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O poveste despre

de Diana Popescu,
ilustrată de Andrei-Robert Cristea
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Dr. Florina Pop, psiholog clinician principal
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“Eu aveam 31 de ani prima dată, când s-a întâmplat cu mama și 
38 când s-a întâmplat cu tata. Când afli că un părinte are cancer, 
te simți mai copil ca niciodată, indiferent de vârstă. Înspăimântat 
ca un prunc ce se pierde de părinți, undeva în întuneric. Sufletul 
îți cere alinare, corpul îți cere îmbrățișări, uneori îți vine să fugi, 
să evadezi din tot, doar că părintele bolnav e adesea atât de 
copleșit de șoc, de imprevizibil, de frici, de dureri, de greu, că 
are nevoie să fie el îngrijit, alinat, protejat. Ca un copil. Așa că 
din acea clipă, începând cu vestea, nu mai reușești vreodată, cu adevărat, să fii...mic. 
Cancerul nu lasă loc de inocență. Cancerul nu lasă loc de ezitări. Cancerul nu e o joacă. 
Și nu e în basmele cu care creștem. Cancerul maturizează, prin tavălugul de schimbări 
și de decizii pe care le ai de luat. Mama mea, cea care veșnic îmi fusese grijă, sprijin, 
stâlp de încredere, iubire infinită, am simțit că brusc mi s-a predat cu totul, exact ca un 
copil care are nevoie de cineva matur să ia pentru el deciziile, să organizeze, să-l ducă 
de mână dintr-o parte în alta. Tata, care mă văzuse în suferința de la experiența cu 
mama, a fost ireal de dârz și de puternic. A fost forma lui de protecție.

Mă bucur că de acum există această carte. Pentru toți cei mici cu probleme mari și 
pentru toți cei pe care cancerul îi face să se simtă mici. Pentru că în basme regii au doar 
războaie cu arme de biruit, dar în zilele noastre atâtea prințese și atâția mici prinți își 
văd părinții în luptă cu această boală. Sper să îndreptăm și statistica ce arată că în 
România ai de 3 ori mai multe...neșanse să faci o boală malignă între 25 și 44 de ani 
decât prin alte țări UE.

Tuturor ne plac cărțile cu final fericit. Tot ce pot să sper este că și povestea aceasta va 
ajuta numeroase familii să-și încheie poveștile de luptă cu boala cu happy end.

Amalia Enache

„De peste 20 de ani, Fundația Renașterea a derulat campanii de 
conștientizare asupra importanței prevenției și depistării precoce 
a afecțiunilor oncologice. În egală măsură, acordăm sprijin 
pacienților care trec prin experința cancerului. La adultul tânăr 
din România, la segmentul 25-44 de ani, pentru anumite tipuri 
de cancer incidența este mai mare față de media UE27, chiar și 
de 3 ori. Iar pentru părinții care sunt pacienți oncologici, situația 
de a explica copiiilor lor diagnosticul este împovărătoare.

Cartea de față vine ca un sprijin important pentru discuțiile încărcate de emoție care 
trebuie să aibă loc în asemenea momente. Scrisă într-un limbaj accesibil, cu ilustrații 
menite să capteze atenția copiilor, în paginile ei putem găsi multe sfaturi și modele de 
urmat în parcursul dificil din punct de vedere emoțional, în această nouă călătorie pe 
care copiii trebuie să o urmeze alături de un părinte aflat în tratament.

Îmi doresc ca această carte să fie de folos tuturor părinților cu diagnostic oncologic.”

Mihaela Geoană, Președinte Fondator al Fundației Renașterea
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