EUSKERAZALEAK

JUANTXO-TXIKI URDURI (11)
Aumerik ariñeketan ikusi dozu iñoz? Korri eta salto eten gabe. Bere egun guztiko lana orixe dau, titia artu
ezkeroz. Ez dau beste zeregiñik.
Juantxo-txiki be aume baten antzekoa dogu: beti mogimentuan bear.
Geldi egon eziña.
Bere gorputzaren giarrak eta aragiak aziko badira, mogimentua bear dabe. Beti ibilli ta ibilli. Ibillian-ibillian aziten eta sendotzen dira. Azi, egunero eta egun osoan azten diardue, ez da ba arritzeko egun osoan
ibiltzea guru umetxoa. Zelan euki geldi Juantxo-txiki?
Ezin.
Zinea gogoko jako umetxoari, zineko irudiak mogimentuan ibilten diralako; baiña, bere burua erabiltzea
eta mogitzea askoz be geiago guztatzen jako oraindiño.
*

*

*

Eriotza, umearen eritxirako, geldi egotea da eta mogimenturik ez egitea. Geldi dagoena, ilda dago. Eta
bizia zer izango da? Zer edo zertan ibiltea; orixe da bizirik egotea.
Juantxo-txiki bizirik dago eta orregaitik bere zoriona ibiltean dago; geldirik ez egotean; jolasean; arin-aringa ibiltean...
* *

*

Ikasgaiak jolasean erakusten ba'dautsazuz, zorionez beteko dozu zure Juantxo-txikiren izatea. Ez dagizula
geldirik euki, ildako bat balitz Iez; atsekabetuko dozu barru-barruraiño.
Ikasi dagizala ikastekoak gorputzagaz, ankakaz edo eskuakaz dabillela. Errezago ikasiko dauz.
Orra zenbat mesede.
* *

*

Denbora luzean geldirik egon ezin. Ezelan be ez. Ikastetxean eta edozertako ikastaldian, irakasleak ipiñi
bearko dau mogimentuan eta geldiunetik atera. Bestela, berak urtengo dau eta jolasean asiko da. lndarrez
umetxoa geldiaraztea illobian sartzearen antzekoa dozu. Ez dozu Juantxo-txiki illobian sartuta euki naiko...
* *

*

Okerretik ari bada, bidea zuzendu; errezago bait da zuzentzea, bidea kentzea baiño. Urduri dago umetxoa
eta egon-eziñik arrika asten bada, erruki dodaz aldameneko kristalak eta leiarrak.
Alperrik izango da geldirik egoteko esatea eta ez arrika egiteko. Obe dozu pipar-poto bat aurrean ipiñi eta
emon dagiola arrika zanpatu arte.
Urari presa eta andaparoa egitea baiño errezago da kanaletik eroatea. Umearen urduritasuna eta egoneziñak dozuz uraren indarrak; kanalak idegiten alegindu zaite.
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Odoletik sortzen jako Juantxo-txikiri urduri ibiltea eta geldirik egon eziña. Geldirik dagoan umea, gaixorik
dago.
Gogoan izan.
Begien aurrean euki.
Zaartzaroan etorriko jako geldirik egoteko txanda. Bitartean... dabillela ibilli.
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