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înțelege, se recuperează,  
se trăiește, se acceptă. 
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O școală pentru toți, 
o șansă pentru 

fiecare. 

“Nu sunt orb, dar nu văd 

întotdeauna, 

Nu sunt surd, dar lucrurile îmi 

sună ciudat, 

Nu sunt prizonier, dar e greu 

să mă simt liber. 

Imaginează-ți cum e să fii în 

locul meu.  

Lucrați cu mine pentru a 

construi punți între noi!” 

Și astăzi, și mâine, și peste 

ani...  

   ALBASTRU!  



 

CE ESTE AUTISMUL PENTRU 

MINE? 

 

 Mă face să nu îmi pot regla emoțiile, adică 
să izbucnesc în crize de plâns sau țipete în 
clasă și să am un comportament imatur, 
aparent fără un motiv atât de întemeiat. 

 Ba da, și eu simt, dar mi-e greu să înteleg ce 
se întâmplă cu mine și cum să fac față la 
ceea ce simt! 

 Eu interpretez mai greu ce gândesc și ce 
simt cei de lânga mine. 

 Mi-e atât de greu să interpretez gesturile și 
expresiile fețelor celorlalți! 

 Nu mă pot pune în locul tău să pot anticipa 
ce urmează să faci. 

 Îmi pierd controlul când  
      mă aflu într-un loc com- 
      plet necunoscut pentru  
      mine sau copleșitor  
      pentru mine. Ce înseam- 
      nă copleșitor pentru mine?  
      Cu sunete prea puternice,  
      cu prea multe surse de  lumini, cu prea      
      mulți oameni  necunoscuți adunați în  
      același  loc. 
 Da, aceeași muzică care se aude tare, care 

pe tine te binedispune, pe mine mă poate 
face   câteodată să mă înfurii și să lovesc, să 
mușc sau să țip.  

 Mi-e greu să îți spun 
exact ce îmi doresc, 
așa că mai bine țip 
sau îmi iau mai bine 
singur acel obiect. 

 Dacă nu știi ce e cu 
mine, de multe ori 
par obraznic sau 
foarte răsfățat, de 
mă port așa. Dar nu, eu nu știu să cer adecvat 
ce îmi doresc și de multe ori tot ce mă încon-
joară e prea mult pentru mine. 

 Pentru că mi-e atât de 
greu să comunic cu ceilalți 
copii din parc, de la locul de 
joacă, prefer să mă joc singur 
mai bine, retras. 
 Da, merg pe vârfuri și 
flutur din mâini pe stradă. 
 Da, m-ai văzut la coadă la 
supermarket, având crize de 

furie, pentru că mi-e atât de greu să aștept, m
-ai văzut și pe stradă când țipam ca un copil 
mic, deși sunt mare. 

 Nu, nu sunt nici răsfățat, nici obraznic, îmi e 
doar atât de greu să înțeleg 
despre lumea în care 
trăiesc, în ritmul firesc prin 
care ție ți-e atât de ușor să 
îți înveți copilul mic. 

 Nu știu să îmi controlez 
mișcările, iar uneori 
acționez repetitiv, îmi 
rotesc continuu brațele și 
îmi privesc palmele.  

Acum ȘTII de ce fac ceea ce fac,  
când mă vezi. 

Am aceeași nevoie să fiu la fel,  
dar nu știu cum să o fac. 

Învăț prin multe, multe ore de tera-
pie, în ani de muncă multă și părinții 

mei sunt niște supereroi  
deghizați în părinți normali. 

Ei cred în mine!  
De la tine am nevoie să mă înțelegi 
când mă întâlnești și să mă privești 
cu blândețe și dacă simți, să îmi fii 
prieten. Am atât de puțini prieteni! 

 

VREI SĂ FII  
PRIETENUL MEU? 


