Clive Staples Lewis (1898-1963) - romancier, poet, profesor
universitar, medievist, critic literar, eseist, teolog gi apologet crqtin - a fost unul dintre marii intelectuali ai secolului )O( A predat,
intre 1925 9i 1954,literatura englezila Universitatea din Oxford
(Magdalen College), precum gi, din 1954 pAni in 1963,Lircraturi
medievali si renascentisti la Universitatea din Cambridge, A fost

fiind indrigit de studentii sii, asupra ci.rora a exercitat o influenti profundi si durabili. A scris peste
ul1 orator de exceptie,

rreizeci de cirgi, adresate publicului larg. Operele sale, traduse in
peste treizeci de limbi, vAndute in milioane de exemplare - unele
dintre ele (Chronicles ofNarnia, bunioari) popularizate pe sceni,
la televiziune, radio sau cinema -, continui si atragi, an de an,
mii gi mii de noi cititori.
Opera: Swprised by Jol (Suryrins de Bucurie. Pouestea unci conuertiri,
Humanitas, 2008), Miracles, 7he Four Loues, 7he Problem of Pain
(Despre minuni. Cele panu iubiri. Problema durerii, Humanitas,
1997), The Screwtape Letters (Sfaturile unui diauol bdtrin cdte unul
mai tLndr, Humanitas, 2003), Mere Christianity (Cre;tinism, pur;i
simplu, Humanitas, 2004), Of 7hh and OtherWorlds (Despre ltrmea
aceasta / despre ahe luml, Humanitas , 20ll), ,\urprised by Joy (Surprins de bucurie, Humanitas, 20ll), Fern-seed and ElEhants and
Other Essays on Christianity (Ferigi ;i elefanyi ;i ahe eseuri despre
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Conginutul acestei c5"rti a fost initial difuzat pe calea
undelor, si apoi a fost publicat in trei parti separate:
B r o n d c a s t Ta I h s (D i s c uyi i r a di o difu za t e) (l 9 42), C h ri s ti an
Behauiour (Purtarea creftind) (1943) gi Beyond Persondlity
(Dincolo de personalitate) (1945). in versiunile tiparite am
{icut cAteva adiugiri fati de ceea ce spusesem la microfon,
dar in rest am lisat textul in mare misurl neschimbat, O
,,convorbire radiofonica" ar trebui, cred eu, si fie cAt mai
apropiati de vorbirea liberi gi n-ar trebui si sune ca un
eseu citit cu voce tare. De aceeaam folosit, in convorbirile nrele, toate prescurtirile si expresiile colocviale pe care
le folosesc de obicei in conversagie. Am redat aceste forme
in versiunea tiparita folosind ,,n-am" in loc de ,,nu am" si
alte asemenea. $i am tipirit in litere cursive toate cuvintele a ciror importangi am accentuat-o in prezentirile
mele prin modulagia vocii. Acum inclin si cred ca a fost
o greseali - un hibrid nedorit intre arta vorbirii si arta
scrierii. Un vorbitor trebuie si foloseasci inflexiunile
vocii pentru a sublinia cAte ceva din ceea ce spune pentru
ci mediul slu de comunicare se preteazS.la aceasti metodi;
dar un scriitor nu ar trebui si foloseasci litere cursive pentru acelasi scop. El are mijloacele proprii, diferite, pentru
a scoate in evidenga cuvintele-cheie si ar trebui si le foloseasci. in aceasti edigie am desfiintat prescurtirile gi am

Legea

Naturii

LJmane

Oricui i s-a intAmplat sa auda oameni care se cearti.
CAteodati cearta lor suni caraghios, alteori suni chiar
neplicut; dar oricum ar suna, cred cl putem invita ceva
foarte important ascultAnd lucrurile pe care si le zic. Ei
isi spun lucruri ca acestea: ,,Cum gi-ar plicea daci cineva
ti-ar face una ca asta?" - ,,Art, .rt. Iocul meu, am fost
primul aici." -,,Lasl-l in pace, nu-ti face nici un rLtJ." ,,De ce sa te bagi in fati?" -,,Di-mi o felie din portocala
ta, eu ti-am dat una dintr-a meal" - ,,Haide, ai promis
doar," Oamenii spun asemenea iucruri in fiecare zi, atdt
cei educati, cit;i cei needucati, atAt copiii, cAt gi adulgii.
Dar ceea ce mi intereseazi din toate spusele lor este ca
fiecare dintre ei nu spune doar ci se intAmpli si nu-i placi
purtarea celuilalt. El face apel la un fel de model de purtare
pe care se agteapta ca celilalt si-l cunoasci. $i foarte rar
celilalt ii rispunde: ,,La naiba cu modelul tiu." Aproape
totdeauna incearci si arate cL ceea ce a {hcut ei nu se opune
de fapt modelului, sau ci, daci se opune, existi o scuzi
special5". Pretinde ca ar exista in acest caz particular un
motiv special penffu cafe persoana care a ocupat prima
locul ar trebui si-l cedeze sau ci lucrurile steteau cu totul
altfel cAnd a primit felia de portocali sau ci s-a intAmplat
ceva care 1l elibereazi de promisiunea ficuti. Pare, de
fapt, ci amdndoui pir;ile au in vedere un fel de Lege sau
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Reguli a purtirii corecte, a purtirii decente, a moralitatii
sau cum vreti s-o numiti, cu privire la care sunt de acord.
Si au intr-adevar. Fiindci, daca n-ar fi avut asa ceva in
minte, ar fi putut,, desigur, sa se bata ca niste animale,
dar nu s-ar fi putut certa in sensul omenesc al cuvAntului.
A te certa inseamn5. a incerca sa ariti ci omul celalalt
gresegte. $i n-ar avea nici un rost incercarea de a face aga
ceva daci nu ali avea, si tu si el, un fel de intelegere cu
privire la ceea ce sunt Binele gi Raul, dupi cum n-ar ayea
nici un rost si se spuna ca un fotbalist a comis un fault
daci. n-ar fi existat vreo intelegere privitoare la regulile
fotbalului.
in fapt, aceasti Lege sau Regula despre Bine gi Riu
era numiti mai demult Legea Naturii. Astizi, cAnd vorbim despre,,legile naturii" intelegem de obicei lucruri ca
legea gravitatiei, a eredititii sau legile chimiei. Dar cAnd
gAnditorii din trecut numeau Legea Binelui gi a Raului
,,Legea Firii", ei aveau de fapt in vedere Legea Naturii
{.Jmane. Ideea era ci, exact asa cum toate corpurile sunt
guyernate de legea gravitatiei, iar organismele de legile
biologice, tot asa creatura numita om avea si ea legile
sale - cu aceasti mare deosebire ca un corp nu poate
alege daca asculta sau.nu de legea gravitagiei, in timp ce
omul poate alege fie si asculte, fie si nu asculte de Legea
Naturii l]mane.
Putern spune acest lucru si in alt fel. Fiecare om este
in orice rnoment supus mai multor serii de legi, dar existi
doar una singura cdreiaeste liber sa nu i se supuni. AvAnd
un corp, el este supus gravitatiei si nu poate si nu-i dea
ascultare; daca este lisat in aer farb,sustinere, nu poate alege
si nu cadi, la fel ca o piatra. Ca organism, el este supus
diverselor legi bioiogice pe care, aidoma unui animal, nu

le poate incalca.lqadar, nu poate tncalca acele legi pe care
le impart{e;te cu alte creaturi; dar legea cireia poate sa
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nu-i dea ascultare, daca el alege neascultarea, este cea proprie naturii sale umane, acea lege pe care n-o impirt\egte
cu animalele, vegetalele sau cu obiectele anorganice.

Aceasti lege a fost denumitS. Legea Naturii deoarece
lumea credea cl fiecare orn o cunostea in mod natural gi
nu trebuia s-o invete. Firegte, nimeni nu voia sa spuna ci
nu se putea gisi ici si colo cAte un individ stingher care
si n-o cunoasci, tot aga cum se gisesc unele persoane care
nu recunosc culorile sau n-au ureche muzicald. Dar considerAnd omenirea in ansamblul ei, credeau ci ideea omeneasci despre purtarea cuviincioasi era evidenti pentru
toati lumea. Si cred ci aveau dreptate. Daci n-ar fi fost
aga, atunci tot ceea ce s-a spus despre rizboi ar fi fost lipsit
de sens. Ce sens avea si se spuni despre dugman ca nu
avea dreptate daci dreptatea nu ar fi un lucru real pe care
nazistii il cunogteau in adAncul sufletelor lor tot atAt de
bine ca si noi, un lucru pe care ar fi trebuit sa-l punl in
ptactica? Daci n-ar fi avut noliunea a ceea ce noi ingelegem prin bine, atunci, desi ar fi trebuit totusi si ne iuptim cu ei, nu i-am fi putut invinovigi pentru asta nici
cAt pentru culoarea diferiti a parului lor.
Unii zic, $tilr prea bine, ci ideea unei Legi a Firii sau
a purtirii cuviincioase care ar fi cunoscuti de toati lumea
nu este valabili, pentru ci civilizatii diferite si epoci ciiferite au avut principii morale foarte diferite.
Dar nu este adevarat. Au fost deosebiri intre principiile lor morale, dar aceste deosebiri nu s-au ridicat niciodatd pAnI la deosebire totali. Dac5. s-ar osteni cineva si
compare invagaturile morale ale vechilor egipteni, babilonieni, hindusi, chinezi, greci;i romani, ceea ce ilvaizbi
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va fi cAt de aseminltoare sunt atAt intre ele, cAt si cu invi.titura noastri.. Am adunat o parte din aceste rnirturii in
suplimentul unei alte cirti denumiteAbolirea omului; dar
pentru scopul nostru prezent trebuie doar si-i cer cititorului sa se gAndeasca la ceea ce ar insemna o morala total
diferita. Inchipuiti-vi o tara in care oamenii ar fi admiragi fiindci au dat bir cu fugilii de la o bitelie, sau in care
un om este mindru pentru ca a inselat pe toti oamenii
care s-all purtat bine cu el. Agi putea tot atAt de bine si
vi inchipuiti o tara unde doi si cu doi fbc cinci. Oamenii
au avut pareri diferite cu privire la cei fati" de care ar

*l

#

f

trebui sa fie altruigti - fie cd. era vorba doar de familia
proprie, fie de compatriogi sau de oricine altcineva. Dar
au fost totdeauna de acord ci n-ar trebui si tii seama in
prirnul rAnd de tine. Egoismul n-a fost niciodati admirat.
Oarnenii au avut pireri diferite cu privire la numarul
sotiilor pe care le-ar putea avea, dar au fost totdeauna de
acord ca nu poti avea orice femeie care igi place.
Dar lucrul cel mai remarcabil este urm;"torul. De cAte
ori gisesti un om care spune ci. nu crede in realitatea Bineiui ;i Riului, il vei r.edea pugin mai tArziu luAndu-si vorba
inapoi. Poate sa-gi incalce promisiunea citre tine, dar
daca tu incerci sI nu te tii de promisiunea pe care i-ai
ficut-o lui, se va plAnge cdt aizice,pegte" ci. nu e drept.
O natiune poate spune ca tratatele nu conteazi; dar apoi,
in clipa urmitoare, se va dezice, spunAnd cl tratatul acela
pe cai'e vrea sa-i tncalce era unul nedrepc. Dar daca tratatele nu conteazl,si nu existi" vreun lucru precum Binele
9i Raul - cu alte cuvinte, daci.nu exista o Lege a Firii - care
este deosebirea tntre un tratat drept si unul nedrept? Nu-i
asa ca s-au dat singuri de gol aratAnd ci, orice ar spune,
cunosc cu adevirat Legea Firii ca oricare algii?
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Pare deci ca suntem forgagi si credem in realitatea Bine-

lui gi Raului. Lumea poate gre;i in legatura cu Binele gi
Riul, tot aga cum grege$te uneori cAnd aduna cifre; dar,
ca gi pentru tabla inmultirii, nu este vorba doar de gusturi
sau de pireri. Daci ne-am ingeles asupra acestui lucru,
trec mai departe la pasul urmitor, si anume: nici unul
dintre noi nu se tine cu adevirat de Legea Firii. Daci sunt
unele exceptii printre voi, le cer iertare. Ar fi mult mai
bine si citeasci vreo alti carte, cici nimic din ceea ce ma
pregatesc eu si spun nu-i priveste. Si acum, ma intorc spre
fiingele omenesti obisnuite care au rimas.
Sper ca nu veti intelege gresit ceea ce voi spuue. Ntt
tin predici, 9i Cel de sus gtie ci nu pretind a fi mai lrun
decAt vreun altul. Incerc doar sa atrag atentia asupra ttntti
fapt: in anul acesta, in luna aceasta sau, mai degr:abl, in
chiar ziua aceasta, nu am reu;it si ne purtim aga cum ne
a$teptam de la algii s-o faci. Pot exista tot felul de scuze
pentru noi insine. Atunci cAnd ai fost atAt de nedrept cu
copiii erai foarte obosit. Treaba aceea cam dubioasa cu
banii - cea pe care aproape c-ai uitat-o - s-a intd"mplat
pe cAnd erai foarte strAmtorat. Si ceea ce ai flgiduit sa
faci pentru amicul Cutiric5, dar n-ai {lcut niciodati - ei
bine, n-ai fi promis niciodati a;a ceva daci ai fi stiut cit
de grozav de ocupat aveai sd fii. Cat despre pLrrtarea ta
fali de sotie (sau sof) sau sori (sau frate), daci ai fi stiut
cAt de eneruangi pot si fie, ceea ce nici nu e de mirare - gi,
la urma urmei, cine naiba sunt eu? Sunt la fel ca ei...
Vreau s5. spun ci nu reusesc sa ma tin foarte bine de Legea
Firii gi, in momentul cAnd imi spune cineva ca nr"r mi gin
de ea, se nagte in mintea mea un sirag de scuze lung cit
bratul. Pe moment nu se pune intrebarea daci scuzele
sunt bune. Ideea este ca ele dovedesc inci o dati cAt de
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tare credem in Legea Firii, fie ci ne place sau nu. Daci.
nu credem intr-o purtare cuviincioasi,, de ce suntem atat
de dornici sa prezentam scuze pentru ci nu ne-am purtat
cum se cuvine? Adevirul este ci noi credem atAt de mult
in cuviinti - simtind api.sarea autorititii Legii - incAt nu
putem suporta faptul ca o incalcam, si drept urmare incerci"m sa scipim de raspundere. Pentru ci, dupa cum
obselati, gasim toate explicatiile acestea numai pentru
reaua noastri purtare. Nu punem pe seama oboselii sau
grijilor sau foamei decAt riutatea noastrS, in timp ce bu,
natatea noastri. ne apartine
Iati,, deci, care sun^t pe scurt cele doua puncte pe care
voiam sa le subliniez. In primul rind, ca fiintele omenesri,
pe toata intinderea pamAntului, au aceasti curioasi idee
ca ar trebui si se comporte intr-un anumit fel si ci nu se
pot descotorosi de ideea aceasta. in al doilea rd,nd, ca de
fapt oamenii nu se poafte in acesr fel. Ei cunosc Legea
Firii ;i o incalca. Aceste doui fapte sunt temelia orici.rei
gAndiri limpezi despre noi insine si despre universul in
.

care

trlim.

C3"teva obiecgii

Daci, aceste doui fapte sunt temelia, as face bine s5.
m5. opresc pentru a o consolida inainte de a merge mai
departe. CAteva din scrisorile pe care le-am primit alata ca
destul de mulf oameni inteleg greu ce este exact aceasti
Lege a Firii Omenesti, sau Lege Morala, sau Reguli a Purti.rii Cuviincioase.
De pildi, unele persoane mi-au scris spunAnd: ,,Nu
cumva ceea ce numiti Legea Morali este pur si simplu
instinctul nostru de turmi si nu s-a dezvoltat el ?ntocrnai
ca gi ceielalte instincte?" Nu tigiduiesc ci putem avea un
instinct de turma; dar prin Lege Morali ingeleg altceva.
Stim cu totii ce inseamna a fi imboldit de instinct - de
iubirea materni, sau de instinctul sexual, sau de instinctul hrinirii. inseamna ca simfl nevoia sau doringa puternici de a actiona intr-un anume fel. $i, desigur, simlim
uneori chiar dorinta puternica de a ajuta o alta persoanS.,
iar doringa aceasta este fira indoiali datorata instinctului
de turmi. Dar a simEi doringa de a ajuta este ceva total
diferit fagi de sentimentul c5. trebuie sa ajuti, fie ca vrei,
fie ci nu vrei. Si zicem cLauzi strigitul de ajutor al unui
om aflat in primejdie. Vei simti probabil doui doringe una de a-i da ajutor (datorati instinctului tau de turmi),
cealalta de a te feri de pericol (datorati instinctului tiu de
conservare). Dar vei gisi iniuntrul t5.u, alituri de aceste
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dor-ra impulsuri, un al treilea iucru care-ti spune ca ar
trebui si urmezi impulsul de a ajuta si sI inabusi impulsul de a fugi de-acolo. Iar acest lucru care judeci cele
doui instincte, care hotiraste care din ele ar trebui incurajat, nu poate fi nici unul iir-, .1.. Ai putea spune rot arar
de bine ca partitura care iti indici, la un moment dat, si"
apesi o anumiti clapa a pianului si nu alta, este ea insi,si
una dintre notele claviaturii. Legea Morala ne arati melodia pe care trebuie s-o cAnti.m, iar instinctele noastre
sunt doar clapele.
Iat5" si un alt fel de a constata ci. Legea Morala nu esre
doar unul dintre instinctele noastre. Daca doua instincte
sunt in conflict, si in mintea unei fiinte nu se afli decAt
aceste doui. instincte, este evident ci instinctul cel mai
puternic trebuie si invinga. Dar in momentele cXnd suntem pe depiin constienti de Legea Morala, ea ne spune
de obicei si, fim de partea celui mai slab dintre impulsuri.
Wei probabil si fii in siguranti mai mult decAt vrei sa
ajugi omul care se ineacL, dar cu toate astea, Legea Morala
iti spune siJ ajuti. Si, cu siguranti, ne spune deseori ci e
de incercat si ne mobilizS.m instinctul corec asa incAt el sa
devin5. mai puternic decAt este in mod natural. Vreau si
spun ca ne simtim adesea datori sa ne stimulam instinctul
de turmi, trezindu-ne imaginatia, si stArnindu-ne mila
si alte sentimente, astfel incAt si adunam destuli energie
ca si facem ceea ce este bine. Dar este clar ci nu actionim din instinct atunci cAnd actioni.m in asa fel incAt
un instinct si devini mai puternic dec6,t este. Ceea ce iti
spune: ,,Instinctul tiu de turmi, este adormit, trezeste-I",
nu poate f insusi instinctul de turmi.. Ceea ce iti spune
care noti a pianului trebuie cdntati mai tare nu poate fi
insisi aceasti noti.
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lucrurile, Daci Legea
Morala ar fi doar unul din instinctele noastre, ar trebui
sa putem desemna un anumit impuls interior care a fost
totdeauna ceea ce numim ,,bun", adica mereu in acord
cu regula purtirii corecte. Dar nu putem. Nu existi in
noi nici un impuls pe care Legea MoralS. n-ar putea sa
ne spuni cAndva si-l curmim, si nici unul pe care Legea
n-ar putea si ne spuni cAndva si-l incurajim. Este gresit
sa gAndim ca uneie dintre impulsurile noastre - s5" zicem
iubirea de mama sau patriotismul - sunt bune, iar altele,
ca sexul sau instinctul de lupti, sunt rele. Tot ce vrem si
spunem este ci ocazlile in care instinctul de lupti sau
dorinta sexuali trebuie infrAnate sunt ceva mai des intAlnite decAt momentele cAnd trebuie infi-Anate iubirea de
mama sau patriotismul. Dar sunt si situagii cAnd un birbat
cisltorit este dator si-;i incurajeze impuisul sexual ;i un
soldat este dator si"-;i incurajeze instinctul de lupta. Sunt
de asemenea imprejuriri in care iubirea unei mame pentru copiii ei sau iubirea unui birbat pentru tara sa trebuie
inibugite ca si nu duci la nedreptLf fagi de copiii altora
sau fagi de alte tiri. La drept vorbind, nu existi impulsuri
bune sau rele. GAndiEi-va din nou la un pian. Nu are in
el doua feluri de note, cele ,,bune" si cele ,,rele". Fiecare
noti este buna cAteodati. si rea alta dati. Legea Morala nu
este un instinct sau ansamblul instinctelor cuiva: este ceva
care produce un fel de melodie (melodia pe care o numim
virtute sau purtare dreapta) prin indrumarea instinctelor.
Printre altele, chestiunea aceasta are o mare insemnitate practici. Cel mai periculos lucru pe care-l poli face
este sa iei drept bun oricare impr-rls al firii tale si si-l conIat5. si o a treia cale de a vedea

sideri ca pe ceva care ar trebui urmat cu orice pret. Oricare
dintre impulsurile noastre ne poate transforma in demoni
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daci-l luam drept un sfetnic absolut. Ai putea sa te gAndegti ci dragostea pentru oameni in general este Lrn impuls
corect, dar nu este asa. Daci lasi deoparte dreptatea, te
vei trezi ci nesocotesti intelegerile, ca falsifici dovezile la
judecatl,,in folosul omenirii" si ca devii in cele din urmi
un om crud si perfid.
Algi oarneni mi-au scris intrebXndu-ma daci, ,,ceea ce
numiti Lege Morali nu este oare doar o conventie sociala,
ceva implantat in noi prin educagie?" Cred ca aici este o
neinteiegere. Oamenii care pun aceasti intrebare iau
drept bun faptul ci daci am invitat ceva de la p5.rin1i gi
dascali, acel ceva trebuie sa fie doar o inventie umani. Dar,
d,esigur, nu este asa. Toti am invitat la scoala tabla inmul!rii. Un copil care a crescut singur intr-o insuli pustie n-ar
cunoagt€-o. Dar cu siguranti asta nu inseamni ca tabla
inmulgirii este pur si simplu o conyentie umani, ceya pe
care fiintele omenesti au fhcut-o pentru ele si pe care ar
fi putut-o face altlel daci asa le-ar fi pli.cr-rt. Sunt intru
totul de acord ci invi,tim Regula Purtirii Cuviincioase
de la paringi;i dascili, de la prieteni gi din cirgi, aga cum
invitirn orice altceva. Dar unele dintre lucrurile pe care
le invigim sunt doar conventii care ar fi putut fi alfel invitim si tinem dreapta pe gosele, dar ar fi putut tot at5.t
de bine si fie regula de a tine stanga * iar altele, ca matematicile, sunt adeviruri reale. Problema este cirei clase
ii apartine Legea Naturii lJmane.
Sunt doui motive pentru a afirma ci apartine aceleia;i
clase ca matematicile . Primul este ci, ata cum am spus in
capitolul intAi, desi existi deosebiri in privinga ideiior

in timp ce simplele conventii, ca regula circulatiei sau felul in care se imbraci oamenii, pot fi oricAt de
deosebite. Iati gi al doilea motiv. CAnd te gAndegti la
aceste deosebiri intre morala unui popor si cea a altuia,
consideri ci morala unuia dintre popoare poate fi cumva
mai buni sau mai rea decAt a celuilalt? Pot fi socotite
anumire schimblri drept niste imbunititiri? Dac5. nu,
atunci e sigur ca n-ar putea exista niciodati vreun progres
moral. Progres nu inseamna doar schimbare, ci schimbare in bine. Daca nici un ansamblu de idei morale n-ar
fi mai adevirat sau mai bun decAt un altul, preferinta

morale de la o gari la alta, de la o epoci laaJta, deosebirile
nu sunt de fapt foarte mari -- nici pe departe atAt de mari
cum iqi inchipuie unii; aceeasi lege poate fi recunoscuti

peste tot,

pentru morala civilizatafaEi de morala salbatici n-ar avea
sens, nici preferinta pentru morala cregtina fati de morala
nazisti. De fapt, credem cu totii ci anumite sisteme morale
sunt mai bune decAt altele. Credem ci unii dintre oamenii
care au incercat sa schimbe ideile morale ale epocii Ior au
fost ceea ce am numi reformatori sau pionieri - oameni
care intelegeau mai bine morala decAt vecinii lor. Foarte
bine agadar. in clipa in care spui ca un ansamblu de idei
morale poate fi mai bun decit altul, le compari pe fiecare
cu un etalon , zicind ca unul dintre ele este mai conform
cu etalonul decAt celalalt. Dar etalonul cu care se compari
doua lucruri este ceva diferit de amAndoui. Le compari, de
fapt, pe amAndoua cu o Morali Reala, admitAnd ca existi
ceva ca un Bine real, independent de ceea ce gAndegte
lumea, si ci ideile unora se apropie mai mult de Binele
real decAt ale altora. Sau s-o spunem altfel. Daca ideile tale
morale pot fi mai adevirate, si cele ale nazistilor mai pr-rtin

adevlrate, trebuie si fie ceva

-

vteo Morala Reali

-

si fie adeviratl ;i pentru ei. Motivul pentru care

care

ideea

ta despre New York poate fi mai adevirati sau mai putin
adevarata decXt a mea consti in faptul ci New Yorkul

