
Lectia de demnitate umana la 98 de ani
in casa pe care a ridicat-o impreuna cu sotul ei, in urma cu zeci de ani, traieste si astazi Maria Suma. O
femei micuta de inaltime si iute inca de parca nu ar purta pe umeri 98 de ani. E drept ca astazi e singura
pentru ca si sotul ei si trei dintre copii au trecut in lumea cealalta, dar si sotul si copiii sunt mereu acolo,
in gandurile ei, in fotografii si in amintirile pe care tanti Maria le deapana de parca s-ar fi intamplat ieri.
  
  Poveste de dragoste
  
  98 de ani a implinit tanti Maria pe 11 aprilie. S-a nascut in familia Draghici din Hasag si a colindat
destul prin tara: a facut patru ani de scoala la Sibiu, apoi, pentru ca meseria sotului o cerea, s-au mutat la
Ploiesti, la Moreni, la Poiana Campina, ca intr-un sfarsit sa se stabileasca la Sibiu, orasul in care au cladit
o casa, au sadit copaci si si-au crescut copiii.
  
  "in 1933 ne-am casatorit. Sotul a murit in 1993, pe cand avea 85 de ani. Am fost casatoriti 60 de ani.
Cum l-am cunoscut? Eu am facut scoala de croitorie de costume nationale, impreuna cu sora lui. El a
venit in vizita si asa ne-am cunoscut". Ştefan Suma era tot dintr-o familie simpla ca a ei. Cinci ani a
invatat Ştefan Suma la scoala de arte si meserii, dar cum nu a gasit loc de munca, a lucrat la batoza, iar
din banii stransi a facut scoala de soferi si ca sofer a lucrat apoi toata viata.
  
  Pe 26 octombrie 1933, s-au casatorit Maria si Ştefan Suma. Fotografii nu au din ziua in care si-au unit
vietile, caci nasul a uitat aparatul acasa. Dar amintirile sunt acolo, vii de parca nu ar fi trecut aproape 70
de ani de atunci: "Era octombrie, plouase si era noroi de-mi trecea de glezne, iar eu aveam pantofi albi si
rochie alba... imi amintesc ca noi am venit la Sibiu si cand am ajuns acasa, cu o zi inainte de nunta, toate
pasarile erau taiate si agatate pe doua randuri in tinda: 28 de curci, rate si gaini au taiat parintii mei. Au
taiat si un porc, am avut 28 de vedre cu vin de la Şorostin si am avut un muzicant cu contrabasul",
povesteste tanti Maria si adauga imediat cu un zambet ca la 19 ani: "M-am maritat repede sa nu treaca
vremea ca aveam 19 ani! "
  
  60 de ani impreuna
  
  E multumita tanti Maria de viata pe care a avut-o cu sotul ei, desi nu a fost una intotdeauna usoara.
"Oare o fi fost intotdeauna bine si usor cand sotul meu era plecat o luna de acasa, in deplasari, si eu
ramaneam singura cu copiii?! Sau cand a primit sotul act de concentrare si noi mai nimic nu aveam?!
Trebuie sa mai fie si amar, ca altfel nu stii cum e binele ", spune tanti Maria cu intelepciunea a 98 de ani. 
  
  Şi tocmai pentru ca stie ca o casnicie cere eforturi si implicare, si tocmai pentru ca stie ca intr-un cuplu
respectul conteaza, ca "o data taci tu, o data tace el ", nu intelege de ce tinerii de azi privesc familia cu
atata usurinta si tot usor o si destrama. Şi tocmai pentru ca au fost uniti la bine, dar mai ales la rau, au si
reusit Maria si Ştefan Suma sa-si cladeasca o familie, o casa si sa-si creasca bine copiii. Şi tot impreuna
au trecut si de grozaviile razboiului: "Eram in Campina si va dati seama acolo era rafinarie, era gara, asa
ca era furnicar de avioane deasupra noastra si bombardau, bombardau... Aveam intotdeauna valiza gata
numai sa plecam...."
  
  Locul de casa din Sibiu l-au cumparat cu 19.000 de lei si a fost efort mare pentru ca sotul castiga doar
600 de lei, dar si-au pus si sufletul si mintea ca sa le ofere copiilor lor un camin; nici nu a mai contat ca au
incarcat tigla numai ei doi, ca au carat-o cu caruta si ca au descarcat-o tot ei doi, in noua lor batatura.
Asa, incet-incet, cu rabdare si sudoare, au ridicat casa in care au locuit apoi o viata intreaga, casa in care
tanti Maria locuieste si astazi.
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  Chibzuinta
   Era tanara tanti Maria cand s-a maritat, dar a stiut cum sa tina casa si cum sa chibzuiasca. "Nu erau
atatea pe vremea aia, dar ne descurcam. Cand eram la Poiana Campina, miercurea si vinerea era taiere de
animale si cumparam si noi cat puteam. Faceam mancare acasa si o faceam cu gust, zic eu, nu ca acum -
cand toate sunt, parca, la fel. Gateam acasa si mancam cumpatat... Apoi tata imi trimitea in fiecare an
porc si pasari, le chibzuiam si aveam un an intreg. Cu unsoare de la un porc gateam tot anul."
  
  Bani multi nu au avut niciodata, iar cand si-au inceput viata impreuna toata averea le-a incaput in doua
cufere din nuiele. Au avut in schimb minte chibzuita si patru maini dibace. Cuvertura de pe pat,
perdelele, paretarul, fetele de masa si cate si mai cate - pe toate tanti Maria le-a facut cu mana ei si pe
toate le are si astazi, dar pe multe le tine "de bune" pentru sarbatori sau pentru zilele cand primeste
musafiri. Şi are de ce sa o faca pentru ca minunat lucru a iesit din mana ei: perdele dantelate facute cu
acul de croseta, tesaturi lucrate pe gherghef. "Cuvertura asta e deodata cu baiatul cel mare: are 75 de ani.
Eram gravida cu el si lucram cu o prietena pana la 1 noaptea. Am cumparat 4 kilograme si jumatate de
bumbac ieftin, ca nu ne puteam permite din cel scump, am avut model pe hartie si am facut-o. O luna am
lucrat la ea, noaptea, cand prindeam timp. Apoi am facut perdele, fete de masa ", povesteste tanti Martia,
in timp ce isi plimba mana peste cuvertura de pe pat si privirea de la fereastra la masa. ii e draga cuvertura
pentru ca nu e doar simplu lucru de mana, ci simbol al amintirilor, al anilor de altadata... 
  
  Sanatate le-a dat Dumnezeu si ei si sotului, asa ca in 98 de ani de viata, tanti Maria n-a fost bolnava
decat de doua ori: in 1936 si in 1954, iar o data i s-a tras de la munca intr-o camera cu ciment pe jos.
"Stateam la Campina si aveam o locuinta de la ASTRA Romana; o camera era podita, alta era numai cu
ciment pe jos si acolo stateam eu sa crosetez; probabil din cauza asta m-a prins o raceala puternica. Şase
saptamani nu m-am ridicat din pat, apoi mi-a trecut." Sanatoasa e si acum: "Nu ma doare nimic! Mi-a zis
medicul ca am tensiune si mi-a dat pastile, dar eu nu simt nimic ", zambeste sugubat nonagenara.
  
  Cum o duce acum cand aproape bate veacul? Bine, pentru ca fiul ce i-a mai ramas si nepotii au grija de
ea. Dar ceva tot o macina: singuratatea si durerea ca i-a pierdut pe multi dintre cei dragi. in ultimii ani cei
patru frati ai ei s-au dus, unul cate unul, iar atunci, in anii tineretii, a pierdut doi copii: pe unul l-a
ingropat de mic, pe altul l-a nascut mort. Dar i-a avut pe Cornel si Florin, copii buni. "Cornel numai la
panoul de onoare a fost, a invatat bine si-a luat doctoratul. Florin a facut meserie si cu el am stat aici pana
s-a dus la odihna... Atunci mi-a fost cel mai greu cand a murit Florin, apoi s-a dus si Cici, sotia lui. Macar
de traia ea... dar asta-i viata, tu nu ai ce sa faci!". E multumita ca are nepoti cuminti si stranepoti la fel de
cuminti, desi sunt inca mici. Iar dupa ce ai intalnit-o, omul din tine e multumit pentru ca lectia de
demnitate umana nu inseamna doar fraze mestesugite citite intr-o carte, ci lectia de demnitate e sinonima
cu viata unui om cu care ai avut ocazia sa te intalnesti si caruia ai putut sa ii strangi mana.
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doctorat  fotografii  loc de munca  durere  doctor  ciment  team  scoala de arte si meserii  animale  tigla
pastile
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