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Han eta hemen
BIDANE LEON VALENCIA
Lehen Hezkuntza 1. saria

Zizur Txikiko San Fermin Ikastola

Goiz guztietan berdina gertazen zen Nerearen etxean:

—Nerea, esnatu! Oso berandu da!

—Jo, ama utzi deskantsatzen, oso nekatuta nago!

—Gau guztiak «txateatzen» pasatzen dituzu eta «txateatzen» ez 
bada, telebista ikusten, nola nahi duzu nekaturik ez egon?

—Oh ez, ama ez hasi horrekin, mesedez, beno, hara noa.

—Nire ama ezin dut gainetik kendu, «txateatzen» gauak pasatzen 
ditudala dio baina, hori, exageratzea da.

—Neska, har ezazu laranja zukua eta esnea zerealekin.

—Ama, oso berandu da, ikastolako kafetegian erosiko dut ha-
maiketakoa.

—Uf, azkenean kalean, orain, ikastolara. Bai nekatuta nagoela, es-
kerrak ordu honetan autobus asko dagoela, ikastola oinez 15 minutura 
dago, baina nik nahiago dut autobusean joan.

—Oh, ez autobusa berriro beteta, beno, berdin dio, «mp3-ko» 
kaskoak jarri eta denbora azkar pasako da.

Goiz guztiak bezala, Fatima, Mozanbike-ko neska bat, eguzkia 
atera orduko jaikitzen zen. Bere gurasoak lanean ziren jadanik. Fatima 
ikastolara joaten zen, 8 urterekin bere gurasoei baimena eskatu zien, 
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eta beraiek bere betiko lanak egitekotan baietz esan zioten. Hoietako 
bat ura bilatzea zen. Fatimak bidoiak hartu eta etxetik joan zen.

Putzurako bidaia 2 km-koa da, baina nire lagunekin elkartzen naiz 
beti, eta bidea motz egiten zaigu. Egun batzuetan gutako batek intxaur 
batzuk har ditzake bidean jateko.

Putzurako bidea arin egiten dugu. Putzura iristean gutako bat 
putzura sartu eta guk bidaiak pasatzen dizkiogu orduan hark bideoak 
bete, eta itzultzen dizkigu.

Etxerako itzulera makalago egiten dugu bidoien pisua delarik. 
Iristean, denbora izaten dugu, bidoiak etxean utzi, gura neba-arrreba 
txikiak hartu eta ikastolara bidean korrika ateratzeko.

Ikastolako bidea luzeagoa da, 6 km-koa. Egia esan denbora gehia-
go bidean pasatzen dugu ikastolan baino, baina behin iritsita merezi 
du.

Iritsi gara ikastolara, klaseak ez zaizkit batere gustatzen, gimnasia 
salbatzen diren gutxietariko bat da, eskerrak hau daukagula lehenengo 
orduan. Nire amak klaseak gogo gehiagorekin hartu behar ditudala 
dio, nire tutoreak bezala. Klaseak ez dira zailak niretzat, baina ni 
gutxienegora noa. Nire ama beti etortzen zait esanez gehiago saiatu 
behar dudala geroari begira. Beti geroari begira begiratzeko esaten dit, 
baina nik, iristen denean okupatuko naiz hortaz.

Klaseak hastear daude, lehendabizi txikienei ematen diete klase, 
gero guri eta azkenik handiei.

Txikiei klasea ematen dieten bitartean besteok liburuak har ditzake-
gu irakurtzeko. Niri ikastea asko gustatzen zait, eta horregatik asko 
saiatzen naiz, handia naizenean medikua izateko. Hala ere badakit 
oso zaila izango dela ni bezalako neska batentzat, hau leku pobre bat 
bait da.



15

Goizeko klaseen ondoren bazkaltzera ikastolan gera gaitezke, bai-
na hobe da etxera joatea. Gehienek bazkaldu ondoren etxeko lanak 
egiteko esaten digute, baina, nahi dugun bakarra, siesta bat hartzea 
ba da ikastolara berriro joan baino lehen. Klasetik irtetean hilabetean 
lortu dudan pagarekin ordenagalurako joku bat erosiko dut, ez da oso 
merkea baina 65 € ditudanez iritsiko zait.

Klaseak bukatu ondoren, etxera goaz eta eguneko janari bakarra 
hartzen dugu. Gero gure gurasoak dauden arto zelaira joan eta gaua 
iritsi arte lan egiten dugu. Hilabetero 4 € irabazten ditugu, eta horre-
kin irina eta barazkiak erosten ditugu, janaria egiteko. Pertsona bat 
gaixorik jartzen denean arazoak izaten ditugu, medikua etortzeak 24 
€ balio duelako, hau da 6 hiabeteko dirua. Gauean suaren inguruan 
biltzen gara eta historiak kontatzen ditugu, baina ni ezin naiz denbora 
asko egon, hurrengo egunean goiz jaiki behar naizelako.

Azkeneko orduan beste herri bateko pertsona bat etortzen da hango 
gauzak kontatzeko, baina nik ez dut hori ulertzen, zertarako konta-
tzen dizkigute gauza horiek? Guk ezin dugu ezer egin. Beno badator, 
orain entzutera:

—Kontatu behar dizuedana hobe ulertzeko zuen adineko neska 
baten ikuspuntutik kontatuko dizuet dena:

Goiz guztiak bezala, Fatima, mozanbike-ko neska bat, eguzkia atera 
orduko jaikitzen zen…
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