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Maria Arocena naiz eta 2009ko uztailaren 6an jaio
nintzen.La Salle san José ikastetxean ikasten dut.
Nere zaletasun handiena saskibaloian jolastea da
eta dantza egitea ere gustatzen zait.
Oso pozik jarri nintzen saria irabaztean lehen aldia
delako eta asko poztu naiz.

LAGUN BERRI BAT BIHOTZEAN
Egun batean, duela 2 urte, andereñoa gelara iritsi zenean, hurrengo egunean lagun berri bat
etorriko zela esan zigun.
Ni oso pozik jarri nintzen. Lagun berri bat! Orduan andereñoak ikaskide berriari ongi etorria
emateko marrazki bana egiteko eskatu zigun. Nik orri txuri bat hartu nuen eta nire marrazkirik
politena egin nuen. Koloretako margoekin ostadar bat marraztu nuen eta letra handi batzuekin:
ONGI ETORRI jarri nuen.
Gau horretan ia ez nuen lorik egin. Nire buruari galdetzen nion:
- Nolakoa izango da? Begi urdinak izango ditu?...
Hurrengo goizean atarian geundela, andereñoak eskutik helduta neska batekin guregana
hurbildu zen. Gelako mutil batzuek ahopeka gauza batzuk esaten ari ziren neska begiratzen
zuten bitartean. Andereñoak Siri deitzen zela esan zigun eta Siriakoa zela. Bere gurasoek
gerraz ihes egiteko txalupa batean jarri zuten. Siriren bizitza ez zen ona: familiarik ez zuen eta
gainera ezagutzen ez zuen leku batean bizi behar zuen.
Poliki poliki lagunak egin ginen. Andereñoak nire ondoan esertzeko esan zion. Ulertzen ez
zituen ariketak nik azaltzen nizkion. Batzuetan atarira jaisten ginenean oso triste zegoen eta nik
horrela ikustean triste jartzen nintzen bere lekuan jartzen nintzelako. Atariko ordu gehienetan
bere ondoan esertzen nintzen, eta konpainia egiten nion. Euskara pixka bat ikasten hasi zenean
hitz egiten genuen eta berak bere herriko gerran pasatutako guztia kontatzen zidan:
- Nolakoa zen zure herrialdea?
- Oso polita zen baina orain dena suntsituta dago.
- Ze pena ezta?
- Bai, gerrak nire senidearengandik urrundu ninduen eta dagoneko ez dut aukerarik izan
itzultzeko.

Egunak pasatzean, Siri hobeto sentitzen zen gure artean.
Urteak pasa dira eta Siri eta ni lagun minak gara. Atzo goizean, eskolara joatean, Siriri paper
bat erori zitzaion poltsikotik. Jaso egin nuen eta ireki nuenean, eskolako lehen egunean
egin nion marrazkia zela ikusi nuen, pixka bat zahartuta baina hor zegoen nik marraztutako
ostadarra eta letra handiz nik idatzitako mezua ONGI ETORRI . Baina oraingoan Sirik bihotz bat
marraztuta zeukan eta nire izena bere barruan. Ni oso pozik jarri nintzen. Batzuetan ez dakizu
non aurkitu behar dituzun lagun onenak, urruti edo gertu!

