Francesca Dall’Ara
Povestea coronavirusului

MAMA,
IEȘIM?
Ilustrații

Giada Negri

This story has been placed at our disposal by courtesy of Edizioni Centro Studi Erickson
S.p.A., an Italian publishing house specializing in learning disorders and inclusive
teaching, as well as in narrative and educational texts for children and parents.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means in whole or in
part without written permission from the publisher.
Această poveste a fost pusă la dispoziție prin bunăvoința Edizioni Centro Studi Erickson
S.p.A, editură italiană specializată în literatură referitoare la tulburări de învățare și
educație incluzivă, precum și în texte narative și educaționale pentru copii și părinți.
Toate drepturile rezervate. Niciun fragment din această carte nu poate fi reprodus în
niciun mod, integral sau parțial, fără permisiunea scrisă a editorului.
Original title: Storia di un Coronavirus. Mamma, usciamo?
© 2020 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
Via del Pioppeto 24
Trento, Italy
www.erickson.it
www.erickson.international
Copyright © Pandora Publishing, 2020
pentru prezenta ediție în limba română
ISBN (PDF): 978-606-978-316-0
ISBN (epub): 978-606-978-317-7

AUTOAREA

Francesca Dall’Ara
Psiholog și psihoterapeut, Francesca lucrează din 2005 la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico din Milano, în secția de Neuropsihiatrie (UONPIA) pentru copii și
adolescenți cu dizabilități complexe și boli rare (SDCMR).

ILUSTRATOAREA

Giada Negri
După ce a obținut calificarea de psiholog și psihoterapeut, Giada s-a cufundat cu totul în lumea
imaginii, prin intermediul ilustrațiilor și al fotografiei. Începând din 2009, colaborează cu
editori naționali și internaționali și realizează ilustrațiile unor cărți pentru copii, dar și imagini
pentru reviste și obiecte de papetărie. Totodată, are în portofoliu lucrări expuse în numeroase
galerii de artă. Giada este profesor de ilustrație de carte la Institutul European de Design.
Traducere din italiană de Cerasela Barbone

MULȚUMIRI
Țin să le mulțumesc tuturor celor care au rămas acasă și în momentele în care a fost
foarte dificil să reziști, precum și, în mod special, celor care au făcut-o alături de mine.
Îi mulțumesc Stefaniei, pentru că știu că ține mult la această cărticică, dar mai ales
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Cuvânt-înainte
Așa cum la începutul pandemiei s-a considerat esențial ca atenția să se
îndrepte către părinți și copiii lor pentru a-i sprijini în momentul dificil
pe care-l traversau, acum e la fel de important ca ei să fie ajutați să-și reia,
treptat, noua viață de zi cu zi, pe care toți o numim faza 2.
Și dacă, pe de o parte, faza 1 a fost clară, definită, egală pentru aproape
toată lumea, cu puține reguli și multe restricții, pe de altă parte, faza 2 lasă
mult loc posibilităților, interpretărilor și, deci, alegerilor și asumării de
responsabilități de către fiecare.
Noile „provocări“ pentru părinți și copii, în acest delicat moment de
tranziție, sunt gestionarea incertitudinii și conviețuirea cu libertatea.
Copiii se bucură însă de un avantaj pe care niciun părinte nu trebuie
să-l uite: se lasă în nădejdea celor care au grijă de ei și au încredere în
aceștia. Sunt obișnuiți să nu știe ce se va întâmpla a doua zi și să aibă
mereu noi experiențe, bizuindu-se pe cel care le arată drumul pe care să-l
parcurgă.
Tocmai din acest motiv, cei mai mici au dreptul să știe și să înțeleagă
ce se întâmplă în jurul lor și în aceste împrejurări speciale, precum și să
poată împărtăși emoțiile pe care le simt, fără ca nimic să fie luat drept
sigur, minimizat sau pur și simplu impus.
Însă, pe de altă parte, copiii vor trebui să renunțe pe o perioadă mult
mai îndelungată la „normalitatea lor“, care se manifestă fiziologic prin
contactul fizic, împărțirea spațiului cu ceilalți și prin experiențe tactile
și corporale. Ar putea, deci, să nu fie simplu să-i convingi să renunțe la
certitudini și la rutinele cu greu reinventate și cucerite în perioada de
izolare, în favoarea unei normalități parțiale, ce presupune distanțare și
măsuri de protecție individuală.
Sunt copii pe care ideea de a ieși îi entuziasmează, dar sunt și alții care
nu au nicio astfel de intenție, copii capabili să respecte în mod exemplar
regulile de igienă și distanțare. La fel cum există copii care se revoltă și
sfidează rugămințile părinților lor.
Iată de ce este fundamental să-i implicăm pe copii și să le explicăm ce
se întâmplă și ce se va întâmpla, apelând la cuvintele potrivite, având răbdare, dar și găsind instrumentele adaptate fiecăruia, în funcție de vârsta
lor și de capacitatea diferită de a înțelege. Totodată, e nevoie să lăsăm loc
pentru întrebările lor curioase și pentru incertitudinile lor.

Pentru a realiza toate acestea, grupul de lucru al secției de Neuropsihiatrie pentru copii și adolescenți cu dizabilități complexe și boli rare a
Fundației IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico din Milano,
pe care-l coordonez, s-a străduit să găsească moduri concrete și care pot fi
puse fără întârziere în aplicare cu scopul de a-i ajuta pe părinți să înfrunte
această nouă provocare alături de micuții lor.
Astfel a luat naștere continuarea Poveștii coronavirusului, care descrie
sentimentele de entuziasm, temerile și îndoielile Margheritei și ale frățiorilor ei.
Prin această poveste, încercăm să le explicăm copiilor importanța
măsurilor de izolare și distanțare, ce presupun interdicțiile și ce noi
ocazii apar, totul cu ajutorul unui limbaj simplu și accesibil, care să redea
totodată și ce are special fiecare personaj în parte.
Povestea se adresează tuturor copiilor, începând de la vârsta de 2 ani, și
acordă o atenție specială copiilor cu nevoi de comunicare complexe și cu
tulburări în dezvoltarea neuronală, prin intermediul unei versiuni adaptate și traduse în simboluri cu instrumentele comunicării augmentative,
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Mama, ieșim?
S-a făcut de puțin timp dimineață, dar Margherita și
Agnese s-au trezit deja de o bucată de vreme și discută
însuflețit în cămăruța lor slab luminată de soare.
— Ei, fii serioasă, spune Margherita, Moș Crăciun e
fermecat, nu are nevoie de mască.
— Dar, Marghe, gândește-un pic... Moș Crăciun e
cam bătrâior, dacă ia coronavirusul? Cine ne mai aduce
cadourile? insistă Agnese, destul de îngrijorată.
— Of, dacă ții atât de mult, aș putea să-i trimit o mască
împreună cu o scrisorică… ești mulțumită? se îmblânzește
Margherita, care în realitate preferă să nu riște.
— Minunată idee! Pune-i-o înăuntru pe a mea, oricum eu
n-o s-o folosesc niciodată! spune Agnese, foarte mulțumită
că a rezolvat două treburi deodată.

— Dar ce ți-a venit? De ce nu vrei să porți masca? Chiar
dacă de astăzi putem ieși, virusul n-a dispărut!
— Așa mi-a zis mama. Eu sunt mică, n-am nici șase ani. Nu
trebuie să port obligatoriu masca, la fel ca tine! răspunde
Agnese hotărâtă.
— Ei bine... Atunci, dacă ești mică, n-o să mai folosești
cariocile mele cu sclipici, sunt pentru copii mari..., propune
șireată Margherita.
— Bineeee! O port! Dar ești enervantă...
Pufnind, Agnese sare jos din pat, gata să dea fuga în
camera mamei și a tatei ca să-i trezească brusc, ca în fiecare
dimineață.
— Așteaptă, Nene... Nu-i așa că suntem fetițe mari? Hai
să ne îmbrăcăm singure... să ne găsească pregătite de ieșire!
propune încântată Margherita.
— De acord! Eu mă îmbrac ca Elsa... și-mi pun și coroana!
exclamă Agnese.
— Dar nu poți să ieși îmbrăcată ca Elsa! spune înțeleaptă
Margherita.
— De ce? Zilele astea mama m-a lăsat să aleg ce haine am
vrut, de ce astăzi nu? Eu fără costumul Elsei nu pun piciorul
afară din casă! se bosumflă Agnese care dimineața, imediat
ce se trezește, e și mai încăpățânată ca de obicei.
— Bine, bine... Cât te mai văicărești! Te ajut eu să-l
îmbraci.
În câteva minute, cămăruța celor două surioare se
transformă într-o mare de șosete, bluze și pijamale
împrăștiate peste tot pe podea.
— Dar unde mergem, Marghe? întreabă Agnese,
preschimbată într-o prințesă de gheață cu ochii mari.
— Mama a spus că mergem în parc, să ne întâlnim cu
bunica.
— Ura! În sfârșit! Chiar mi-era dor să mă dau pe tobogan,
spune Agnese, bucuroasă.
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— Văd că n-ai înțeles nimic... Nu te poți da pe tobogan!
zice Margherita pe un ton ferm.
— De ce? Ce i s-a întâmplat toboganului? se miră Agnese.
Fetița n-a mai ieșit din casă de foarte mult timp și începe
să se îndoiască de faptul că lumea e exact la fel cum și-o
amintește ea.
— Nu i s-a întâmplat nimic, dar e interzis. Nimeni nu
poate urca pe el, răspunde Margherita foarte serioasă.
— Nu-i adevărat, ești o mincinoasă! O să-i spun tatei!
Și zicând asta, dă fuga smiorcăindu-se spre camera
părinților, lăsând-o pe sora ei singură și complet năucită.
— Bună dimineața, fetițo, ce se întâmplă? De ce plânge
Agnese în hohote în brațele tatei? întreabă mama, intrând
câteva clipe mai târziu în cameră.
— Plânge pentru că i-am spus adevărul. Virusul ăsta e
oribil, nu e vina mea, mami!
— Sigur că nu e vina ta, nu e vina nimănui, scumpo.
— Mami, eu nu vreau să merg în parc. Ce sens are să ies
din casă dacă nu pot nici măcar să mă joc cu prietenii mei și

trebuie să-mi pun prostia aia de mască? De ce trebuie, mami,
să facem așa? Îmi mai explici o dată? întreabă Margherita, care
deși știe deja toate răspunsurile, dar are nevoie să le audă din
nou de la mama ei.
— Sigur că-ți explic încă o dată, pot să fac asta ori de câte ori
vrei!
Astfel că mama începe să-i povestească, răbdătoare.
— Așadar, avem nevoie de măști ca să nu împrăștiem prea
mult în jurul nostru stropii de salivă. Îți amintești? Ți-am mai
spus că așa se transmite acest virus.
— Da, asta am înțeles, mami, dar dacă îmi pun masca și n-o
dau jos deloc... pot să mă joc cu prietenii mei? Te rog, te rog,
te rog! insistă Margherita, obișnuită să obțină ce dorește și
alintându-se pe măsură.
— Desigur! Nu e interzis să te joci, spune mama zâmbind.
Dar trebuie să învățați să o faceți într-un mod un pic diferit...
— Dar de ce, mami? De ce nu putem face toate lucrurile așa
cum le făceam înainte?

— Pentru că, pe lângă regula purtării măștii, sunt și alte
reguli importante de respectat ca să-l facem pe virus să
obosească și să înceteze să se mai plimbe.
— Nu e corect! Alte reguli?! exclamă Margherita, tot mai
abătută.
— Da, scumpa mea, dar sunt reguli bune, care ne
protejează.
— Ba nu-i adevărat, sunt enervante! insistă Margherita, pe
un ton ferm.
— Într-adevăr, sunt un pic enervante... La început, și mie
mi-a fost greu să mă obișnuiesc, dar încet-încet, am învățat
să le respect și acum mă enervează mult mai puțin. Dacă
vrei, putem exersa împreună..., îi propune mama.
— Of, încearcă să mi le spui, atunci! se îmblânzește fetița,
care întotdeauna apreciază când mama îi propune să facă
ceva împreună.

— Bine, atunci ți le spun pe cele mai importante. Prima
e că trebuie să păstrăm distanța când ne întâlnim cu alte
persoane, chiar dacă le cunoaștem foarte bine, chiar dacă
sunt bunicii sau prietenii noștri, și am vrea să alergăm să-i
îmbrățișăm. Iar a doua este că nu trebuie să ne atingem gura,
nasul sau ochii și că trebuie să ne spălăm pe mâini foarte bine
și des cu apă și săpun sau să ni le curățăm cu un dezinfectant.
Ce zici, e greu?
— Hm, nu sunt foarte sigură că o să reușesc să-mi
amintesc totul... Și dacă pe urmă greșesc? răspunde
șovăielnică Margherita.
— E normal să nu te simți sigur când sunt lucruri noi de
învățat, li se întâmplă tuturor, chiar și celor mari, o liniștește
mama, binevoitoare. Dar tu nu trebuie să-ți faci prea multe
griji, o să avem grijă eu și tata să-ți amintim tot ce trebuie ca
să te distrezi cu prietenii tăi fără să fie prea riscant.

— Poate ieșim mâine, iar între timp repetăm împreună
toate regulile și i le explic bine și lui Agnese... Putem să o
invităm astăzi pe bunica la noi acasă? propune Margherita,
hotărâtă să-și petreacă ziua frumos.
— Dar ești foarte curajoasă! Vrei într-adevăr s-o lași pe
bunica să intre în camera asta? Cred că nu e de-ajuns nici
masca, știi că ei îi e mult mai teamă de dezordine decât de
coronavirus..., comentează mama în timp ce vântură pe sub
nasul Margheritei o pijama făcută ghemotoc.
— Nu încerca să mă faci să râd, mami, răspunde
Margherita în timp ce-și trage nasul.
— Și de n-aș face-o?
— Pentru că sunt supărată și nu am chef să râd. Virusul e
de vină, îl urăsc. Îmi distruge toate planurile.
— Dar ce tot spui? Doar nu sunt niște lăbuțe de virus
aceste urme de ciocolată lăsate de degete pe perete...
— Ți-am zis să nu mă faci să râd...

— Ce-ai de câștigat dacă stai îmbufnată? Coronavirusul nu
dispare fiindcă ești tu supărată pe el. Îți face bine să râzi și,
de asemenea, să ieși la aer și să te lași răsfățată...
Și spunând asta, mama o strânge cu putere la piept și
începe să o sărute în spatele urechilor, exact unde știe că
fetița nu-i poate rezista.
E nevoie de un pic de timp pentru ca amândouă să se
liniștească după porția de râs și încă nu sunt gata să se
desprindă din îmbrățișare, când Agnese dă buzna în cameră
vorbind foarte tare, ca întotdeauna:
— Scuze, Marghe, nu-i adevărat că ești mincinoasă. Tata
mi-a explicat noile reguli ca să mergem la tobogan. Facem
pace?
— Bine, te iert..., zâmbește Margherita.
— Uite ce am făcut! E un desen pentru virus, i-l lipim pe
fereastră? Așa, poate îl vede și n-o să mai fie la fel de rău...,
adaugă Agnese, foarte încântată.
În timp ce surorile se împacă, Pietro se clatină nesigur pe
coridor, uluit de pantofiorii noi și incomozi pe care îi are în
picioare.
Dar, în ciuda faptului că are încălțăminte nouă și
incomodă, micul dolofan aleargă cu pași mărunți și repezi
spre ușa casei, unde îl întâmpină o mamă și un tată foarte
grijulii, o prințesă de gheață rebelă și hotărâtă și o fetiță
înțeleaptă, dar un pic speriată, fiecare pregătit, în felul lui, să
întâlnească normalitatea ciudată care îi așteaptă.

Scoate la imprimantă paginile următoare,
apoi decupează imaginile și lipește-le pe
foi după cum îți place

41

42

43

44

45

46

