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Huitxoleak?
Zer da hori,
Raoreme?

Mexikoko triburik
zaharrenetako bat.

Han bizi naiz ni, 
Nayariteko herri txiki

batean.

Han 
bizi da.

Baina Tepic 
hire herritik oso

urruti zagok!

Aita herritik 
aspaldi joana da, eta

hilean behin hiriburura
hura ikustera joaten

uzten dit amak.

Begira! Iritsi gara 
autobusaren azken 

geltokira!

Eta zer 
egiten du hire

aitak Tepic-en?

Ama hemen 
egoten da 
nire zain.

Ama! Euskaldun 
hauek hona etortzen

lagundu didate 
Tepic-en galdu 

naizenean!

A, bai?

Eskerrik asko eta ongi etorri!
Ni Atelima naiz, Raoremeren

ama. Gure etxean gera 
zaitezkete nahi duzuen arte.

Ordu pare bateko
bidea daukagu 

eta oinez!



Raoremeren ama eta herria ezagutuko ditugu oraingoan, Aritz,

Joxe eta Eider bertara iritsiko baitira, egun batzuk igarotzera.

Herriko aztiarekin topo egitean, berriz, ezustekoa hartuko dute.
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Begira, Joxe, zuk 
hemen egin dezakezu lo.
Sentitzen dut ukuiluan 

izatea, baina zure tamainako
ohe bakarra hauxe da.

Ederki!

Ateri eutsiko
ahal dio!

Eta zuek biltegian
egin dezakezue lo.

Hango txabola 
hori da.

Hauek izango
dira zuen

oheak
Eiderrekin
bakarrik 

txabola berean?
Kontuz ibili,

Aritz!

Maletak utzi eta 
herrian bueltatxo bat 

egingo dugu

Ongi, 
goazen herria
ezagutzera

Raoremek eta
biok gure lotarako
txabolan etzango

gara

Herrian gaur egun 
ez da jende gehiegi bizi.

Gazte gehienak hiriburura
joan, eta gure ohiturak

galtzen dituzte.

Ji, ji, ji...

Hara!
Maraakatea!

Nor?

Maraakatea herriko 
aztia da. Zuek agurtzeko 
gogo handia edukiko du,

ikusiko duzue

Geroxeago
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Bera da antzinako 
ohiturak guztiz zaintzen
dituen bakarra. Lastozko
txabola batean bizi da.

Ongi etorri 
gure herrira! Ona 

izaten da beti jende 
berria ezagutzea

Oso herri polita
zuena! Tabernarik

ba al dago?

Ze izen du...?

Zer egin 
dut ba nik 
oraingoan?

Ez dakit zer gertatu
zaion; normalean oso
atsegina izaten da.

Hala ere, beste 
atzerritarrekin ere
berdin gertatu zen

Atzerritar
gehiago al

daude herrian,
ala?

Bai, orain dela hilabete, hiru
etnologo ingeles etorri ziren
erreportaje bat grabatzera.

Nahi baduzue, haien 
kanpadendara joango gara.

Oso jatorrak dira.



Istorioa behar bezala irakurri baduzu, galdera hauei erantzuteko gauza izango zara, ezta?

1. Norekin bizi da Raoreme?

a. Gurasoekin
b. Amarekin
c. Aitarekin

2. Non bizi da bere aita?

a. Tepic izeneko herri batean
b. Huitxoleekin 
c. Nayariten

3. Zergatik?

a. Aspaldi joan zelako herritik
b. Herrian bertan lanik ez zegoelako
c. Amarekin haserretu zelako

4. Nola hartu ditu Raoremeren amak Aritz eta bere lagunak?

a. Ezusteko handia izan da beretzat
b. Ez da gehiegi harritu eta bere etxera gonbidatu ditu
c. Gogo txarrez hartu ditu

5. Eta herriko aztiak?

a. Oso atsegina izan da beraiekin
b. Ez die ezer galdetu, ez baitzekien zer esan
c. Hasieran ondo, baina gero, ez dakigu zergatik, alde egin du

Errepara diezaiogun orain hizkuntzari. Badira testutik atera ditugun bi molde:

Ateri eutsiko ahal dio!
Ongi etorri!

Testuan bertan nola erabili diren ikusita, jakingo al zenuke bakoitzarekin bina esaldi idazten?

AHAL ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ONGI ETORRI ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 40. orrialdera

Hirugarren atal honi lotuta lan pixka bat jarri nahi dizuegu. Aurrekoan bezalaxe,
alde batetik, istorioarekin berarekin zerikusia duten ariketa pare bat. Bestetik, 
hizkuntzaren gainean hausnartzeko aukera ematen duen beste bat.
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