
Patru catei, salvati de Milioane de prieteni
Asociatia "Milioane de prieteni" din Brasov a salvat patru catei sibieni, de cateva saptamani, dupa ce
stapanul acestora i-a parasit intr-o cutie aruncata langa tomberoanele din Sibiu. Cei care au gasit cainii si
reprezentantii asociatiei indeamna sibienii la mai multa daruire atunci cand vine vorba de animale. "Am
vrea s-o cautam si noi pe mama lor, dar cate sunt ca ea. Ne chinuim sa-i tinem locul si suferim alaturi de
puii ei, incercam sa-i hranim cum putem desi stim ca sansele lor de viata sunt foarte mici. Nu au
imunitatea laptelui de mama si nici o mama nu se poate inlocui! Sute, mii de cazuri dintre acestea fac deja
parte din cotidianul locului  unde traim. Nu exista oras din tara asta unde aceste drame zilnice sa nu ne
intristeze sufletul si sa incetoseze privirea celor care au suflet si constiinta", scriu salvatorii celor patru
catei, in povestioara care insoteste scurta viata a celor patru mici fiinte. Solutiile de a evita astfel de
situatii nu sunt complicate, sustin membrii asociatiei. "Şi totusi ar fi atat de usor de evitat atata suferinta.
Castrati-va animalele pentru ca puii lor sa nu vina intr-o lume unde nu sunt doriti", este indemnul
Milioanelor de prieteni.

 Undeva intr-o curte, o mama sufera. Suferinta de caine, nu de om! Un caine care a adus pe lume patru
pui care i-au fost luati chiar de stapanul  ei. Abia facusera ochi, aveau doar cateva zile si mama lor era
fericita  sa-i vada sugand si sa-i linga pe crestet pentru ca ei sa se simta in  siguranta. Nici prin gand nu i-a
trecut sa se teama cand stapanul ei s-a  apropiat de puii ei. Altfel ar fi putut sa-l muste, sa-si apere puii.
L-a lasat sa-i ia in brate unul cate unul sperand ca o sa-i mangaie si apoi o sa o felicite ce catei frumosi a
stiut ea sa faca! Dar " Omul ", cel mai  bun prieten al ei, pe care ea il apara zi si noapte si pentru care si-ar
 fi dat viata a plecat cu puii si s-a intors singur. S-a gudurat la  picioarele lui si l-a privit cu botul ridicat in
sus, intrebandu-l  parca:  "unde sunt puii mei ". Dar el a impins-o cu piciorul si a intrat in casa trantindu-i
usa in nas. Stand la usa, cersind parca un raspuns,  apleaca dintr-o parte in alta capul ei rotund si aude
doar vocea  femeii din casa strigand:  "cum ai putut sa faci asa ceva? " Deodata, parca  cerul s-a prabusit
si cu el Dumnezeul ei, stapanul ei, caruia ii lingea mana, bucurandu-se de fiecare data cand il vedea intors
acasa. Auzise ea  prin vecini de la alti caini ca nu trebuie sa aiba incredere in oameni, dar ea mereu il
aparase pe stapanul ei, laudandu-se in tot cartierul ca OM ca el nu e! A plecat agale din fata usii pe care o
pazea de ani de  zile si s-a retras in cusca ei din fundul curtii. Abia s-a tarat pana  acolo. in cusca inca se
mai simtea mirosul puilor proaspat nascuti. Daca cel putin i-ar fi lasat pana se faceau mai maricei. Ar fi
putut sa-i  alapteze, sa-i educe, sa faca din ei catei buni si credinciosi pentru  alti stapani. Lasandu-si
botul pe labe a inchis ochii sa poata visa la  puii ei si s-a hotarat. Nu va mai primi mancare din mana
celui care i-a omorat puii. ii va arata Omului cel hain  ca un caine are si el  " sufletul " lui si ca nu e " doar
un animal " asa cum auzea spunandu-se despre alti caini. Ea este o mama si ca orice fiinta si puii nascuti 
in durere de ea, au fost vii pana cand mana ucigasa le-a curmat viata.
 Asta este povestea celor patru pui de caine ajunsi in seara de duminica la  poarta asociatiei Milioane de
prieteni.

 Din fericire (daca se poate spune asta) nu au fost omorati. Stapanul cel  las avea se pare " suflet bun " si
n-a putut sa faca o asemenea fapta. I-a  pus doar intr-o cutie de carton si i-a lasat langa tomberoanele de
gunoi, n-a intors capul cand puii urlau ca din gura de sarpe zgribuliti de frig. Din blana calda a mamei
unde stateau ghemuiti mai toata ziua,  in cutia de carton ningand peste ei schieunau chemand-o pe mama.

 Am vrea s-o cautam si noi pe mama lor, dar cate sunt ca ea. Ne chinuim  sa-i tinem locul, si suferim
alaturi de puii ei, incercam sa-i hranim cum putem desi stim ca sansele lor de viata sunt foarte mici. Nu au
imunitatea laptelui de mama si nici o mama nu se poate inlocui!!
 Sute, mii de cazuri dintre acestea fac deja parte din cotidianul locului  unde traim. Nu exista oras din tara
asta unde aceste drame zilnice sa nu  ne intristeze sufletul si sa incetoseze privirea celor care au suflet si
constiinta.
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