
LOREDUN SORBALDA 

Bazen behin gizon bat, oso txiroa zena. Lore-dendaria zen, baina, hain txiroa zenez 
gero,  lore-denda sorbaldaren gainean eraman behar zuen.  Bai  bai,  13 tulipan,  22 
amapola eta 18 arrosa bere sorbaldaren gainean!

Herri txiki-txiki batean bizi zen, mendi baten puntaren puntan.Bere herrikoek barre 
egiten zioten hain loredun izateagatik; gizonak ez zien kasurik egiten, bazekielako 
noizbait pertsonaren bat etorriko zela bere loreak erostera.

Urteak  eta  urteak  eta  urteak… pasa  ziren  eta  inor  ez  zen  hurbiltzen  bere  loreak 
erostera, zer gertatuko zitzaien bere loreei inork ez erosteko?
Loreduna azkenean haserretu zen bere loreak inork ez erosteagatik eta beste herri 
batera joan zen erosleak bilatzera.

Egunak eta egunak ibili eta ez zen herririk agertu, ez zen batere ikusten ilunpean!
Loredunek, azkenean, neka-neka eginda bukatu zuen, eta ikusi zuen lehen zuhaitzean 
lo egin zuen.
Hurrengo egunean eltxo handi batek esnatu zuen, baina ez zen eltxo arrunta!! Ez!, 
eltxo ikaragarri  handia zen, limoi kolorekoa, eta marra beltz batzuk zituen, baina, 
harrigarria! Loredunen loreetatik “ore” hori antzeko bat ateratzen hasi zuen! 

• Ez da izango erle bat, ezta?
Hori galdetu zion Loredunak bere buruari.
Bada, bai! 
Erle bat zen!
Loreduna konturatu  zen  erleak eta  loreak  oso  lagunak zirela,  orduan  erleari  bere 
laguna izateko eskatu zion.

• Aizu erletxo, nire loreekin oso ongi konpontzen zara, ezta?
• Ba-ba, ba bai!- erantzun zion erleak beldur handiz.
• Ba nire laguna izango zinateke?- jarraitu zuen Loredunek.
• No-no, noski baietz!- erantzun zion erleak.

Orduan erlea eta Loredunak bere bidaia jarraitu zuten herriren bat aurkitu arte.

Ibili, eta ibili, eta ibili, eta ibili… hara, herri bat zegoen han!
Hark zerbait ezberdina zeukan, baina, zer!?
Herri  hark  biztanle  pila  bat  zeukan,  kolore  asko  eta  asko,  oso  alaia  zen  baina… 
Loreak!?! Han loreak zeuden!

• Zeinen ongi!- esan zuen Loredunak- Hemen lore asko salduko ditut.
Ez ziren ezta ere 5 minutu  pasa,  eta Loredunen inguruan jende pila  bat  zegoen! 



Denak loreak erosteko prest.
• Zenbat diru balio dute?
• Ze politak, ezta?
• Nik tulipanak erosiko ditut!- esaten zuten.

Loredunek bere lehen salmenta egingo zuen!
Berak bere sorbaldatik lore bat hartu zuen eta bat-batean, buruko mina jarri zitzaion. 
Gero beste pertsona batek arrosa bat erosi zion eta Loredunari eztula atera zitzaion, 
neskatxa batek mitxoleta bat erosi zuen eta Loredunari tripako mina jarri zitzaion.

Azkenean,  Loredunak  barizelarekin  bukatu  zuen,  baina  lore  guztiak  saldu  zituen! 
Behin lore guztiak saldu zituela erlearekin bere etxera joan zen.
Etxera iritsi zirenean, Loreduna oso-oso gaixorik zegoen, lurrean etzan zen eta bere 
hezurrak eta azala desegiten hasi ziren.
Hurrengo egunean, Loreduna ia ez zegoen baina zuhaitz handi bat haren ordez.
Loredunak bere loreak galdu zituen, eta baita bizitza ere.
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