
EN PAVLO I LA MYKHAILA EN UN MÓN OPOSAT

Fa una setmana, la clase de la Leire, una nena alta, amb ulleres i els cabells rossos,

va veure un video que els havia posat la seva mestra Mari, sobre la guerra

d’Ucraïna i Rússia, en ell sortia tot el que estava passant i a la Leire li va impactar

molt, doncs ella era una nena molt sensible. De camí a casa seva pensava i

pensava en què podia fer ella per ajudar, i va tenir una idea… Per què no acollíem a

nens i nenes d’Ucraïna a l’escola? Seria genial!!! A la setmana següent la Leire ja li

havia comentat la seva idea a la seva tutora, la Mari. Ella va quedar meravellada.

Quines bones ideas que tens!! -li va dir. Uns dies després els tutors van rebre una

notícia excel·lent. Dos germans (un nen i una nena) vindrien a l’escola la setmana

següent!!! Quan va arribar el dia, tothom estava super content, el nen es deia Pavlo i

la nena Mykhaila. La veritat és que havíem tingut mala sort perquè feia un temps

horrible, hi havia una tempesta elèctrica!!! Ells arribaven en helicòpter, i quan

estaven a punt d'aterrar… un raig va caure a sobre!! Tota la pista de sorra, una pista

molt gran i amb porteries, va quedar plena de fum per l’accident.

Quan es va dispersar vam poder veure per primer cop als nens, no els havia passat

res?... La Leire va quedar ben sorpresa, al veure que tots dos eren molt mal educats

i pegaven a tots els seus nous companys i companyes; alguna cosa estranya havia

succeït. El Pavlo era un nen molt impacient. Si no li donaves el que volia en aquell

moment… pegava a tothom!!! La Mykhaila, era una nena molt maca, i per això es

creia superior a totes les altres persones, insultava a totes les que hi veia!!! La Leire

estava que no s’ho podia creure. Però com es feia tard i els nens i nenes havien de

marxar a casa seva, ho van deixar estar. A l'endemà, la Leire va pensar que el que

feien no era normal, llavors va agafar a la Mykhaila i al Pavlo i se'ls va emportar a la

Biblioteca, per parlar-hi. Però quan va entrar i es va asseure's amb ells se’n va

adonar de que no havia pensat en una cosa… No parlaven el mateix idioma!!! Això

no va aturar a la Leire, ella estava decidida a parlar amb ells, perquè no entenia res.

Per què es comportaven així? Va agafar fulls blancs, colors i es va posar a dibuixar

el què haurien de fer i el què no. Va arribar l’hora d’anar a classe, semblava que tots

dos havien parat atenció. A veure com es comportaven. La classe va ser un horror!!!



Abans de que arribés la Mari, el Pavlo i la Mykhaila havien pintat totes les taules,

posat pegament a la pissarra, i el que sobrava l’enganxaven a les parets… Van

passar setmanes així, fins que la Leire va arribar a la conclusió de que el raig que va

caure sobre l’helicòpter havia fet un efecte especial i ara, el Pavlo i la Mykhaila reals

estaven… A un món oposat!!! Aquests no eren ells. La Leire es va posar a cercar

informació per Google: un “món oposat”, és un món on passa tot el contrari que en

el que vivim. Havíem de trobar la forma de portar-los!!! Segur que ho estan passant

fatal, al contrari que quasi tota la gent d'aquí, allà quasi tots eren dolents. El Pavlo i

la Mykhaila reals estan envoltats de gent dolenta a una altra realitat, quina mala

experiència!!! Amb tot el que ha passat al seu país, i ara tot el seu voltant és així.

Tothom deu estar sempre enfadat. Ara havíem de trobar la manera de que tornessin

al nostre món.

La Leire va estar tota la nit intentant trobar la solució, i a les 3:00h de la matinada se

li va ocórrer una idea. Si tant el Pavlo com la Mykhaila de veritat i els de l’altre món

es fiquen en un helicòpter, una tarda que hi hagi tempesta elèctrica… Podria

funcionar!!! Només hi ha un problema, al temps no anuncien més tempestes

elèctriques, quina mala sort!!! Però podria provocar una. Quan ja era hora d’anar a

l’escola, la Leire li va comentar tot a la Mari. Ella volia ajudar, així que li va donar el

dia lliure. Finalment la Leire va aconseguir fer una màquina per modificar el temps

atmosfèric. Per la tarda el Pavlo i la Mykhaila es van ficar tots dos a l'helicòpter, i li

vam enviar un missatge als que estaven a l’altra dimensió perquè també ho fessin.

Vam encendre la màquina… i es va generar una tempesta elèctrica!!! Va caure un

raig a sobre i va passar el mateix que el primer cop. Ho havíem aconseguit!!! Tothom

estava on tocava, ara el Pavlo i la Mykhaila reals, eren súper agradables. Es van

quedar a casa de la Leire molt contents, estaran fins que s'acabi la guerra.


