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Bazen behin urrutiko herrixka batean bizi zen neska bat. Neska
honek ezin zuen eskolara joan, bere ahizpa txikia zaindu behar
zuen eta. Bere ama oso goiz jaikitzen zen eta egun osoa lanean
aritzen zen landan, etxean janaria izateko. Aita ez zen horren
goiz jaikitzen. Herrixkaren nagusiaren txoferra zen, eta nagusiak
lotan igarotzen zuen eguna.
Neskak neba bat ere bazuen, eskolara zihoana. Baina eskola
etxetik urrun zegoenez, haraino lagundu behar zion. Bidean
zehar, nebak ikasgelan ikasitako guztia erakusten zion: bideko
lurrean hizkiak eta zenbakiak marrazten zituen eta munduko
ibaiak buruz esaten zituen… Neskari bere neba bezalakoa izatea
gustatuko litzaioke gauza gehiago ikasteko!
Behin, eskolaren atean zegoela, neskak irakasleari une batez
geratzeko baimena eskatu zion, baina irakasleak hurrengoa
esan zion:
_ “Haurtxoarekin ikasgelan sartzen bazara, negarrez hasiko
da, seguru, eta saioa etenduko du. Nahi baduzu, gera zaitez
kanpoan eta leihotik begiratu”.
Eta hori egin zuen.
Egunak igaro ahala, herrixkako beste neska batzuek eskolan
geratzea eta leihotik saioa jarraitzea erabaki zuten. Neska
asko zirenez, eta guztiek norbere anai-arreba txikiak zaintzen
zituztenez, isilik egoteko antolatu behar izan ziren irakasleak
ikasgelaren barruan zeuden haurrei esaten ziena hobeto
entzuteko.
Gertu zegoen zuhaitz erraldoi baten azpian, neskek aulki txiki
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batzuk jarri zituzten. Batzuek irakurtzen eta idazten bazekitenez,
txikienei bokalak, zenbakiak eta koloreak irakatsi zizkieten. Beste
neska batzuek txandaka zaintzen zituzten haurtxoak, gehienek
saioa leihotik jarrai zezaten. Eta ondoren, jolas orduan, haiek
egun horretan ikasitakoa besteei erakusten zieten.
Herrixkako haurrak oso pozik zeuden, norbere ahizpa nagusiak
eta anai-arreba txikiak beraiekin geratzen zirelako eskolan.
Baina inori ez zitzaion bidezkoa iruditzen batzuek barruan
egoteko aukera izatea eta besteek ez; beraz, ados jarri ziren
zuhaitz azpiko ikasgela bizigarriago egiteko. Eskolatik irtetean,
hormentzako egurra, sabaiarentzako adarrak, zorua biguntzeko
hostoak eta kulunka bat egiteko soka bat bilatu zituzten… Eta
lanean zebiltzan bitartean, neskek eta mutilek txandaka haur
txikiak zaintzen zituzten.
Herrixkara gero eta beranduago bueltatzen zirenez, arratsalde
batean nagusiak kezkatu eta eskolara joan ziren haurren bila.
Eta heltzean ustekabe galanta aurkitu zuten: neskak eta mutilak
elkarrekin zebiltzan lanean, zuhaitzaren azpian haurtxoentzako
ikasgela txiki bat eraikitzen. Orduan, norbere bidegabekeriaz
ohartu egin ziren, eskolara joateko aukerarik gabe neskak anaiarrebak zaintzera behartuz, eta taldeka lan eginez lor daitekeen
guztia ikusi zuten.
Urteak igaro ziren eta behin irakasleak zioena leihotik entzutea
erabaki zuen neskak, arkitektura ikasi zuenez, gaur egun ere
funtzionamenduan dagoen ikastetxe bat eraiki zuen bere
herrixkan. Eta ba al dakizue zein zen ikastetxearen izena?
“Leihoa zuen eskola”.
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