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Există prin (m)inisterul (m)ediului niște comisii, niște experți, plus ceva mecanisme de avizare
din partea (a)cademiei (r)omâne… care ar trebui să facă tot posibilul pentru protejarea valorilor
naturale. Cum îți poți explica oare ca prin cotele de vânătoare aflate pe cale de aprobare în
septembrie 2016 să fie legalizată uciderea a 474 de pisici sălbatice… protejate… care nici
măcar nu “produc pagube” (oricum o formulare mizerabilă); deci, cum îți explici asta?
Documentul pe care se bazează această “cotă” de 474 de pisici sălbatice mai cere și
împușcarea a 68 de râși… Te poți întreba, cam câți sunt cei din aceste comisii de cacao care
au văzut în natură măcar odată o pisică sălbatică… să nu mai zic de râs… și totuși fără jenă ei
aprobă an de an acest masacru propus de mafia vânătorii, escrocii care te-ar împușca și pe
tine, așa din distracție. Tehnocratic, ca la Auschwitz, în stil tăcut, metodic, fără multe comentarii.
Cam cât de escroci sunt acești escroci? În „referatul de aprobare” care dincolo are
titlul de „referat de necesitate” scrie: „Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
acordă derogări, cu avizul prealabil al Academiei Române, cu condiţia să nu existe o alternativă
acceptabilă,”…. adică nu există o alternativă acceptabilă… decât împușcarea pisicilor
sălbatice? Deci, reiese de aici cumva că… fără să fie împușcate, o să fie un dezastru, sau ceva
asemănător? Cam cât de cretin trebuie să fie mecanismul care produce aceste texte, aceste
reglementări de 2 bani, aceste violări din plăcere ale naturalului sălbatic?
Este o tragicomedie să vezi prin minister în punctele decizionale tot felul de persoane din
mișcarea ecologistă, verde, protecționistă, cea preocupată de natură șamd… și efectele sunt
zero barat: cotele astea imbecile de vânătoare tot la fel sunt, nici un semn de respect față de
vietățile “protejate”. Sunt legalizate masacrele, exemplarele speciilor protejate sunt căutate în
cele mai retrase zone unde ele mai persistă cumva, scoase și din gaură de șarpe, sunt rând pe
rând împușcate. Cam ce ar zice un ecolog/ ecologist adevărat dacă ar vedea asta?

Poți să îți bagi piciorul în toată tehnocrația naibii, asta fără nici un fel de boașe, că tot Mafia
Vânătorească transpartinică și trans-generațională este cea care dictează: împușcă ce vrea și
unde vrea, rezolvă actele pe șestache’, le trece ca prin brânză… și cu ocazia asta mai violează
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puțin și „structurile de protecție a mediului”… iar acestora pare că le place. Ministerul Mediului,
ca un limax fără nici un fel de coloană vertebrală, fără urmă de demnitate, trece toate aceste
reglementări fără să clipească. Este jenant să vezi că trăiești în zone unde până și speciile
protejate sunt permanent în bătaia puștii, prigonite peste tot. Îmi este milă de cei 552 de urși și
de cei 657 lupi care sunt trecuți pe listă. Așa protejați cum sunt pe hârtia legii, pot să se șteargă
cu legea, că o altă șmecherie, o portiță dă satisfacție celor însetați de sânge, leprelor numite
generic vânători.

Îți dai seama cam ce mare este revolta în sufletul celor care doresc să mai păstreze ceva
natură sălbatică prin peisajele noastre, când constată această mizerie nemărginită, aceste
legale băi de sânge din plăcere și sute și sute de hoituri de animale „protejate”… Ce sens mai
are educația ecologică și poveștile despre protecție… dacă vezi întinse sutele și miile astea de
animale nevinovate… care trebuie să moară doar pentru a face plăcere unor oligofreni cu
pușcă, unor gloate de cretini care se distrează când au ocazia să ucidă?

© dr. Peter Lengyel

PS. Oare subiecte de genul acesta, mai serioase – ai putea zice de viață și de moarte pentru
vietățile sălbatice – abordate la un limbaj ușor accesibil… pot să fie și ele rostogolite pe net, să
ajungă la cât mai multe persoane, sau interesul este doar pentru curve reșapate, drăgușence,
borci, botoxuri și altele asemenea?
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