
OPORRAK AHAZTEZINA 
Kaixo, ni Juan naiz eta gaur iazko nire oporrei buruzko istorioa kontatuko 

dizuet . Gaizki hasten ziren baina aldi berean dibertigarriak ziren. Has 

gaitezen! 

 

Dena abuztuaren 22an hasi zuen nire familiarekin. Sevillara joan ginen. 

 

Lehen egunak oso dibertigarriak ziren. Jarduerak asko egin genituen: tenisa 

jolastu genuen, igeri egin hoteleko igerilekuan, hiria bisitatu genuen, eta 

beste gauza asko… Nil izeneko mutiko bat ezagutu nuen, oso atsegina zen. 

Gure gurasoak ere ezagutu ziren eta oporrak eta gainerako oporrak batera 

pasatu genituen.  

 

Beste egunean, Sevillako parke tematikora joan ginen. Atrakzio ugari zeuden, 

baina hotel batera iristeko ordu bat igaro behar izan genuen autoz. Bide 

erdian, gurpil bat zulatu zen baina ez genekien eta bidea jarraitu genuen. 

Parkera iritsi ginenean, gurpila laua zegoen eta sartu behar izan genuen. 

Sarreran geundenean, inork ez zituen sarrerak, beraz, gure gurasoek erosi 

behar izan zuten. 

Parkean sartu ginenean, jateko ordua zen, beraz janari azkarra hartu genuen. 

Egun ona izan zen!, eta gurpila konpondu ahal izan genuen. Bada berandu iritsi 

eta parkea itxita zegoen, beraz hotelera joan ginen. Hotelean, bederatzietan 

afaldu genuen, eta pasatu genuen egunaz hitz egiten egon ginen.  

 

Beste egun batean, azken eguna zen, nire aita buruko mina zuen. Nileri 

gurasoei deitzen genien: 

- Kaixo nire gurasoak oso gaizki daude, orduan gaur ez dugu ezer egingo- 

esan nuen Nileri 

- Orain deituko dizut, nire ama oso gaizki dago- esan Nil 

- Eta zu zer egingo duzu?- galdetu nuen 

- Hotelean egon, igerilekura joan nahi duzu?- 

- Bai! Ordu erdi batean ikusiko gara- 

 

Gero, Nil eta ni igerilekura joan ginen, baina eguraldia oso txarra zen, haizea 

eta hotza zen. Beraz, gauez afaldu genuen. 

Hurrengo egunean, nire gurasoak eta Nilerenak agur esan zuten. Historia hau 

duela urte bat pasatu zen, eta eta aurten berriro ikusi gara. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


