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ÌMỌYÌ
Sí aya mi, Neem fún gbogbo ìrànlọ́wọ́ àti ìmọ̀ràn rẹ̀ lórí àwọn páálí

ẹ̀yìn ìwé ti ipele yìí àti sí Rachel Maduro, tí ó ya gbogbo àwòrán wọn ní ọ̀nà
tí ó sẹ rẹ́gí tó bẹ́ẹ̀, tí ó ngbá gbogbo bí nnkan sẹ rí mú ní àkókò kọ̀ọ̀kan, pẹ̀lú

àlàyé tí ó kéré tó bẹ́ẹ̀ láti tẹ̀ síwájú. Mi ò mọ̀ bí ó ti nsẹ é.
1 ÌRÌNÀJÒ ILÉ-ÌWÉ NÁÀ

Bí oṣù kẹrin ọdún � nwá sópin, olórí àwọn olùkọ́ nì klaasì kéde fún klaasì
kọ̀ọ̀kan, pé ilé-̀ìwé náà yóò ṣètò ìrìnàjò fún àwọn � ó kún ojú òṣùwọ̀n �
àwọn òbí wọn yóò sì gbà láàyè lá� lọ. Èyí kìí wáyé ní ọdọọdún, nítorí pé kìí
ṣe àwọn aláṣẹ ilé-ìwé ni ó nnáwó lórí irú ìrìnàjò yẹn. Àwọn ọmọ ilé-ìwé,
àwọn òbí wọn à� àwọn òṣìṣẹ́ ilé-ìwé ni ó máa nwá owó náà. Wọ́n sá sábà
máa ngbìyànjú lá� lọ sí ibi kan ní ọdún méjì nínú mẹ́ta, bí kò �lẹ̀ jìnnà púpọ̀.
Fún àwọn kan lára àwọn ọmọ náà, àkókò ìrìnàjò afẹ́ kanṣoṣo � wọ́n nní
nìyẹn.
Aya Henshaw, �í ṣe olórí àwọn olùkọ́ nì klaasì Megan ṣe ìkéde kan lẹ́yìn ìsìn

à� ìforúkọsílẹ̀ òwúrọ̀ pé:
“Gẹ́gẹ́ bí Ọ̀gbẹ́ni Hughes, ọ̀gá ilé-ìwé � sọ ṣáájú ní òwúrọ̀ yìí, Ẹgbẹ́ Òbí à�

Olùkọ́ � kó owó � ó tó jọ lá� fi ààyè gbà wá lá� tún kó yín, ẹ̀yin � wọn ò �ì �
mọ́lé ní oṣù méjìlá sẹ́yìn, lọ fún ọjọ́ náà ní ọdún yìí.”
“Ọ̀gbẹ́ni Hughes � dábàá ojúkò mẹ́ta fún ìrìnàjò náà, wọ́n sì � sọ pé kí nfi 

wọ́n hàn yín báyìí. Nítorí náà, ṣé ẹ ò níí wá àlòkù ìwé yín kí ẹ sì kọ wọ́n sílẹ̀  
nísisìyí, ẹ jọ̀wọ́: 
Nọmbà Kínní: Ibi kan � wọ́n � jagun ní ìgbà à�jọ́.
Nọmbà Kejì: Ibi ìjọ́sìn ìgbàanì kan.
Nọmbà Kẹta: Ibi kan � ó wuni � ó � wà kí wọ́n tó máa kọ ìtàn.”
“Ọ̀gbẹ́ni Hughes yóò fẹ́ kí ẹ ronú nípa ibi � ẹ ó fẹ́ lá� ṣe ìbẹ̀wò sí, kí ẹ sì

kúkú bá àwọn òbí yín sọ ọ́. Ẹ ó ní lá� ṣe bẹ́ẹ̀ �� da Ọjọ́ Ajé � ó nbọ̀, nígbà �
ìjíròrò ránpẹ́ yóò wáyé lẹ́yìn ìsìn òwúrọ̀ � ẹ ó sì lè dìbò.”
“Nígbà � a ò níí máa sọ ibi � a nlọ gangan nínú àwọn ọ̀nà mẹ́ta yìí, kí a lè

fún ìrìnàjò ilé-ìwé náà ní àpọ́nlé díẹ̀, ẹ lè fi dá àwọn òbí yín lójú pé orílẹ̀-èdè
yìí ni a ó � dúró – kí á sọ ò�tọ́ a ò níí kọjá agbègbè yìí. A ò gba owó � ó pọ̀
tó bẹ́yẹn, ṣùgbọ́n èyí yòówù � ẹ bá mú, ó dá mi lójú pé a ó ní ọjọ́ ìgbádùn
gidi, bẹ́ẹ̀ sì ni, � ẹ bá ndà á rò èrèdí � mo fi nsọ pé ‘àwa’, mo nbá yín lọ sí
ìrìnàjò náà.”



“Ibi � ó bá � ní ìbò � ó pọ̀ jùlọ ni a wọn ó yàn fún wa ní ọ̀sẹ̀ � ó bá tẹ̀lé e.
Gbogbo klaasì, ó dára, kò jù bẹ́yẹn lọ fún � ìsisìyí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ fún ìkẹ́kọ̀ọ́ yín
àkọ́kọ́ pẹ̀lú ìdákẹ́rọ́rọ́ à� ìyára � ẹ bá lè ṣe láì sáré káàkiri iwájú ilé, nítorí pé
ẹ � fà sẹ́yìn díẹ̀ báyìí nítorí ìkéde yẹn. Ẹ̀yin ọmọ klaasì ẹ ṣeun.”
Gbogbo ènìyàn ni ó fẹ́ràn Aya Henshaw, � ó jẹ́ obìnrin � ó tẹ́ẹ́rẹ́, oníwú lórí

� ó lé díẹ̀ ní ọmọ àádọ́ta ọdún. Ó máa nṣe àwàdà, ṣùgbọ́n nṣe ni ó rọra nṣe
é gẹ́gẹ́ bí olówó � ò fẹ́ kẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ ní àkẹ́bàjẹ́ pẹ̀lú àpọ̀jù owó. Aya
Henshaw ní ìgbàgbọ́ nínú pé kí wọ́n ṣe gbogbo nnkan létòlétò, ṣùgbọ́n kò
lòdì sí ìgbádùn ránpẹ́.
Àwọn ọmọ klaasì náà túká lá� lọ gba ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ fún ọjọ́ náà. Àwọn kan

dúró níbẹ̀ nígbà � àwọn kan ní lá� lọ sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ míràn lá� dara pọ̀ mọ́
olùkọ́ míràn.

∞
A lè sọ pé Megan pẹ̀lú gbogbo ènìyàn ní ilé-ìwé náà ni ara wọn yá gágá 

nípa ìrìnàjò ilé-ìwé tí ó nbọ̀ lọ́nà náà. Òun ni ó gba ọkàn gbogbo ènìyàn, 
àwọn ènìyàn sì nsọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí ààyè rẹ̀ bá sị́ sílẹ̀. Ojú nkán a 
láti dé ilé kí ó sì bá àwọn òbí rẹ̀ sọ ọ́, nítorí pé ibi tí ó fẹ́ yàn láti lọ kò yé e.  
Ní lọ́ọ́lọ́ọ́ nsẹ ni, sá nfi inú ro bí yóò ti lárinrin tó láti ní ọjọ́ kan láìlọ sí ilé-
ìwé kí ọkọ̀ sì gbé e lọ sí ibi kan; ọjọ́ kan láti bá àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ jáde.

Nígbà tí Meagan dé ilé, ó fi asọ̣ rẹ̀ àti àpò rẹ̀ kọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti máa nsẹ ó sì
pààrọ̀ bàtà rẹ̀ sí pẹnkẹlẹ, kí ó tó yára rékọjá lọ sí ilé ìdáná láti lọ wo ìyá rẹ̀.

“Ìyá mi? Ìyá mi! Kínni ẹ ní lọ́kàn ná!”
Ó bá a sẹ àwàdà pé “O tètè yọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kúrò ní ilé-ìwé?”
“Bẹ́ẹ̀kọ́! Eré ni mo sá dé ilé. A nkópa nínú ìrìnàjò ilé-ìwé ní ọ̀sẹ̀ tí ó nbọ̀

tàbí èyí tí ó ntẹ̀lé e. Sẹ́ ìyẹn ò níí lárinrin? A ò lọ ní ọdún tí ó kọjá? Ẹ rántí?
A ò ní owó, sụ̀gbọ́n ní ọdún yìí, a ní …”

“Megan, ìyẹn wuyì. Ọkọ mi, ibo ni wọ́n nkó yín lọ?”
“Ó dára. Bí ó ti rí nìyẹn, a ò tíì mọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Hughes ti fún wa ní ohun

mẹ́ta láti yàn, a sì lè dìbò nípa wọn ní ọ̀sẹ̀ tí ó nbọ̀; sụ̀gbọ́n a ò tilẹ̀ lè mọ ibi
tí a nlọ àyàfi ìgbà tí a bá dé ibẹ̀. Aya Henshaw wípé àwọn fẹ́ fi àdìitú kan
tàbí nnkan kan, tàbí júujùu bò wá lójú nípa ibi tí a nlọ gangan.”

“Kàyééfì?”
“Bẹ́ẹ̀ni, ohun tí ó jẹ́ nìyẹn! ‘Kàyééfì’… Sẹ́ ìyẹn túmọ̀ sí àdììtú? Ó jẹ́ ọ̀rọ̀

tí a nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀kọ … kàyééfì… kàyééfì … kàyééfì.”
“Bẹ́ẹ̀ni, ó túbọ̀ jẹ́ ‘nnkan kàyééfì’ tàbí ‘nnkan tí ó fi ara jọ idán.’ Ọ̀rọ̀ tí a

nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ni, bóyá inú èdè ilẹ̀ faransé ni ó ti sạ̀n wá.”



“Nítorí náà, kínni àwọn ibi tí o wá yàn fún ìrìnàjò àdììtú yìí?”
Megan sọ fún Suzanne pé ohun mẹ́ta ni òun lè yàn.
“Ìyá mi, èwo ni ẹ rò pé ó yẹ kí ndìbò fún?”
“Rárá o! Ohun tí o fẹ́ nìyí. Mi ò fẹ́ kí o dá mi lẹ́bi fún dídá àbá ibi kan, tí

ó bá yọrí sí ohun tí ó nsúni. Tí wọ́n bá sá wípé kí o dìbò lórí ohun kan, ó yẹ
kí o ronú síi gidigidi kí o sì wá di ìbò tìrẹ … bí ẹni pé ènìyàn ndìbò ti ìjọba.
O ò lè máa lọ káàkiri kí o máà béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn pé tani ó yẹ kí o
dìbò fún nígbà ìdìbò, sẹ́ o lè sẹ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀kọ, ìyẹn ò lè sẹ̣lẹ̀ rárá. Nítorí náà,
nsẹ ni o ó sẹ ìpinnu, yóò jẹ́ ohun tí ó yẹ ọ́.”

“Ó dára, ìyá mi. Mo nlọ sí yàrá mi lókè láti sẹ isẹ̣́ àsẹtiléwá mi kí a tó mu
tíì̀.”

Bàtà Megan nró ko-ko-kà bí ó ti ngun àtẹ̀gùn tí Suzanne sì nfi ọkàn
dàníyàn pé kí ó túbọ̀ lè jẹ́ obìnrin rere kí ó sì rìn láìfi bàtà rẹ̀ pariwo káàkiri
ilé gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ fún u ní àìmọye ìgbà tẹ́lẹ̀.

Megan nretí pé kí ó rí Grrr, ọ̀rẹ́ rẹ̀ Ànjọ̀nnú ẹkùn, kí ó dùbúlẹ̀ lórí ibùsùn
rẹ̀. Ó sì da omi tútù síi lọ́kàn pé kò ríi, nítorí pé Megan ò tíì ríi ní gbogbo
ọjọ́ náà lẹ́yìn ìgbà tí ó ti jí ní òwúrọ̀ ọjọ́ yẹn. Ní àkókò bí èyí, ó ti ndà á rò
lemọ́lemọ́ pé kínni Grrr máa nsẹ nígbà tí kò bá wà lọ́dọ̀ òun.

Megan yóò fi inú rò ó pé Grrr nbá àwọn ẹkùn míràn sẹré nínú yìnyín tàbí
kí ó sá máa dá nìkan rin ìrìn àrè ní àárín àwọn orí pápá ilẹ̀ Russia kí ó sì
máa rántí àwọn ìrírí ìgbàanì tàbí kí ó máa ní àwọn ìrírí tuntun. Kò yé e, bí ó
tilẹ̀ jẹ́ pé ó mọ̀ pé tí òun bá pe Grrr láti inú wá, yóò sị́wọ́ ohunkóhun tí ó
nsẹ, yóò sì wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ níbẹ̀ láarín ìsẹ̣́jú àáyá.

Nígbà míràn, ó máa nnira fún Megan láti má sẹ ìyẹn, nítorí pé kò fẹ́ dí
ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ láìní èrèdí pàtàkì kan. Nítorí náà, ó tẹ̀ síwájú pẹ̀lú isẹ̣́ àsẹtiléwá
rẹ̀ láti mú ọkàn rẹ̀ kúrò níbẹ̀.

Ó rò pé òun lè béèrè lọ́wọ́ Atọ́nà Ẹ̀mí rẹ, Wacinhinsha nígbòósẹ, tí ó bá
ríi. Sụ̀gbọ́n ní sáà yìí, ó ní àwọn ọ̀rọ̀ ìsẹ kan láti kọ́ nínú èdè Faransé pẹ̀lú
àròkọ kan lórí ‘Ipa Ti Intanẹẹtì Nkó Lórí Ètò Ẹ̀kọ́’ láti kọ, ó sì rò pé ìyẹn
túbọ̀ nle síi látàrí àwọn ìrònú nípa ìrìnajò ilé-ìwé náà.

Inú Megan dùn nígbà tí ó gbọ́ pé baba òun yóò dé lẹ́yìn wákàtí kan. Ó
parí abala tí ó nkọ lọ́wọ́, ó wẹ̀, ó wọ ẹ̀wù alápá pénpé àti sọ̀kòtò pénpe kan ó
sì jókòó láti mu tíì.

“Robert, Megan ní àwọn ìròyìn kan, Megan, àbí bẹ́ẹ̀kọ́?”
“Bẹ́ẹ̀ni, baba, báwo ni? A nlọ sí ìrìnàjò ilé-ìwé láìpẹ́ a dẹ̀ lè dìbò fún lílọ

sí ibi kan tí wọ́n ti jagun rí, ojúkò ẹ̀sìn kan tàbí ojúkò kan tí ó ti wà kí wọ́n
̀̀̀̀
̀̀̀̀
̀̀̀̀
̀̀̀̀
̀̀



tó máa kọ ìtàn, sụ̀gbọ́n mi ò mọ èyí ti èmi yóò dìb̀ò fún “.
“Ẹẹẹn, ohun tí ó pakasọ ni. Kínni o nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ? Ogun jíjà, ẹ̀sìn àbí

àwùjọ, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò dìídì fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ara wọn bẹ́yẹn. Jákèjádò ìtàn ni
àwọn ènìyàn ti njagun lórí ẹ̀sìn tí àwùjọ sì nfi ara gbá ọ̀rọ̀ ogun. Ní ayé òde
òní pàápàá, wo àwọn làásìgbò lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán lójoojúmọ́.”

“Síbẹ̀síbẹ̀, ó lè má wuyì láti pín àwọn ohun yíyàn mẹ́ta náà bẹ́yẹn. Mo sá
mọ èyí tí èmi yóò yàn. Mo fẹ́ràn èyí tí ó ti wà kí wọ́n tó máa kọ ìtàn yẹn. Ẹ
fi inú ro ìgbé ayé tí kò sí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán, tí kò tilẹ̀ sí iná mọ̀nàmọ́ná.
Ẹ túbọ̀ padà sẹ́yìn síi, wọn ò tilẹ̀ ní iná, nítorí náà kò sí onjẹ sísè! Mo gbà pé
ẹ ó nífẹ̀ẹ́ ìyẹn, àbí bẹ́ẹ̀kọ ìyá mi?”

“Kò sí onjẹ sísè kò sì sí nnkan fífọ̀, nítorí pé kò sí ìkòkò àti abọ́ tàbí àwo.
Kò sí ọfiisì, nítorí pé kò sí iná mànàmáná kò sì sí bebà àti nnkan kíkọ.
Nnkan tí ó mọ́ni lára ò ju jíjáde lọ láti sạ àwọn èso ní gbogbo òòjọ́, bóyá kí
ẹ sì kẹ́ pàkúté fún ẹmọ́ … tàbí kí ẹ fi ọ̀kọ̀ pa á … Àyàfi tí ọwọ́ àwọn kìnìún,
ẹkùn àti ìkookò bá tètè tẹ̀ yín, ìyẹn ni …”

“Baba, kínni? Pé àwọn kìnìún, ẹkùn àti ìkookò wà ní orílẹ̀-èdè yìí ní ọjọ́
wọ̀nnì? Wọ́n ní àwọn kìnìún, ẹkùn àti ìkookò ní orílẹ̀-èdè yìí ní ọjọ́ wọ̀nnì?
Mo rò pé àwọn orílẹ̀-èdè olóoru nìkan ni wọ́n ngbé …” nígbà náà ni ó sì dá
a mọ̀ pé orí àwọn ilẹ̀ pápá ilẹ̀ Russian tí ó ti dì ni Grrr ti wá. “Nítòótọ́, àwọn
ẹkùn wà ní àríwá ilẹ̀ Russia pẹ̀lú China títí di ìsisìyí pàápàá, àbi wọn ò sí
níbẹ̀? Àwọn ẹkùn ilẹ̀ Siberia …”

“Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ẹranko búburú nlá abanilẹ́rù tí wọ́n lè fi èékánná wọn bó
orí ẹni tòró lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n ní àwọn ẹkùn ẹlẹ́yín mímú bí idà pẹ̀lú, tí ẹyín
wọn iwájú dàbí Mabel, ìbátan rẹ …”

“Robert, ìyẹn ò dára. Kò yẹ kí o máa kọ́ Megan pé kí ó sọ̀rọ̀ sí àwọn
ènìyàn bẹ́yẹn, ìwà àfojúdi tí ó le nìyẹn. Megan, má dá a lóhùn, ó tún ti nhu
ìwà ọ̀dẹ̀ rẹ̀“.

“Ẹ má sẹ ìyọnu, ìyá mi. Ọkàn mi ti rìn jìnnà tí mo nronú nípa àwọn ẹkùn
nlánlá … ó dá mi lójú pé kìí sẹ gbogbo wọn ni ẹranko asẹ̣̀rùbani tí ó nfọ́
àwọn ènìyàn lórí káàkiri. Ó yẹ kí nrò pé àwọn ẹkùn tí ó wuyì púpọ̀ wà
bákan náà“.

Baba rẹ̀ fèsì pé “Ọmọ mi másẹ gbà á gbọ́,” “ẹkùn kansọsọ tí ó wuyì ni ó
wà nínú ‘Winnie The Pooh’. Àwọn tí ó wà nínú ‘The Jungle Book’ gan an
burú. Kìí sẹ pé àwọn ènìyàn nbẹ̀rù àwọn kìnìún lásán, kìí sẹ pé wọ́n nsẹ
àhesọ. A ò lè fi ọkàn tán àwọn ẹkùn, wọ́n lè dojú koni ní ìgbàkígbà tí wọn ò
sì níí bojú wẹ̀yìn láti pani … Ìwọ fi ọkàn sí ọ̀rọ̀ mi, béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn
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