
TESTUA

 Ana García de Motiloa
ILUSTRAZIOAK

Raquel Gonzalo

DANEL 
ETA PARKE 

MISTERIOTSUA



TESTUA

 Ana García de Motiloa

ILUSTRAZIOAK

Raquel Gonzalo

DISEINU GRAFIKOA

Maialen Gonzalo

ITZULPENA

Pako Eizagirre

GAINBEGIRATZEA

María Pilar Botella
Neuropediatra

AUO, Txagorritxu

JIE

VI-49-16

DANEL 
ETA PARKE 

MISTERIOTSUA



ume



Danel kolore berdeko hiri batean bizi zen. Hiriari “Greencapital” deitzen zioten; 
izan ere, parke eta berdegune ugari zituen, eta eraztun berde erraldoi batek 
inguratzen zuen hiria.
Mutiko  oso jatorra zen Danel. Bi panpina zituen, Patxapa eta Kiniko, eta 
sarritan hitz egiten zuen haiekin.
Patxapa behatzaile aparta zen, eta Kiniko despistatua oso.
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Udazkeneko egun batean, Danel apur bat triste itzuli zen ikastetxetik.
Patxapak berehala igarri zion, eta baita galdetu ere:
-Zer gertatzen zaio kolorerik gabeko ortzadarra dirudien zure aho horri?
Danelek kezka aurpegiarekin erantzun zion:
-Nire lagunik maiteena, Josetxo, erori egin da ikastetxeko patioan.Zurrun jarri 
da, luze-luze etzanda, eta dardarka hasi zaio gorputza, hotzez ikaraturik 
balego bezala. Nire lagunak eta ni asko izutu gara. Une horretan, irakasle bat 
guregana azkaz-azkar hurbildu, eta saiheska etzanda jarri du Josetxo. Arnasa 
sakon hartzeko eskatu digu, LASAITU gaitezen.
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Adi-adi entzun zion Patxapak. Ondoren, jarri zion eskua sorbaldan Daneli, eta 
honela hitz egin zion:
-Ikertu beharra daukagu zergatik gertatu zaion gertatu zaiona zure lagun 
Josetxori. Bihar parke misteriotsura joango gara, eta gure lagun zuhaitz 
jakintsuari galdetuko diogu.
Leku hari parke misteriotsu esaten zioten, bazirelako bertan zuhaitzak, hizketan 
jakiteaz aparte, musikariak zirenak. Ilargi betea zen gauetan, urmael baten 
inguruan biltzen ziren zuhaitz haiek, eta era guztietako instrumentuak jotzen 
zituzten. Hain melodia ederrak sortzen zituzten, bertan bizi ziren koloretako 
arrainak dantzan jartzen ziren. Ez zuen ulertzen inork misterio hura.
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Izan ere, parke misteriotsuko zuhaitzen artean bazen bat oso jakintsua. Haritza 
zen, oso dotorea eta sendoa bera. Berdin jasaten zuen udako berorik itogarriena 
eta neguko izotzik handiena. Ez zen inoiz kexatzen.
Danelek eta bere panpinek oso gogoko zuten haritzarekin hizketan aritzea. 
Kontutxoak kontatzen zizkioten, eta baita galdera ugari egin ere jakin nahi 
zutenaren gainean.
Isil-isilik entzuten zien haritzak, hitza behin ere moztu gabe. Jakintsuak 
horrelakoak izan ohi dira: begiratu, entzun, ikertu eta pentsatu egiten dute. 
Eta dena patxada onean.
Batzuetan, Danelek eta panpinek besarkatu egiten zuten zuhaitza, eta, hala, 
lasaiago egoten laguntzen zien hark.



Danelek Josetxo lagunari zer gertatzen zitzaion kontatu zionean, honela mintzatu 
zitzaion zuhaitza:
-Danel maitea, zure buruaren barnean baduzu zerbait garrantzi handikoa eta 
baliotsua; GARUNA du izena.
-Gardena?-galdetu zuen Kinikok.
-Gardena ez! Ga-ru-na -erantzun zuen Patxapak, silabak garbi ahoskatuz.
Zuhaitzak bere azalpenarekin jarraitu zuen:
-Pentsatzen jartzen zarenean, garuna erabiltzen duzu. Hark esaten dio zure 
gorputzari zer egin behar duzun irakurtzen ari zarenean, zer korrika egiten 
duzunean, zer arnasa hartzen duzunean edo sudurrean azkura 
duzunean. GARUNARI ESKER DABIL DENA ONDO.
Imajina dezagun orain nire adaburua garuna dela -jarraitu zuen azalpenarekin 
zuhaitzak.

-Esponja bat dirudizu -esan zion Kinikok.
-Azaloreerraldoi bat ematen duzu -gaineratu zuen Patxapak.
-Ba, niri zera iruditzen zait, intxaur erraldoi baten antza duzula-bota zuen Danelek.
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Zuhaitz jakintsuak azalpenarekin jarraitu zuen:
-Garunaren barruan hainbat zelula daude, NEURONAK izenekoak. Txiki-txikiak 
dira eta ugariak oso. Soilik mikroskopio bidez ikus ditzakegu.
Orain, segi imajinatzen  intxaurra, esponja edo azalore erraldoia ematen duen 
adaburu horrek milaka eta milaka orritxo distiratsu dituela, bata bestearekin 
buztantxo baten bidez lotzen direnak. Buztantxo horiek antenak bezalakoak 
dira, batetik bestera mezuak pasatzen laguntzen dutenak. Horrela, sare bat 
osatzen dute.
-A! Nire amonak buru gainean ipintzen duenaren antzekoa -bota zuen Kinikok.
-Burutsua oso!-esan zion Patxapak, bizkarrean zapladatxo bat ematen zion 
bitartean.
-Ohartuko zineten orritxo horiek neuronak direla, ezta? -galdetu zien zuhaitzak  
adi-adientzuten zeudenei. Eta horrela jarraitu zuen:
-Neuronek gure arazoak konpontzen laguntzen dute, eta gure barnean zein 
kanpoan gertatzen denaz kontura gaitezen laguntzen digute.
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-Joko bat proposatuko dizuet, garbiago ikus dezazuen -jarraitu zuen haritzak-.
Elkarri eskutik heldu, eta mezu bat pasako dio batak besteari.
Esan eta egin. Jarri ziren denak korroan, eta, belarrira gerturatuta, zuhaitzak 
zerbait esan zion Daneli. Danelek mezu bera errepikatu zion Patxapari, eta hark 
Kinikori.
-Beraz, orain denok garela onak-esan zuen Kinikok, erdi despistatuta.
-Neu-ro-nak-zuzendu zion Patxapak.
-Bai, hala da. Sare bat osatu dugu neuronak bagina bezala. Ez al da hala, 
zuhaitz laguna? -esan zion Danelek.
-Halaxe da, bai. Primeran ulertu duzue -esan zuen haritzak.
Eta azalpenarekin jarraitu zuen:
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-Eta oso garrantzitsua da jakitea gure ahaleginarekin indartu dezakegula 
neuronen sarea.
-Nola?-galdetu zion Danelek, jakin-minez.
-Nik badakit -erantzun zuen Kinikok, burua alde batera eta bestera, arin-arin, 
mugitzen zuen bitartean.
Zuhaitzari grazia egin zion Kiniko ariketa haiek egiten ikusteak. Zorabiatzeko 
zorian zegoen, zuhaitzak esan zionean:
-Ez, Kiniko, ez. Nik esan nahi dudana da irakurtzea, idaztea, dantzan egitea, 
puzleak osatzea, abestiak eta poemak buruz ikastea eta horrelakoak ariketa onak 
direla neuronak indartzeko.
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Patxapa pentsakor gelditu zen aldi batean, eta, handik gutxira, poema bat asmatu 
zuela adierazi zien bere lagunei. Errezitatzeko eskatu zioten, eta, eztarria ondo 
garbitu ondoren, honela hasi zen:

-Neuronok, mugi zaitezte,
goazen, goazen lanera,
kolorezko arkatzekin
poema bat idaztera.

Errepikatu eta errepikatu
buruz dut ikasiko,
daukadan oroimena
sendoagoa izateko.

Txalo beroak jaso zituen Patxapak lagunen partetik, eta berehala hasi ziren denak 
poema hura buruz ikasten.
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Bat-batean, Kiniko dardarka hasi zen, baina ez hotzagatik baizik eta 
beldurragatik.
-Zergatik zaude dardarka, Kiniko? -galdetu zion Danelek.
-Ba, begira! Poema asko ikasten baditut, agian nire garuna gehiegi handituko da, 
eta belarrietatik aterako zaizkit neuronak. 
-Ezinezkoa da hori, Kiniko -esan zion haritzak, maitekiro laztanduz.
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Eta gauza gehiago adierazi zizkien:
-Beste hau ere jakin behar duzue: zenbaitetan neurona batzuk apur bat hondatuta 
egon ohi dira, eta sano daudenek ematen diete laguntza beharrezkoak diren 
funtzioak bete ditzaten.
-Zer onak diren neuronak -esan zuen Patxapak, harriturik.
-Hori, hori! Bonak, bonak -esan zuen ozen Kinikok, azentu katalana erabiliz.
-Beste neurona batzuk, nahiz eta sano egon, oso bizkor ibiltzen hasten dira, presa 
handia balute bezala -jarraitu zuen azalpenarekin zuhaitzak.
Imajina ezazue lehentxeago aipatu dizuedan orritxo talde bat haize bolada batek 
jotzen duela eta hara eta hona zabaltzen direla orritxoak, denak batera, 
beldurtuta baleude bezala, eta, ondorioz, beste orritxo batzuk ere beldurtu egiten 
direla. 
Segi imajinatzen, bat-batean, gelditu egiten dela haize bolada eta orritxoak egoera 
normalera bueltatzen direla.
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-Eta begira, Danel maitea -jarraitu zuen jakintsuak-, zure lagunari, Josetxori, 
antzeko zerbait gertatu zaio, haren “orritxoak” edo neuronak presaka eta era 
desordenatuan hasi zaizkio mugitzen. Gertaera horrek KRISI KONBULTSIBOA 
du izena.
Kasu askotan ez da berriz inoiz errepikatzen, baina beste kasu batzuetan 
gehiagotan errepikatzen da. Orduan, EPILEPSIA esaten dioguna izan liteke.
-Epi… zer? -jakin nahi izan zuen Kinikok.
-E-pi-lep-si-a-ahoskatu zuen Patxapak, ohitura zuen bezala-. Hitz grekoa 
da -gaineratu zuen.
Ai, zenbat gauza zekizkien panpina hark!
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Zuhaitz jakintsuak emandako azalpenari esker, Danel lasaiago sentitu zen. Eta 
zera pentsatu zuen: Josetxo lagunari berriz ere halako zerbait gertatzen 
bazitzaion, ondo gogoratuko zuela nola mugitzen zituen haize boladak orritxo 
haiek, neurona haiek, lagunaren garunean eta zergatik  erortzen zen lurrera bere 
laguna eta lotan bezala geratu, baina, bazekien, geroxeago, dena pasatuko 
zitzaiola eta, berriro ere, jolasean arituko zela Josetxorekin.
-Eta, eupalesia kutsatzen al da? -galdetu zuen Kinikok, hitz berriak ikasteko 
zuen zailtasuna agerian utziz.
-E-pi-lep-si-a-zuzendu zion Patxapak, bigarren aldiz.
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-Ez, ez, zaudete lasai! -erantzun zien zuhaitz jakintsuak-. EPILEPSIA EZ DA 
KUTSAKORRA. Pertsona ospetsu eta jakintsu asko dira epilepsia izan dutenak. 
Besteak beste, Alejandro Magno, duela uste asko eta asko bizi izan zen errege 
famatua, Juana de Arco, armada bat zuzendu zuen emakue ausarta edo Albert 
Einstein, pasa den mendeko zientzialaririk garrantzitsuena.
-Hogeigarren gizaldiko ospetsuena -gehitu zuen Patxapak, bere ezagupenak 
agerian jarri nahian.
-Nik, handitzen naizenean, zientzialaria izan nahi dut -adierazi zuen Danelek.
-Eta nik! -egin zuen oihu Patxapak, emozioz beterik.
-Hain ospetsuak diren bi pertsonaia horiek bizitza normala egiten zuten -esan zien 
jakintsuak-, epilepsia ez duten pertsonek egin dezaketenaren antzekoa.



-Baita ere jakin behar duzue -jarraitu zuen haritzak azalpenarekin- neuronak 
lasaitu daitezen eta era desordenatuan mugi ez daitezen, medikamentu bat hartu 
behar dela. Neuropediatrek oso ondo dakite zer errezetatu behar den.
-Neuro… zer? -galdetu zuen Kinikok, ohi bezala.
-Neuropediatrak, Kiniko -erantzun zion zuhaitzak patxada onean-, eta 
azalpenarekin jarraitu zuen:
-Pediatrak dira, alegia, umeak tratatzen dituztenak, eta asko dakite nerbio 
sistemari buruz. Dakizuenez, nerbio sistema horretan daude garuna, neuronak eta 
beste hainbat gauza denborarekin ezagutuko dituzuenak.
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Neuropediatrek badakite zer-nolako probak egin behar diren ume batek epilepsia 
duen ala ez jakiteko. Proba horiek ez dute minik ematen.
Probarik garrantzitsuena elektroentzefalograma izenekoa da.
-Aupa, Kiniko!  Hor duzu beste hitz bat ikasteko -eman zizkion animoak Patxapak.
-Elek, elek, elek, tro, tro, tro…-saiatzen zen Kiniko, ondo ikasi nahian.
-Elektroentzefalogramak -jarraitu zuen zuhaitz jakintsuak- neuronen 
aktibitatea jasotzen du, eta, hari esker ikus ditzakegu zeintzuek jokatzen 
duten era desordenatuan. 
Eta gogoratu haize boladarena -izan ziren bere azken hitzak.
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Danelek eta bere panpinek eskerrak eman zizkioten zuhaitz jakintsuari irakatsi zien 
guztiagatik, eta, enborra maitekiro besarkatu ondoren, agurtu egin zuten.
Laster itzuliko ziren gauza gehiago ikastera.
Danelek, etxera bidean, begiratu zuen zerura eta garunaren itxurako laino bat 
ikusi zuen, zeinak, mugituz zihoan heinean, izar distiratsu ugari uzten zituen bere 
azpian. Ematen zuen izarrak, han goitik, keinuka ari zitzaizkiola.
Une hartan, hara non txori batzuk pasa ziren hegan eta… Danelen irudimenak 
aurpegia jarri zion irudiari.
Neuronak izarrez mozorrotu ziren.
Handik aurrera, bazuen Danelek beste istorio bat Josetxo bere lagunarekin 
partekatzeko.
Eta beti egongo zen prest laguntzeko.



A M A I E R A
Epilepsia duten txikiei laguntza eskaintzea du helburu ipuin honek.

Zuhaitz jakintsuaren irakaspenei esker, Danelek, ume protagonistak, 
hobeto ulertuko du zer gertatzen zaion bere lagun Josetxori, eta beti 

egongo da prest laguntzeko.

“Zuhaitzak santutegiak dira. Haiekin mintzatzen dakiena, 
haiei entzuten dakiena, egiaz jabetzen da.” 

Hermann Hesse


