
EUSKALDUN BERRI NESKA BAT 
 
Ni latindarra naiz, nire izena Mireya da eta orain dela sei hilabete 
Sakanako herri batean bizi naiz.  
 
Gaur denbora justoarekin jantzi eta gosaltzeko jaiki naiz. Autobusera 
joan naiz korrika eta etorri denean ohartu naiz dirurik ez neukala! Nik 
pentsatu dut: Zer egin? Ideia bat daukat. Emakume bati dirua uzteko 
esan diot, Iruñean dirua atera eta emango diola. Berak ordaindu du 
eta Iruñean autobusetik jaitxi eta ihes egin du! Nik bere atzetik 
korrika ihesi egin diot, gero ohartu naiz karpeta busean ahaztu 
dudala eta berriz ere korrika bus geltokira! Busa ez zegoen, bi 
ordutan etorriko zela esan didate.  
 
Galleta batzuk erosi eta parke batean eserita eguzki hartzen jarri 
naiz. Bapatean, mutil bat etorri zait, nere ondoan jarri eta hizketan 
hasi da nirekin ligatzeko nahian:  
 
Ze bero egiten du! 
 
Bai, bero egiten du. (ni gorri gorri jarri naiz) 
 
Zein da zure izena? 
 
Ni Mireya naiz eta zu? 
 
Ni Pepe naiz.  
 
Zu ez zara hemengo. Nongoa zara? 
 
Ni Madrilekoa naiz. 
 
Niri ez zait Madrid ggustatzen. 
 
Zergaitik? 
 
Niri mutil euskaldunak gustatzen zaizkidalako. 
 
Orduan joan egin zen. 
 
Ni pentsatzen geratu naiz mutil euskaldunetan… Haiek  
maitemindu bere tradizioak, eta musika oso polita kantzen dute. Ikasi    
nahi dut bere hizkuntza eta bere kultura ni Euskal Herrian bizi      
naizelako.  
 
 Gero bus geltokira joan naiz eta paperak eman dizkidate. Berriz 
ere busa hartu dut eta etxerako bidean lo hartu egin dut. Berriz ere 



mutil euskaldun batekin ametsetan, baina esnatu naizenean busa 
Ziordia ailegatzen ari zen eta nire herrian atzen gelditu da.  
Zer egingo dut? Pentsatu dut… Ah!! Behatza egingo dut!! 
Kotxe bat pasatu zen eta neska batek hartu dit, hizketan hasi gara 
eta galdetu dit euskaraz badakit. Nik esan nion ez, ez, baina ikasi 
nahi nuela… Bera euskarazko irakasle bat da eta euskaltegi bat 
irakatsi nahi dit. Gu Altsasura joan gara eta Aek-ra sartu gara. Ni 
galderak egin disquito eta konbentzitu naizenean matrikulatu egin 
naiz. Gero etxera iritsi eta ez dut ikusi ordua euskara ikasteko. 
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