
CÂINELE, PRIETENUL OMULUI 

 

Moto: Dacă printre oameni nu-ţi găseşti un prieten,  

apelează la specia canină 

(Autorul) 

 

Din vremuri extrem de străvechi omul şi câinele s-au întovărăşit în a-şi ţine 

companie unul altuia şi a se ajuta unul pe altul, adeseori într-o prietenie devenită 

legendară.  

Câinele este rudă cu lupul, iar cel care i-a dat numele latin îl consideră deja un 

membru al familiei, de aici şi denumirea de Canis lupus familiaris. Este foarte 

posibil, conform autorului Wikipedia în limba română, ca acest animal, descendent 

din lupul cenuşiu, să fie primul animal domesticit, precum şi cel mai folosit pentru 

muncă, vânătoare şi companie din istoria omenirii. 

Meseria actuală cea mai frecventă pe care câinii o practică este aceea de pază. 

Ei păzesc proprietatea stăpânului lor cu o loialitate ieşită din comun, şi nu o dată 

istoria a consemnat date şi fapte prin care câinii şi-au dat viaţa pentru stăpânii lor. 

Este cunoscută de acum povestea câinelui Capitan, aparţinând lui Miguel 

Guzman (Argentina), care timp de 6 ani (2001-2007) nu a părăsit mormântul 

stăpânului său decât pentru a mânca şi a bea apă. A murit culcat pe mormânt, după 6 

luni de iubire postumă. Oare ce om ar fi făcut aşa ceva pentru prietenul său sau ce 

iubită pentru iubitul său? 

Sunt cunoscute, de asemenea, situaţii în care aceste foarte frumoase şi 

credincioase animale şi-au salvat stăpânii de la înec sau din incendii groaznice, care 

şi-au dat viaţa luptând cu oamenii răi sau animalele care îi atacau stăpânul. 

În zona rurală câinele rămas acasă este cea mai bună garanţie că niciun 

răufăcător nu-ţi va intra în casă. În zonele cercului polar câinii sunt preocupaţi cu 

credinţă de transportul mărfurilor dintr-o zonă în alta pe sănii, docili şi fără pic de 

protest. Pe timpul odihnei îşi apără şi încălzesc stăpânul cu trupul lor. În aceeaşi notă, 

extrem de mulţi copii au fost de asemenea salvaţi de câinele prieten în situaţii extrem 

de critice. 
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Timp de milenii, inclusiv în perioada comunistă, câinele a rămas cel mai bun 

prieten al omului, asta până ce societatea românească a devenit una de tranziţie… 

tranziţie spre ce anume? Nimeni nu ştie.  

După aşa-zisa revoluţie din 1989, dar mai ales către anii 2000, societatea 

românească este confruntată cu 2 situaţii inedite şi unice în lume: 

1. fluxul foarte mare de oameni ai străzilor; 

2. înmulţirea fără precedent a câinilor fără stăpâni, vagabonzi. 

Apariţia copiilor străzii şi ai canalelor marilor oraşe reprezintă o faună obligată 

de societate la maximum de dezvoltare.  Evenimentul, deşi foarte prezent şi astăzi, 

pare să mai fi slăbit în intensitate datorită unei colaborări mai bune între guverne, 

autorităţi locale şi ONG-uri.  

Cu toate acestea, există suficiente critici, printre care Nigel Farage, liderul 

UKIP din Marea Britanie, partid antimigraţie, care afirmă că rromii din Bulgaria şi 

România trăiesc ca animalele şi nu vrea ca acum să vină în Marea Britanie şi să 

trăiască civilizat. Un oligofren, dar câţi ca el nu sunt, inclusiv în România, care nu 

caută şi nu găsesc nicio soluţie pentru oameni… dar pentru câini?! 

Oare ce-ar face guvernul României dacă cei 2-3 milioane de români plecaţi la 

muncă în străinătate s-ar întoarce mâine în ţară? Nici nu vreau să mă gândesc la o 

asemenea ipoteză. 

Dar dacă pentru oameni s-a găsit o supapă care a redus numărul şomerilor şi pe 

al celor care locuiesc în canale (parţial), a apărut o nouă problemă – prietenul omului, 

câinele. 

Întors recent din străinătate, vizitez un prieten care are în casă un frumos câine 

ciobănesc. Se înţeleg de minune şi între ei s-a înfiripat acea iubire dintre câine şi 

stăpân pe care am descris-o mai sus. La un moment dat prietenul meu dă drumul 

televizorului, moment în care o mulţime de câini dau să sară parcă de pe sticlă direct 

în sufrageria amicului meu. Nick, ciobănescul, neştiind ce se întâmplă, aleargă şi el 

nedumerit spre televizor, încercând să-şi apere stăpânul.  

Un concert de lătrat agresiv s-a derulat de ambele părţi, până ce amicul meu 

reuşeşte să închidă aparatul. Spune, apoi: „O nouă problemă, avem o nouă problemă 

fără soluţie”. 

Câinii vagabonzi au început să omoare copii, să muşte oameni, lucru pe care nu 

l-au făcut de mii de ani, şi acum toată politichia este în fierbere. Îşi bat frunţile de 
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ecranul televizoarelor, ţipă, se ănjură, dar soluţii nu au. Acum se propune 

eutanasierea.  

În regulă!  

Dar cine o face?  

În cât timp o face?  

Dacă ar face-o, într-o zi (imposibil altminteri), ce va face cu cadavrele? 

La auzul cuvântului cadavru s-a făcut linişte. Cugetăm… Care va să zică avem 

o societate care a reuşit să îl transforme pe cel mai bun şi devotat prieten al omului în 

duşmanul omului? Cum este posibil aşa ceva? 

De ce la noi şi nu la unguri, la nemţi, la austrieci, acolo unde fusesem şi totul 

era normal, relaţia aceasta milenară desfăşurându-se perfect? Ce se întâmplă în 

România? 

Prietenul meu, mângâindu-l pe Nick pe grumaz îmi zise: „Suntem în România 

şi trebuia să se întâmple şi asta. Va urma, probabil, cruciada împotriva pisicilor şi 

apoi împotriva noastră. Ce să mai facă cu noi, de unde să ne mai plătească pensiile… 

Nu crezi că…?”. Nu, am zis eu răspicat! 

Zilele următoare o hărmălaie teribilă pe tema câinilor, venită de la absolut toţi 

politicienii, mi-a umflat urechile, altă problemă ţara asta nici că ar mai fi putut avea. 

„Viaţa oamenilor are prioritate, nu a câinilor!”, strigă primul-ministru. Băsescu îi ţine 

trena – „da, avem o problemă şi vrem o ordonanţă de urgenţă pentru eutanasiere”. 

Mă întrebam, oare câţi câini vagabonzi or fi în România? Cineva îmi vorbeşte 

de 3-5 milioane. Doamne, zic, nu era mai bine să se prevină situaţia decât să se treacă 

la măcel?  

„– Era, zice amicul, dar cine s-o facă?”. Mă enerva tăcerea. „Ştii tu de unde au 

apărut câinii aştia? De la dezvoltările imobiliare, care au creat blocuri mici şi au lăsat 

câinii oamenilor pe stradă.” 

Nu-l cred, şi îi zic: „Aici e vorba de sărăcie, lăcomie şi iresponsabilitate. Totul 

începe cu lipsa de civilizaţie. Câinele îţi este bun prieten dacă ai grijă de el, dacă nu, 

îţi devine duşman. El are nevoie de hrană, apă şi adăpost. Dacă le au pe acestea nu 

mai atacă pe nimeni şi sunt liniştiţi”. 

Am plecat iritat de la amicul meu şi m-am avântat pe stradă. Erau grupuri de 

câini care de hârjoneau, alţii primiseră mâncare de la cetăţeni. Nu m-a atacat niciunul. 
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După 2 ture am reintrat în casă, murmurând „viaţa omului este mai importantă decât a 

câinelui”… oare ce filosof a zis asta? 

Un copil nevinovat a murit sfâşiat de un câine. Era un copil micuţ, Ionuţ parcă. 

O viaţă a fost curmată. Ionuţ putea să ajungă un om mare şi important pentru ţară, 

prim-ministru sau preşedinte, şi el ar fi găsit soluţia pentru câini. A murit în chinuri 

groaznice, în schimb. Dar Ionuţ parcă are părinţi… ei n-au nimic să-şi reproşeze? 

Adeseori noi, oamenii mari, ne expunem pericolului. La vânătoare, la schi, în trafic 

murim cu miile. Cum să laşi un copil singur pe stradă? O faci doar dacă vrei să nu-l 

mai ai.  

Da, să-i eutanasiem! Guvernul, Parlamentul, Preşedinţia, Justiţia, ONG-urile 

vor avea grijă de asta. Dar când şi cum? 

În timpul acesta, câinii rămaşi pe stradă se vor înmulţi, căci asta le e firea. Care 

pe care, unii cu reproducerea, alţii cu seringa şi uite aşa vor mai trece 20-30 de ani şi 

câinii tot pe stradă vor fi. 

Numai în România se poate întâmpla aşa ceva. Oradea, spunea recent primarul 

de aici, are 100.000 de câini vagabonzi. Oare câţi va fi având Bucureştiul? 

Bătălia va începe în curând, dar la fel ca şi marile războaie, fie va dura mult, fie 

nu va avea niciun câştigător. Viaţa îşi are legile ei, inclusiv rezistenţă la moarte.  

Cum alte soluţii nu există şi cum eutanasierea merge greu şi costă mult, este 

greu de prevăzut sfârşitul acestei cruciade contra celui mai bun prieten al omului în 

România. Eu oricum cred că soluţia reducerii potenţialului lor de înmulţire ar fi o 

soluţie mult mai bună decât o eutanasiere dificilă şi scârboasă. 

Dar oare se va termina vreodată gălăgia politică cauzată de uniţii căţei nemâncaţi ai 

străzii? 
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