
Ana Gota, moasa rasinarenilor
Dar puiul de om nu vine pe lume orisicum, pentru ca intotdeauna isi pune mama si tatal la cazne, durerea,
sudoarea, lacrimile si teama fiind inerente oricarei nasteri. Se poate spune ca acesta este momentul care
pe multe femei le defineste, dar si cel in care aleg sa renunte la controlul asupra propriei persoane,
lasandu-se in voia lor: a medicilor si a moasei care cunosc misterul prin care un nou om isi incepe primii
pasi in lume. 
  
  "Ma urcam in pom sa vad cum nasc femeile"
  
  Pe Ana Gota am gasit-o usor, pentru ca toata lumea din Rasinari stie unde locuieste. Ea este moasa din
comuna, care in cei aproape 40 de ani de activitate a ajutat la aducerea pe lume a 150 de copii pe an,
numai in Casa de nasteri. Se poate spune ca e usor de recunoscut, pentru ca nu poate sa-si ascunda
zambetul larg si luminita care ii apare in ochi atunci cand vorbeste despre copii si despre meseria sa, data
parca de la Dumnezeu si pe care a stiut ca trebuie sa o faca, inca de cand era copil. 
  
  Ana Gota nu este "de loc" din Rasinari, ea s-a nascut la Dostat, in judetul Alba. Iubirea pentru sotul ei a
fost insa cea care i-a pecetluit destinul ce a adus-o pana la urma in localitatea in care au vazut pentru
prima data lumina soarelui Cioran si Goga. "Sunt din Dostat, de loc, un sat mic, dar cu oameni de
omenie", spune mama Ana, dupa cum o stiu vecinii, prietenii si familia. "Acasa, la Dostat, am locuit
langa casa de nasteri si fiind vecina acolo, cu moasa, mergeam in vizita (...) Aveam un pom dupa casa si
cand eram mai marisoara, ma urcam in pom sa vad cum nasc femeile", ne destainuie, fara a-si ascunde
luminita care ii arde in ochi. 
  
  A stiut de pe atunci ce vrea "sa se faca", asa ca desi era ajutorul mamei in casa si la camp, dupa ce tatal i
s-a prapadit, in '53 a luat decizia care avea sa-i marcheze tot restul vietii. "in '53 am venit la scoala, la
Sibiu (n.r. Şcoala Medie Sanitara). Am dat examen si am reusit. imi amintesc ca eram la secere cand a
venit postasul si mi-a adus plicul de la scoala. Mama a deschis plicul si a spus: "Vai, tu copila, ce facem
cu cucuruzu's" A renuntat insa la secera si la sapa si a luat in maini soarta copiilor care se pregateau sa
intre in lume, dar si a mamelor lor. 
  
  Moasa pentru trei generatii 
  
  Pe vremea cand era la scoala, la Sibiu l-a cunoscut pe sotul sau, care i-a facut curte noua ani si care a
mers dupa ea pana in Maramures unde a fost repartizata dupa terminarea scolii, pentru a o lua de sotie si
pentru a o aduce in final, la Rasinari. "Aici in sat era o moasa batrana si femeile se cam fereau de mine.
Pana la urma doctorul Mihu ne-a facut sa lucram in ture si au inceput sa vina si la mine", mai spune
mama Ana, care privind in urma crede ca alegerea ei a fost un act de mare curaj: "Sa stiti ca am fost
inconstienta. Mi-am asumat raspunderea asta mare. Şi mama si copilul." insa meseria pe care si-a ales-o
s-a transformat treptat intr-un act de onoare si de datorie, pentru ca un copil nu alege programul de opt ore
si nici locul propice pentru a veni pe lume. "Zi si noapte am fost numai in dispensar. Au fost femei care
au nascut pe scari, in caruta si in camp. S-a intamplat ca si trei generatii de femei sa nasca cu mine:
bunica, mama si fiica." 
  
  Multe cazuri si probleme mai grele sau mai usoare au trecut prin mainile Anei Gota de-a lungul anilor,
aducand pe lume cel putin 6.000 de copii si spune ca atunci cand se naste un pui de om se simte "foarte,
foarte fericita", luand parte la toate bucuriile. Nu a avut insa de-a face doar cu nasterile, pentru ca de
multe ori oamenii care aveau probleme veneau la ea, ajutandu-i pe toti cu draga inima. "in toate casele din
sat am intrat si am avut multe cazuri pe care nu le uit pana inchid ochii". Cu toate acestea, si chiar daca a
iesit la pensie in '90, an din care femeile nu au mai nascut la Rasinari, spune ca ar lua totul de la capat:
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"imi pare rau ca am imbatranit, ca acum as lua-o de la inceput. E o meserie foarte, foarte frumoasa. E o
meserie care iti da satisfactii toata viata. Eu fara ea nu as fi putut sa traiesc." 
  
  Ana Gota nu este doar moasa la Rasinari, ea este si mama, cunoscand pe pielea ei experienta zamislirii
unei noi vieti, prin cei doi copii: o fata si un baiat. "Eu m-am consultat singura (...). Baiatul a plecat in
Noua Zeelanda si fata e aici cu mine. Cand am vazut ca e fetita m-am bucurat, pentru ca fetele sunt mai
bune decat baietii". Pusa, fiica Anei Gota, spune ca mamei ei nu-i este frica de nicio boala, dar totusi intra
in panica atunci cand un membru al familiei are o problema. 
  
  "Mi-a placut. Vai ce mi-a placut meseria mea!"
  
  Mama Ana s-a identificat cu rolul sau de moasa, asistand la nastere si femei care au adus 11 copii pe
lume, sau gemeni care "acum sunt mari si frumosi". isi aminteste si de cea mai tanara "pacienta", care a
nascut pe vremea cand avea 15 ani, dar si de cea mai "varstnica", ce a adus pe lume un copil, la varsta de
45 de ani. "A nascut odata cu fata ei, in Casa de nasteri", mai spune Ana Gota, care acum, cand Casa de
nasteri s-a transformat in cabinet, simte dorul acelor vremuri. "Acum nu mai e Casa de nasteri. E cabinet
de pediatrie. Cand ma duc acolo sunt asa de fericita. Parca ma simt ca acum 40 de ani." Dincolo de toate
peripetiile, dincolo de toate problemele pe care le-a intampinat, moasa din Rasinari, care pe 7 februarie
implineste 74 de ani, si-a pastrat zambetul plin de lumina si repeta cu drag: "Mi-a placut. Vai ce mi-a
placut meseria mea!"
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