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BARNE HUSTUKETA  
 

Eta egunak aurrera doaz eta saiatzen jarraitzen dugu animoak ez galtzen. 

Eta ez aspertzeko, gorputza mugitzeko, barre egiteko, lanpetuta egoteko moduen bila 

jarraitzen dugu. 

Eta nire buruak mugimenduan jarraitzen du, ideiak bilatzen eta beste ipuin bat idazten 

saiatzen, BLOKEATUTA, hori da hitza. 

Ideia berri bakoitza aurrekoa baino okerragoa iruditzen zitzaidan. Nola jarraituko dut ipuinak 

kontatzen, horietan guztietan egoerak eskolan, parkean edo mendian… badira? 

Blokeatuta ondo ez zegoela pentsatzen nuelako, egoera horiek guztiak haurrak ito 

dezaketelakoan, astuna egiten ahal zaielako horiek entzun eta ezin egin. 

Mundua gelditua zela esan zidaten, eta denbora beharko bada ere, elkarrekin egongo gara 

berriro. 

Eta bat-batean… erabateko desblokeoa. Nola mundua gelditu? 

Jarduerak eta aparatuak geldituko ziren, baina benetan gelditu al da mundua? 

Udaberriak aurrera jarraitzen du. Eguzkia goizero irteten da eta egunero joaten da ilargi 

ederrari lekua utziz. Txoriak abesten ari dira eta orain gehiago entzuten zaie. Mundua gelditu 

dela? Bai, asko gelditu dira, gauza asko eta asko, pertsona asko betiko gelditu dira eta hori da 

zatirik triste eta mingarriena, baina giza alderdia?, gelditu ez den hori. Eta deskubritzen ari 

garena? 

Txikitan nire mundua nire auzoa zen, nire auzokideak, elkar ezagutzen genuen, ez da gutxi. 

Gaur auzokoak ezagutzen ari gara eta hori asko da. Eta hau adibide bat jartzearren. 

Gaur, lotara joan aurreko ipuina oso erraza da, beste gauza batzuk aurkitzen ari gara, hainbat 

modutan ikasten ari gara. Bada mezu bat sareetan jartzen duena ikasturtea galdu egin dela, 

baina aprobetxatu dezakegu gure seme-alabei beste gauza batzuk irakasteko: egia borobila! 

Eta seme-alabarik ez dutenak, beste jarduera eta ikaskuntza batzuetarako balia dezakete 

euren denbora. 

Eta azkenean, mezuak irakurtzen badituzu, ni hitz honekin geratuko naiz: Aprobetxatu. 

Eta hurrengo mezuak dira: 

Deskubritu 

Ikasi 

Partekatu 

Eta beste hainbat eta hainbat gauza... 

Gaur ipuina erraza da, gaur parte hartu behar duzue nire burua ipuinekin blokeatu delako. 

Gaur parte-hartzea tokatzen zaizue. Nire buruak ez zekien ondo edo gaizki zegoen, eta ez zidan 

ideiarik eman nahi. Gaur erraldoiek, ipuina irakurtzen duenaren bidez, kontatu nahi dute hau 

ez dela gelditu. Gaur erraldoiek esan nahi dute makinak gelditu direla, katxarroak gelditu 

direla, baina pertsonak inoiz baino gehiago mugitzen ari garela, denbora hori ez dadin izan 

galdu genuena, baizik eta APROBETXATZEN duguna, presek estaltzen zizkiguten gauzak 

aurkitzeko. 

Zuen esku dago, nahi baduzue, baikortasuna transmititzeko lekukoa, eta haurrek jakin dezatela 

erraldoiak atseden hartzen ari direla ahal bezain laster dena emateko. Eta ez ditut ahaztu nahi 

benetan zerbait garrantzitsua galdu duten pertsona horiek, hau da, maite dudan norbait galdu 

duten horiek, hori baita benetako galera. 

Gainerakoa berreskuratuko dugu. 

Besarkada erraldoi bat eta animo. Behar baduzue, neure animotik pixka bat emango dizuet, ez 

bait zait falta eta ez zait axola partekatzea. 

Amets erraldoiak izan ditzazuela. 

Laura 


