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Un nepot i-a vândut casa, iar un [ofer
i-a rupt picioarele

Trista poveste a

BABEI ELVIRA

PUBLICITATE

|n fiecare zi, baba Elvira (94 de ani) vine de la Bivolari la Ia[i ca s= str`ng= [i ea un
ban de Pa[te

de Radu }u]uianu
Baba Elvira s-a n=scut \n timpul
Marii Uniri din 1918, a f=cut doar patru
clase pe timpul Regelui [i a muncit la
colectivul comuni[tilor. |n S=pt=mâna Patimilor face naveta de la Bivolari la Ia[i s=
adune un ban pentru Pa[te. St= \n cârje [i
a[teapt= mila trec=torilor, \n Baza 3, la intrare \n hipermarketul Carrefour. Povestea
sa e \nduio[=toare: a fost \n[elat= de un
nepot care i-a v`ndut casa, iar un [ofer a
accidentat-o grav [i a l=sat-o s= zac= \n
[an].

Necazuri
|n zare, trotuarul e nem=rginit, iar
b=bu]a vine [ontâc \ntr-un tandem de
cârje. {i-a rupt picioarele pe când venea de
la \nmormântarea fratelui s=u. „M-a lovit
o ma[in= [i m-a aruncat \n [an]. Cred c=
[oferul era pilit, a fugit, n-am v=zut num=rul la ma[in=. Bogdaproste c-am sc=pat“, \[i face cruce baba Elvira, pe care alt
[ofer a salvat-o chemând ambula]a. Femeia colind= pe drumuri de patru ani, de
când un nepot de-al treilea i-a vândut casa
din satul Berja. I-a zis mieros nepotul:
„Bunic=, nu vrei s=-mi dai casa [i s= te \ngrijesc eu c= e[ti b=trân=?“ „Dar bine zici“,
i-a r=spuns ea [i a semnat f=r= s= [tie un
contract de vânzare-cump=rare. {i nepotul, dus a fost.

„Nu \ntind m`na“
S-a rugat la Dumnezeu [i a primit
ajutor de la vecini, a stat la o femeie
c=reia i-a leg=nat copila[ul. Mergea [i la
tribunal s=-[i recapete casa. „|mi pare r=u
[i mi-e mil= de matale, dar ai f=cut acte, ai
semnat“, i-a spus judec=torul. „Te-a[

“Chiar de vezi un vierme mic,
Nu-l strivi, nu-i f= nimic,
Cât \l vezi de mititel,
Dumnezeu [tie de el”,
cele patru versuri pe care baba Elvira le
mai ]ine minte de la [coala Regelui
ajuta, dar [i pe mine m= d= afar=“, a completat magistratul. Elvira s-a uitat la Dumnezeu [i a \n]eles c= are grij= de fiecare.
„De \ngrop=ciune am h=inu]=. Preotul din
Bivolari m-a l=sat s= stau pe lâng= biseric=.
S=n=tatea, asta-i scump=. De-a[ putea eu
s= duc cât primesc de la oameni“. Paznicul
de la hipermarket ascult= ce zice baba Elvira
[i \i spune s= nu se mai rezeme de gard.
„Stau cuminte [i nu cer nimica, nu \ntind
mâna. |mi pare bine c= lumea e bun= la
inim=, \mi d= [i bani, o femeie a zis c= joi
\mi aduce doi pui.“

N-are copii
Elvira n-a avut copii. „S= fi avut copila[,
cât de r=u ar fi fost, dar m=car la o s=pt=mân= tot \]i deschide u[a.“ Oamenii care
vin la cump=r=turi \i \ntind câte un leu,
câte un pahar cu ciocolat= cald=. „De ce o
ajut?“, se \ntreab= o femeie. „Nu am avut
noroc \n via]=, so]ul bea, m= bate, m=
alung= noaptea \n capot din cas=. Dau la
s=raci c= a[a \l simt pe Dumnezeu cu mine.
Am p=catele mele, demult, \n tinere]e,
avorturi, o via]= neagr=. {i dac= i-am dat o
sut= de mii lui Bica, Iisus le potrive[te. La
stand fac vânzare [i de 10 milioane pe zi.
Vând blugi \n Bazar“, explic= una din femeile ce o ajut= pe b=tr`n=. Bica e baba
Elvira, n=scut= pe 7 mai 1918, cu o lun=
\nainte de unirea Basarabiei cu România.

