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Domnule Doctor in momentul nasterii fatul este om? 
 
Dar cu o ora inainte de nastere? 
 
Dar cu o luna inainte de nastere? 
 
Dar cu doua luni inainte de nastere? 
Dar cu sase ,sapte,opt , noua luni inaite de nastere? 
 
 
 
Cand inceteaza omul sa fie om? 
 
Cand devine el o”sarcina” pe care sa o putem “intrerupe”? 
 
 
 
   Copilul este din prima clipa a creatiei sale nu un “ceva”,ci un 
“cineva” asa cum bobul de grau e grau chiar daca nu a facut 
spic.Stiinta ne arata ca in el se afla deja totul stabilit:ce culoare 
vor avea ochisorii sai cu care va privi lumea, cum vor fi manutele sale 
cu care isi va imbratisa mama ,gurita cu care va rosti primele 
cuvinte.Totul se afla deja in el si –ce este mai important – in el se 
afla deja sufletul cu cele trei puteri ale sale:afectivitatea,ratiunea 
si vointa.Iar prima si cea mai mare dorinta a lui,pe care numai mama 
I-o poate indeplini , este sa se nasca . 
 
 
 
   Am fost manipulati,pacaliti,orbi,ne-am omorat si continuam sa ne omoram 
cu “intelepciune” proprii copii motivati de falsitati ale cotidianului: 
nu e timpul acum , imi periclitez cariera , imi patez blazonul ,nu am 
cu ce sa-l cresc…si devenim astfel robii unei vieti fara de Viata si 
popor decazut, sortit pierii istorice.Jurnalistul italian Rafael 
Ballestrini spunea ca :”cea din urma dovada ca un popor a ajuns la cel 
mau jos nivel de decadere morala ,va fi ca avortul se va considera ceva 
tolerat social si obisnuit”. 
 
Avortul este o crima tolerata .De ce mami, de ce tati nu ma omorati acum 
cand pot vorbi ,cand va zambesc si cand va ofer dragostea din ochii mei 
mici ce-si doresc Lumina inca din momentul in care iubirea voastra a facut 
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ca sufletul meu sa se coboare din cer?… 
 
Mami ,ti-a aduci aminte ,chiar de nu m-ai dorit,atunci cand sufletul meu 
s-a cuibarit in pantecele tau, o bucurie de nedescris te-a cuprins si nu 
stiai de ce.Iti implinisesi scopul vietii tale iar acum,mana ta de ganduri 
criminale ma ucizi pe mine , iar tu-ti omorori sansa mantuirii ,pentru ce 
te lasi inselata? 
 
   Iata si demonstratia de bun simt a inselarii:e indescutabil ca mama si 
tata  isi iubesc mai mult decat orice copilul si totusi majoritatea 
mamelor noastre si-au ucis o parte din copii. 
 
Astazi ,puteam fi noi cei ucisi ,iar fratii nostri ucisi puteau fi iubiti 
in locul nostru! 
 
 
 
   Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume :da! Am fost orbi si am ucis . 
 
 
 
   Sa demascam manipularea :nu exista nici o diferenta intre un copil 
nascut si unul nenascut, e om, un om lipsit de aparare  , aflat in 
imposibilitatea de a striga si a ne spune mereu si mereu:nu ma 
omari!Iti pot  fi mangaiere tineretii tale si sprijin batranetii. 
 
 
 
   Da , e greu sa accept ca prorpria mea mama ,care si-ar da si viata 
pentru mine , numai din intamplare nu m-a omorat pe mine in locul 
fratelui meu.E greu sa accept ca eu mama si tata numai din intamplare 
nu mi-am omorat copii pe care  I-am  nascut in locul celor nenascuti! 
 
   Dar asta e realitatea! Am gresit ,marturisesc si ma opresc!pentru 
numele lui Hristos cel rastignit de noi in fiecare zi ,cu fiecare copil 
ucis ,cu fiecare pacat cel savarsim: 
 
OPRITI-VA!Niciun animal nu-si omoara puii si probabil nici dracul nu si-ar 
omori copiii! 
 
   Stiu ca mesajul pare fundamentalist pentru omul zilelor noastre ,fara 
simtiri delicate si fara constinta morala solida, care prefera doar sa 
miorlaie umanist.De ce sa nu spunem lucrurilor pe nume si impreuna sa 
salvam sufletul nostru ,al mamei, al tatalui,al doctorului si al 
copiilor nostri de la chinurile vesnice ? 
 



 
 
   Unde e dragostea?Dovedim doar ipocrizie si lasitate? 
 
 
 
   Sa renuntam la pozitia strutului,mai ales noi cei ce stim adevarul! 
   Langa noi in cabinete moderne se fac cele mai oribile si de neinteles 
crime! 
 
   Doctorii stiu dar manati de interese materiale si supusi presiunilor, 
ucid zeci de copii zilnic .Sa stam de vorba cu doctorii, sa le spunem 
raspicat: Nu suntem de acord cu aceste crime! 
 
   S-ai oprim!  Cu orice pret! 
 
Marcel Bouros 


