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Zure konpromisoak mundua hobetzen du Esaldi hori 2017/2018 Kanpaina 
Instituzionaleko goiburua izan da. Bost hitz sendo horiek interpelatzen gaituzte, 
eta ez dute beren esanahia agortzen. Horregatik, haietan sakontzen jarraitu nahi 
dugu urte honetan leku berri batetik.

Zure: Zu, edonor zarela ere: ume, gazte, heldu, zahar, laiko, erlijioso… Dena 
zurekiko konpromisotik jaio da. Zugan bizi den Jainkoarekin. Zu, zure lekutik, 
zure esperientziatik, bestearengana hurbiltzen zara, haren min eta poztasunera. 
Haren oinetakoetan sartzen zara eta hortik, berdinetik berdinera, zuk munduan 
Jainkoaren Maitasunaren eragile bezala jarduten duzu. 

Konpromisoa: Eta zu, nondik hartzen duzu konpromisoa? Konpromisoarekin bizitzea 
kristauen bizimodua da. Konpromisoa hartzea entzuteko prest egotea da. Jesusek 
Gizakiarekin eta Munduarekin konpromisoa hartu zuen basamortuaren ostean, 
isiltasunean Aitaren zurrumurrua entzun ostean. Geu ere deituak eta gaituak izan gara 
entzuteko. Eta bestearekiko eta interpelatzen gaituen errealitatearekiko konpromisoan 
zehazteko. 

Hobetzen du: Konpromisoarekin bizitzea korrontearen kontra bizitzea da, eta 
korrontearen kontra bizitzea bestelako korrontea sortzea eta besteak batzera 
gonbidatzea da, errealitatea, gure ingurunea eta guztion bizi baldintzak hobetzeko 
helburuarekin. Hobetzea balio berria ekartzea da, gure ekintzei zentzu berria. 
Karitatearen esanahiaz hornitzea, gugan dagoen Maitasunetik jaiotako maitasunaz, 
denok batzen baikaitu eta Aita beraren seme-alaba gisa duin bihurtzen baikaitu. 

Mundua: Gure mundu honetan dena dago interkonektatua. Eta konexio horiei 
esker, Elizaren karitatezko ekintza bazter guztietara zabaldu daiteke, bihotz 
guztietara. Ekintza hori konpromiso pertsonaletik, bizitzaren konpromisotik eta 
hobetzeko jaio da, eta horrek mugitzen gaitu. Osotasun baten parte gara, eta 
Espiritua maitasun-energia bezala dabil bertatik. Gure azken konpromisoa hau 
da: gure bitartez Espirituak Jainkoaren Erreinua sorraraztea eta lurra berriztatzea. 

Aurkezpena
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Jarduera aurkibidea 

Zer aurkituko duzu gida honetan?

…zko bihotza dut

Uraren koloreak

Hortik abiatuta, aurtengo Kanpaina Instituzionalak hurrengo helburu hauek ditu: 

▶  Gure bihotza zabaltzea interpelatzen gaituen errealitateak eraldatu gaitzan.

▶  Bideak proposatzea gure bizi-estiloa, gure jarduteko modua, errealitateak 
eskatzen digunera egokitzeko.

▶  Gure ekintza konpromiso bihurtzea; gure konpromisoa, jarrera; gure jarrera, 
bizitza; gure bizitza, eraldaketa eta gure eraldaketak mundua hobetu dezan.

▶  Honetan bakarrik ez gaudela jakitun izatea. Espirituak gidatu eta Elizak 
laguntzen digu, Jesusen komunitateak eta haren dizipuluek.

Orrialde hauek tresnak, hausnarketa uneak, materiala eta bestelakoak eskaini nahi 
dizkizu gazteekiko kanpainaren helburuetan sakontzeko. Hainbat dinamikaren 
bitartez hauek landu ahal izango dituzu: nondik jarduten dugun eta norainoko 
konpromisoa ematen digun gure ekintzak; inguruko munduak nola interpelatzen 
gaituen, errealitateak “zipriztindu” eta aldatu gaitzan; zer egin dezakegun gure 
mundua zaintzeko eta hobetzeko…

Dinamika bakoitzean azalpen laburra eta horren helburuak izango dituzu; 
gauzatzeko materialak; ekiteko proposamena jardueraren osterako eta 
hausnartzeko eta otoitz egiteko une bat.

Mundua guztiona da

Benetako 
erreportariak
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…zko bihotza dut
  Helburuak:  
Emozioak, bestearen irudia eta autoirudia landu. 
Gure ekintzak aldatu daitezkeela 
erakutsi, nondik burutzen ditugun.

Materialak

Paperak, margoak, artaziak.

Bideoa: 

1. jarduera

Lorearen gizona Mark Ludy. EDAF argitaletxea. 2006

https://www.youtube.com/watch?v=n8UN3BuqRMQ

Zer egingo dugu?

Umeei bihotz handi bat marrazteko proposatzen diegu, eta zertaz beteko duten 
esan beharko digute, zerezkoa izatea nahiko luketen. Laguntzeko adibideak jarri 
ditzakegu: txokolatezko bihotza oso gozoa litzateke; burdinazko bihotza oso gogorra 
litzateke; jostailuzko bihotza oso dibertigarria litzateke… Behin ume bakoitzak bere 
bihotza zerezkoa den aukeratu duenean, galdetuko diegu nolakoa litzatekeen 
bihotz hori duen pertsona bat: txokolatezkoa bada gozoa litzateke, eta beroarekiko, 
maitasunarekiko oso sentikorra (urtu liteke); burdinazkoa bada hotza eta gogorra 
litzateke eta, aldi berean, sendoa eta segurua; jostailuzkoa bada dibertigarria litzateke 
eta, agian, ez oso serioa… Pertsona horien inguruko galderak egin ditzakegu: Zein da 
haren janaririk gogokoena? Zerk ponpatzen du bihotz hori? Zer egin dezake eta zer 
ez? Zer gertatzen zaio beldurra duenean? Zein lirateke haren zaletasunak? Zein da 
haren arrisku nagusia? Norekin moldatzen da ondo eta norekin txarto?...
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Orain, Lorearen gizona bideoa ikusiko dugu. Bertan, gizon batek auzo bateko 
bizimodua aldatzen du loreak oparituz. Bideoaren ostean, bertaratuei hauxe 
galdetuko diegu: Zerezko bihotza du ipuineko gizonak? Eta aurreko galderak 
errepikatuko ditugu.

Azkenik, zerezko bihotza izan nahiko genukeen galdetuko diogu geure buruari. 
Ume bakoitzak bihotzerako nahiko lukeen materialean pentsatuko du eta zergatik, 
eta taldean azalduko du. Ondoren, komentatu eta bakoitzak beren lagunen 
bihotzetarako alternatibak planteatuko ditu, nola jokatuko luketen bihotz hori 
balute, zer ezaugarri duen horrelako bihotza merezi izateko... 

Animatzeko, adibide batzuk jarri ditzakegu: Candelak gasolinazko bihotza du, 
autoak eta motoak maite dituelako; Rodrigok letrazko bihotza du, irakurtzea 
maite duelako; Sarak koltxoi eta izarazko bihotza du, oso lotia delako; Mariok 
marmeladazko bihotza du, oso gozoa delako…

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Ume bakoitzak hasieran marraztutako bihotzean idatziko du zerezkoa izango 
den. Bihotz horiek guztiak amaierako esker-ematean eskainiko dira. Umeei gonbita 
egingo diegu beren bihotza eskaintzen dutenean hauxe esan dezaten: Eskerrik asko 
……zko bihotza izateagatik, horren bitartez …….. eman ahal dudalako.
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Nire eskuak bedeinkatu  
(Sabine Naegeli)

Jauna, bedeinkatu nire eskuak 
Delikatuak izan daitezen eta hartzea jakin dezaten 

Inoiz estutu gabe, 
eman dezaten kalkulatu gabe 

eta bedeinkatzeko eta kontsolatzeko indarra izan dezaten.

Jauna, bedeinkatu nire begiak 
beharra ikus dezaten 

eta inoiz ahaztu ez dezaten inor itsutzen ez duena; 
azaleraren atzetik ikus dezaten 
besteak zoriontsu senti daitezen 

nire ikuskeragatik.

Jauna, bedeinkatu nire belarriak 
zure ahotsa entzun dezaten 

eta argi jaso dezaten 
atsekabeen oihua; 

sorgor gera daitezen 
alferreko zaraten eta hitzontzikeriaren aurrean, 

baina ez deitzen duten  
eta entzutea eta ulertzea eskatzen duten ahotsen aurrean  

nire erosotasuna asaldatzen badute ere.

Jauna, bedeinkatu nire ahoa 
zure testigantza eman dezan 

eta mintzen eta suntsitzen duen ezer esan ez dezan; 
arintzen duten hitzak besterik ahoskatu ez dezan, 

konfidentziak eta sekretuak inoiz traizionatu ez ditzan, 
irribarreak sortu ditzan.

Jauna, bedeinkatu nire bihotza 
zure Espirituaren tenplu bizia izan dadin 

eta beroa eta aterpea eman ditzan; 
barkatzen eta konprenitzen bihotz-zabala izan dadin 

eta mina eta poza partekatzen ikas dezan 
maitasun handiz. 

Jainko neurea, ni baliatu nazazun 
naizen guztiarekin, eta daukadan guztiarekin.
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2. jarduera

Mundua guztiona da
 Helburuak:  
Munduaren egoeraren inguruko kontzientzia hartu. 
Zerbait zehatza egiteko konpromisoa hartu 
mundua zaintzeko, guztion etxea baita.

Materialak

Abestia 
Mundua guztiona da.  

Letra eta Musika: Luis Guitarra. 2010ean grabatua Edelvives argitaletxerako.

https://www.youtube.com/watch?v=LWJlp4aYavI

El mundo es de todos, de todos, de todos 
y todos cabemos en él. 

El mundo es de todos, de todos, de todos 
y todos cabemos en él. 

¿Por qué los animales se mueren? 
¿Por qué en los polos hace calor? 
¿Por qué contaminamos el aire? 

¿Por qué oscurecemos el sol? 
¿Por qué desaparecen las plantas? 

¿Por qué hay quien se dedica a manchar 
la tierra, los mares, las nubes 

y luego no quiere limpiar? 
El mundo es de todos… 

¿Por qué hay países siempre con guerra? 
¿Por qué la gente tiene que huír? 
¿Por qué las fronteras se cierran 
a los que no han nacido aquí? 

¿Por qué hay quien se despierta en las calles? 
¿Por qué hay quien nunca ha sido feliz? 
¿Por qué en mi casa tengo seis camas 

si luego nadie viene a dormir? 
El mundo es de todos, de todos...
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Zer egingo dugu?

Jardueraren hasieran Luis Guitarraren Mundua guztiona da kanta entzungo dugu. 
Ondoren, umeekin, planteatutako galdera batzuen erantzunak bilatuko ditugu 
eztabaida irekian eta hauxe galdetuko diogu geure buruari: Mundua guztiona 
bada, zer egin dezaket hobetzeko?

Begiraleak uste duenean nahikoa eztabaidatu dela, umeen artean egunkari eta 
aldizkariak, artazi eta orriak banatuko ditu, eta munduaren berri ematen duten 
esaldiak bilatzeko eskatuko die, nola dagoen, zelan hobetu daitekeen… berrien 
titularrak, iragarkiak… ingurumenaz, immigrazioaz, gerrez, etxegabeez eta abestiko 
beste gaiez. Mundua nola dagoen azaltzen duten esaldiak, baina baita hobetzeko 
ideiak ematen dituztenak ere. 

Moztutako esaldiekin, jardueraren bukaeran poema/adierazpena sortuko dugu, 
mundua nola dagoen eta aldatzeko zer egin daitekeen azaltzeko, eta kartoi mehe 
batean itsatsiko ditugu. 
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Otoitza  
(Carlo Maria Martini)

Baldin eta zerua, zuhaizti bat, erreka bat 
kontenplatzen gelditu bazara, 

eta «edertasuna» deitzen duzun horrek 
hunkitu bazaitu …; 

edo bat batean gogoa sentitu baduzu kantatzeko, 
edo distantzia bat korritzeko, 

«poza» deitzen duzun horregatik …; 
baldin eta txundituta zeure buruari galdetu badiozu, 

nola izan zaitezkeen zu, hain zuzen zu, 
hurreko batek maitatua … 

uler dezakezu goresteak duen esanahia

Bozkariatu! 
(Dom Hélder Câmara)

Bizitzeko mila arrazoi badituzu, 
bakarrik sentitzeari utzi badiozu, 

abesteko gogoekin esnatzen bazara, 
denak hitz egiten badizu 

-bideko harriek 
eta zeruko izarrek,  

narras doazen ipurtargiek 
eta arrainek, itsasoko jaun-andreek-, 

haizeak entzun  
eta isiltasuna entzuten baduzu, 

bozkariatu! 
Maitasuna zurekin dabil, 

zure adiskidea da, 
zure anai-arreba da…

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Adierazpena/poema saioaren bukaeran eskainiko da, otoitz egiteko eta eskerrak 
emateko une batean. 
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Benetako erreportariak
 Helburuak:  
Espiritu kritikoa garatu irakurtzen, entzuten, ikusten… 
dugunaren aurrean. 
Munduan gertatzen dena eta kezkatzen 
gaituena kontatzeko modu propioa sortu.

Materialak

Egunkariak, aldizkariak, itsaskia, artaziak, idazteko materiala.

Aukeran, euskarri elektronikoa erabil daiteke (tableta, ordenagailua…) albisteak 
eta irudiak bilatzeko.

Zer egingo dugu?

Pertsona bakoitza errealitatera hurbildu eta harekin inplikatzen da bere egoera 
zehatzetik. Eta horretan dugun ikuskerak konpromisoa hartzera eramango gaitu, 
edo ezaxola eta bizkarra ematera. Oro har, zaila da errealitatearen interpretazioak 
aurkitzea txikienen begien bitartez. Horregatik, dinamika horrekin haien 
ikuspegitik kontatzeko aukera emango diegu: Gure egunkari propioa sortuko 
dugu interesatzen eta kezkatzen gaituzten berriak kontatzeko. Horretarako, 
bestelako egunkari, aldizkari edota webguneetan bilatuko dugu informazioa. 

Animatzaileak parte-hartzaileei materiala emango die: Egunkariak, aldizkariak… eta 
gonbita egingo die berak proposatutako gai baten inguruko 
albisteak aukeratu ditzaten. Gaia kanpainan 
proposatutako linea batetik irtengo da: Gizakien 
mugikortasuna (migrazioak, errefuxiatuak…); 
sormena zaindu (ingurumena, energiak, 
natura, mundua zaintzea, baliabide 
mugatuak…); gizarte ekonomia (bidezko 
merkataritza, desberdinkeria, pobrezia…). 

Lehenengo irudiak, titularrak… aukeratuko 
ditugu eta gero umeak gonbidatuko 

3. jarduera
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ditugu beren hitzekin ikusi eta irakurtzen dutena konta dezaten, iritziak, 
konponbideak, kritikak… egin ditzaten. Begiraleak albiste bakoitzetik esandakoa 
jasoko du eta hurbileko adibideren batean pentsatzera gonbidatuko ditu, 
komentatutakoarekin lotuta. Herrian, auzoan, ikastetxean, parrokian… 
gertatutako zerbait. Hausnarketekin eta aukeratutako irudi guztiekin, taldeka 
eta begiraleak lagunduta, parte-hartzaileek albiste batzuk berridatziko dituzte 
eta beren egunkari/aldizkari propioa sortuko dute, beren ikuspuntutik munduan 
gertatzen dena azaldu dezaten. Dokumentu hori beste ikastaro/taldetan erakutsi 
ahal izango da eta horixe bera egitera gonbidatu.

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Errealitatearekin dugun inplikazioa, gure konpromisoa, munduaren inguruan dugun 
ikuskeraren eta kontatzeko moduaren araberakoa da. Errealitatera hurbiltzea 
ausarta izatea eta bizi dugun erara kontatzea da. 

Denok dugu zerbait esateko pobreziaz, ingurumenaz, herrialdea utzi behar dutenez… 
Denok dugu zerbait egiteko egoera horiek pairatzen dituztenei laguntzeko. Eta 
hasteko errealitate hori ezagutu eta gure esperientziatik kontatu behar da.

Si puedo  
(Grevnille Kleiser)

Zerbait, gaur, egin ahal badut, 
zerbitzuren bat egin ahal badut, 

ondo esandako zerbait esan ahal badut, 
esadazu nola egin, Jauna.

Gizakien akats bat konpondu ahal badut, 
nire ondokoari indarrak eman ahal badizkiot, 

nire kantuarekin alaitu ahal badut, 
esadazu nola egin, Jauna.

Zorigabeari lagundu ahal badiot, 
zamaren bat arindu ahal badut, 

alaitasun gehiago hedatu ahal badut, 
esadazu nola egin, Jauna.
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4. jarduera

Uraren koloreak
 Helburuak:  
Lagundu nahi badugu, geure burua aldatzen utzi behar 
dugu. 
Umeei erakutsi errealitatea (mundua) zentzu batera edo 
bestera aldatzen dela, eskaintzen dugunaren arabera.

Materialak

Urez betetako pote garden batzuk eta tindagaiak ura hainbat tonotan 
koloreztatzeko. Tindagai horiek ziropak, ilerako tindagaiak… izan daitezke. Lau 
kolore beharko ditugu: gorria, beltza, urdina, horia. 

Ipuina: Koloretako herria (Ikusi “Zer egingo dugu?” atala)

Zer egingo dugu?

Oso berezia den herri baten istorioa kontatuko dugu. Begiraleak kontatu/irakurri 
ahala, pasarte batzuk erakutsiko ditu narrazioan adierazten diren bezala. 

Istorioaren amaieran, eztabaidatxoa zabalduko da parte-hartzaileen artean, eta 
adierazitako urratsak jarraitu ahal izango dira. 

Behin batean, herri bateko biztanleek txandaka baratze kolektiboa zaindu eta 
ureztatzen zuten, eta igandeetan umeak eta nagusiak plazan elkartzen ziren 
dantzatzeko, dominoan jokatzeko eta futbolean aritzeko. Herri honetan lau 
familiak bakarrik zuten putzu propioa. Gainerakoek baratze komunitarioa 
ureztatzen zuen iturritik hartzen zuten.
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Behin batean baratzeko iturria lehor agertu zen. Inork ez zekien zer gertatu zen, 
baina iturritik ez zetorren tantarik ere. Alkateak lan-taldea elkartu zuen eta, 
bilera estu baten ostean, oso modu dramatikoan bukatu zen:

— Ur eskasiaren ondorioz, hemendik aurrera, baratzea mantendu nahi 
badugu, putzu pribatuei eskatu beharko diegu laguntza. 

Inplikatutako biztanleek oso era desberdinetan hartu zuten araua. Gehienek 
gogo txarrez edo baldintzekin.

Lehen astean Etxandi familiari tokatu zitzaion baratzea zaintzea. Etxandi 
aitonak, eta seme-alaba eta biloba guztiekin batera, herria elkartu zuen plazan 
eta hauxe esan zien:

— Herriko Etxanditarrak garenez, pozik emango dugu gure ura gainerakoek 
gure eskuzabaltasunetik etekina atera dezaten. Baina trukean gure familiaren 
omenezko kale berria nahi dugu, baita gure fundatzailearen estatua bat ere 
baratzeko fruta-arbolen ondoan. 

Udalak eskariak onartu zituen, bestela uztak galtzeko arriskua zegoelako. Eta 
Etxandi familia baratzea ureztatzen hasi zen. Egin ahala, Etxanditar guztiek argi 
uzten zuten beraiengatik izan ez balitz ez zen bizirik egongo ez baratzerik, ez 
herririk ezta oilarrik edo kaleko txakurrik. Eta lehen ur-tanta baratzean erori 
zenean (begiraleak, kontu handiz, tindagai urdin pixka bat botatzen du lehen 
poteko uraren gainean), zuhaitzak, sasiak eta fruitu guztiak urdin bihurtu ziren, 
haien zain harroetatik zebilen odola bezala. Eta inor ez zen ausartu horiek jatera.

Astebete igaro zen eta Aberasturi familiaren txanda izan zen. Herrian inork 
baino diru eta jabetza gehiago zituen. Herri osoa plaza nagusian bilduta, 
hauxe esan zuten: 

— Pentsatu ostean, gure ura ematea onartzen dugu herriko Udaletxea eta 
Eliza eraberritu eta kaleen mantentze-lanak egiteko obretarako kontzesioen 
truke.

Udalak eskariak onartu zituen, bestela uztak galtzeko arriskua zegoelako. 
Eta Aberasturi familia baratzea ureztatzen hasi zen. Egin ahala, Aberasturitar 
guztiek argi utzi zuten haiei esker herriak aurrera egingo zuela eta eskualdeko 
modernoena eta dotoreena bihurtuko litzatekeela, eta Apezpikua ere etorriko 
litzatekeela igandero meza ematera eraiki behar zuten sekulako eliza berrian. 
Eta lehen ur tanta baratzean erori zenean (Begiraleak, kontu handiz, tindagai 
hori pixka bat botako du bigarren poteko uraren gainean), zuhaitzak, sasiak eta 
fruitu guztiak hori bihurtu ziren, beren etxeko milaka txanpon urre-kolorekoak 
bezala. Eta inor ez zen ausartu horiek jatera.

Hurrengo astea Zeken familiaren txanda izan zen, eta herriko egoera kritikoaren 
aurrean, aukera ikusi zuten merezitako aitortza behingoz lortzeko. Herria plazan 
elkartuta, beren baldintzak jarri zituzten: 

— Pozik gure urak lagako ditugu Etxanditarrek eta Aberasturitarrek baratzean 
eragindako arazoa konpontzeko. Baina trukean Putzuko Markesak titulua 
jaso nahi dugu, baita gure familiarentzako bizi osorako pentsioa ere.
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Udalak eskariak onartu zituen, bestela uztak galtzeko arriskua zegoelako. Eta 
Zeken familia baratzea ureztatzen hasi zen. Egin ahala, denek amets egiten zuten 
aurretik zabaltzen ari zen etorkizunarekin: audientziak, luxuak eta erosotasunak. 
Eta lehen ur tanta baratzean erori zenean (Begiraleak, kontu handiz, tindagai 
beltz pixka bat botako du hirugarren poteko uraren gainean), zuhaitzak, sasiak 
eta fruitu guztiak beltz bihurtu ziren, elikatzen zituen inbidia bezala. Eta inor ez zen 
ausartu horiek jatera.

Astebete geroago, Udalak putzua zuen laugarren eta azken familiarengana jo zuen, 
ureztatzeko ardura har zezan neguko euriteak iritsi arte: Inoizez familiak, herria 
plaza nagusian elkartuta, oso haserre egin zuten protesta:

— Inoiz ez! Inoiz ez! Inoiz ez dugu gure ura eskainiko alfer koadrila batek 
etekina atera dezan!

Udala konbentzitzen saiatu zen eta azkenean lortu egin zuen, bestela uztak 
galtzeko arriskua zegoelako. Eta Inoizez familia baratzea ureztatzen hasi zen. Aldi 
berean, denak kexaka eta marmarka aritu ziren, baratzea ureztatu behar zutelako. 
Eta lehen ur tanta baratzean erori zenean (Begiraleak, kontu handiz, tindagai 
gorri pixka bat botako du hirugarren poteko uraren gainean), zuhaitzak, sasiak 
eta fruitu guztiak gorri bihurtu ziren, mugiarazten zituen gorrotoa bezala. Eta inor 
ez zen ausartu horiek jatera.

Etsituta, Alkateak berriro elkartu zuen bere lan-taldea. Izan ere, herrian ez zegoen 
putzu gehiagorik eta ur-erreserba gero eta eskasagoa zen. Ordurako, pertsonek eta 
abereek hiru hilabetez edateko besterik ez zegoen. Asko eztabaidatu eta hausnartu 
arren, ez zuten konponbiderik aurkitu. Alkateak herria elkartu zuen plazan berri 
txarra jakinarazteko. Baina hitz egin aurretik, Neubai familiako baserritar gazte 
batek hitza hartu nahi izan zuen.

— Lagunok, ez dakit balioko duen, baina neure familia eta ni neu prest gaude 
gure ur pixka batekin baratzea ureztatzeko. 

Alkateak, gainerako herritarrek bezala, bazekien baserritarraren proposamena 
alferrik izango zela. Baina haren eskuzabaltasunagatik hunkituta, hauxe 
galdetu zion: 

— Eta zer nahi duzu trukean?

— Dagokigun uzta zatiarekin nahikoa dut –erantzun zuen.

Udalak eskariak onartu zituen, uztak seguru galduko zirela jakinda ere. Eta Neubai 
familia baratzea ureztatzen hasi zen. Egin ahala, denek abestu eta txistu egiten 
zuten. Eta lehen ur tanta baratzean erori zenean (Begiraleak, kontu handiz, ur/
alkohol.. (zerbait garden) pixka bat botako du bosgarren poteko uraren gainean), 
zuhaitzek, sasiek eta fruitu guztiek beren kolorea berreskuratu eta fruituak eman 
zituzten. Eta baratzeko iturritik berriro ere ur fresko eta garbia isuri zen, Neubai 
elikatzen zuen asmoa bezala. 

Javier Fonseca García-Donas
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Eztabaidatzeko gaiak

Zer iruditu zaizue ipuina? Zer esan nahi dute uretako koloreek? Ur beltzez, urdinez, 
gorriz… ureztatutako fruta jango zenuke? Ahalko bazenu, zer ur aukeratuko 
zenuke ureztatzeko? Noiz ikusi dugu geure burua ureztatzen, zaintzen edo besteei 
laguntzen kolore horietako batetik?

Begiraleak taldearen erantzunak eta hausnarketak jasoko ditu eta sistematizatzen 
saiatuko da. Ondoren, itxierako otoitzean eskainiko dira.

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Jarduten dugunean, zer koloretakoa da egiten duguna? Zergatik egiten dugu? Ez 
da nahikoa egitearekin, martxan jartzearekin. Arrazoia izan behar da, mugiarazten 
gaituen kolore bat. Eta kolore horietako bakoitzak gure ekintza markatuko du 
onerako ala txarrerako. Eta guk aukeratu ahal dugu. Zubiak osatzen dituzten 
harrien antzera, gure konpromisoa elikatzen duten ekintzek indartsuak eta 
seguruak izan behar dute. Horrela bakarrik eraikiko ditugu maitasunezko zubiak.

Zubiak 
(Dulce María Loynaz)

Zubi adeitsu bat prestu zintzilikatuta ikusi nuen 
haitz tente batetik haitz tente batera 

amildegi beltz, sakon eta misteriotsuaren gainean  
lurrean irekita aho erraldoi baten antzera.

Nik beste zubi on bat ikusi nuen  
ibai ilun eta sakon baten bi ertzak batzen, eta haren ur aldakorrek 

haserre zeramatzan ontzitxo ahulak 
eta urruneko arroketan talka egin eta apurtzen ziren. 

Beste zubi bat ere ikusi nuen zintzilik 
hodei zaputzen artean ia ezkutuan… 

Eta haren bizkar harmoniatsuak garaile batzen zituen, 
keinu loriatsu batean, bi mendi-gailur!...

Zubiak, zubi adeitsuak… Zuen bihurgune ausartak 
haitzak, mendiak, erriberak batzen ditu beldurrik gabe… 

Eta oraindik bizitzaren amildegi sakonaren gainean, 
arima guztientzako maitasunezko zubirik ez egotea ere...!
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