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Ganduri amare printre randuri
Cred in dreptate, dar, mai presus de toate, cred in ADEVAR!
Cred ca toti oamenii se nasc frumosi, buni la suflet, dar ceva sau cineva, la un moment dat, le rupe sufletele si ,
astfel, devin rai...
Cred ca a fi judecator nu este o profesie, ci o menire pentru ca oamenii buni, oamenii rai isi pun sufletele in
mainile noastre...atata incredere au in noi.
Isi aseaza viata in mainile unor necunoscuti!
Menirea noastra este in sala de judecata, nu detasati sau delegati in functii care nu au nicio legatura cu
aceasta menire.

Judecator este cel care intra in sala de judecata!

Acela este singurul care infaptuieste actul de justitie!

Deci nu ma mai insultati cu cei care au facut altceva, dar le place sa li se spuna magistrati sau asimilati.
Intotdeauna m-am gandit ca evolutia mea, ca profesionist, inseamna sa parcurg toate etapele (examene de
promovare) si sa ajung, visam eu, naiva, sa fiu judecator la ICCJ!
Nu mai visez de mult timp la asa ceva.
Sunt coplesita de volumul de munca, simt ca fug contra timpului si viata mea...chiar asa, viata mea privata,
unde este? Ce-am facut cu ea?
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Unde m-am irosit?
Trebuie sa fiu ...condamnata pentru ca am ales sa raman in instanta fara sa ma detasez?
Trebuie sa fiu...condamnata pentru ca imi iubesc copilul pana la disperare si ca imi doresc sa petrec cu el cat mai
mult timp?
Are 16 ani ai nu stiu cum a crescut.. sau cine l-a crescut!
Oare sunt de condamnat pentru ca vreau sa fiu si judecator si mama?
Legile nu sunt facute de mine, judecatorul!
Eu sunt obligata sa le aplic. Bune, proaste, eu trebuie sa le aplic!
Asa ca vin si intreb: ce va doriti cu adevarat cu mine, judecatorul? Cu noi, judecatorii?
Suntem mult prea saraci pentru un act de justitie vulnerabil.
Si nu se face nimic pentru a opri acest tavalug..
Vom fi spulberati nu doar noi, judecatorii, ci si voi, cei care aveti incredere si va adresati instantelor judecatoresti!
Sper sa nu apuc vremurile cand, la gura sobei, voi povesti nepotilor mei ca au fost candva judecatori in Romania...
Suntem mult prea saraci ca sa ne permitem luxul de a nu avea judecatori in Romania...
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