
 
 

GONA BERDINTASUNA 
EGILEA: IRATI ZABALA ETXEBARRIA 
 

Egun batean Markel izeneko ume batek arreba txiki bat eduki zuen, Malen 

izenekoa. 

Amak beti jartzen zion Maleni gona bat eta atzazalak margoztuta. Amaren 

lagun guztiak esaten zioten beti Maleni oso dotore zegoela eta falda oso polita 

aukeratu zuela eramateko kalera.  

Markel egun baten sartu zen Malenen logelara eta gona bat ikusi zuen, berak 

ez zekien zer zen orduan probatu zuen eta horrekin egon zen ordu pare bat. 

Ama etortzean Markel ikusi zuen gonarekin eta esan zion: 

-Markel hori ez da mutikoentzat!-esan zuen amak haserre. 

-Baina ama, niri asko gustatzen zait falda hau!-esan zuen Markelek. 

Markel negarrez joan zen bere logelara, 2 ordu egon zen logelan baina gose 

zenez atera zen. Gaileta pilo hartu zituen baina bidean ama aurkitu zuen eta 

bere amak esan zion kentzeko gona hori ez zelako mutilentzako. Markel 

korrika joan zen bere logelara, eta ordenagailuan hasi zen jolasten, egun 

guztia gelditu zen jolasten han falda soinean jarrita. 

Egun batzuk pasa ondoren Markelek eta bere amak ez zuten hitzik egiten, 

Malen ibiltzen hasi zen eta ere ikasi zuen hitz egiten. Bere lehenengo esaldia 

hau izan zen: 

-Mutilak bai, ahal dute eraman gona!!!AMA!-esan zuen Malenek. 

Ama harrituta gelditu zen eta Markelek hori entzutean ordenagailua itzali eta 

korrika joan zen Malenengana. 

Hurrengo egunean Markelek  proposatu zion andereñoari ama eta aita guztiei 

bilera bat egitea berdintasunaren gaiari buruz, Markel oso pozik zegoen bere 

amak jakingo zuelako guztiok ahal dugula eraman gona. 

Markelek esan zion bere amari egongo zela bilera bat ikastolan. 

Ama hurrengo egunean joan zen bilerara eta azaldu zioten guztiok garela 

berdinak, orduan bere ama konturatu zen Markelek ahal zuela falda eraman 

edo berak nahi zuena, eta Markelek egun gutzietan falda dotore bat eramaten 

zuen eta ere atzazal koloretsu batzuk. Orain amaren lagunak esaten diote: 

 



 
 

 

 

-Markel, ze dotore zaude zu ere zure arreba  bezala!!-amaren lagunak 

irribarretsu. 

 

Markelek  Maleni erakutsi dio ibiltzen oso ondo eta euskaraz oso ondo hitz 

egiten ere bai. 

 


