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MIREN

Kaixo, Eneko, bihar eskolara joango naiz. Lehenengo aldiz. 
OOOOOOOOooooso urduri nago. Zer egin behar dut inork ez 
igartzeko zein urduri nagoen? Zu hemen, nirekin bazeunde 
askoz errazagoa izango zen dena, baina... bakarrik nago, eta 
urduri, eta kaka egina. Badakizu zer den okerrena? Ama ni baino 
urduriago dagoela! Eta aita... zer esanik ez!! Eta amona? Pufffff...          
lehertuko zait.

Tira, orain lotara noa... nahiz eta seguru ez dudan batere lorik 
egingo. Seguru ez dugula

inork lo egingo! Baina bihar denok normal-normal esnatuko gara, 
denok primeran lo egin bagenu bezala. Pringi batzuk gara, Eneko.

Bihar idatziko dizut, eskolan zer moduz joan zaidan kontatzeko.

Asko maite zaitu, zure lehengusu pringi-urduri-kuttunak...

Muxu

ENEKO

Miren, zer egiten duzu oraindik esna? Segi 
lotara bestela bihar porru eginda egongo 
zara?

MIREN

Eta zuk? Zer egiten duzu 
esna?

ENEKO

Mokoberde eta biok eskolako atarian 
gaude...

Hemen arratsaldea da!
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ENEKO

Eooooo... zer? Ez didazu 
ezer kontatu behar? Zertan 
zabiltza? Nitaz ahaztu 
zara?

MIREN

Mooookordooooo... egunero-egunero-egunero 
zaitut gogoan, baina hain hain lanpetuta 
nabil... hainbeste kontu ditut esku artean!!!

ENEKO

Eta zer da esku artean duzun 
hori?

MIREN

Ba... eskola... eskola... eskola! 
Hara, goizetan eskolara garaiz 
iristea... odisea ikaragarria da. 
Badakizu Odisea zer den?
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ENEKO

Mila esker informazioagatik.

MIREN

Egunen batean irakurriko dizut Odisea, eta 
Ulisesen abentura guztiak, niri ia-ia berari 
adina kostatzen zait goizetan esnatu eta, 
eskolara garaiz iristeko prestatzea. Baina 
poliki poliki neurria hartzen ari gara, badakizu 
zer egiten dugun? denbora kronometratu. 
Jantzi bost minutu. Gosaldu hamar minutu. 
Aurpegia eta hortzak garbitu: hiru minutu... 
Azkenean... leher eginda iristen naiz, baina 
garaiz!. Eta beldurra galdu diot eskolari.

ENEKO

Lagun berriak egin dituzu? Zerbait 
egiten duzu jolastorduan? Tuntuna 
bazina bezala hitz egiten dizute? MIREN

MIREN

Bai, poliki-poliki lagunak egiten ari naiz. Normalxeago tratatzen 
naute. Iker, oso jatorra da, bitxia da, baina ondo moldatzen gara 
ez baita futbol zalea, eta ez zaio korrika ibiltzea gustatzen, 
egun osoa dantzan ematen du. Ane, Urdin, Ekhi eta beste lagun 
gehiago ere baditut. A, eta jolastorduan ume txikiago batzuei 
ipuinak kontatzen dizkiet. 

Irakaslea jatorra da, Jaione, baina gajoak ez daki ondo zer 
egin behar duen nirekin. Nik beti esaten diot berdina: “normal-
normal” egiteko.
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MIREN

Eta gelakoei... erakutsi diet nirekin hitz egiteko eserita badaude niretzat errazagoa dela. Eta 
erakutsi diet aulki atzean ez  eratzeko hitz egiten, ezin baitiet entzun.

Eta erakutsi diet gauza batzuetarako laguntza behar dudala, ateak zabaltzeko, lurrera erori 
zaidan boligrafoa jasotzeko... Baina beste kontu askotarako ez dutela nire gainean egon 
behar, ezta penaz begiratu behar ere.

Erakutsi diet... gauza mordoa. Eta nik ere asko ikasi dut.

Batez ere ikasi dut jendeak ez dakiela ni bezalako pertsona batekin zer egin eta nola moldatu.

ENEKO
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MIREN

ENEKO

Bai, erdi lo... baina 
hemen!!!

ENEKO

Zer da?

MIREN:

Esnatu bada!

MIREN

Gaur nitaz harro 
egongo zinateke.

ENEKO

Kontatuko didazu behingoz zer  gertatu 
den?

MIREN

Bada... gaur eskolarekin piszinara 
joan behar genuen. Eta nik ere motxila 
hartu dut, txanoa, toalla... eta...ENEKO

MIREN

Bada, eskolara iritsi naizenean, 
Jaione irakasleak esan dit ez 
dagoela piszinan nitaz arduratuko 
den inor, eta ezin  nuela piszinara 
joan.

ENEKO



24

MIREN

Bai. Sutan jarri naiz eta garraisi egiteko gogoa piztu 
zait, baina isilik geratu naiz. Jaionek ez zekien 
zer esan eta isildu gabe hitz egiten hasi da, urduri: 
“Bai, hitz egingo dut zure gurasoekin eta eskolako 
arduradunarekin, irtenbide bat emango diogu, 
edo agian piszina garaian bilatuko dugu zuretzat 
zereginen bat”... Nola? Ezin dudala piszinara joan?, 
pentsatu dut...

MIREN

Hori eta... askoz gehiago. Ezin 
nuen isildu, Eneko!

MIREN

Eta halako batean, denen aurrean bota diot: “Jaione, ondo, bai, 
oso ondo. Piszinara joateko arazoa dagoela? Bada hoberena 
piszinara ez joatea!. Arrazoi osoa duzu. Bai. Joannesek batuketak 
egiteko arazoak dituela? Ez da hala, Joanes? Bada orduan 
hoberena matematikarik ez ikastea!. Aiorak asma duela? Bada 
etxean geratzea hoberena. Usueri irakurtzea kostatzen zaiola, 
bada ez dezala irakurri. Ander berandu etortzen dela? Bada hobe 
ez etortzea. Mañel eta Iraida haserretu direla, bada zertarako 
barkamena eskatu, haserretu daitezela betirako... Total... 
zertarako?

Zertarako eskolara etorri, zertarako lagunak egin, zertarako ikasi, 
zertarako lagundu...”

ENEKO

 

hori bota diozu?
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MIREN

Bada larritu egin da. Esan dit, 
denon zaintza, eta batez ere, nire 
zaintza ardura handia dela, eta 
ezin dela nola edo hala egin. 

Dakien norbaitek lagundu behar 
nauela, eta bla... bla... bla...

MIREN

Horixe bera galdetu diot. Eta berak orduan galdetu dit: “zuk igerilekura joan nahi 
duzu?” Eta nik esan diot: “Bai, jakina! Gauza guztien gainetik!”. Orduan, bera hasi 
da, arnasa sudurretik oso fuerte hartzen, urduri-urduri, eta halako batean... ja eta esan 
du: “ tira, neronek eramango zaitut, nik ez dakit ondo igeri egiten baina kubritzen 
ez duen lekuan behintzat egon ahal izango dugu, ezta?” Eta orduan Ikerrek esan du: 
“Nik ere lagunduko dizut” Eta Anderrek ere bai, eta Ekhik eta... den-denek lagunduko 
zidatela esan didate. Eta tuntuna bezala barrez hasi naiz, eta negarrez eta... denak 
besarkatuta bukatu dugu. Eta piszinara joan gara. Oso-oso nekatuta nago. Ez da 
erraza izan. Baina egin dugu. 

Eta oso pozik nago. Oso eskertuta. Eta Jaione... ikaragarria da! Badakizu zer esan 
didan bukatu dugunean... musu eman eta esan dit: “eskerrik asko, Miren, gaur asko 
ikasi dut. Batez ere ikasi dut jarrera baikorrak mundua mugitzen duela, eta ametsik, 
gogorik eta ahaleginik gabe ez dagoela aurrera egiterik. A, eta badakizu zer?, 
igeriketa ikastaro batean apuntatuko naiz”.

ENEKO

Eta zer esan du berak?

ENEKO

Biba zu!!!!

ENEKO

Eta orduan, irtenbidea zein da, 
eskolan irakurtzen gelditzea?
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A aaaai...
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ENEKO

Miren helloooo, aste osoa 
zugan pentsatzen daramat.

Hemengo eskolan gurpildun 
aulkian doan neska bat 
dago. Eta joan den egunean 
eskolako bilera orokorrean 
hitza hartu zuen. 

ENEKO

Hemen ere, gure eskolan 
bezala, astero bilera 
orokorrak egiten dira. 
Tira, bada, neska horrek 
esan zuen, oztopo asko 
aurkitzen zituela eskolan 
bere aulkiarekin ibiltzeko 
eta ekintzak egiteko. 
Eta inor ez zela horretaz 
jabetzen.
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ENEKO

Eta mundu guztia hizketan hasi zen elkarren 
artean, proposamenak egiten eta... ez dizut 
dena kontatuko, baina azkenean, sekulakoa 
antolatuko dugu datorren aste bukaeran. Festa 
handi bat, jendeak jakin dezan inguruan zenbat 
oztopo dauden, nola moldatu gurpildun aulki 
batean dagoen pertsonarekin, nola hitz egin, eta 
batez ere, festa bat non denok aukera berdinak 
izango ditugun. Bidaliko dizut

ENEKO

Zergatik ez duzu eskolan 
horrelako zerbait antolatzen?

ENEKO

Ze porru esaten ari zara???? 
Inon ez da ezer erraza….

MIREN

Mila esker, lehengusu!!! Benetan 
sekulako ideia iruditzen zait.

MIREN

Nik???? Ez daukat indarrik. 
Hau ez da Amerika! Han dena 
erraza da, baina hemen…

MIREN

Lotara noa... ikaragarri 
nekatuta nago.
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ENEKO

Miren... non zabiltza? Ez 
didazu idazten, ez didazu 
deitzen... zer egiten duzu?

ENEKO
ENEKO

ENEKO

Aizu... mokordo… zer egiten 
duzu? Nirekin haserretu zara?

ENEKO

MIREN

MIREN

Ikusi argazki hau...



31

MIREN

Zuk esandakoa bete dut.

ENEKO MIREN

Ba... zure eskolako ideia entzun ondoren,  urrengo 
goizean eskolara goiz samar joan nintzen, eta irratiko 
gelan sartu nintzen. 9etan txirrinak jo zuenean, eskola 
guztirako irratia piztu eta hitz egiten hasi nintzen. 
Baaaaaai! Eta hasi nintzen:

“Ni ez naiz ezberdina, denok gara ezberdinak, eta 
gizartean bizi bagara denok elkar laguntzeko da, eta 
ez bakoitzak bereari bakarrik begiratzeko. Denon 
artean eraiki behar dugu elkarren artean bizitzeko 
modua.”

“Kontzientziatze” egun bat ospatzea proposatzen 
dizuet. Benetako berdinatasuna lortzeko...
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MIREN

Eneko.... ezin dizut kontatu zer gertatu zen... Ezin 
dut, negarrez hasten naizelako. Mundu guztia, baina 
den-denak “oztopo festa” ospatzeko lanean jarri 
ziren. Eskolako atezainak, jangelako begiraleak, 
irakasle guzti-guztiak, beno eta Jaione zer esanik ez!

Nora, Iker, Kimetz eta txiki guztiek pankarta bat egin 
zuten!!! Eta txotxongiloak ere egin dituzte, eta denak 
gurpildun aulki txiki batzutan eseri dituzte.

MIREN

Laugarren mailakoei, hankak bi edo hiruren artean lotu eta egun 
osoan zehar horrela ibiltzea bururatu zaie... ikusi behar zenuen nola 
ibiltzen ziren!!!

Bostgarren mailakoek trikitixak ekarri eta sekulako giroa jarri dute!!!

Guk lasterketa antolatu dugu, eta eskolatik udaletxeraino “oztopodun 
lasterketa” egin dugu, eta denek bizi izan dituzte guk egunero bizi 
ditugun oztopo eta zailtasunak. Denek ikusi dituzte espaloietako 
koxkak edo autobusera igotzeko zailtasunak edo leihatila batean 
informazioa eskatzeko edo... hainbeste eta hainbeste traba dira!

MIREN

Udaletxera iritsi ginen eta... alkatearekin hitz egin nahi genuela 
esan genuen. Eta... ezetz asmatu? Baaaaai!!! Alkatea guregana 
etorri zen eta badakizu zer esan zuen
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MIREN

Bada lasterketa hau hiri 
osorako antolatu behar 
dela.

MIREN

ENEKO

Nola arraio nahi duzu jakitea 
kontatzen ez badidazu? Eta 
berehala gainera!

ENEKO

ENEKO
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ENEKO

Ezin dizut idatzi... 

negarrez ari naiz. MIREN

Ai, ze tontolo ustela! Ni ez! Ni 
inoiz baino zoriontsuagoa naiz, 
eta aitaren harriari esker… 
handitu egin naizela uste dut.

MIREN

Tira, esan nahi dut, 
aurrerapausu handi 
bat eman dugula, ez 
duzu uste? Eta den-
dena zuri esker!

ENEKO

Barkatu

ENEKO

Harriari esker…

ENEKO
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ENEKO

Niri esker? Nik ez dut ezer 
egin-eta!!! Nahiago nuke 
hor banego!

ENEKO

Mundiala zara, Miren!

ENEKO

MIREN

Mila eta hamaika maite zaitut!!! 
Eta datorren urteko “Oztopodun 
lasterketa”n egon behar duzu, 
bai ala bai.

MIREN

Ez, pertsona normala naiz. Eta ez dut borrokan bizi nahi. 
Bizitzaz gozatu nahi dut, eta Mokoberde bezala irrifarra 
ahoan dudala bizi.

MIREN












