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Așteptându-l
pe Bebe

 E D I T U R A  P R O V A L O R I  M E D I A
B U C U R E Ș T I ,  2 0 1 6

C A R T E  D E  C O L O R A T
t e x t  ș i  i l u s t r a ț i i  d e  V e r o n i c a  I a n i

Eu sunt Ana și am  
cinci ani, iar aceasta 
este familia mea. Am doi 
frățiori: Andrei și Bebe. 

Bebe nu s-a născut. 
Este încă în burtică la 
Mami. Nu știm dacă e  
băiat sau fetiță, așa că  
îi spunem Bebe.
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tati ne-a zis că, în primele 
zile, Bebe era mai mic decât 
un bob de mazăre. Am fi pu-
tut să îi zicem Bebiță-Bobiță.
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mami ne-a spus că, atunci 
când Bebe era de 21 de zile 
în burtică, inimioara lui a 
început să bată.
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la 28 de zile de când era în 
burtică, Bebe avea deja ochi, u-
rechi și chiar limbă. L-am întrebat 
pe Tati dacă și noi aveam tot așa 
când eram ca Bebe. A zis că așa 
am fost cu toții.
– Chiar și Buni?, a întrebat Andrei. 
– Chiar și ea, a răspuns Tati. 
Așa că am făcut un desen cu Buni 
când era bebeluș în burtică. 
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degetele lui bebe au început 
să se formeze pe la 42 de zile. 
Andrei a zis că Bebe ar trebui 
să profite de timpul cât stă în 
burtică și să își sugă degetele 
liniștit, pentru că apoi Mami 
nu o să-l mai lase după ce se 

va naște. Mami și Tati au râs.
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Haideți să facem câte un 
personaj din fiecare deget!
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azi bebe a 
făcut două luni 

de când e în burtică 
la Mami. Tati ne-a spus 

că are deja amprente. 
– Amprente?, ne-am 

mirat noi.
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Colorează mânuțele în culorile specificate!
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azi am făcut un tabel cu nume pentru Bebe. Eu sper 
să fie fetiță, așa că i-am desenat o rochiță. Andrei i-a 
desenat o rachetă.
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tati ne-a spus că, la 13 săptămâni de 
când e în burtică, Bebe începe să semene 
cu părinții lui. Eu am spus că va semăna 
cu mine, dar Andrei vrea să semene cu 
el. Voi cum credeți că va arăta?
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Desenați-l voi pe Bebe!
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azi Mami și Tati au fost la 
doctor ca să îi facă lui Bebe 
o poză în burtică. Au aflat 
că este fetiță. 
– Uraaa!, am strigat eu.
Andrei își dorea un frățior,
dar nu s-a supărat. A zis:
– Atunci, următorul
bebeluș va fi un frățior!
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la 18 săptămâni de când sunt în
burtică, bebelușii încep să viseze. 
Oare ce visează  Bebe? O să îl 
întreb când se va naște.
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tot la 18 săptămâni, 
Bebe auzea inima ma-
mei, dar și alte zgomote 
din afară, cum ar fi vo-
cile noastre sau muzica. 
– Minunat!, am strigat. 
Am pregătit o mică ser-
bare pentru Bebe cu 
poezii și cântece. Oare 
motanul nostru de ce 
s-o fi speriat?
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ura! Mâine mergem la Marșul 
pentru viață. Tati ne-a spus că, 
în fiecare an, oamenii merg la 
acest marș. 
– Dar de ce?, a întrebat Andrei. 
– Ca să le spunem oamenilor 
că bebelușii din burtica mămi-
cilor sunt copii adevărați încă 
din prima zi a vieții lor, chiar 
dacă sunt mici-mici-mici de 
tot, și de aceea e nevoie să îi 
ocrotim.
– Dar lumea nu știe asta?, s-a 
mirat Andrei. Cu toții am stat 
într-o burtică.
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mami ne-a spus 
că putem face niște 

pancarte pentru 
Marș, așa că ne-am 

pus pe treabă.
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Fă și tu o pancartă cu anul tău de naștere!



... 26 ... 

după 25 de săptămâni de stat în burtică, Bebe recu-
noaște vocea mamei. Mami ne citește în fiecare seară 
câte o poveste la toți trei. Uneori, Bebe se mișcă în bur-
tică. Sigur se bucură împreună cu noi.
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bebe era în burtică la Mami de 38 
de săptămâni. Într-o zi, Mami și 
Tati au plecat repede la spital. Mai 
târziu, a sunat telefonul și am aflat 
că Mami a născut-o pe Maria. 
– Uraaa!, am strigat cu toții. 
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azi maria a împlinit un an. Mmm! 
Tortul a fost foarte gustos!
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Ana, Andrei și surioara lor, Maria, vă așteaptă 
să vă jucați alături de ei în următoarea carte 

de colorat, „Cei mai buni frați din lume”. 
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Această carte apare cu ocazia 
Marșului pentru viață 2016 

„Pentru viață, pentru femeie, 
pentru familie” din România 

și Republica Moldova
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Cu 
fiecare 
copil,

un înger 
vine în lume


