POVESTEA LUI DANIEL
Ma numesc Dragut Robert Daniel si povestea noastra incepe acum 10 ani, pe 10 februarie
cand s-a nascut fiul nostru Dragut Daniel Valentin. Sotia mea era insarcinata in 7 luni, mergea pe
strada si a inceput sa piarda lichid amniotic. Ajungand de urgenta la spital, doctorul i-a spus ca nu
este nevoie sa-i provoace nasterea deoarece lichidul amniotic se reface, lucru imposibil, si a lasato asa vreo 2 zile. Binenteles ca sotia a nascut, dar din vina acestui medic copilul a avut la nastere
leziuni cerebrale, a stat 3 luni in spital iar la externare i-au scris in fisa ca totul este normal.
Dupa un an de zile Dani nu misca mainile si picioarele, iar mama mea, vazand ca nu se comporta
normal, a luat-o pe sotia mea si au consultat un medic neurolog care le-a spus ca baiatul este o
leguma si mai bine l-ar duce la orfelinat. Atunci mama mea, fiind bolnava cu inima, era sa faca
infarct. Sotia mea si cu mama au decis sa nu imi spuna si sa ma pregateasca in timp, dar am aflat,
de fapt confirmandu-mi-se ceea ce banuiam. Dupa aceea a inceput lungul si anevoiosul drum al
recuperarii. Dani a fost internat la Budimex, la Victor Gomoiu, la Gura Ocnitei si pe oriunde am
mai putut face kinetoterapie, fizioterapie, logopedie, reflexoterapie pana la varsta de 8 ani .
Acum un an, pe 17 decembrie mama mea a murit la varsta de 58 de ani, iar sotia, nemaiputand
face fata atator greutati, m-a parasit. Iata-ma acum singur cu 2 copii, unul de 16 ani si Dani, de 10
ani, si fara nimeni care sa-mi poata spune macar o vorba de incurajare. Nici macar nu pot munci
sa imi cresc copiii deoarece Dani este dependent de mine si necesita grija si atentia mea mult mai
mult decat un copil fara probleme.
Ar mai fi multe de spus despre disperarea si greutatile care uneori ma coplesesc, dar as
vrea sa inchei aceasta poveste intr-o maniera plina de speranta, spunandu-va ca sunt totusi fericit
ca am acesti copii si ca o sa lupt toata viata pentru ei cu ajutorul Bunului Dumnezeu .

