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Gaur biloba gazteenarekin jolasean ikustean, nirekin zenbat eta zenbatetan 

jolastu izan zaren jabetu naiz, ama. Halaxe, bat batean, argialdia izan dut. Espero 

gabe bisitan etorri zaidan oroimenak inpresioa eragin dit. Eta zera, ez nekien intuizio 

hori barruan neramanik ere. Ikasgai ederra.

Eta benetan ona izan da. Bihotza bero-bero daukat.

Maiz ikusi izan zaitut, ama, bilobekin lurrean zilipurdika, “katua” yoga-ariketa 

egiten, beribilekin hiri eta autobide berriak sortzen, landareak kimatu eta poto 

berrietan landatzen, haziak erein edota margotzen. Kontu kontari ere beste 

hainbatean. Horrenbeste gauza  “eguna betetzeko”, zuk erabiltzen duzun esaera nire 

eginez. 

Eta Jainkoarren! Haiekin egindakoa bi bider egin izango zenuen nirekin! Horrek 

astindu du gaur nire sentiberatasuna. Eta sena.

Zer nolako sormena erabiltzen duzun eta erabili izan duzun beti, ama! Arrokak 

ere kraskatzeko modukoa. Horretan erreparatu dut gaur. Beti gogoz, bizipozez eta 

haurrekin gozatuz. Ez Montessori, ez  Reggio Emilia, ez Konfiantza pedagogia.... eta 

ez beste ezer!!! MariJose Sorrondegiren metodoa baizik, demontre. Horixe. 

Horixe ikusi dut gaur lurrean arrastaka zenbiltzatenean. Eta gogora 

kurkuluxetan jolasten erakutsi zenidan arrats euritsua etorri zait. Nire lagunetako 

inork jolasten ez zekien jokoa eta niri berebizikoa iruditu zitzaidana. Ona zinen gero!

Aldi oro ezberdina zen zerbait asmatzeko metodoa zen zurea, gaur hau, bihar 

hura, gizatasuna irakatsi eta transmitituz. “Maitasuna eman eta jaso”, haurrekin 

gozatuz. Hauek ziren eta dira zuk erabiltzen dituzun hitzak, gaur nire eginez. 

Zu gaur jolasean serio eta arduratsu ikusteak nire zorioneko haurtzaroa eta 

haurtzaroko zoriona dakarzkit. Zure inguruan nonahi eta noiznahi egoten uzten 



zenigunekoa. “Haurrak haur izan behar du” leloa edukiz, guri bururatzen zitzaigun 

edozein joko eta antzerki egiten uzten zenigun urte pizgarriak. Osasuntsu eta 

dibertigarriak. 

Barne indarra ematen didaten oroitzapenak ditut. Nire zimendua. Eta zer polita.

Laurogei urte beteko dituzu hurrengo urtean, Jauna lagun eta zure jolaserako 

grina opari dut. Zure bertutea izan da, zure izaerak isurtzen duen pazientzia eta 

alaitasuna jolasei zegokien seriotasunarekin uztartzea. Urteak ugari pasa dira ni 

haurra nintzenetik eta horra hor, oraindik ere, zu lurrean lau oinetan lau urteko 

bilobaren aurrean katamotzarena egiten. Demasa. Nire haurtzaroko oroitzapenik 

samurrenak eta tximeleta jostalarienetan jostalarienaren kili-kiliak biziberritu zaizkit.

Gaur, gainera, egun berezia dugu etxean. Urriaren 9a. Aita hil zitzaigula 

bederatzi urte bete dira: “zauden lekuan zaudela, lagun iezaguzu, LuixMari” errezatuz,

denak jarri gaituzu mahai inguruan otoitzean. Eta nire gurasoen alde ere egin dugu 

otoitz, inoiz ezagutzerik izango ez ditudan gurasoak, hor nonbait istripu batean hil 

zirenak. Hori egiteko ere grazia behar baita! Eta gero denak jolasera! “Bizitza 

ospatzeko baita” aldarrikapena bota eta hildakoen omenez egin dugu topa bizirik 

gaudenok. Horratx! 

Eskerrik asko, nirekin horrenbeste eta horrenbestetan jolasteagatik, ama. 

Haurra nintzenean, haurra izaten uzteagatik. Eta zu, nirekin gustura eta pozik 

zeundela erakusteagatik. Muxu bat , amatxo, aitaren oroitzapen pozgarriarekin 

zipriztinduta.  

Zure alaba gazteenak, zure etxean, 

hormek bedeinkapena eta onespena emango didatelakoan, konfiantzaz idatzia.


