
SAIATUZ GERO, DENA LORTZEN DA

Munduan anitz diren bezala, bazen behin Saioa izeneko neska bat. Saioak bizimodu 
gogorra zuen. Afrikako iparraldean bizi zen, bere ama Hista eta izeba Kayenekin. 
Saioak hamabost urte zituen. Bere familia txiroa zen, ia guztiak bezala, eta euskara 
hizkuntza asko gustatzen zitzaion, bere aitak euskara ikasi zuelako eta berak ere aitak 
bezala ikasi nahi zuelako.

Egun batean, Saioak euskara ikastera joan nahi zuela esan zuen baino ez zeukaten 
dirurik. Saioa aurrezten egon zen hiru urtean zehar. Eta azkenean, marrazki lehiaketa 
batean dirua lortu zuen. Diru horrekin, patera batean tokia lortu zuten. Urriaren 16an 
ateratzen zen patera bat ze,n eta biziko ordurik luzeenak izan ziren neskatilarentzako, 
egun hori iristeko irrikaz baitzegoen.

Urriaren 16a zen, eguna iritsi zen, eta Saioak zaborretako janari guztia hartu eta 
paterara abiatu zen. Bere familia pateran sartu zen eta Euskal Herrirantz abiatu ziren, 
baina esan beharra dago bidaia oso gogorra izan zela. Lehenengo egunean, bere izeba 
hil egin zen hotzagatik, izugarrizko penarekin egon ziren ama eta Saioa bi egunez. 
Baina denbora asko zeukaten pentsatzeko eta heriotzak ez duela konponbiderik ulertu 
zuten, eta aurrera jarraitu zuten bidaiarekin. Bi aste pasa eta gero, Saioak eta amak 
ez zuten janaririk, ezta lo egiteko tokirik ere. Ama hiltzeko zorian zegoen baina gutxi 
falta zen iristeko.

Iritsi ziren Euskal Herrira, baino poliziak zeuden eta hesi handi bat zegoen. Poliziek 
esan zuten paperak izan behar dituzula herrialdean sartzeko. Orduan, uniformez 
jantzitako gizonek Saioa eta ama hartu eta berriro Afrikara eraman zituzten. 
Bueltatzerakoan, Saioak turista batzuk ikusi zituen eta haiengana hurbildu zen; hara 
non, ze kasualitatea, Euskal Herrikoak baitziren. Eta orduan, Saioak ideia bat izan 
zuen: bere ama horko gizon batekin ezkontzen bazen, berak hainbestetan amets egin 
zuen herrialde horretara bizitzera joan ahalko ziren, eta Saioak euskara ikasi ahalko 
zuen.

Beraz, bere amari proposatu zion eta ama pentsatzen egon ondoren, ideia ona izan 
zitekeela erabaki zuen. Horrela, beraiek bizitza hobea izango zuten eta, gainera, bere 
alabak euskara ikasteko aukera izanen zuen. Ez zen tratu erraza izan, baina ama-
alabek beraien istorio gogorra azalduz, gizonaren bihotzera iristea lortu zuten.

Azkenean, iritsi ziren mendi berdez eta usain freskoz inguratutako herrialdera: Euskal 
Herrira hain zuzen ere. Eta handik aurrera, Saioa eta bere ama beraien nahiak 
betetzen saiatu ziren, horien artean euskara ikastea lortu zuten...

Hizkuntza hori ikasi ez banu, ez nuen lortuko istorio hau idaztea eta, ondorioz, zuei 
honen berri ematea. Hizkuntza bat ikastea erraza izan ez arren, gogoa baldin bada, 
dena lortu daiteke.
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