
Ipuin magikoa

Bazen behin herriko ume guztiei  goxokiak oparitzen zizkien andre zahar bat. 
Umeen gurasoei ez zitzaien umeek goxoki haiek jatea gustatzen, andreak zuen 
itxuragatik pozoituta egon zitezkeela uste baitzuten. Guztiak beldur izan arren, 
bere goxokiak jaten zituzten. Guztiek, Noak izan ezik. Noa ume umezurtz eta 
jatorra zen. Ile polit  eta marroia zuen. Beti  soineko arrosa zeraman soinean. 
Umezurztegian umeek oso gaizki tratatzen zuten. Dani txikitatik laguna zuen eta 
biak andre zaharra ikustera joaten ziren. Masaila zimurtuan musu ematen zioten 
andreari eta honek trukean goxoki bat ematen zien. 

Arratsalde batean umeak andre zaharra bisitatzera joan ziren eta andreak, esker 
onez, ezan zien:

-Txikerrok, ipuin bat kontatzea nahi?

Horiek baietz ezan zioten.

-Eseri- esan zien andre zaharrak. Eta ipuina kontatzen hasi zen.

-Udaberriko  goiz  batean,  loreen  lore-hostoak  irekitzen  ari  zirela,  Martina 
printzesa loaldi beldurgarri batetik esnatu zen. Amanda, amaren ahizpa izugarria, 
hirian agintzen zegoen eta gauza izugarriak egiten zituen. Berehala, Valentina, 
Martinaren  ama,  korrika  altxatu  zen  zer  pasatzen  zen  ikustera.  Valentinak 
bazekien  bere  alabak  Amandarekin  sarritan  amets  egiten  zuela  eta 
medikuarengana eraman zuen.

-Galdera bat andrea- istorioa eten zion Danik- Amandak hirian agindu nahi zuen?

-Bai- esan zion andre zaharrak eta istorioarekin jarraitu zuen:

-Ea..........  Nondik  nindoan?  A  bai!  Medikuak  esan  zion  horrek  ez  zuela 
konponbiderik, baina amets gaiztoak desagertzen zituzten goxoki batzuk zituela. 
Handik aurrera,Martina printzesak egunero nahi adina goxoki jaten zituen eta 
sendatu egin zen.

Ostean, andreak hurrengo sekretu hau kontatu zien:

-Martina printzesa ni  nintzen.  Nagusiagoa egin  nintzenean,  goxokien errezeta 
deskubritu  nuen  eta  orain  zuentzako  egiten  ditut  amets  gaiztorik  izan  ez 
dezazuen.

Herria enteratu zenean, beraien esker ona adierazteko, goxokien arduradun eta 
alkate izendatu zuten andrea.



Sahats magikoaren istorioa

Arratsaldeko hirurak dira, bero handia egiten du, eta ni eskolako lanak egiten 
nago.  Irakasleak  esan  digu  istorio  bat  idatzi  behar  dugula  eta  ez  zait  ezer 
bururatzen.  Bostetan  nire  lagunarekin  geratu  naiz  jolastera  joateko.  Basora 
joango  gara.  Bertan,  zuhaitz  eta  animalia  asko  daude,  baina  zuhaitz  bat 
desberdina da.

-Zer zuhaitz da hori? -galdetu diot nire lagunari.

-Ez dakit- esan dit Aritzek.

-Nik badakit!- esan dit Aitorrek. -Sahats bat da-.

-Ze arraroa, hemen ez dago sahatsik -pentsatu eta esan dut.

Eta zazpiak arte jolastu eta etxera joan gara.

Hurrengo  eguna da  eta  nire  aitonaren  etxera  joan  naiz.  Txirrina  jo  eta  nire 
aitonak atea ireki dit.

-Aitona, aitona, basoan sahats bat ikusi dut- esan diot nire aitonari.

-Ezin da izan, gure basoan ez dago sahatsik- erantzun dit berak.

-Baietz ba! Goazen ikustera- esan diot nire aitonari.

Eta basora joan gara. Iristean, ez dago sahatsik.

-Ikusten duzu? Ez dago sahatsik– esan dit aitonak.

-Baina... -eta isildu egin naiz.

Harrituta, etxera iristean, sahats magikoaren kontaketa idazten hasi naiz.


