
“Ipuin bat irakurri lotara joan haurretik” 

ADISKIDETASUNA 

Dagoeneko guztiok ezagutzen ditugu erraldoiak. Gaurko gau honetan lagunen adiskidetasunak 

duen garrantziaz hitz eginen dizuet. 

Erraldoiak jada Uharteko herrian kokatu ziren. Egunak oso zoriontsuak igarotzen ziren, noski, 

uda zen!!!! Eta oporretan zeuden. Baina dena bezala, udara ere amaitu zen. Neska eta mutilak 

eguneroko lanetara itzuli ziren, ikastetxera, musikara, eskubaloira, futbolera… Eta erraldoiak 

haien etxera itzuli ziren, musikarik gabe, bestarik gabe… 

- Buff… Zer eginen dugu guk orain?- esan zuen erraldoi batek. 

Ba hoberena guztiok bezala egitea izango zen, ikastetxera joan, baina, izanen dituzte haien 

neurrirako mahai handiak? Utziko diete jantokira joaten? Oso handiak dira, eta asko jaten dute… 

Ba bai, herrian erraldoiak ikastetxera joateko prestatu zuten! A ze ilusioa!! Asko ikasiko zuten 

eta lagun asko izanen zituzten. Baina esan zieten ezinen zutela saskibaloian jokatu!, txantxa txiki 

bat. 

(Hemen nahi baduzue, gogorarazi txikiei ikastetxera joan gabe, etxean ere badaudela lanak 

egiteko, eta horrela asko ikasi daitekela ere. Ez dut nahi zuek gai honetaz hitz egiteagatik 

agobiatzeriki. Baina animatzen zaituztet haurrei erakustera hau amaituko dela, eta etxerako-

lanak eginak itzuliko direla.) 

Iritxi zen ikastera joateko lehen eguna, oso urduri zeuden erraldoiak, zurak karraskatu eta dena 

egiten zieten dardarizoaren ondorioz. 

Jostaldiko ordua iristean, neska eta mutil guztiak jolasean zeuden, txirristan, futbolean, 

kanikekin… Bazirudien guztiek bazutela norekin jolastu eta ongi pasa. Erraldoiak izkina batera 

joan ziren. Ez zekiten zer egin, hori bai, bakoitzak ogi barra txorizoz betea atera zuten eta minutu 

erdian jana zuten jada! NOSKI, hain handiak direnez… ez handiak ERRALDOIAK baizik! 

Haien ogitarteko handia jan ondore, erraldoien gauzetara jolasten hasi ziren. 

Haien ogitarteko handiak bukatuta, erraldoien gauzetara hasi ziren jolasten. Jolasak pixka bat 

arraroak ziren, baina oso ondo pasatzen zuten. Haurrak hurbiltzen hasi ziren: 

-          Zertan zabiltzate? -galdetu zuen neskato batek-. 

-          Jolasten -erantzun zioten-. 

-          JOLASTU… - esan zuten denek.- Zertara? 

Erraldoiak barrezka hasi ziren, ohartu ziren haien jolasak oso ezberdinak zirela, noski, zurezkoak 

ziren eta haurrek dantzan ikusiak zituzten baina INOIZ ez jolasten. 

Beraien jolasak horrelakoak zirela azaldu zieten, haien lurraldean horrela jolasten zela. Lerro bat 

egiten zuten eta guztientzat lekua zegoela bermatzen zuten, ez zuen garrantzirik bi edo 

berrehun pertsona baziren, guztientzat lekua zegoen. Ondoren, lehenak jauzi txiki bat eginez 

lerroaren bukaeraraino abesten joan behar zuen, eta horrela bigarrenak, hirugarrenak… jolastu 

nahi zuten guztiek. 

Haur helduago batek esan zien: 



-          Ba hemen taldeka jolasten dugu, eta primeran pasatzen dugu. Nik beti aukeratzen 

dut onena. 

Erraldoiek ez zuten ezer ulertzen. Beti ikusia zuten haurrak haiekin batera dantzatzen, denak 

elkarrekin.  

Erraldoi batek esan zien: 

- Badakigu zeintzuk diren taldeak, eskolaz kanpo dituzuen jardueretarako eginak 

dituzue, kirola egiteko, musikarako… ezagutzen ditugu bai, badakigu horretara nahi 

duzuenok apuntatzen zaretela, entrenatzeko eta bestelako gauzetarako. Baina galdera 

bat: ziur zaudete denek ongi pasatzen duzuela? Denek jolasten duzuela? 

- Bai noski! -erantzun zuen umeak-. 

Erraldoi bat hurbildu eta ahots gozoz esan zion: 

- Ziur nago bihotzez esaten duzula, baina eskatu nahiko nizuke noizbait jolasten ez duen 

norbait ikusten baduzu, zurekin jolasteko eskaintzea. Ez du axola ez bada hoberena, 

garrantzitsuena da bakoitzak, gutxienez, lagun bat izatea bere jolas ilaran. 

Garrantzitsuena lagunak izatea da eta batekin nahikoa da bakarrik ez sentitzeko eta 

pixkanaka joanen da ilara betetzen. Hainbeste beteko da, asko abestu beharko duzula. 

Hurrengo egunean, jostaldiko ilara hain zen luzea, benetan luzea, batzuk ilara bukatzeko bitan 

abestu behar izan zutela. 

Gora lagunak eta laguntasuna! 

Gabon eta ondo lo egin. 

 


