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Yoyoren ilusioa
ARITZ BEROIZ CARDENAS
Lehen Hezkuntza 2. Saria

Uharteko Virgen Blanca IP

Bazen behin Yoyo izena zuen mutiko bat. Bere guraso eta bost 
anaia txikiagorekin bizi zen (Natxo, Koldo, Viky, Toño eta Lily). Bere 
gurasoen ametsa eta poza bera arkitektoa egitea zen. Horregatik egu-
nero Unibertsitatera eta eramaten zuten. Berak ez zuen esaten baina 
bere ilusioa pailazoa izatea zen.

Egun batean, ordu luzea atean itxoin eta gero, Yoyo oinez joan 
zen etxera harrituta, bere bila inor ez baitzen etorri. Iritsi zenean bere 
senideak ur jauziak bezala negarrez aurkitu zituen.

Desgrazia handi bat gertatu zen!!

Bere gurasoek istripua izan zuten eta ospitalean ingresatuak zeu-
den.

Mundu osoa gainera erori zitzaion, etxearen, anaien janariaren… 
ardura hartu beharko zuen eta.

Ez zuen atzera egin eta guztiak elkartu zituen aurrera nola jarraitu 
erabakitzeko. Anaia-arreba bakoitzarentzat lanak banatu zituen eta 
berak ikasteari utzi zion bere gurasoez arduratzeko.

Egunero ospitalera joaten zen bisita egitera ea komatik esnatu ote 
ziren ikusteko.

Hilabeteak aurrera zihoazen eta gero eta gehiago konturatzen zen 
bisitan zeuden pertsona guztietan zegoen tristuraz.

Egun batean bere ametsa egia bihurtzea erabaki zuen.
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Bere arropa koloredunak hartu, aurpegia margotu, sudur borobil 
eta gorri bat jarri eta jendeei irribarrea eginarazteko asmoz ospitalean 
sartu zen. Denak poztu eta hunkitu zituen bere broma eta txiste di-
bertigarrien bidez.

Amaitzean eskupekoak ematen zizkioten eta berak adeitasunez 
hartzen zituen, jateko dirurik geratzen ez baitzitzaion. Egunak pasa, 
zaharren zentroetan, haur gaixoen etxeetan… lan eskaintzak hartzen 
hasi zen eta azkenean Zirko Txinorako deitu zuten.

Bere anaiekin dena antolatuta zuelako, lana onartu zuen eta horrela 
bere ametsa egia bihurtu zen.

 Egun batean bere emanaldi onenetariko bat egin ondoren amaitzen 
ez zen txalo zaparrada handi bat entzun zuen.

Leku bat enfokatu zuten eta ustekabe ikaragarria hartu zuen; bere 
gurasoak sendatuta hantxe zeuden.

Arkitektura ikasketak utzi zituelako, barkamena eskatu zien eta 
haiek bere ilusioa hori zela ikusirik aurrera jarraitzeko erantzun zio-
ten.

Urteak pasa ondoren mundu osoko pailazorik famatuena izatea 
lortu zuen eta bere zirko propioa lortu zuen.


