
“Ipuin bat irakurri lotara joan haurretik” 

 

AMETSA 

 
- Hau bai egun arraroa, lehen eguzkia, orain euria eta dena grisa jartzen ari da -esan 

zuen erraldoiak leihoa ixten zuen bitartean. 

- Bai, bai, a zer nolako udaberria egiten ari da -erantzun zioten gainerakoek. 

Zenbait haur kezkatuta zeuden parkean elkartuta. Batera hitz egiten zuten eta ezin zituzten 

ulertu. Ez zuten entzuteko interes handirik ere izan, telebista ikusi nahi zutelako. Parkean 

zalaparta igotzen ari zen bitartean. 

- Lapurtu dutela, eraman egiten dutela -Maier eta Ekain gertatzen ari zena kontatzen 

saiatzen ziren, baina ez zuten ondo azaltzen. 

Oihanek aurreratu eta, airea hartuz, esan zuen: 

- Ostadarra lapurtu dute. Eraman egin dute eta horregatik kolorea galtzen ari gara eta 

dena ia grisa dago... eta zuria... eta beltza, koloreak kendu dizkigute! 

- Ezin da izan -Uxue eta Irune, ahizpa pinpirinak, iritsi berriak ziren eta ez zuten sinesten. 

- Ez da ezinezkoa -esan zuen Junek. 

- Egia, begira Uxue nire ahizpa bikia, arroparen kolorea galtzen ari da! 

- Baita zu ere -erantzun zion bikiak-, zerbait egin behar dugu. Jakin behar dugu zer 

gertatzen ari den.  

- Itxaron, itxaron -oihukatu zien Aitanak hats-handituta zetorrela-. Esan didate norbaitek 

ostadarraren tapa itxi duela eta....  

- Ostadarraren tapa? -esan zuten denek harriturik.  

- Bai, jakina -erantzun zien Anderrek, bere anai Markelekin ere hurbildu zela parkera. 

Okindegian zeuden aitarekin, eta ogi-labeko sugarrak beren kolore harrigarria nola galtzen 

zuten ikusi zuten. 

Neskarik zaharrenek tarte bat zeramaten hizketan, txikienengandik urrun. Txikitatik ziren 

koadrilakoak Sara, Idoia eta Naira. Pixka bat zaharragoak zirenez, gaia pixka bat ezagutzen 

zuten eta hurreratu egin zitzaizkien azaltzeko: 

- Dakizuenez, ostadarraren hasiera eguzkiaren izpiekin nahasten diren euri tanta batzuk 

dira beti, baina amaiera koloreak sartzen diren eltze bat da, eta beti tapa irekia egon 

behar eta ez badago…. 

- Ba ikusten duzue -jarraitu zuen Aitanak-, norbaitek tapa jartzen badu koloreak itxita 

geratzen dira eta dena gris bihurtzen da 

- Tira, tira, ez dezagun denbora gehiago galdu -esan zuen Lolak, bere anaia Enzo 

besarkatzen ari zen beste neskato batek, honek triste egon ez zedin. 

Baina oso zaila zen triste ez sentitzea, dena gris bihurtzen ari zen, belarra, zuhaitzak, arropak 

ere gris bihurtzen ari zitzaizkion. 

Bitartean, erraldoiek beren sofan jarraitzen zuten, patxada ederrean, telebista ikusten, baina 

kezkatzen hasi ziren, telebistak ez zuen kolorerik eta dena zuri-beltzean ikusten zen, eta elkarri 

begiratzen hasi zirenean, tristuraz ikusi zuten nola kolore bizi eta alaiko arropak gris eta beltz 

bihurtu zitzaizkien. 

- Zer gertatzen ari da? -esan zuen erraldoi batek.  



- Ez dakit, baina uste dut haurrek badakitela. Lehen zuten zalaparta honekin ikustekoa 

zuela uste dut. 

Kanpora begiratu zuten, beldur pixka batekin. Ez zuten umerik ikusten, joanak ziren. 

Parkera irten ziren belarra eta zuhaitzak gertutik begiratzera, ez baitzioten sinesgarritasunik 

ematen ikusten zutenari: grisssa zen dena! Orduan, iturritik hurbil zerbait zegoela ohartu eta 

hurbildu egin ziren. Izaro eta Olaia ziren, parkean geratu ziren gertatzen ari zena kontatzeko 

nagusiak noiz iritsiko zain, horixe zen haien egitekoa, gainerakoak koloreen bila joanak ziren. 

Bi neskek erraldoiei gertatzen ari zena kontatu zieten eta anaiak eta lagunek laguntzera 

joateko hartu zuten bidea erakutsi zieten. 

- Nik, nik etxea garbitu behar dut -esan zuen erraldoi batek. 

- Nik, nik lagunduko dizut -erantzun zion beste erraldoi batek. 

- Nik, nik uste dut janaria sutan utzi dudala, begiratzera noa, gaur brokolia daukagu 

jateko eta ez dut erretzea nahi hain goxo eta osasuntsua den hori. 

Neskek ezin zuten sinetsi, ez al zieten lagundu nahi? Erraldoiek ez zuten ezer egingo! Inor ez 

zen parkera hurbiltzen, erraldoiak bere etxean sartuak ziren. Haurrak konturatu ziren misio 

hau eurentzat zela, adineko jendea ez zen enteratu zerbait gertatzen ari zenik. 

Handik puska batera, parkera itzuli ziren denak, triste aurpegia zuten. 

- Ezin dugu, ezin dugu ostadarraren tapa ireki, oso altu dago eta ez gara iristen. 

Isilik geratu ziren. Kolore grisa gero eta handiagoa zen, eta dena goibeltzen hasia. 

- Ideia bat daukat -esan zuen Markosek. Hurbildutakoen artean eta taldea animatzeko 

ardura pixka bat sentitzen zuen. 

- Esan, esan -esan zioten besteek animo gehiegirik gabe. 

- Ba, nire ustez barre egin behar dugu, abestu eta txalotu, pozik egon behar gara eta 

horrela gris koloreak ezingo du irabazi, ziur nago.  

- Nik oso ongi kantatzen dut eta Xubanek, nire ahizpak, flauta ongi jotzen du. Hala, 

denok barre egitera eta abestera! -animatu zien Ainhizek. 

Une horretan hasi ziren kantatzen eta dantzaaaatzen, eta txaloka eta batez ere irribarre, 

irribarre asko egiten. Apurka-apurka belarra bere berde zoragarria berreskuratzen hasi zen, eta 

zuhaitzak eta arropak eta... Orain bai, erraldoiak nekatuta hurbiltzen ikusi zituzten, baina 

kolore biziko arropekin. Haurrak apur bat haserre zeuden beraiekin, bazekitelako ez zutela 

lagundu nahi izan, baina ezin zioten dantza eta kantatzeari eta batez ere irribarre egiteari utzi. 

Hurbildu eta esan zieten: 

- Badakigu pixka bat izutu zaretela, baina ez kezkatu, ez da ezer gertatzen. 

- Ez da ezer -esan zuen erraldoi batek-, beldurtu egin gara, baina ostadarraren estalkia 

ireki nahian zeundetela entzun dugunean, eta ez zinetela iristen, oso altu zegoelako, 

zabaltzera joan gara. Ezin zintuztegun abandonatu. 

- Jakina, esan dizuet lehen -negar egiten zuen Matiasek pozez, bere anaia Hugori eta 

Lucasi besarkatzen ziela-, horregatik itzuli dira koloreak, esaten genizuen haiek ez 

gintuztela abandonatuko. 

- Bada -esan zuen erraldoi batek-, tapa irekita zegoen, zuen pozak eta, batez ere, zuen 

irribarreak ireki du, batez ere zuen irribarreak. 

 



Erraldoiek jarraitu zieten kontatzen nola, hurbiltzen ziren bitartean, tapa desagertzen ari zela, 

eta, aldi berean, haurren kantak eta barreak entzuten zituztela. Bat-batean, zarata ozen bat 

entzun zen. 

- Zer izan da hau!  

Noa esnatu egin zen. Begiak igurtzi zituen, gurasoak sukaldean obrak egiten ari zirela gogoratu 

zen. Jopelines, lo egiten uzten ez zioten beste goiz bat, zarata ederra. Orduan irribarre egin 

zuen. Eta gogo biziz gainera egin zuen irribarre. Ohetik jauzi egin eta korrika joan zen ama 

besarkatzera. 

- Ama, ama, amets bat izan dut. Eta badakizu zer, esnatzerakoan konturatu naiz 

irribarreak mundua mugitzen duela. 

Ez inoiz irribarre egiteari utzi!  

Amets erraldoiak izan ditzazuen. 

 

 

 


