
Constantin mai spera in goblenuri
Constantin coase goblenuri, desi nu are degete la maini. Spera sa faca banii necesari protezelor pentru
picioare. Povestea lui Constatin Ştefan nu poate sa nu iti dea fiori. E plina de necazuri, de mai bine de 11
ani. Pana atunci era un om normal. Sanatos. A muncit la fabrica de covoare din Cisnadie pe post de
finisor, pana a facut o bronsita. Avea sa fie doar inceputul calvarului. Au urmat patru preinfarte. Imediat
dupa, a observat ca are rana la degetul aratator de la mana stanga, rana ce nu se mai vindeca. Medicul
care l-a vazut avea sa ii darame toate visele de viitor - a fost diagnosticat cu artrita sindrom Renno. O
boala ce caracterizeaza circulatia vaselor capilare care se gasesc la nivelul extremitatilor degetelor de la
maini si picioare. Se poate doar ameliora si trebuie acordata o atentie deosebita tratamentului. Asa se face
ca in sapte ani a ramas fara ambele picioare si degetele de la maini. Destinul crunt de care avea parte l-a
indemnat de multe ori sa ii ceara lui Dumnezeu sa il ia. Decat invalid si povara pentru familia lui, mai
bine sa nu mai traiasca. Asta isi dorea. Dumnezeu insa i-a intins o mana si l-a facut pe barbatul de 47 de
ani sa isi descopere pasiunea pentru goblenuri. « La inceput am lucrat cu o singura mana si trageam ata cu
dintii. Acum ma ajut cu penseta. E greu dar vreau sa imi fac o expozitie. Sa vand goblenuri si cu banii sa
imi pot cumpara proteze pentru picioare », spune Constantin Stefan. Coase chiar si 18 ore pe zi, de multe
ori si noaptea iar cand are dureri mari tot cu goblenul in brate sta… e singura lui alinare. « Noi ne bucuram
ca poate si ii place macar atat sa faca. Chiar si noapte si cand are dureri ia goblenul si coase », spune
Elena Stefan- sotia lui Constantin. Singura dorinta a lui Constantin este sa poata merge din nou. isi
doreste proteze si pentru asta vrea sa faca o expozitie cu vanzare iar banii sa ii utilizeze in acest scop.
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