Conte 4
Una tarda una senyora en arribar l’estació d’autobusos li van notificar que,
el seu, sortiria amb retard. La senyora molt enfadada va comprar una
revista, un paquet de galetes i una botella d’aigua per passar l’estona i va
seure en un banc disposada a esperar.
Mentre fullejava la revista, un jove va seure al seu costat i va començar a
llegir el diari. La senyora estorada va observar com el jove sense dir una
sola paraula obria un paquet de galetes, començava a menjar-les i deixava
el paquet a la seva vora.
Integradíssima pel comportament del jove, va agafar el paquet, va treure
una galeta que va exhibir al jove i se la va menjar mirant-lo fixament els
ulls. Com a resposta, el jove mirant-la, va agafar una altre galeta i somrient
se la va menjar. La senyora cada vegada més enfadada anava menjant
galetes i el jove cada cop somreia més.
Va arribar un moment que només quedava una galeta i la senyora va
pensar “no serà tan barrut que se la menjarà”, Mentre ho pensava, el jove
va agafar la galeta que quedava, la va partir u amb un gest amistós li va
oferir la meitat.
Gràcies! Va dir la dona agafant-la amb rudesa. “De res” va respondre el
jove amb un somriure mentre es menejava l’altre meitat, i, en aquell
moment, va arribar l’autobús.
Mentre la senyora hi anava pujant pensava... Que mal educada és la
joventut d’avui dia i quin poc respecte! Acte seguit va ocupar el seu seient,
va obrir la bossa que duia per treure la botella d’aigua i apaivagar la set
que li havia ocasionat tant enrenou i va quedar paralitzada. Dins la bossa
hi havia el seu paquet de galetes intacte.
Les galetes que havia anat menjat no eres les seves sinó les del noi.

Reflexió:
Quantes vegades els nostre perjudicis i les nostres decisions apressades
ens fan valorar erròniament a les persones i cometre equivocacions!
Quantes vegades per motius de raça o ètnia o color la desconfiança fa que

jutgem a persones o situacions injustament, amb idees preconcebudes
quasi sempre molt allunyades de la realitat!
Ets tu una d’aquetes persones?

