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Traseul RAT Craiova nr. 4, pe ruta Piaţa Centrală – Făcăi, este un traseu cu probleme. Nu
insurmontabile, ci nebăgate în seamă, sau trecute cu vederea de toţi cei responsabili. Este
traseul de autobuz care duce şi către târgul de săptămână, ceea ce complică situaţia, sau
o simplifică până la complicare.
Eşti un cetăţean onorabil şi ai nevoie să mergi până la târgul de la Făcăi, aşa că urci în
autobuzul 4. E chestie de noroc în ce autobuz urci! Şansa de a călători cu unul vechi de
vreo 45 de ani este cvasi-permanentă. Dar plăteşti bilet pentru un minim confort de secol XXI.
Şi constaţi că eşti printre puţinii care îşi plăteşte călătoria.
Oricum, acesta este inconvenientul cel mai mic, pentru că, de cum ai urcat, apar adevăratele
probleme: romii care nu plătesc bilete, care fac gălăgie, care sunt atenţi, în mod exagerat,
la buzunarele şi geanta ta şi care te agresează olfactiv cu mirosuri ce nu au întâlnit
niciodată săpunul şi apa caldă(!). Partida Romilor „Pro EUROPA” – Sucursala Dolj ar
putea să se implice şi să facă ceva. Dar, ori nu se implică, ori nu face nimic...
Romii cu comportament antisocial, despre care scriu aici, cred că au dreptul să facă ce
vor, pe traseul 4, că doar locuiesc în Făcăi, imediat pe dreapta, după ce treci calea ferată,
cunoscut bazin electoral al PSD... Şi, în tot acest timp, cât ei fac, din autobuzul 4, cocină
şi derbedeism, nici un controlor RAT sau poliţist local nu e de găsit(!). Pentru că le e
frică!
Nişte instituţii ale statului clachează lamentabil în faţa unei minorităţi cu apucături
infracţionale, pentru că le e frică! Eu, care credeam că toţi cei care călătoresc cu autobuzele
RAT, trebuie să plătească bilete, am văzut că romii din Făcăi nu trebuie să plătească! Într-un
fel, ei au mai multe drepturi decât noi, ceilalţi! Iar controlorii RAT şi Poliţia Locală nu îşi fac
datoria, pe traseul 4!
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