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„Tatãl meu spune cã numai un miracol îl mai
poate salva acum pe frãþiorul meu... aºa cã vã
rog sã-mi spuneþi cât costã un miracol!”
Aniºoara avea opt ani când, într-o searã, i-a
auzit pe pãrinþii ei vorbind despre situaþia frãþiorului
ei, Alin, care avea doar patru ani. Alin era foarte
grav bolnav ºi pãrinþii au cheltuit tot ce au avut,
purtându-l pe la doctori pentru a-i salva viaþa. Doar
o operaþie, care costa mult dincolo de posibilitãþile
lor materiale, ar fi putut sã îl mai ajute acum. Asta,
însã, era în afara oricãrei discuþii, pentru cã pãrinþii
nu îºi puteau permite aºa ceva. Aniºoara l-a auzit
pe tãticul ei spunând, aproape în ºoaptã, dar cu o
vãditã disperare în glas: „Acum, doar o minune îl
mai poate salva!” Auzind
aceasta, Aniºoara s-a dus
direct în dormitorul ei,
unde avea o puºculiþã în
care îºi adunase ceva bãnuþi pentru „zile negre”.
A luat toþi banii din
pungã ºi i-a numãrat cu
atenþie de trei ori: suma
trebuia ºtiutã la perfecþie,
pentru cã avea de cumpãrat un miracol! Punându-ºi în buzunar banii,
Aniºoara a ieºit ºi s-a
îndreptat spre farmacia
din colþul strãzii.
Farmacistul stãtea de
vorbã cu cineva, dar Aniºoara a aºteptat cu rãbdare ca discuþia dintre cei
doi sã ia sfârºit. Cum
conversaþia celor doi nu
se mai termina, Aniºoara
a început sã îºi sufle nasul, sã tuºeascã ºi sã îºi
„cureþe” gâtul, pentru a atrage atenþia farmacistului
asupra ei. Niciun rezultat! Discuþia dintre cei doi
bãrbaþi continua nestingheritã! Ca o ultimã tentativã
de a-ºi face prezenþa simþitã, Aniºoara a luat o monedã
ºi a pus-o pe tejgheaua farmaciei. Se pare cã aceastã
ultimã manevrã a atras atenþia farmacistului, care
s-a întors spre ea ºi a întrebat-o, cumva agasat, ce
doreºte. Foarte respectuoasã, Aniºoara i-a rãspuns
cã ar dori sã discute cu el despre situaþia fratelui ei,
explicându-i cã acesta este bolnav ºi cã ea doreºte
sã cumpere „un miracol” pentru ca acesta sã se
însãnãtoºeascã.

Farmacistul s-a uitat uimit la ea, nereuºind sã
priceapã ce doreºte. „Tatãl meu a spus cã numai o
minune îl mai poate salva acum pe frãþiorul meu.
Aºa cã am venit sã o cumpãr de la farmacie.
Domnule farmacist, cât costã o minune? ” „Îmi pare
foarte rãu, micuþo, dar noi nu vindem minuni aici la
farmacie. Regret cã nu te pot ajuta!” „Dar am cu ce
sã-þi plãtesc, banii sunt aici, la mine în mânã.
Spune-mi, te rog, cât costã un miracol?” Bãrbatul
cu care vorbea farmacistul, un domn bine îmbrãcat
ºi distins, s-a întors spre ea ºi a întrebat-o: „De ce
fel de miracol are nevoie fratele tãu?” „Nu ºtiu”, a
rãspuns fetiþa, în timp ce lacrimi ºiroaie au început
sã i se rostogoleascã pe obrãjori. „Tot ce ºtiu este
cã el este foarte grav bolnav ºi mãmica spune cã
are nevoie de o operaþie. Dar pãrinþii mei nu au din
ce sã plãteascã, aºa cã eu am venit sã cumpãr
miracolul pentru fratele meu din banii aceºtia, care
sunt ai mei ºi pe care
i - a m adunat de multã
vreme în puºculiþã... ” „ªi
câþi bani ai tu acolo?” a
întrebat-o domnul acela
strãin. „Un dolar ºi 11
cenþi”, a rãspuns Aniºoara, mândrã. „Sunt mulþi,
iar eu cred cã îmi ajung
pentru a plãti miracolul
pentru frãþiorul meu!”
„Ce coincidenþã”, spuse
interlocutorul ei! „Chiar
acesta este preþul minunii
cu care îþi poþi salva frãþiorul!” Luând într-o mânã
banii, iar în cealaltã mâna
fetiþei, i-a spus: „Aratã-mi
unde locuieºti. Vreau sã-l
vãd pe fratele tãu ºi sã vorbesc cu pãrinþii tãi.”
Omul acela bine
îmbrãcat era tocmai chirurgul de care fratele Aniºoarei avea nevoie, specialist în rezolvarea bolii de care suferea Alin.
Operaþia a fost fãcutã gratuit ºi, nu mult dupã aceea,
Alin s-a vindecat complet de boala lui.
Pãrinþii erau fericiþi ºi nu conteneau sã povesteascã tuturor pe care îi întâlneau despre felul în
care Dumnezeu a dirijat evenimentele care au dus
la vindecarea lui Alin. „Operaþia aceea a fost un
adevãrat miracol. Mã întreb cât ar fi costat?”, i-a zis
mama tatii. Aniºoara a zâmbit în sinea ei. Ea ºtia
exact cât a costat acea minune: un dolar ºi 11 cenþi,
plus... credinþa puternicã a unui suflet de copil!
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