
XABIER ETA BERE ROCK TALDEA 

Hau da Xabier izeneko mutiko baten istorioa. Xabierek 10 urte ditu , baxua eta 
lodia da,bere ilea kizkurra eta bere begi marroiak handi-handiak dira eta sudur 
txikia du. Bera oso ona da bere lagunekin baita musika asko gustatzen zaio.  

 Egun batean Xabierrek rock talde bat sortu nahi zuen, baina bere gelako lagun 
mina bakarrik nahi zuen. Lagunaren izena Oier da. Besteek esaten dute Xabier 
itsusia dela eta horregatik ez du inork gehiago bere rock taldean egon nahi.
Azkenean Oier eta Xabier hitz egiten hasi ziren, orduan Xabierrek hau esan 
zuen:
- Itsusia izateagatik ez du esan nahi nirekin egon ezin dutela zu nirekin zaude 
eta oso ongi pasatzen dugu baietz? 
Eta bere lagun mina hau erantzun zion:
- Bai arrazoia duzu, ba dut ideia bat zergatik ez dugu gu bakarrik egiten rock 
taldea? 
Xabierrek hau erantzun zion:
-Bale, ba guk bakarrik egingo dugu oso ideia ona izan duzu.  
Hurrengo egunean neska berri bat joan zen bere gelara. Orduan Xabierrek eta 
Oierrek patioko orduan galdetu zioten neska berriari:
 - Gure rock taldean parte hartu nahi duzu?
Neska berria hau esan zuen:
 -Bale,  eskerrik asko!!! Nire izena Ane da, eta zuena?
 -Nirea Xabier eta nire lagunarena Oier.
Eta lagun berriarekin egon ziren patioko ordu guztia hitz egiten. Xabierrek esan 
zion gaur joango zirela instrumentuen bila.
Orduan arratsaldean hirurak musika dendara joan ziren eta instrumentu hauek 
erosi zituzten: perkusiozko tresnak eta bi gitarra elektriko.
Erosi ondoren Oierren bajerara joan ziren eta hor dena prestatzen hasi ziren. 
Bukatu ondoren ia gaua zen orduan bakoitza bere etxera joan zen.

Hurrengo egunean larunbata, lehenengo entsaioa egin zuten, kanpotik oso 
musika polita entzuten zen. Hain ongi ateratzen zenez,  kontzertu bat egitea 
erabaki zuten. Egunero entsaiatzen zuten eta hurrengo  igandean beraien 
lehenengo kontzertua zuten. Kontzertu ikustera beraien gelako neska-mutil 
guztiak joan ziren, oso musika polita entzuten zen. Orduan beraien gelako 
guztiek bere rock taldean egon nahi zuten, eta Xabierrek hau esan zuen:
-Jada ez naiz itsusia!
Eta beraien gelako neska mutilek hau erantzun zuten:
-Barkatu, hori esateagatik. Zure rock taldean parte hartu ahal dugu?.
Xabier Haserre zegoen baina oso mutiko ona zenez baietz esan zien.
Azkenean barkatu ziren eta gelako neska-mutiko guztiek bere rock taldean parte 
hartu zuten eta rock taldeari izena jarri zioten. Orain Xabier eta bere lagunak 
deitzen da rock taldea. Hortik aurrera kontzertu asko egin zituzten eta oso 
ongoipasa zuten denek elkarrekin.
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