DILEMA
Ing. Casian Balabasciuc
Şef Ocolul silvic Moldoviţa

Eu, pădurarul Ion, om cu familie şi copii, îmi iau arma şi pornesc, din zori sau de cu
noapte, să-mi păzesc hectarele de pădure, de a căror integritate răspund material, penal şi
moral.
Eu, pădurarul Ion, ştiu bine că pădurea este un dar al pământului pe care trebuie să-l
ocrotesc şi să-l îngrijesc cu dragoste de părinte, căci datorită lui lumea întreagă se bucură de
aer proaspăt, de apă limpede, de lemn şi hrana şi de multe altele, la care pot adăuga faptul că
îi datorez pâinea mea cea de toate zilele.
Mergând în patrulare aud zgomot de ferestrău. Mă apropii şi văd unul sau mai mulţi
indivizi, nu contează numărul lor, nici culoarea sau religia în care mă înjură, ci doar faptul că
i-am prins asupra faptului. Le cer socoteală, iar ei mă jignesc, ba chiar se reped cu topoarele la
mine, gata să mă lovească. Atunci ridic arma şi îi somez cu speranţa că îi voi înspăimânta. Ei
vin totuşi spre mine blestemând. Ce se petrece atunci în sufletul meu ? Îi interesează asta pe
acei domni care spun verzi şi uscate despre meseria mea ?
Dacă eu trag, pot răni grav sau chiar ucide un om. Este totuşi om. Dacă nu trag, mă
poate ucide atacatorul.
Dacă trag, pot avea pe conştiinţă pentru tot restul vieţii nenorocirea lui.
Dacă nu trag, el o fi având oare conştiinţă ?
Dacă trag, s-ar putea să distrug o familie, sa las nişte copii orfani. Dacă nu trag, s-ar
putea să rămână orfani copiii mei şi cine îi va mai creşte ?
Dacă trag, o să fiu numit laş, daca nu trag mi se va zice fricos.
Dacă trag, martorii mincinoşi ai atacatorului vor face justiţia să mă arunce în puşcărie.
Dacă nu trag, uite toporul deasupra capului meu şi n-am martor.
Dacă trag, o să mă urască toată lumea, care şi aşa nu mă agreează, pentru că apăr un
bun la îndemâna oricui.
Dacă nu trag, mă vor găsi vinovat că n-am făcut uz de arma de serviciu.
Dacă trag, nu voi mai rămâne în serviciu, pentru că poliţia îmi va ridica avizul de portarmă.
Dacă nu trag . . . .
Pe răufăcător îl apără anonimatul, lipsa martorilor şi avocaţii. Pe mine care lege mă
apără ? Care şef mă ajută ? Care judecător îmi dă dreptate ? Este oare normal ca într-un stat
care beneficiază de atât invocata democraţie şi care se mai pretinde şi civilizat eu, pădurarul
Ion şi alţii asemenea mie, care încă mai cred că trebuie să existe o ordine, să ne facem slujba
la voia întâmplării ?
Cine ne poate da un răspuns ?

Anul I, nr. 1-2/1993

59

