EUSKERAZALEAK

JUANTXO-TXIKI TXIMIÑO

ETA MATXANGO

Gizonak egiten dauena egiten saiatzen da tximiñoa eta matxangoa. Umetxoa be zure inguruan dabil, zuk
zer egingo, axe egiteko matxangoaren antzera.
"Umeak zer ikusi, a ikasi".
Ondoren, ikasitakoa egin. Ikusiak eta irudimenak ipintzen dautso motorra martxan, ikasitakoa egintza
biurtzeko.
* * *
Zenbat
eta
umea
umeago,
ainbat eta esan doguna egiago. Nortasunik ez daualako da
Umeago eta areago.
tximiñoa imitatzaille eta beste orren beste jazoten jako umetxoari be: zenbat eta norkia edo persona txikiagoa,
ainbat eta imitatzaille aundiagoa.
Danentzat dau ejenploak, indar aundia.
Baiña, nortasunik gitxien dabenentzat, indarrik aundiena.
Juantxo-txikik nortasun gitxi daula, agirian dago.
* * *
Umetxoen aurrean egiten dozuzunak, orretxeek egiteko gogoa eta irrika sortzen dautsezu barruan.

Gogo bizia.
Irrika larria.
Gogo eta irrika orrek eraginda zuk egiten dozuzanak egiten saiatuko da.
Zer ikusi, a ikasi.
Zer ikasi, a egin.
Orra Juantxo-txikiren jokabidea. Zezenak izan dira errian jaietan?
Ondoren, zezen-adarrak ikusiko dozuz umetoxen eskuetan jolaserako eta zezenlariak ugari erriko enparantzan. Ezpata-burrukak ikusi dauz zinean? Laister izango dira umetxoen eskuetan egur-ezpatak burrukarako.
* * *
jazoten
da
ideiakaz
be.
Era berean
Buru-barruko ideia, irudimena, gogaketa utsak, orreik be, sortzen dauskue irrika bat gogoan eta auxe da:
orreik egiten asteko gogoa.
Pentsamentu utsa, egite biurtu.
Pentsakizun biziak badira, irrika biziagoa eta gogoa sendoagoa.
Bizitasunaren neurriz, gogoaren aunditasuna. Ori alde batetik.
Bestetik, barriz, nortasuna txikiagoa eta irrika biziagoa. Irudimenaren bizitasuna eta nortasunaren ergeltasuna, biak jokatzen dabe batera umetxoa tximiño biurtzen.
Juantxo-txiki zer da?
Irudimen bizia alde batetik, eta bestetik nortasun eskasa, orregaitik sortzen jako barnean irudimenaren
irudiak egiteetan mamintzeko gogo bizia.
* * *
Bi irakatsi gogoangarriak

gai oneri buruzkoak:

Lenengoa:
Arduraz begiratu umetxoen aurrean zertzuk egiten dozuezan, oneixek egiten aleginduko da. Onak naiz
txarrak. Zuzenak naiz okerrak.
Bigarrena:
Kontuan artu zer ipuin eta zer edesti esaten dautsazuen Juantxo-txikiri, orreixek egiten aleginduko da.
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