, nicidecum de obraznicii ăştia de
români care l-au constestat şi i-au clătinat puterea, pe 10 august 2018...
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Dar, chiar şi subfinanţată, un exces de zel din partea poliţiştilor şi o acţiune mai promptă a
procurorului de caz ar fi oprit măcelul pe care l-a făcut acel individ. Însă, totdeauna, lipsa
de interes a şefilor este transmisibilă către subalterni, iar sintagma merge şi-aşa cred că s-a
născut la români şi nu ştiu când, şi dacă, va muri vreodată...
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