
Bárbara García
& Beatriz Iglesias

For
ta Celor Mici



Această poveste s-a născut ca parte a proiectului “COVID 
Warriors”, la inițiativa Serviciului Integral de Asistență și 
Protecție a Victimelor Violenței de Gen Împotriva Femeilor 
și impulsionat de Institutul Andaluz pentru Femei.
Este o inițiativă adresată minorilor, care oferă resurse 
sociale și educative pentru promovarea unei mai bune 
abordări a unor anumite situații, determinate de COVID-19. 
Personajele sale fictive au ca sursă de inspirație toate 
femeile, băiețeii și fetițele care se află în centrele de 
găzduire, dând tot ce pot mai bun fiecare pentru a depăși 
zilnic noi provocări, precum și specialiștii care muncesc 
neobosit pentru a la oferi protecție și îngrijire. 

Le dedicăm această poveste tuturor acestor persoane.
Vă mulțumim pentru că ne arătați ce înseamnă

forța celor vulnerabili. 
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Într-o Galaxie foarte,
             foarte apropiată…

 Legenda spune
că, în primăvara
   anului 20 s-a întâmplat
   ceva surprinzător care a făcut
 ca lumea să
  se schimbe. 



    Totul
părea diferit
   şi, totodată, a devenit
      foarte cunoscut. 

Ceea ce era mic a devenit MARE,
am început să percepem lucruri pe care înainte

nu le vedeam şi o vietate microscopică
părea că ocupă tot ce ne înconjoară.

Dar, de asemenea, ceea ce era mare
a devenit mic, şi UNIVERSUL nostru

s-a transformat pentru un timp în CASA noastră,
în jocuri, în a petrece timpul cu mama. 



 În această vreme, a apărut un grup de CURAJOŞI
  netemători în faţa fricii. 
    BĂIEŢEI, FETIŢE ŞI MĂMICI şi-au unit forţele
       pentru a trece peste noi provocări.

  Şi multe persoane muncesc neobosit
   pentru a ne îngriji şi proteja.  Se numeau COVID Warriors,

Escadronul Antivirus,
şi echipa lor a devenit din

ce în ce mai mare,
până ce mii de persoane

din toată lumea, 
deşi nu se cunoşteau,

colaborau zi de zi pentru
a îndeplini noi misiuni. 



   Se spune că în acele zile
   au descoperit
 multe lucruri noi.

    Ayala
     super-mămica, 
 a descifrat trilul păsărilor
     şi ne-a călăuzit pe drumuri noi.

  Mati
     micul mare erou,
a ştiut să deschidă aripile

unei cărţi şi să călătorească
cu ea spre noi lumi.

    Dana,
        harnică invincibilă,
            a construit o fortăreaţă invizibilă
        şi i-a primit cu căldură pe cei care
    au bătut la uşa sa.

 Nayika
   eroină dârză, 
     a învăţat să folosească
        puterea imaginaţiei sale
         pentru a transforma ceea
    ce era plictisitor în ceva magic.



Şi uite aşa, a sosit ziua în care lumea
  a început din nou să se mărească. 

Şi, puţin câte puţin,
   au putut simţi  
prezenţa altor
    persoane,
 respiraţia planetei,
    culoarea norilor,
  mersul insectelor…



 Au înţeles că acea vietate 
le-a adus învăţăminte extraordinare.
 Şi au dorit să le păstreze ca pe o comoară, 
  pentru a nu le uita într-o bună zi în timp ce dormeau. 

 De exemplu,
   că în mod magic, atunci
când eu mă îngrijesc şi respect  
   ceea ce mă înconjoară, toate
 fiinţele de pe Planetă
    sunt mai fericite.



facem parte dintr-o
ECHIPĂ FANTASTICĂ

care are toate super-puterile
necesare pentru a face faţă

oricărei misiuni.

  Au înţeles,
 de asemenea, că 
      totul se află în
   continuă
  şi că nu putem
    ghici ceea ce va veni. 
               Dar ştim ceva: 
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