
BIZITZA BERRI BAT

Orain dela bost urte, ni nengoen idazten ipuin bat. Momentu horretan 
nire aita eta amak atea jo zuten. Haiek sartu ziren eta esan zidaten niri 
berri bat. Niri ez zitzaidan gustatu. Etxez aldatuko ginen!

Hiru egun pasa eta gero, gu aldatu ginen etxez. Toki ederra da. Bere 
izena da “Ipuinaland”. Eguna ailegatu da! Nik oihukatu nuen nire begiak 
ireki baino lehen. Nik gosaldu egin nuen, garbitu nituen nire hortzak eta 
jarri nuen nire arropa. Nik aurkitu nuen nire maleta eta hartu nuen argazki 
bat, nire lagun taldearena. Bere izena da “Ameslariak”. Gu igo ginen laster. 
Gu sartu ginen gure etxe berrian eta nik ikusi nuen guztia. Oso polita zen. 
Ni etxera heldu nintzen. Lotara joan nintzen. Ni lokartu nintzen zeren ni oso 
nekatua nengoen. Nik zabaldu nituen nire begiak zeren nik entzun nuen 
ahots ederra. Nire aita zen.

Gosaldu ondoren irten nintzen eta neskak ikusi nituen. Haiek barre 
egin zuten eta ni jarri nintzen oso triste. Ni joan nintzen eskolara. Jo zuen 
txirrina  eskolan.  Nik  agurtu  nuen  nire  aita  eta  klasera  joan  nintzen. 
Aurkeztu nintzen eta nik hartu nuen nire hamaiketakoa. Ni eseri nintzen eta 
nire  ikaskideek kendu zidaten nire  hamaiketakoa.  Gu bueltatu ginen eta 
irakasleak adierazi zuen beste neska bat etorriko zela. Lehenengo, nik hartu 
nituen nire ipuinak eta nik esan nion irakasleari tripako mina nuela, zeren 
oso urduri nengoen. Nire ama etorri zen eskolara eta gu joan ginen etxera. 
Nik esan nion amari eta aitari, eta esan zidaten bueltatzeko eskolara.

Hurrengo  goizean etorri  zen  neska  berria  klasera.  Oso polita  zen. 
Hura eseri zen nire ondoan. Guk hitz egin genuen eta ideia bat izan genuen. 
Txirrina jo zuen eta joan ginen errekreora. Hark bazituen lagunak. Hark 
esan zien haiek ez baziren nire lagunak, haiek ez zirela bere lagunak. Gu 
geratu ginen arratsaldean eta ezagutu ginen. Handik aurrera inoiz ere ez 
nintzen bakarrik geratu.
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