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Neska-mutikoek eskubidea dute  
beraien nortasuna eta gaitasunak  

garatuko dituen eta bizikidetzarako  
prestatuko dituen heziketa jasotzeko.



Saguek ikaratzen nautela  
aitortzen dut...



...baina letratxo bakun  
batek beldurtzeak  
nahasten ninduen. 



–  Sentitzen dut, 
Elena. Erreku-
perazio-klasera 
joan behar izango 
duzu...



...Matematikan «g» 
bat daukazu.



Matematikan «g», Gutxiegi.  
Ezin nuen sinetsi!  

Pentsatu nuen lehenengo  
gauza notak erakustean 

nire gurasoek jarriko zuten  
aurpegia izan zen.



Hain beldurtuta nengoen, 
ezen etxera heltzean ezin  

bainuen disimulatu.



–   Zerbait gertatzen  
al zaizu, alaba?

–  Elena, entzuten al didazu? 
Ezer gertatzen al zaizu?



Ez zela ezer pasatzen sinestarazi nien, 
eta ez nuen ezer esan.



Baina denboraren joatea  
betikotasuna iruditzen  

zitzaidan.



Ezin izan nion hitz egiteko 
gogoari eutsi eta handik hiru 

egunetara zera esan nien.



–Aitatxo, joan den astean  
notak eman zizkidaten...



 ......eta matematikan  
gutxiegi atera nuen.

–Gutxiegi?



– Bai, aitatxo. Uler dezazula espero dut. 
Atera dudan lehenengo «g» da.  
Aitortzen dizut ez dudala nahiko ikasi. 



–Gainera, polinomioak  
ez ditut batere gogoko!



–Polinomioak.

–Zer ez duzula gogoko?



–  Uste nuen ez  
nuela nire bizitza 
osoan izen hori 
berriro  
entzungo!



 –Aitatxo, zuk 
ere ez dituzu gogoko 

polinomioak?

–  Haiek ez ninduten  
inoiz maite.



–  Denborak zauriak senda 
ditzala espero dut.

–Nola, aitatxo?



– Ekarri matematikako 
koadernoa.



– Polinomioek 
ezin izango dute 
Martínez familia 
gainditu! 
Presta zaitez, 
elkarrekin ikasteari 
ekingo diogu!



Uste dut merezi izan zuela matematikan «g» hori 
ateratzeak. Primeran pasatu nuen nire aitatxorekin 

ikasten. Eta batik bat, gutxiegiren «g» hori  
gaituaren «g»...



...bera dela ikasi nuen, nahi 
dudanean eta laguntza 

eskatzen dudanean gaituarena.  
Ala ez? 



Gaitua «g»  
idazten da, ezta?

–   Aitatxo, ortografiari 
buruz ezer dakizu?

–Orto... zer?
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