Povestea Cimpanzeului Bobiță, care a alungat boala dintr-un oraș din Transilvania

De multă vreme oamenii din oraș se obișnuiseră cu cimpanzeul Bobiță și îl acceptaseră ca fiind unul
dintre ei.
Mulți nici nu mai țineau minte cum ajunsese cimpanzeul Bobiță să trăiască tocmai într-un oraș din
Transilvania.
Unii povesteau cum că oameni răi ar fi tăiat pădurile lui Bobiță din Africa, denumite JUNGLĂ, iar acesta
fusese nevoit să fugă undeva într-un loc cu păduri, copaci și apă.
Și uite așa ajunse în Transilvania.

La început oamenii s-au speriat de Bobiță, pentru că nu erau obișnuiți cu cimpanzei, dar într-o bună zi,
un grup de copii care pictau într-un parc în timpul orelor de desen, l-au invitat pe cimpanzeu să picteze
cu ei. Acesta s-a apropiat mai speriat la început, dar copiii i-au dat culori, pensule și hârtii, iar cimpanzeul
nostru a început să deseneze.

Parcă nu se mai putea opri din pictat!
Desenele lui erau colorate și pline de viață.

Oamenii s-au strâns în parcul acela numit Submarin ca să admire desenele lui Bobiță. Toți l-au îndrăgit
pe Bobiță, i-au dăruit haine groase pentru că urma să vină iarna și i-au cumpărat de mâncare.

În fiecare toamnă, Bobiță, înconjurat de copii, picta multe, multe desene colorate.

Cei mici, inspirați de cimpanzeu, desenau la rândul lor.

Într-o zi, copiii au rămas fără culori și vopseluri și au plecat împreună cu Bobiță la Mall să cumpere
creioane colorate și hârtii pe care să deseneze.

Doar că pe acolo, pe la mall, patrula un virus urâcios de care se speriase deja multă lume.

Copiii știau că pentru a nu avea de furcă cu acel virus urâcios trebuie să poarte mască și să se spele bine
pe mâini cu apă și săpun cât mai des.

Doar că Bobiță nu știa asta, așa că virusul a luat-o la fugă după el.

Cimpanzeul nostru a fugit cât a putut de repede prin tot orașul, încercând să scape de Virusache cel
urâcios, dar nu avea nici o șansă. Într-un final a ajuns acasă, a descuiat ușa, a intrat, după care a încuiat
ușa bine după el, ca Virusache să nu poată intra.
Dar cimpanzeul Bobiță nu știa că virusul era de fapt o fantomă, iar fantomele pot intra prin ușă.
Ceea ce s-a și întâmplat: Virusache a intrat prin ușă, arâtându-și colții către Bobiță.
Dar nici Virusache nu știa că cimpanzeul nostru avea un plan secret de apărare împotriva virușilor.
Bobiță luase toate frunzele pictate în toamna aceea, le amestecase bine și făcuse din ele un spray care
omora viruși. Iar acum era momentul perfect să folosească acel spray.
Și-a tras sufletul două secunde, după care a pulverizat tot sprayul pe Virusache, care s-a topit ca și cum
nici nu ar fi fost vreodată.

A doua zi, Bobiță i-a învățat pe oamenii din oraș cum să facă acel spray pentru a se apăra în eventualitatea
în care ar fi apărut vreun frate sau văr al lui Virusache.

Dar pentru asta toți copiii trebuiau să facă desene cu frunze cât mai multe și cât mai colorate, în fiecare
toamnă.
Odată desenate, frunzele erau mult mai puternice.
Oamenii mari le pisau bine și făceau după rețeta lui Bobiță câte un spray.

Cu timpul, nici un văr de-al lui Virusache nu a mai venit în acel oraș.

Copiii se jucau toată ziua în căldura soarelui cu cimpanzeul Bobiță, care, ce-i drept, începuse să
îmbătrânească.

Oamenii își vedeau de viața lor și nici un om nu mai purta mască.

Sfârșit

Povestea de mai sus este creația colectivă a mai multor copii.
Ea s-a născut în urma proiectului educațional “Identitate în diversitate. De la poveștile africane la
basmele românești” implementat de Asociația BIS în cadrul Agendei Educaționale a Primăriei
Municipiului Sibiu.
Desenele le aparțin, de asemenea, copiilor care au fost implicați în proiect.
Miezul poveștii îl reprezintă scrisoarea trimisă de eleva Antonia Fodor (11 ani), către actrițele Andrada
Grosu și Shama Leah, care au susținut spectacolul-atelier “Povești africane”, în cadrul proiectului, la
Școala “Regina Maria” din Sibiu.
Povestea poate fi folosită la liber, în scopuri educative, sub rezerva menționării entității care a
implementat proiectul (Asociația BIS) și a folosirii siglei BIS Teatru (contact: bisteatru@gmail.com).

Sibiu, 26 octombrie 2021
Asociația BIS (BIS Teatru)

