
O eleva  de nota 10
Zambeste mereu si te priveste cu multa prietenie. Are in ochi o lumina pe care arareori o vezi in ochii
oamenilor carora viata le-a dat sanatate din plin. Are o ambitie pe care arareori o sesizezi la oameni
pentru care obtinerea unei note de opt sau noua la scoala se face fara prea mari eforturi. Madalina obtine
totul mult mai greu decat noi, oamenii sanatosi, si cu toate acestea fiecare obstacol pe care l-a avut de
infruntat in viata ei de doar 16 ani a facut-o mai puternica si mai zambitoare. 
  
  Chist occipital si tetrapareza spastica. Este diagnosticul care i-ar putea speria pe multi, dar Madalina,
parintii si fratele ei si-au propus sa nu se lase invinsi. Dovada stau zambetul adolescentei, caietul de note
si marturisirea mamei ei: "Nu zice niciodata «nu vreau» si «nu pot» atunci cand e vorba de scoala si de
sanatatea ei. E tare ambitioasa ". De vorbit, Madalina nu vorbeste prea mult atunci cand intalneste pe
cineva pentru prima oara. in schimb, cu familia si profesorii comunica foarte bine, asa ca odata ce te
obisnuiesti cu glasul ei, poti intelege cuvintele pe care le rosteste. De deplasat, se deplaseaza cu scaunul
cu rotile, dar daca este sprijinita poate sa paseasca pe loc drept. 
  
  Premiul I 
  
  Premiul I a devenit o obisnuinta pentru Madalina: l-a primit de fiecare data la finalul celor sapte clase
absolvite pana acum. Istoria are sanse sa se repete si in vara, cand Madalina va termina clasa a VIII-a,
pentru ca din carnetul ei de note iti zambesc 9, 10 si foarte rar cate un 8 sau 7. Fiecare dintre aceste note
recompenseaza tenacitatea si sarguinta cu care fata asaza scaderi, adunari sau propozitii pe caietul de
teme. "A invatat sa citeasca si sa scrie. Scrie cu mana stanga. Lucreaza pe calculator, corespondeaza pe
Internet, vorbeste pe messenger cu sora-mea care e plecata in strainatate. A cautat sa vada ce scoli poate
sa faca. O mai ajuta si fratele ei la lectii, dar nu la matematica pentru ca matematica ii place foarte mult ",
spune mama ei, in timp ce asaza pe un scaun diplomele si caietele fiicei. Un scris usor tremurat, dar
ingrijit iti face cu ochiul din paginile albe. Alaturi de caiet sta o bucata de etamina pe care Madalina a
cusut cruciulite cu rosu, galben si verde. 
  
  Madalina este eleva in clasa a VIII-a la Şcoala speciala nr. 1 din Sibiu, iar prieteni si-a facut printre
colegii de clasa, asa ca ei o ajuta la nevoie. La fel ca si profesorii, cu care corespondeaza pe Internet
atunci cand urmeaza recuperari. De colegi, de profesori si de lectii nu uita nici cand se afla la spital, asa
ca zi de zi lucreaza pe fisele pe care profesorii i le pregatesc, spune mama: "Are profesori foarte buni.
Sunt oameni buni, in primul rand. Cand era Madalina mai mica si au descoperit ca fetita poate sa scrie pe
masina de scris ramaneau sa faca pregatire suplimentara cu ea. Am intalnit oameni sufletisti. " 
  
  Casa de acasa si casa de la spital 
  
  Anul trecut, la inceputul lunii noiembrie, Madalina a suferit o operatie de alungire a tendoanelor.
Interventia ii permite sa indoaie genunchii si sa paseasca mai bine. Dar are multe de recuperat: trebuie
sa-si fortifice muschii de la picioare si de la burta, asa ca zilnic face exercitii speciale. "O dureau foarte
tare picioarele inainte de operatie. Şi mergea in genunchi, dar asa cum putea vroia sa ma ajute, sa spele
vasele, de exemplu. Acum paseste daca este sprijinita si cred ca va fi mai bine ", adauga mama. 
  
  Timpul petrecut in spital si cele trei saptamani in care a suportat ghipsul s-au inscris intr-un sir lung de
perioade de spitalizare. "Mergem la recuperare la Spitalul de psihiatrie de trei ori pe an, cate 15-20 de
zile. La Spitalul de pediatrie Luther mergem in fiecare luna. Am fost la medici la Cluj-Napoca, la Arad, la
Resita. " 
  
  Problemele de sanatate ale Madalinei au fost depistate abia dupa ce ea a implinit sase luni: "Pana atunci
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nu am stiut ce are. Am vazut ca nu suporta caciula, ca era tot timpul agitata si nu putea sa sada. Prima
data doctorii ne-au spus ca e doar o lipsa de calciu si mai tarziu ne-au explicat ca e tetrapareza, asa ca au
inceput recuperarile. Ni s-a spus ca atunci cand va incepe sa paseasca, va incepe si sa vorbeasca. Asa a
fost si s-a intamplat cand avea cinci ani ", isi aminteste mama ei. 
  
  Pe bratele parintilor, pana la etajul IV 
  
  Familia Madalinei (adica cei doi parinti, Madalina si fratele ei) locuieste la etajul patru al unui bloc,
intr-un apartament mic, cu o camera, o bucatarie si o baie. Spatiul mic e o problema, dar nu atat de mare
precum zecile de scari ce trebuie urcate zilnic pana la etajul patru. "De la operatie, Madalina nu are voie
sa urce scarile, asa ca trebuie sa o caram noi. Eu si cu sotul meu. Punem mainile in cruce, ne prindem de
maini si asa, pe brate o ducem pana sus. Cand e fratele ei acasa, o duce el ", spune mama Madalinei.
Dorinta familiei ar fi sa aiba o locuinta la parter, dar nu-si permit sa o cumpere, asa ca orice speranta se
leaga de momentul cand Madalina va deveni majora: poate atunci va primi o garsoniera, la parter, prin
programele sociale ale Statului. Pana atunci, parintii si fratele Madalinei au grija de ea asa cum stiu mai
bine, pana atunci se bucura de zambetul ei si isi privesc viata cu convingerea ca "Ce-ti da Dumnezeu,
trebuie sa duci", privesc viitorul cu convingerea ca pe ei Madalina ii va inveseli si ii va incuraja mereu,
asa cum o face de saisprezece ani incoace. 
  
  

Cuvinte cheie: cluj-napoca  cluj  sanatate  arad  resita  garsoniera  cusut  pediatrie  recuperare  spitalul de
psihiatrie  ips  internet  aga  intern  pre  diplome
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