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IRAKURLEARI BI HITZ...

Esku artean duzun ipuin xume hau Nafarroa Oinez guraso 
lan-taldeetan adostutako irizpideak biltzen saiatu da.

Txio, Pio, Susu, Muxu eta Urren istorio honek Ikastolako 
ikasleak eta beraien bizitzan suertatzen diren komeriak bildu 
nahi izan ditu. Inklusio Batzordearen eskaerari erantzunez, 
pertsonaietako batek bat-bateko gaixotasun larria pairatzen 
du; bere eta bere gertukoen bizitza irauli egiten duena.
Txio, Pio, Susu eta Muxu Ikastolako ikasleak dira, anitzak, 
Lizarra Ikastolako ikasleak bezalaxe. Ur beraien laguna da, eta 
lagun talde aparta osatzen dute. Komunitate bat.

Gaur egungo errealitatean, Muxu bezalaxe, Ikastolak ere 
gaixo daude; esparru desberdinetatik iristen baitira erasoak, 
mehatxuak, birusak eta bakteriak. Denon indarra eta bultzada 
behar dugu, auzolana eta elkartasunaren bitartez, 
Euskal Herrirako Proiektu Pedagogiko propioa eraikitzen 
eta eskaintzen jarraitzeko.

Eta noski, gurea ez da salbuespena. Oraingoan, 
Lizarra Ikastolaren Proiektuan gure txori txikienei 
merezi duten espazioa eskaini ahal izateko, Nafarroa Oinez 
jaian bilduko den elkartasuna beharrezkoa dugu.

Oztopo guztien gainetik, 
egin dezagun Hegan Oinez!

2



Xiummm.... 4 txori pasa ziren ziztu bizian hegan. Plast, plast... eta arraina, 
uretan saltoka.

 Ongi gogoratzen du, bai, Txio-ren amak zenbat kostatu zitzaion hegan 
egiten ikastea. Etxean bere erritmoa errespetatzea erabaki zuten, eta prest 
egon zen arte ez zioten lagundu hegan egiten saiatzen. Askok esaten zieten ez 
zuela sekula hegan ongi ikasiko. Trakets samarra zela.

 Gaztelerarekin antzekoa gertatu zitzaion. Txutxu-mutxuan zebiltzan 
guraso asko Txioren gaztelera exkaxa zela eta. Etxean euskaraz soilik hitz egi-
ten zuten, eta egia esan, bai, barregarri suertatzen zen Txio lagunekin erdaraz 
mintzatzen entzutea; baina temati samarra denez, oinez lehendabizi, eta on-
doren hegan ikasi zuen bezala, gaztelera ere ikasi zuen ikastolako lagun be-
rriekin.

Eta begira orain. Hor doa hegan, ziztu bizian taldean lehena, bere moko hori 
eta luma beltzak gogor astinduz.

TXIO, PIO, SUSU, MUXU eta UR. Zelako boskotea! 4 txori eta arrain bat. 
Egunak zeramatzaten lasterketa batean parte hartzeko prestatzen. Errelebo 
lasterketa. 3 itzuli Llanosetan, igerian Ega zeharkatu eta Gazteluen gurutzea-
ren tontorreraino igo. Argi zegoen, Ur-ek igeri egingo zuen. 
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 Txikia zenean, Ur Antzin inguruan bizi zen bere gurasoekin, umezurtz 
geratu zen arte. Gizakiek basoak suntsitu zituzten lur sailak biluzik utzita. Euri 
jasa ikaragarri batzuen ondorioz, ibaia lokaztu, zikindu eta uholdeetan gura-
soak galdu zituen. Orduz geroztik, Egan gora eta behera ibili ohi da inguruko 
txokorik ederrenak ezagutzen. Llanos parkea du gustukoen, bertan Muxu eza-
gutu baitzuen.

 Muxu Arietan, Ega ibaiaren beste aldean, bizi da. Dantza egitea eta dena 
berdez margotzea du gustuko. Zuhaitzak, mendiak, belarra.. bera bezalaxe, 
berdeak direlako. Txikitatik joan izan da mendira bere gurasoekin, eta bertan 
ikasi zuen natura errespetatzen. Sarritan, ezkurrak jaso eta zuhaitzak ez dau-
den tokietan lurperatzen ditu zuhaitz berri bat jaioko den esperantzaz. Ezkur 
asko, Llanosetan dauden Urtxintxek eramaten dituzte haien ezkutalekuetara... 
baina bateren bat ernatu izan da.

 Horietako bat landatzen ari zela ezagutu zuen Ur. Txundituta utzi zuen. 
Batzuk zuhaitzak moztu, eta Muxuk, aldiz, bizitokiak sortu nahi zituen. Nola 
ez ziren lagunak izango!

 Oraingoan Ur Antzinen dago zain. Bertan dagoen lursail biluztu eta huts 
batean baso berri bat sortzen ari da Muxurekin batera. Milaka ezkur landatu 
dituzte... bateren bat ernatuko da, ziur!

 Entrenamendu gogor horietako bat daukate gaur, eta Ur dagoen tokirai-
no iritsi behar dira, hortxe baitago helmuga. Zein izango ote da azkarrena?
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 Halako batean, urrunean, zerbait mugitzen ikusi du.

 -Aupa lagunak!!! -oihukatu du.

 Gehienetan Txio izaten da buru, baina zalantza du. Ibai ertzean dauden 
makalen hostoek eta gogor jotzen duen eguzkiak ez diote ondo ikusten uz-
ten.

 - Muxu!!! Zu zara! segiiii, azkaaaaar, agudoooo, fiteeeee... eman egurra!!!
 
 Muxu doa lehenengoa, baina Susuk ez du amore ematen. Bat-batean, 
Txiok aurrea hartu dio. 100 metroren faltan daude. Baina Muxuk gogor ekin 
dio, eta azken txanpan, arnasestuka, lehena jartzea lortu du.

 -Iujuuuuuu!!!!.... Muxu, Muxu, Muxu!!! Zu bai txapelduna!!! Txapeldu-
na, txapelduna, oe oe oeeee... -ospatu du Urrek garaipena.

 Guztiak neka-neka eginda daude, eta ez dira jabetu Muxu uretara erori 
dela. Muxu akituta dago, indarrik gabe, ezin du burua ur gainean mantendu. 
Itotzeko zorian dago.

 Halako batean, Ur egoeraz jabetu da, eta ahal izan duen bezala, bultza-
ka, ibai ertzera eraman du.
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 Muxu ez dago ongi. Badirudi gaixotu egin dela. Lasterketan aurretik 
zihoala, eguzkiak “musu” luzea eman eta mokoa erresumindu baitzaio. Ur 
larrituta dago.

 -Txio, Pio, Susu!!! Lagundu!!! Muxu etxera lagundu behar dugu. Pio? 
Piooo!!!... Non zaude? -Pio ez dagoela konturatu da.
 -Lasai Ur! Piok gaur medikuarenera joan behar zuen. Ez zaigu bidean 
galdu txotxoloo! -esan du Txiok-. Har dezagun Muxu denon artean, eta goa-
zen bere etxera eramatera.

 Eta hala egin dute...

 Bitartean, Pio medikuarenera joan da bere bi amekin. Ama bat Gara-
zikoa da, eta bestea Oteitzakoa (Baigorri eremukoa). Batek gaita jotzen du 
eta besteak danborra. Nafarroako Egun batean ezagutu zuten elkar. Hasiera 
batean musikarekiko zaletasunak elkartu zituen, baina berehala maitemindu 
egin ziren. Ez batak ez besteak, ez dute euskaraz hitz egiten. Bi amen fami-
lietan euskararen ezagutza aiton-amonekin galdu zen. Ondorioz, Pioren ama 
hizkuntzak, frantsesa eta gaztelera dira. Zorionez, bere gurasoen euskal kul-
turarekiko maitasunari esker, Ikastolara bidali zuten euskaraz ikas zezan.

 Ikasi, eta ondo ikasi ere!...

 Piok horrenbeste irakurtzen duenez, begiak asko nekatzen zitzaizkiola 
jabetu ziren, eta txikia zenetik betaurrekoak daramatza. Sarritan, lentillak jar-
tzen ditu, eta lagun askok ez dakite betaurrekoak behar dituela ondo ikusteko.
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Gaur Piok begien azterketa eguna du.

 -Amaaaaaaaa joeee... zenbat lodituko dizkidate kristalak aurten???- 
kexu da
 -Lasai txiki! - esan dio amak burua laztanduz-. Egokitzen zaizuna, ego-
kitua... ondo ikustea da garrantzitsuena. Lasai egon.
dirudi.
 -Pio. Pio? -ate batetik deika ari da erizaina. Ez dute ezagutzen, berria 
dela-Bai, bagoaz! -dio Piok.

 Arraroa egin zaie erizaina ez ezagutzea. Zorionez, Ikastolan ama eri-
zain pila dago; eta gehienetan, gainera, bere lagun baten ama egoten da oftal-
mologoan.

 Eskutik helduta doaz hirurak medikuaren kontsultara.

 -Barkatuko didazue baina Piorekin ama bakarrik pasa daiteke; lagun-
tzailea, mesedez, kanpoan gera dadila.

 Hasperen egin du Piok. “Berriz ere....” pentsatu du. Gehiegitan gerta-
tzen den egoera da. “Horren zaila al da?” galdetzen dio Piok bere buruari... 
“Ama eta Ama, Aita eta Ama, Aita eta Aita, Ama edo Aita... zein da ara-
zoa?...”. Zoritxarrez, Pioren amek askotan bizi izaten dituzte horrelako kome-
riak; behin eta berriz azaldu beharra biak direla ama.
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 -Barkatu baina biak gara ama.- esan dute biek batera, gaita eta danbo-
rra jotzen ariko balira bezala. Hainbestetan esan behar izan dute, erritmo eta 
tonu berbera erabiltzera ohituta daudela.

 Medikua, hanka-sartzearen ondorioz, gorritu egin da. Berak familia 
aniztasuna errespetatzen du; Piok bi ama izatea, hain zuzen ere. Baina ohitu-
ragatik gaizki jokatu du beraiekin.

 -Sentitzen dut, benetan, gaizki ulertu bat izan da. Hirurak pasa zaitez-
kete, bai- esan die oraindik ere lotsatuta.

 Piok, harro-harro, bere bi amak eskutik helduta dituela, aurrera egin du.

 Medikuak segituan egin dizkio frogak. Aurten begiek hobera egin dute, 
eta ez dizkiote betaurrekoak aldatuko. Pozarren atera da kontsultatik, eta 
hara, Muxu pasabidean agertu da bere gurasoekin.

 -Muxu! Zer moduz? Zer gertatzen zaizu?
 -Gaurko lasterketa nahiko gogorra izan da, eta oso nekatuta sentitzen naiz.
 -Ea laster osatzen zaren, ba! Larunbatean Santiago plazan elkartuko 
gara 10etan, beti bezala?
 -Ados!

 Agurtzeko besarkada estu-estua eman dute bi lagunek.
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 Muxu ez dago batere ongi, eta medikuak proba desberdinak egin diz-
kio. Minbizia daukala esan du, eta ospitalean geratu beharra duela egun ba-
tzuetan, tratamendua jasotzeko.
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 Larunbata iritsi da, eta lagunak elkartu direnean Muxu ez da agertu. 
Etxera bere bila joatea pentsatu dute. Ikastolako bidean dauden semaforoak 
zeharkatu, eta Ega igaro ondoren, bere etxera iritsi dira. Deitu eta deitu ari-
tu dira, eta inork erantzuten ez zuela ikusita, Llanosetara joan dira jolastera. 
Sokasaltoan ibili dira, oso gustuko dute.

 “Txori, txori, arrain eta txori, elkarrekin hegan ta salto egin...”

 Ur bere lagunengana doa ibai ertzetik saltoka, eta hara non, paseoan 
dabilen Muxuren amona Puy topatu du.

 -Kaixo, amona Puy! Zer moduz zaude? -Kaixo Ur!
 -Muxu eta lagunekin elkartzera noa.
 -Muxu ez da egongo. Gaixorik dago, Ur maitea, minbizia dauka. Egun 
batzuk ospitalean eman beharko ditu.
 -Eta gaixotasun larria al da?
 -Bai. Tratamendu oso gogorra eta luzea jaso behar du. Oso ahul egon-
go da denbora batez. Ziur aski, gainera, ilea galduko du, eta zapi bat eraman 
beharko du eguzkiaz babesteko. Momentuz ezingo duzue ikusi.

 Ur oso triste geratu da. Igerian joan da ziztu bizian sokasaltoan jola-
sean dauden bere lagunengana. Inoiz egin ez duen moduko saltoa eman, eta 
haiengana iritsi da. Muxuri gertatzen zaiona azaldu die. Denak triste xamar 
geratu dira, eta etxera goibel joan dira.
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 Biharamunean Susu triste esnatu da. Ezin du Muxuri gertatutakoa bu-
rutik kendu. Amarekin gosaltzen du bakarrik, aitak gauez egiten baitu lan 
zainzuriak biltzen, eta oraintxe sartu da ohean.

 Gurasoak Egiptotik etorri ziren bera jaio aurretik. Susu, maitea esateko 
modu bat da Egiptoko arabieran, eta lagunek ez dakiten arren, maitea esaten 
diote etengabe. Lagunak baino urte bete gazteagoa da, baina oso azkarra de-
nez, txikia zenean ikasturte bat aurreratu zuten. Orduan egin zen Txio, Pio 
eta Muxuren lagun.

 -Zer duzu Susu? Kezkaren bat duzula esango nuke- galdetu dio amak. 
-Atzo amona Puyk Muxuk minbizia duela kontatu zigun. -Gogorra da be-
netan gaixotasuna. Muxuk hurbil beharko zaituzte laguntzeko. -Muxuk ilea 
galduko duela esan digu... Zergatik?
 -Hain gaixotasuna larria da, denbora batez ilea galduko duela; eta ikas-
tolara joan gabe egon beharko du. Borroka handia izango dute berak eta bere 
gurasoek gaixotasuna gainditzeko. Kanpotik gehien nabarituko dioguna ne-
kea eta ilerik gabe egotea izango da, baina barrutik min eta neke handia sen-
tituko ditu.
 -Eta burusoil joango al da kalean zehar?
 -Gehienetan zapi bat jartzen da burua estaltzeko. Badakizu, nik hiyaba 
erabiltzen dudan bezala, (Susuren familia musulmana baita) berak zapia ja-
rriko du.
 -Zuk ez duzu minbizia hiyabarekin estaliko, ezta ama?
 -Ez, maitia, ni ongi nago.
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 Susu negarrez hasi da, eta amak magalean hartu eta besarkatu egin du. 
Beste lagunen etxeetan antzeko hizketaldiak izan dira gurasoekin, eta bakoi-
tzak ahal izan duen moduan egin dio aurre tristurari.

 Hurrengo asteak erabakiorrak eta gogorrak izango dira Muxurentzat. 
Tratamendu gogorrak eragina izan du, eta hobetzen hasi da. Lagunentzat ere 
gogorra izan da egoera. Muxuren hutsa nabaritu dute. Baina iritsi da eguna. 
Ospitalera bisitan joaten utziko diete. Iujuuuu!!!...

 Bisita egitera joan aurretik Susuk, elkartasuna adierazteko, amari hiya-
ba jartzeko eskatu dio. Eta baita egin ere! Arraro samar sentitu da, baina tira, 
zerbait egin behar duela sentitzen du, ez daki oso ongi zer, baina zerbait. Po-
zaren pozez sartu dira lagunak gelan, baina aldi berean beldurtuta, aspaldi ez 
baitute Muxu ikusi.

 -Kaixo, Muxu!-esan dute guztiek aho batez.
 -Kaixo! Txio! Pio! Susu! eta Ur!!! -pozarren dago Muxu.
 -Besarkada bat eman diezaiokegu? -galdetu diote Muxuren amari.
 -Bai noski!!!

 Amaierarik gabeko besarkada estua eman diote elkarri. Eta ondoren, 
Ikastolako komeria guztien berri eman diote Muxuri.

 -Berri on bat daukat! -esan die Muxuk-. Medikuek hobeto nagoela dio-
te, ospitalea utzi, eta etxera itzuliko naiz. Baina oraindik ez naiz ikastolara 
joango...eeeeeehhhh!!
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 -Zeinen ongi!!! -Eta bisitan joan al gaitezke?-Txiok. -Bai noski. -Eta ka-
lera aterako al zara jolastera?-Piok. -Gutxitan... hobetu heinean...
 -Nik ezkurrak jasoko ditut hurrengo urtean elkarrekin landatzeko. 
-Urrek.
 -Eta zapiarekin joango al zara beti? -Susuk.
 -Ilea hazten zaidanean kendu egingo dudala uste dut, ez dakit...
 -Buf... ba ez dakit nola aguantatzen duzun, nik ezin dut gehiago -esan 
du Susuk buruan hazka eginez.

 Kar kar kar! Hasi dira guztiak barrezka. Lagunekin egoteak on egin dio 
Muxuri, eta ordubetez marmarrean aritu dira.

 Hurrengo asteak benetan politak izan dira Muxurentzat. Lagunei esker 
ikastolan galdutako denbora berreskuratzen ari da. Txiok, astean behin, eus-
karazko irakurgai eta etxerako lanekin laguntzen dio. Susuk ingelesa ikasten 
laguntzen dio. Piorekin, aldiz, xakean, kartetan eta noizbehinka bideojokoe-
tan ibili ohi da, eta Urrek jasotako ezkurrak eramaten dizkio.

 Urrian gaude jada. Eta Muxu laster itzuliko da Ikastolara.
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nik zuri
musu bat
eman...?

Didazu?
Dizut?

MUXU?What
is your
name?

KAR 

KAR KAR 

KAR
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 Lagunek ez diote deus esan, baina Llanos parkean ongi-etorri jaia pres-
tatu diote Ikastolako guraso, irakasle, langile eta ikaskideekin batera urriko 
hirugarren igandean.

 Larunbata guztia pasa dute auzolanean, guztien artean, pankartak, as-
karia, eszenatokia eta musika emanaldia prestatzen.

 Muxuk ez daki deus, noski. Bikain gorde dute sekretua. Igande goizean 
Txio, Pio, Susu eta Ur etxera joan zaikio bila. -Din-don!. Din-don!- jo du 
etxeko txirrinak. -Ama! Deika ari dira. -esan du Muxuk. -Zoaz eta galdetu ea 
nor den! Amak bazuen jaiaren berri, eta lagunak noiz etorriko zain zegoen.
 
 -Bai? Nor da? -Gu gara!!! Jaitsi!!!! -Ama! Lagunak dira. Jaits naiteke?
 -Bai, noski. Bihar Ikastolara joateko bazaude, gaur lagunekin joateko 
aukera ere baduzu ... Ongi pasa, maitia!
 -Bai, ama... aguuuuurrr -eta ziztu bizian jaitsi da lagunengana. -Llano-
setara joango gara. -Aix, baina ni agian haraino nekatu egingo naiz. -Lasai, 
Muxu, lagunduko zaitugu.

Muxu beti ibili ohi da ziztu bizian hegan, baina gaur oinez dabil.

 -Barkatu lagunak, ezin dut hegan egin. Aske izango banintz berriz ere 
hegan egiteko... baina... -hasperen egin du.
 -Lasai, Muxu, gaur Oinez eguna izango dugu - Txiok-. Pausorik pauso 
bidea egingo dugu.
 -Kar kar kar!...- barrezka ari dira lagun guztiak sekretua gordetzearen 
zirrararen ondorioz. Urrek Ega ertzetik saltoka lagunak jarraitzen ditu.
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 -Nik laster, saltoka-saltoka, zuek bezain ongi egingo dut hegan Egan!...
 -Kar kar kar!!-... -barre egin dute berriz ere lagunek.

 Egun polita da gaurkoa. Ezintasunei aurre eginez, elkarrekin egin diote 
ongi etorria Muxuri. Trikiak, gaitak, joaldunak, dantzak, herri-kirolak, jola-
sak, pailazoak, taloak, txistorra pintxoak... Jai bikaina izan da gaurkoa. Elka-
rren artean lan ikaragarria egin dute, eta emaitza ezinhobea izan da.

 -Muxuuuu! -deitu du Txiok- Utzi taloa eta etorri... -Zer, Txio? -Etorri, 
lagunak... Lagun taldearen besarkada bat nahiko nuke.. -Bai, noski! Ea, guz-
tiok batera... 1, 2 eta 3!

 Txioren ideiari jarraituz, Txio, Pio eta Susuk, Muxu hartu, ezina ekinez 
egin, eta hegan egiten lagundu diote. Txio tematiari esker lortu dute berriz 
ere Muxu hegan aske sentitzea.

 Urrek, arrain bat izan arren, inoiz egindako saltorik handiena egin eta 
haiekin batera, hegan egin du... Llanos ertzean guztiak elkarrekin, Egan ba-
rrena, Hegan Oinez, hurrengo abenturari hasiera emanez.



Ikastolako txoritxo 
guztiei eskainia.
Gaixotasun larri 
baten ondorioz 
utzi gaituzten 
eta gaixotasun larria 
pairatzen duten 
kideen omenez.


