
Una amistat sense sortir de casa

Avui fa un any va canviar les nostres vides. Sóc en Pau i
us explicaré com a canviat la meva.
Com cada dijous a la tarda, ens tocava llengua, però va
ser una tarda molt diferent. L’Esther, la nostra professora,
ens va explicar, que ens haviem de confinar a casa i que
hauriem de seguir les classes a distància. Al principi no
enteníem res, però ella ens va explicar que hi havia un
virus que estava fent molt de mal a les persones. I per
precaució havíem de confinar-nos a casa durant un
temps. La veritat és que ningú s’imaginava que a partir
d’aquell moment  moltes coses canviarien.

Els primers dies a casa tot va ser molt tranquil, però a mida que passaven els dies
tot es feia més dur i les hores es feien eternes. les notícies que teniem tampoc
ajudaven molt, ja que estava morint molta gent per culpa del virus. Un dia agobiat
vaig sortir al balcó, quan de sobte vaig veure algú al balcó del costat. Es veia molt
trista i amb la vista perduda. De seguida vaig entrar i li vaig preguntar a la mare, qui
era aquella dona. Em va explicar que es deia Maria, la veïna del costat, que vivia
sola perquè el seu marit feia dos anys que havia mort i no tenia fills.
No vaig poder dormir aquella nit pensant en aquella pobra dona. A l’endemà vaig
sortir al bacó, i tornava a estar sentada amb la mirada perduda. Sense pensar-ho
dos cops li vaig dir:

- Hola! soc en Pau - vaig dir-li amb to vergonyós
- Hola! jo em dic Maria - de cop i volta va dibuixar un somriure a la seva cara.

A partir d’aquella conversa, cada dia sortíem al balcó on compartíem estones
entretingudes cuidant plantes, llegint llibres, buscant receptes de cuina… I us he de
dir una cosa, la senyora Maria va canviar; estava molt més animada i amb ganes de
fer coses. I jo em sentia molt bé al seu costat, però amb distància. Van ser un mesos
molt durs, però a la vegada plens de moments inolvidables que ens han fet ser
persones més empàtiques i comprensives.

Finalment, van seguir passant els mesos poc a poc, i la nostra amistat es va seguint
fent més forta. Fins i tot, la senyora Maria em ve a buscar al col·legi.
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