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IPUIN-SARIKETA

Udazkenaren ondoren negua badatorrela jakin arren, ume guz-
tiek badakie noiz etorriko dan Olentzero, antzarrak eta paseko txo-
riak negua pasatzera leku epelago batera joan bear dabela jakiten
daben moduan.

Omar, Maite, Kamile, Asier eta Jon be sano urduri dagoz egun
andiaren zain.

Gaur ikastolan olentzerori buruz itaun asko egin deutseez
andereñoari, batez be Jonek.

Jonek ez dauko batere argi oparien kontua. Andereñoak Jonen
itaunak arretaz entzun eta onela erantzun deutso: 

– Ume maiteok, olentzero mendian bizi da, eta azagotik etor-
ten da gugana, bere asto maitearen laguntzinoaz. Asto txiki-txikia
da eta bere bizkarrean ezin ditu opari asko ekarri, orregatik ondo
pentsatu bear dozue zer eskatuko deutsazuen eskutitzean. Bear-
bearrezkoa dozuen gauza bakar bat eskatu bearko deutsazue olen-
tzerori, orduan bakarrik izango dauelako olentzerok ume guztien-
tzako opari bana ekarteko erea.

Etxera eldu eta bereala ume guztiak euren opari bakar ori zein
izango zan pentsatzen asi ziran.

Omarrek izekoa gaizorik eukon ondoko errian, orregatik bizik-
leta eskatzea erabaki eban.

Maiteri aurtengo udan geien maite eban panpina, txakurrak
mila zati egin eutson, alan da Olentzerori bardin-bardin bat ekar-
tzeko eskatzea pentsatu eban.

Kamileri asko gustetan jakon amomarekin egotea, eta amo-
mak kontetan eutsozan ipuinak entzutea, amoma kutunaren maga-
lean loak artu eta amets egitea ipuinokin. Baina zoritxarrez
amoma azagto bizi zan. Urtean iru biderrez soilik ikusten eban,
orregatik olentzerori berarekin bizitzen etor daiten eskatu eutson.

Asierrek bera baino urte bi gazteagoa zan arreba bat eukon,
egun guztia negarrez pasetan eban, bakarrik isiltzen zan amak
ipuin bat kontetan eutsonean, ori dala-eta Asierrek grabagailua
eskatu gura eutson olentzerori, ama ipuina kontetan grabatzeko
eta gero berak nai ebanean arreba txikiari ipinteko, olan ama
lasaiago egongo zan berarekin.

Jon ez egoan ados opari bakarra eskatzearekin.
– Urtean egun bakarra egongo da gure dodana eskatzeko eta

opari bakarra eskatuta konformatu bear... ezta pentsatu be. Nik
izan gura dot gelatik opari geien izango dituana!

Jon zer eskatu pentsatzen asi zan, baina ez jakon ezer burura
etorten, danetarik eukon eta... ez eban nai ezer. Aloa eta guzti be,
bete eban zerrenda: bizikleta, baloia, bizikletan ibiltzeko kaskoa,
futbolerako zapatilak, ezpatea, bakarrik dabilen kotxetxua eta
amaitzeko teleskopioa.

Gabon gauean, olentzero ume guztiak lo egozala aprobetxatuz
etxerik-etxe pasa zan opariak uzten.

Goizean goiz esnatu ziran Omar, Maite, Kamile, Asier eta
azkenik Jon be bai. Danak olentzerok ekarritakoak ikusteko irri-
kaz.

Omarrek oparia zabaldu eta inoiz ikusi ez eban moduko bizik-
leta ikusi eban, bere bizi guztiko bizikletarik politena, argia eta
guztirekin...

Maitek be di-da ireki eban oparia, eta zelako ezustea, txaku-
rrak puskatu eutson panpinaren bardin-bardina egoan bere zain.

Kamileri amoma joan jakon gozaria oera eroatera, eta Kamile
ezustekoarekin ia-ia txorabiatu egin zan. A bai poza, olentzerok
eskatutakoa ekarri etusolako.

Asierrek ba grabagailu polita aurkitu eban zuaitzaren azpian.
Inolako astirik galdu barik amari ipuin baqt kontetako eskatu
eutson, ipuintxoa grabatu eta arreba txikiari ipinteko ia lasaitzen
zan ikusteko.

– Ederto esan eban Asierrek, nire asmakizun au badabil, iupi!!
Jonek be zain eukozan zuaitz azpian eskatutako opari guztiak.

Danak zabaldu ebazan baina opari bakotzari arreta askorik jarri
barik, izan be baeukozan lenagotik.

Zabaldu eta beste opariak egozan leku berean ustera joianean,
a bai ezustekoa, opari guztiak arri biurtuta egozan.

Ume guztiak naita edo nai barik egurdate erdirako eriko pla-
zan bilduta egozan, baina, Jon lotsatuta eta era berean amorratuta
egoan. Ezin zan kalera atara, ez eukolako gainontzeko umeei era-
kusteko oparirik. Oparien ordez arri pila andi bat eukon egongela-
ko gabonetako zuaitzaren azpian.

Leiotik begira-begira egoan, Omarren bizikleata barriari edo
eta Maiteren panpin politari.

Aserre egoan olentzerorekin berarekin txarto portatu zan-eta,
orren adierazgarri oparirik txarrenak berari itxi eutsiezala zan.

Jonek leiotik begira mar-marrean ziaruan, Ane bere arreba txi-
kia, lau ankan egongelaraino eldu zan unean. Zuzenean joan zan
Jonen jostailuengana, paper pilaren kolore deigarriak eraginda.
Asikeran paper pilaren inguruan entretenitu zan Jonen begirada
ilunaren agerpenaz jabetu be egin barik.

Papelekin jolasteaz nekatu zanean jostailuengana luzatu eban
eskua, baina Jonek garrasi ozena bota eban, Ana ikaratuta gel-
geldi geratu zan. Arri eta lur, minduta era beran. Zer egin eban ba
berak, alako agirika jasotzeko?

Anarengana parajetu ostean, jostailuen ondtoik aldendu arazi
eban Jonek arreba txikia, bere builen eta agiriken bitartez. Jonek
argi eta garbi utxi eban bereak zirala jostailuak, eta bakarrik bera-
renak.

Anek ostera, jarrera orren zergatia ez eban ulertzen, gainera
jostailuak ez ziran politak, ez euken koloro deigarririk, eta Jon
gelatik atara zanean barriro itzuli zan jostailuak egozan lekura.

Jostailuak bein eta barriz artzen ebazan altzoan, pena andia
artuta, jostailuak jolasteko ziralako. Gainera ez eban ulertzen, bere
nebak zergatik ez eban nai jolastu jostailu aiekin.

Jostailu guztien artean, batez be, autoa guztatzen jakon eta
autoa artuta bere logelara abiatu zan apurka-apurka, berarekin
jolasteko asmoz. Logelako oinazpikoaren gainean jesarri eta
autoarekin jolasten asi zan, atzera eta aurrera mugituz, agoarekin
auto zaratak eginaz. Alako baten, bere ezusterako, gero eta erraza-
go mugitzen zala konturatu zan bere auto txikia, bai-eta kolorea
eukola, gero eta bizagoa gainera. Sano auto polita eukon orain,
berez dabilen norgeiagoetarako auto gorri-gorria.

Opari bat falta jakona konturatu orduko, Jon korrika joan zan
arrebaren bila. Ikusi ebanak arrituta itxi eban; arreba txikia bere
autoarekin jolasten ari zan. Lenago arrizkoa zan autoak, arrizkoa
izateari itxi eutson.

Orduan konturatu zan bere akatsaz, lagunei inbidia emoteko
erabiltzen ebazan soilik jostailuak, eta gainera berak ez eukon jos-
tailu aien bear izanik, orregatik bere arrebarentzat egokiak ziran
jostailu guztiak batu eta berari oparitu eutsozan. Bat-batean, jos-
tailu guztiek arri izateari utxi eutsien.
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