Marpod, 17 ianuarie 2021

Dragi prieteni,

Călcăm prin zăpadă până la "Cartier Caroline", noua noastră așezare în satul Nou.
Această așezare e formată deocamdată din șase case în care familiile de romi s-au mutat
înainte de Crăciun. Fundațiile pentru alte cinci case sunt turnate, dar sunt acoperite încă
de zăpadă. Casele verzi, albastre, galbene și roșii se cuibăresc frumos pe marginea
drumului deasupra satului. Familiile s-au mutat sus, din mizeria colibelor de jos de lângă
pârâu. Acum, pentru prima dată, se încălzesc în case solide, cu apă în casă și toaletă. E
loc pentru mulți copii. Familiile numeroase nu mai trebuie să doarmă într-o cameră, pe
două saltele. În fața caselor atârnă rufe colorate, acoperite cu o glugă de zăpadă. Un
tată taie lemnele pe care le-a adus din pădure.
Antoaneta, prima angajata al asociației ELIJAH, ne conduce la casa aflată cel mai sus.
Sanda ne întâmpină cu un zâmbet larg și strălucitor. În urmă cu o săptămână a primit
dinți noi, de la dentistul cabinetului ELIJAH. Cei cinci copii ai lor, merg în fiecare zi în
centrul social "Casa Martin", unde învață și cântă. Sanda a adus în casă și trei nepoți.
Unde e soțul ei? "E cu oile", spune ea, gesticulând cu mâna. Se bucură că e departe. El
creează doar probleme și nu aduce nici un ban pentru familie, pentru că banii lui se
transformă pe drum în băutură. Antoaneta laudă "femeile ei puternice" care au grijă
singure de copii. Până acum, au trebuit să se supună în totalitate bărbaților. Când nu au
mai suportat și au luat poziție, bărbații le-au spus: "Te dau afară din casa mea cu copii
cu tot!" Dar unde să se ducă? De aceea Antoaneta a încheiat contractele de închiriere
cu mamele. "Da, dacă devine insuportabil, acum pot eu să-i spun: Ieși afară din casa
mea!" spune Sanda și ne face semnul cu ochiul. Îi admir curajul. Femeile au o viață
grea, o poți vedea pe fețele lor obosite și pe mâinile lor muncite.

În drum spre sat, Dana apare în fața noastră. Ea cară către casă două găleți pline cu apă
de la fântână. Ani de zile a muncit ca sezonier în Germania la recolta de căpșuni și a
trimis banii soțului ei, ca el să poată construi o casă rezistentă la frigul iernii: o cameră.
Ne invită în căsuța ei, de care este mândră. Bătrânii și tinerii stau îngrămădiți împreună
în jurul focului. Dana îl găzduiește și pe tatăl ei, pe care l-a "regăsit". Ea a crescut întrun cămin de copii. Dana se bucură că soțul ei nu a mai venit de mult timp acasă.
Singură, este mai ușor să se ocupe de copii. Privirea ei este de foc, emană energie. În
timp ce plecăm, mă strânge în brațe. Singurii care poartă o mască aici suntem noi.
Distanța este un cuvânt străin. Nu pot decât să sper că îngerii păzitori sunt de
încredere - și că vom fi vaccinați în curând.
Femeile rome puternice îmi deschid ochii spre lumea care este în jurul meu. În echipa
noastră cele mai bune, mai curajoase și neobosite sunt femeile. Antoaneta
conduce centrele sociale, Mariuca coace pâinea pentru toată lumea și dă startul unui
atelier de olărit. Emilia este o voluntară curajoasă care, în ciuda pandemiei Corona, a
îndrăznit să ni se alăture. Lili organizează ajutoarele în depozit, Raluca este responsabilă
de achiziții și administrație, Cornelia este sufletul credincios și mereu în acțiune. Iar în
căminul nostru studențesc din Sibiu, femeile sunt majoritare și sunt eleve și studente
talentate. Sunt fericit că am putut să pun inițiativa socială ELIJAH în mâinile lui Ruth,
care poate să continue să lucreze cu femei puternice.
Dragi prieteni, vă doresc să aveți "ochi" pentru femeile de lângă voi. Surprizele
plăcute vă vor depăși suprasolicitarea zilnică.
Cu salutări recunoscătoare din exilul Corona care ne învață să vedem.
Al vostru Pr. Georg
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