
Animale fără adăpost 

 

 "Dacă iei un câine flămând și îi dai de mâncare, nu te va mușca. Aceasta este cea mai 

importantă diferență între un câine și un om." (Mark Twain), Spusele lui Mark Twain se 

aplică și în realitate de cele mai multe ori. 

 Deseori mergem pe stradă și vedem un câine fără adăpost, mulți dintre noi nici nu-l 

bagă în seamă, alți îl rănesc, dar sunt și oameni care o să-l ajute, deși în zilele de astăzi sunt 

chiar puțini. 

 Multora le pare un lucru nesemnificativ faptul că undeva afară, aceste animăluțe 

suferă în fiecare zi. Cruntul adevăr este că majoritatea acestor animăluțe suferă de foame, iar 

unele chiar mor din această cauză. Unele ajung la hingheri, însă sfârșitul este de cele mai 

multe ori același. O altă modalitate în care aceste animale ne părăsesc este ajungând victime 

ale diferitor accidente de mașini. Majoritatea oamenilor se lasă cuprinși de tristețe când văd 

un animal al străzii ce hoinărește parcă fără țintă, însă puțini conștientizează că pot face 

diferite lucruri pentru a evita astfel de situații. Așa cum oferim un covrig cald unui om fără 

acoperiș deasupra capului, putem ajuta si un animal fără adăpost. Fă un gest mic și schimbă 

întreaga viață a unui animal. 

 Nu știi cum să ajuți asemenea animale? Simplu. Trebuie doar să vrei să ajuți, sunt o 

mulțime de organizații, asociații și grupuri care au ca scop salvarea animăluțelor fără adăpost 

și care le oferă un cămin și o viață mai bună. O altă modalitate ar fi aceea de a adopta un 

animal de companie, nu este costisitor deloc, ci din împotrivă un sondaj arată că deținerea 

unui animal de companie este benefic pentru sănătatea oamenilor, reducerea stresului și alte 

probleme. 

 Nu fi chiar atât de indiferent, când o să vezi un animăluț fără adăpost pe stradă 

încearcă să te uiți în ochii lui, plini de suferință și să înțelegi că tu îl poți ajuta, îi poți oferi 

ceea ce pentru el este totul. Iar la rândul lui îți va oferi și el prietenia, loialitatea și iubirea de 

care deseori dau dovadă majoritatea animăluțelor. 

 "Câinele: singura viețuitoare care a dus la perfecțiune vocația prieteniei." (Vasile 

Ghica) 

Homeless animals 

 

 “If you take a hungry dog and feed it, it won’t bite you. This is the biggest difference 

between a dog and a human.” – Mark Twain. The words of Mark Twain also apply in reality 

most of the time. 

 Often, we go on the street and see a stray dog. Most of us won’t even notice it. There 

are some who would hurt it, but there are also people who would help it, even though 

nowadays there are really few.  

 To many, it seems an insignificant thing that somewhere out there, these little animals 

suffer every day. The harsh truth is that most of these animals suffer from hunger and some 

even die from this cause. Some end up at the pound, but the end is most of the time the same. 

Another way these animals leave us is by being turned into roadkill. Most people are 

overwhelmed with sadness when they see a stray animal wandering aimlessly, but few are 

aware that they can do certain things to avoid such situations. Like we can offer a warm 

pretzel to a homeless human, we could help a stray animal. Make a small gesture and change 

the life of such an animal! 

 You don’t know how to help such an animal? Simple! You just have to want to help. 

There are a lot of organizations, associations and groups whose purpose is to save homeless 

animals, give them a home and a better life. Another way would be adopting them as pets 

which is not at all expensive. Au contraire, a survey shows that owning a pet is beneficial for 

people’s health, reduces stress and other problems.  

 Don’t be so indifferent. When you see an animal on the street, try to look in its pain-

filled eyes and to understand that you too can help them, you can give them what is 



everything to them. In turn, it will give you friendship, loyalty and love that most animals 

show.  

 “The dog: the only living thing that took the vocation of friendship to perfection.” – 

Vasile Ghica  
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