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Zoriontsu sentitu beharko genuke! 

Maripiliren sindromea dutenak
emakumeak dira denak. Atsegi-
nak izan nahi dute inguruan
dutenekin eta ongi egin nahi
dituzte gauza guztiak. Lur jota bukatzen
dituzte egunak ezinezkoa delako dena

ongi egitea. Gehienetan gauzak erdipurdi ateratzen
dira. Sekula ez dira perfektuak. Gainera, arbuioak,
ezezkoak eta trabak jasotzen dituztenean zapuztu
egiten dira. Areago, batzuek beren burua saboteatu
egiten dute eta iragarri egiten diete parekoei gauzak
ez dituztela behar bezala egingo.

Bestelakoak dira Manoloren sindromea dute-
nak; gizasemeak, guztiak. Harroak dira, zakarrak

eta oldarkorrak. Haiek ere huts egitearen
beldur dira.

Kontuak egin dituzte eta milioiak gal-
tzen omen dira urtean emakumeen dohai-

nak, ahalmenak, trebetasunak eta gaitasunak behar
bezala ez erabiltzeagatik. Txistea ematen du Mari-
piliren kontuak, historian zehar egon den gutxies-
pen soziala azpian egongo ez balitz. Teorian gizar-
te berdinduago eta orekatuago batean bizi gara,
baina praktikan emakumeak lehen bezain arrotzak
gara jarduera publikoan. Sindromeak “asmatuta”
egoeraren erantzule egiten ditugu, baina autola-
guntza liburuek ez dute sakonean dagoen arazoa
konponduko. n

Maripili eta
Manolo

izitzak mila aldaketa jasaten dituela
soberan dakigu denok, baina aldake-
ta horienganako jarrera egokia zein
den ez dugu horren argi ikusten. Bi
gizarte zeharo ezberdinetan sortu

eta hazia naiz, horrek ikuspegi erabateko
ezberdina ere ematen didala uste dut. Kasu
honetan Euskal Herria eta Mendebaldeko
Sahara, amankomuneko historia duten
arren, oso bestelakoak ere badiren
herrialde guztiz zoragarriak dira.

Azken urteek Euskal Herrian mina
egin dute, langabezia, zailtasun ekono-
mikoak, oztopo politikoak... Eta txarra
dirudien arren irakurketa ona atera
beharko genioke honi guztiari.
Bizitzako zailtasunetatik ikasi egiten
dugu, edo beharko genuke, eta egoera
ezberdinetara moldatzen ikastea ez da
txarra. Zenbait kasutan galdera bera
datorkit burura, nola da posible denok
gizakiak izanda horren ezberdin joka-
tzea? Zenbait familia bizitzen ari diren
egoera oso kezkagarria da, baina beste
kasu batzuetan ez ote ditugu arazoak
direna baino handiago egiten? 

Saharan izan ditudan bizipenek pentsarazten dida-
te, agian, oso negatibo jokatzen ari garela Euskal
Herri maitean. Oso aberats sentitu beharko genuke,
familia eta lagunak bezalako altxorrak ditugulako.

Ezin ahaztu diru zikina, eta berarekiko
dugun menpekotasuna. Benetan beharrez-
koa da, edo guk egiten  dugu ezinbesteko?

Batzuetan burura datozkit txikiak gare-
nean izaten ditugun panpinak eta beraien
“akzesorioak”, ez ote garen horiek bezalako-
ak bihurtzen ari. Barbie eskiatzailea...

Denbora aurrera doan heinean geroz eta
garbiago ikusten dut bizitzak, bestela
ere, nahiko kolpe ematen digula eta
guk ez diogula horretan lagundu
behar. Nire Saharako amonak beti esa-
ten dit gauzak lasai hartu behar dituda-
la, eta kostatzen bazait ere, saiatzen
naiz. Askorentzako lasaitasun hori
gehiegizkoa da, bereziki hemengo kul-
turatik ikusita. Non dago oreka? Zein
da patxada eta histeriaren arteko
muga? 

Ene ustean elkarrengandik zer ika-
sia badugu, hemen arazoak behar dire-
na baina handiago ez egiten eta han,
agian, bizitzako egoerak errealago
ikusten. 

Ni nire aldetik baikorragoa izaten
saiatzen naiz egunero, eta sinestu egi-

ten dut botila erdi hutsik edo erdi beterik norberaren
ikuspegiaren arabera dagoela. Beharbada benetako
egoera gogor bat bizitakoan gauza bakoitzari duen
garrantzia emanen diogu. Betiere gora bihotzak! n
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«
Saharako amonak beti esaten dit 

gauzak lasai hartu behar ditudala,

eta kostatzen bazait ere, saiatzen 

naiz. Askorentzako lasaitasun 

hori gehiegizkoa da, bereziki 

hemengo kulturatik ikusita 

»
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