
Ca la casa omului
Cat de gospodari sunt sibienii? Se preocupa acestia indeajuns pentru binele casei ? Da. Sibienii se
numara printre romanii de seama care isi fac intotdeauna timp pentru propria gospodarie, pentru curte,
bucataria de vara, pod sau pivnita.
  Este de la sine inteles ca printre activitatile de zi cu zi ne rezervam o parte din timp si pentru casa.
Gospodariile sibienilor sunt printre cele mai ingrijite si mai dichisite din tara. Drept, s-ar spune, atata timp
cat ardelenii sunt recunoscuti pentru atentia deosebita pe care o acorda casei din batatura. Cel mai greu de
combatut sunt femeile casnice si pensionarele care nu se pot abtine din a face din fiecare camera a
propriei locuintei un spatiu ingrijit unde praful si dezordinea nu sunt permise. « De cand a plecat fiica
mea la facultate in Bucuresti, casa a ramas pustie. I-am transformat dormitorul in magazie. Ţin acolo tot
ce nu mai are loc in pivnita, adica sticlaraie, scanduri de lemn, cutii de carton si haine vechi. Cel mai bine
stau acolo cartile de care m-am lipsit in ultima vreme. Le-am asezat pe categorii ca pe maculatura. Şi asa
erau prea multe si nu incapeau toate in biblioteca. imi place sa-mi stiu lucrurile ordonate si la locul lor.
Aproape ca-mi cunosc toate lucrurile din casa cu ochii inchisi» povesteste o doamna usor trecuta de 50 de
ani.
  iN ARDEAL, pivnitele care gazduiesc siraguri interminabile de slana afumata sunt cele mai curate. Tot
aici isi gasesc locul tuica, palinca si vinurile de casa, sacii cu cartofi recoltati peste an, borcanele cu
zacusca si gemuri dar si butoaiele cu varza murata. Aproape ca e o rusine sa nu ai camara plina de
provizii pentru iarna! Cel care indrazneste sa rupa traditia si sa saraceasca pe timp de iarna risca sa fie
aratat cu degetul si criticat aspru pentru lenevia si nechibzuinta de care, inevitabil, da dovada. « Pai ala
care nu stie de casa dumnealui mai poate fi numit om gospodar ? Sa nu pui tu o tara de slana de-o parte ?
Şi femeia…traba sa se ingrijeasca de ce pune pe masa. Fara un gogosar sau un castravete murat parca
nimic nu mere pe gat » este de parere nenea Geo. «  imi place sa am grija de casa. Matur zapada sau
frunzele din curte cand este nevoie si dau mancare la caine in fiecare zi. ii ajut pe ai mei pentru ca stiu ca
le-ar fi foarte greu sa le faca pe toate singuri. Chiar de curand a facut tata curat in pod si m-a rugat sa-i
asez pe rafturi toate lucrurile de care nu avem nevoie acum. Ca sa nu mai zic ca eu sunt singura din casa
care intinde rufele afara la uscat » se mandreste Adriana la nici 13 anisori.
  CUM PRIMAVARA isi va reintra in curand in drepturi, doamnele Sibiului asteapta cu sufletul la gura
sa planteze noi rasaduri de flori in propria gradinita. Satisfactia muncii lor va fi pe masura in momentul in
care bulbii vor rasari din pamant, bobocii vor inflori iar vecinii vor privi cu jind la mini-gradina botanica
de peste gard. Invidiosi sau nu, sibienii, cu tot cu vecini, se mentin in topul clasamentului celor mai
« casnici » oameni din tara. Grija innascuta sau dobandita in timp pentru flori, casa si mancare buna ii
deosebeste de restul romanilor si ii ridica cu mult deasupra « provincialilor cu comportament de capitala,
care nu stiu sa iubeasca ce le-a dat Dumnezeu pe mana » - vorba lui nea Geo dinValea Aurie.
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