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Aveam șase ani când Mami și Tati m-au anunțat că am o surioară, sau poate un frățior.
– Chiar așa? m-am bucurat eu. Dar de ce spuneți că am? Unde este?
– În burtică la Mami, a zis Tati. Mai avem de
așteptat 7 luni până să se nască.
– Atunci e bine. Avem timp să-i pregătim camera și să-i cumpărăm haine și jucării! am bătut eu din palme.
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Dar îmi era tare greu să aștept. Mă tot uitam la
prima fotografie a lui Bebe: o hârtiuță neagră cu
niște pete albe. Nu se înțelegea mare lucru din
ea. Mi-o adusese Mami după ce fusese la doctor
ca să facă o E-CO-GRA-FI-E. E greu de ținut minte numele, așa că l-am învățat pe silabe. La E-COGRA-FI-E poți vedea dacă bebelușul din burtică
de la Mami este băiat sau fetiță. Pentru că Bebe
era prea mic, nu s-a văzut ce este.
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Într-o dimineață, Mami și Tati au
plecat iar la doctor. Nu am avut voie
să mă duc cu ei, pentru că trebuia
să merg la școală. Cât am stat la ore
m-am uitat întruna la ceasul de pe
perete. Părea că râde de mine, așa de
încet își mișca acele, iar eu voiam tare
mult să aflu vestea. După ce s-a sunat,
am plecat spre casă. Pe drum, nu știam
cum să o fac pe Buni să meargă mai
repede. Zicea că încă nu a aflat vestea,
dar eu cred că mă păcălea. Îi tremura
mâna cu care mă ținea.
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– Bună, Mami! Bună, Tati! Hai, spuneți-mi repede,
ce voi avea: surioară sau frățior?
Părinții mei ajunseseră deja acasă.
– Luca, aceasta este surioara ta, a zis Mama și mi-a
întins o altă bucățică de hârtie neagră. De data aceasta, liniile albe semănau mai mult a bebeluș.
– Adică voi avea o surioară?! am strigat eu fericit și
brusc ochii mi s-au umplut de lacrimi. Uraaa! Nu prea
pricep mare lucru din poza aceasta, dar pesemne va
arăta mai bine când se va naște.
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Ai mei păreau puțin îngrijorați, însă își făceau
degeaba griji. Chiar mă
bucuram că voi avea o surioară. Fetele nu
prea sunt interesate de mașinuțele băieților,
deci colecția mea avea să fie în siguranță.
De șase ani, de când colecționam, se strânseseră, nu glumă! Da, de șase ani, exact de
când m-am născut. Bunicul mi-a adus-o pe
prima. Nu că aș ține minte, pentru că doar
ce deschisesem ochii, însă am o fotografie
cu bunicul ținând în brațe o mașină mare de
pompieri. Și el este tot pompier.
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Am dat să plec în camera mea, dar Mami m-a prins de
mână și m-a tras lângă canapeaua în care stătea.
– Mai avem să îți spunem ceva, mi-a zis ea privind insistent la mine.
– Am făcut ceva rău? am întrebat-o cu jumătate de gură.
Oare aflaseră că am zgâriat canapeaua? De fapt nu eu,
ci Tomi, motanul nostru cel zăpăcit. Nu i-a plăcut să fie
Superman.
– Despre surioara ta vreau să-ți mai spun ceva, a continuat Mami. Am aflat că are Sindrom Down.
– Cum??!! aproape că am strigat eu. Ea are și eu nu am?
Nu e corect.
Chiar nu mi se părea corect. Nu știam ce o fi acel sindrom de care zicea mama, dar știam că frații trebuie să
împartă totul între ei. Mai puțin mașinuțele.
– Luca, Sindromul Down nu e ceva care se împarte. Este
ceva cu care te naști. Doar unii oameni îl au.
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– De fapt, oamenii cu Sindrom Down au un cromozom în plus, a intrat în discuție și Tati.
– Ceee? m-am mirat eu și mai tare. Un ce…?
O fi vreo jucărie de care eu nu auzisem? Nici nu s-a
născut și deja primește mai multe lucruri decât mine!
– E mai greu de explicat ca să înțelegi. Cromozomii
sunt niște particule extrem de mici din corpul nostru,
care ne fac să fim așa cum suntem. Doar că ea are unul
în plus față de noi, a zis Tati.
– Sau, mai bine zis, eu am unul în minus față de ea,
m-am încruntat eu. Și, dacă îl are, ce?
– Acest cromozom o va face să fie mai specială. Ochii
ei vor fi migdalați, nasul mai turtit, nu va crește la fel
de înaltă ca noi, va pronunța mai greu cuvintele și, în
general, unele lucruri le va face mai greu decât noi,
adică îi va lua mai mult timp ca să învețe să le facă.
Nu îi va fi totdeauna ușor. Chiar și pentru noi, uneori,
lucrurile vor părea grele, aproape imposibile.
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Am căzut puțin pe gânduri. Am observat că mâna cu care Mami mă
ținea tremura ușor. Mi s-a făcut puțin teamă. Deci nu va fi așa cum miam imaginat? O să mă pot juca cu surioara mea? Dar mi-am alungat repede gândurile care-mi năvăleau în cap și mă speriau. Am spus hotărât:
– Eu cred că și Mami are un extra-crocozom care îi dă puteri extra-mămești ca să rezolve lucrurile imposibile, așa cum sunt eu, de exemplu.
Doar mi-a zis de atâtea ori că sunt imposibil, nu? Dacă s-a descurcat cu
mine, se va descurca și cu Ioana.
Deja îi găsisem și un nume surioarei mele speciale.
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Mami și Tati au râs. Parcă aș fi
spus vreo formulă magică, așa
li s-au înseninat chipurile.
– Însă acest cromozom în plus îi dă
Ioanei și o extra-putere, a zâmbit Mami.
Că va avea nasul mai turtit și ochii ca niște migdale
nu era cine știe ce chestie. Iar cu învățatul lucrurilor o voi ajuta eu, doar de aceea
eram fratele ei mai mare. Dar să aibă o
extra-super-putere era greu de acceptat.
– Ce putere? am întrebat
eu în șoaptă. O și vedeam
zburând spre școală, în
timp ce eu eram nevoit să-mi târăsc picioarele
asfalt.
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– O dragoste foarte mare, a zis Mami.
– Aaa… Aceasta este super-puterea
ei? m-am liniștit eu.
Deci nu va zbura ca Superman.
– Da, va avea un mare dar. Îi va iubi
foarte mult pe cei din jurul ei și viața.
Va împărți cu generozitate zâmbete
și îmbrățișări.
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– Cred că o să mă descurc, am zis eu. Dar să nu
mă pupe de față cu colegii!
– Însă nu toată lumea va înțelege această super-putere. Unii oameni se vor comporta cu
ea ca și cum ar avea nevoie de ajutor. Li
se va părea ciudat modul în care arată și
în care vorbește.
– Nu vă îngrijorați, voi fi tot timpul în preajma
ei și le voi explica tuturor. Acum pot să plec la
joacă? Am de terminat o mașină cu care motanul Tomi va călători cu viteza sunetului.
Am zbughit-o în camera mea. Mami și Tati
zâmbeau fericiți, ținându-se de mână. Ce ți-e
și cu oamenii mari! Cred că fac prea multe
liste cu ceea ce s-ar putea să nu fie bine. La mine
e atât de simplu! Îi spun lui Doamne-Doamne
ce mă frământă și am scăpat. Așa am făcut și de
data aceasta. I-am zis: „Te rog, fă să fie bine cu
surioara mea!”
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După câteva zile, Mami a vrut să-mi arate pe internet niște
poze cu copii și oameni mari care aveau Sindrom Down.
– Mami, dar nu e ceva înspăimântător să ai Sindrom Down?
am spus eu cu jumătate de gură.
– Cum să fie înspăimântător? Pentru tine este înspăimântător că ești așa cum ești?
– Nu, pentru că pur și simplu sunt EU.
– Păi la fel e și în cazul lor. Sunt EI.
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– Da, dar în comparație cu alții...
– De ce să ne comparăm cu alții? m-a îmbrățișat Mami. Fiecare om
este unic. Poate că îi va lua mai mult să facă aceleași lucruri pe care le
fac restul oamenilor, dar important e să reușești. Mai ții minte povestea cu iepurașul și broasca țestoasă care s-au luat la întrecere?
– Da, iepurele i-a propus broaștei țestoase să facă
o întrecere ca să vadă cine aleargă mai repede.
După ce s-a dat startul, iepurele a luat-o cu
mult înaintea broscuței. Văzând că are destul
timp, s-a gândit să se odihnească înainte de a
termina cursa. Când broscuta a ajuns lângă el, a
luat-o iar la fugă. Dar, după o vreme, și-a zis că ar
putea să doarmă nițel, căci broasca mergea tare
încet. Însă, când s-a trezit... broasca tocmai trecea linia de sosire.
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Unul din filmulețe m-a amuzat teribil. L-am cunoscut pe Tim, un tânăr cu Sindrom Down din Statele
Unite. Are un restaurant foarte special. Acolo, oamenii nu primesc doar mâncare, ci și îmbrățișări de la
Tim. Taaare!
– Mami, dar văd că nu e nicio problemă cu surioara
mea Ioana. Poate să fie pictoriță, să cânte la pian sau
să dirijeze o orchestră. Să aibă un restaurant sau să
fie profesoară, reporter, sportiv, așa cum sunt și cei
pe care mi i-ai arătat.
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– Da, Luca, poate fi toate aceste lucruri, dar poate să nu fie. Asta nu putem
ști dinainte. E posibil să aibă nevoie de ajutorul meu și al lui Tati chiar și
atunci când va fi mare. Însă noi vom fi alături de ea, așa cum suntem și
alături de tine. Crezi că am renunța la tine dacă te-ai îmbolnăvi? Amândoi
sunteți copiii noștri. Vă iubim la fel de mult.
– Iar ea e surioara mea și voi avea grijă de ea atât cât va fi nevoie! am spus
eu hotărât. Dar de ce ai spus că uneori oamenilor li se va părea ciudată?
Nu mi se pare drept.
– Nu din răutate li se va părea ciudată. Pe oameni îi sperie ceea ce nu cunosc. Atâta tot, m-a mângâiat Mami pe cap. Părea puțin tristă. Doar puțin.
– Știi ceva, Mami? Mi-ar plăcea să cunosc un copil cu Sindrom Down.
Vreau să fiu pregătit atunci când se va naște Ioana.
În zilele următoare m-am tot gândit la surioara mea. Îmi dădeam seama
că lucrurile nu vor fi simple totdeauna, dar Tati îmi spusese de multe ori
când mă plângeam că am ceva greu de făcut că, atunci când lucrurile sunt
mai grele, reușita este mai mare.
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Apoi, într-o zi, Mami m-a anunțat că vom merge în vizită la cineva.
– La cine? am întrebat eu curios. La Andrei?
– Nu cunoști familia la care vom merge. Au o fetiță pe care o cheamă
Ana și care are Sindrom Down. Aș vrea să o cunoști.
– Aaa, am zis eu. Câți ani are?
– La fel ca tine, șase.
Pe drum am avut mari emoții. Eram curios cum va arăta, dacă mă voi
înțelege cu ea. Îmi era teamă că nu voi ști cum să mă port, ce să-i spun.
Inima îmi bătea atât de tare! Iată-ne ajunși.
Ne-a deschis o doamnă drăguță, care a zis că este mama Anei. Ne-a invitat în casă. În mijlocul sufrageriei, cu un zâmbet până la urechi, stătea...
Ana. Mi-a trecut imediat prin cap că, dacă nu ar fi avut urechi, zâmbetul
Anei ar fi putut să se întindă prin toată camera, ba sunt sigur că ar fi ieșit
și pe stradă. De fapt, zâmbea cu tot corpul. Nu știu cum făcea asta. A venit voioasă la mine și m-a îmbrățișat. Cred că m-am înroșit.
– Haide să îți arăt jucăriile mele, mi-a zis Ana, luând-o înainte.
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Parcă m-ar fi cunoscut de când lumea. A deschis
ușa de la camera ei aproape trântind-o de perete și,
cu un gest larg, mi-a prezentat camera. Păpuși, ursuleți, căluți roz și multe altele. Însă avea și câteva
mașinuțe, ceea ce m-a cam îngrijorat.
– La mine în cameră e puțin cam... dez... de-zor-dine, așa zice mama, dar... lu-cru-ri-le au nevoie să
fie libere, nu să... să stea închise în cutii.
Ana rostea mai greu unele cuvinte și mai apăsat,
dar se înțelegea bine ce spune. Trebuia doar să fiu atent. M-am gândit că
nu mă va deranja deloc că surioara
mea va vorbi astfel. Și nici faptul că
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va avea ochii foarte migdalați și nasul mai turtit.
Am observat că Ana avea și urechile ceva mai micuțe. Semăna însă foarte mult cu mama ei. Poate
că Ioana va semăna cu mine.
Văzând că mă uit cu interes la mașinuțele ei, le-a scos
imediat din raft. A mai scos câteva și de sub pat. Una
din ele își găsise libertatea într-o șosetă.
– Credeam că fetelor nu le plac mașinile. De fapt,
speram să nu le placă. Știi, eu o să am o surioară
și mă tem să nu îmi strice colecția
de mașini.
– O... o să ai o su-ri-oa-ră? s-a bucurat Ana și a bătut din palme. Ce
frumos! Eu am doar doi... doi frați
mai mari. Mi-ar plăcea să am și o su-rioară. Mașinile acestea sunt de... de
la ei. Uite, ți le dau ție pentru... surioara ta.
Era atât de generoasă Ana!
Nu ca mine.
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– Și cum o va chema pe sora ta?
– Ioana, i-am răspuns eu. Va fi ca tine.
– Cum adică... ca mine? și-a ridicat brusc privirea,
iar ochii ei migdalați au devenit aprope rotunzi.
Mi-a stat inima în gât. Mă luase gura pe dinainte.
Dacă Ana nu știa că are Sindrom Down? Văzând
că tac, Ana a început să râdă:
– Adică va... va avea Sindrom Down?
– Da, am răspuns eu ușurat.
Ana nu părea supărată.
– Mi-nu-nat! a zis ea.
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Cred că rămăsesem cu gura căscată. Nu mă așteptasem la un asemenea răspuns. Ana însă nu părea că glumește. Arăta de-a dreptul încântată.
– E mi-nu-nat că vei avea o su... su-rioară.
Mami mi-a spus că fiecare... fiecare copil
este un dar de la Dumnezeu. Și toate daru-ri-le sunt minunate, nu-i așa?
– Ai dreptate, nu m-am gândit la asta.
Apoi Ana a scos albumul ei de fotografii.
Avea foarte multe poze. Unele de când
era bebeluș, apoi de când a început să meargă,
de la grădiniță...
– Acum știu să pictez mult... mult mai frumos decât atunci.
Mer... merg și la balet, iar la înot am luat o medalie de aur la un
concurs cu alți copii cu S... Sindrom Down. Uite, aici sunt eu cu
frații mei. Îi ajutam să repare... bicicleta. Îmi place muuuult să
repar, dar ei spun că doar mă murdăresc în... îngrozitor.
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Ne-am mai fi uitat pe poze, dar ne-a strigat
mama ei.
– Ana, Luca, veniți să mâncați clătite!
Ana a zbughit-o imediat de lângă mine, ajungând la masă cu mult înaintea mea. Mă simțeam ca iepurele care a pierdut cursa.
– Ana, e frumos să îți lași musafirii în urmă?
a certat-o mama ei.
Apoi, mama Anei a adăugat imediat:
– Dar v-ați spălat pe mâini?
Carevasăzică nici măcar Sindromul
Down nu te poate scăpa de spălatul
mâinilor! Să nu uit să îi spun Ioanei
asta, mi-am zis în sinea mea, în timp
ce mă băteam cu Ana pe săpun. Imediat,
Ana și-a amintit că este campioană la făcut
cele mai mari baloane de săpun. Și, ca să îmi
demonstreze, a făcut repede unul care era
într-adevăr gigantic. Oricât m-am străduit,
nu am reușit să fac altul la fel.
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Curați și răspândind în jur un puternic miros de săpun, nu doar
de pe mâini, dar și de pe păr și de pe haine, ne-am așezat la
masă. Însă, spre disperarea mamei ei, Ana s-a mozolit cu ciocolată pe toată fața în doar câteva secunde. Arăta de-a dreptul delicios! Cine putea să se supere pe ea? Am zbucnit cu toții în râs.
Dintr-odată, mintea mi s-a luminat: surioara mea, Ioana, nu va fi
deloc un copil special, așa cum crezusem. Va fi
doar EA însăși și atât. Va fi cel mai frumos cadou pe care părinții mi l-au făcut vreodată.
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Lunile au trecut și Ioana s-a născut.
Acum are doi ani și este tare drăgălașă!
Tati îi spune Mica-mea-rază-de-soare.
Încă nu a început să meargă și nici nu
spune prea multe cuvinte, dar Mami a
zis că trebuie să avem răbdare. Cu Ana
mă văd des. Suntem prieteni foarte
buni, chiar dacă nu a vrut să mă învețe
tehnica ei secretă de făcut baloane. Cel
puțin nu încă.
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Au inspirat această carte
și ne inspiră pe toți:
Maryam Alakbarli, pictoriță
Mihai Arsenie, reporter (TVR Cluj)
Raluca Avram, reporter (TVR Cluj)
Angela Bachiller, consilier municipal
Ayelén Barreiro, dansatoare
Carrie Bergeron, militantă pentru persoanele cu dizabilități și vorbitor motivațional
Jamie Brewer, manechin
Bryann Burgess, profesor asistent
Chris Burke, actor și cântăreț
Bogdan Cristea, reporter (TVR Cluj)
Ashley Deramus, designer de modă
Sujeet Desai, muzician
Pascal Duquenne, actor
Andrea F. Friedman, actriță și vorbitor
public
Karen Gaffney, fostă înotătoare, activistă
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și prima persoană cu Sindrom Down
care a primit un doctorat onorific

Noelia Garella, educatoare
Marte Wexelsen Goksøyr, actriță, scriitoare, dramaturg și activistă pentru drepturile
persoanelor cu dizabilități
Tim Harris, proprietar de restaurant
Garrett „G-Money” Holeve, luptător de
arte marțiale mixte
Michael Jurogue Johnson, pictor
Șerban Nicolescu, secretariat, Special
Olympics România
Pablo Pineda, actor
Elisha „Eli” Reimer, alpinist
Isabella Springmuhl Tejada, designer de
modă
Jon Stoklosa, halterofil
Madeline Stuart, primul manechin cu
Sindrom Down
Madison Tevlin, cântăreață
Zhou Zhou, dirijor
Luke Zimmerman, actor

„Sindromul Down nu este o sentință
definitivă, ci o provocare. Depinde de
fiecare părinte cum vede acel cromozom
în plus. Soțul meu și cu mine îl vedem
ca o cheie care poate deschide niște dimensiuni la care noi, cei tipici, nu avem
acces. Felul în care cei cu Sindrom Down
știu să iubească și să dăruiască este de pe
altă planetă. Unii oameni se nasc pentru
a iubi și nu au nevoie sa fie savanți.”
Cristina Bălan

Colecția „Fiecare viață
este un dar”
1. Bebe. O poveste din burtică
2. Ioana. O poveste despre Sindromul Down
3. Tudor. O poveste despre adopție
4. Copilăria. O poveste despre bucurie
5. Leo. O poveste despre prietenie
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