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Ipurterre 200

bbehin batean neska polit
bat bizi zen basoan.
Beste egun batean nes-

katila joan zen basora lore-
ak hartzera, baina momentu
batean ‘tukutu’ entzun zuen.

-Hara, zaldi bat! Kers dei-
tuko diot.

Eta horrela hazi zuen, aze-
narioak eta udan ematen.

Hala bazan ala ez bazan,
sar dadila kalabazan.

Enekoren zaldia

LH 1 zikloa (b eredua)

PPaauullaa
MMoorraalleess

eegun batean ahatetxo bat arraultzatik
irten zen. Han agertu zen laku izoztu
batean. Ahateak salto eta salto egiten

zuen, baina izotza ez zen apurtzen eta baso-
ra joan zen. Han untxia ikusi zuen eta esan
zion:

-Lagunduko didazu?

-Bai, lagunduko dizut.
Hara joan ziren biak. Ahateak salto bat

eman zuen, baina izotza ez zen apurtzen eta
Xabiertxo elefanteari deitu zion.

-Lagunduko didazu?
-Bai!!
Ahatetxoak, untxiak eta Xabiertxo elefante-

ak laku izoztua apurtzea lortu zuten. Horrela,
animalia guztiek ura edatea lortu zuten eta
arrainek euren poztasuna adierazi zuten ure-
tan saltoak ematen.

Laku izoztua eta ahatetxoa
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LH 1 zikloa (d eredua)
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bbazen behin inurri bat
zuhaitz baten azpian
bizi zena. Txiki deitzen

zen, eta gauero bere aitonak
itsasoa nolakoa zen kontatzen
zion. Egun batean Txikik
motxila hartu eta itsasoa eza-
gutzera joan zen.

Ibili eta ibili, inurri gorriak
ikusi zituen eta belar luzeetara
joan zen, pentsatzen zuen
borroka egingo zutela, baina
inurri gorriek ez zuten Txiki
ikusi eta aurrera jarraitu zuen.

Aurrerago tximeleta bat
ikusi zuen eta esan zion:

-Ba al dakizu non dagoen
putzu handi hori?

Eta tximeletak erantzun
zion:

-Zein putzu?
-Ba itsasoa deitzen diotena.
-Ba ez dakit non dagoen,

galde iezaiozu suge horri.
Baina sugeak Txiki jan nahi

zuen eta hau kilker baten
zulora joan zen.

Kilkerrak susto handia hartu
zuen eta esan zion:

-Zer egiten ari zara hemen?
-Ba suge bat nire atzetik

zetorren ni jateko eta horre-
gatik sartu naiz hemen.

Sugeak alde egin zuenean
Txiki irten zen eta urrutian
gauza urdin bat ikusi zuen,
hara joan zen.

Iritsi zenean itsasoa zela
konturatu zen eta oso biz-
kor bertara joan zen, ura
edan zuen eta oso txarra
iruditu zitzaion. Orduan
han zegoen marigorringo
batek esan zion:

-Itsasoko ura gazia da eta
arrainak bizi dira hor.

Orduan Txikik arrain bat
ikusi zuen eta bere gainera
igo zen, jolasten egon zen.
Inguru horretan egun bi gel-
ditu zen eta azkenean bere
etxera bueltatzea erabaki
zuen. Bidaia luzea zenez,
marigorringo baten gaine-
an joan zen. Bere etxera iri-

tsi zenean, denok bere zain
zeuden eta itsasoa benetan
nolakoa zen esan zien.

Urte bi geroago Aneta ize-
neko inurri bat joan zen itsa-
soa ezagutzera, baina hila-
beteak eta hilabeteak pasatu
ziren eta Aneta ez zen itzuli,
eta denak kezkatzen hasi
ziren.

Txiki pentsatzen aritu zen,
ideia asko bururatu zitzaiz-
kion, hilda egongo zela, nor-
baitek beraren morroi bezala
hartuko zuela… Gauza
gehiago. Familia guztiek
gauza bera pentsatzen
zuten.

Egun batean Aneta etorri
zen eta denak OSO OSO
pozik jarri ziren eta HALA
BAZAN EDO EZ BAZAN
SAR DADILA KALABAZAN
ETA ATERA DADILA
U N T Z A G A K O
PLAZAN.

Inurria

LH 2 zikloa (d eredua)

MMiikkeell
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dduela urte asko baziren
ume batzuk Unax,
Lierni, Oier eta Ariane

izenekoak. ‘Bake eta bare’
izeneko herri txiki batean bizi
ziren; han, haizea, hosto-
hotsa, txori kantak… ziren
nagusi; hiriko zaratak ezeza-
gun zirelarik.

Urte batzuk lehenago pen-
tsaezina bazen ere, gure gaz-
tetxo hauei ideia bat otu
zitzaien: musika talde bat sor-
tzea. Berria zabaldu orduko
herriko nagusiek esan zieten
baldintza bakarra bete behar
zutela: herriko lasaitasuna ez
haustea. Baldintza horrek
gure gaztetxoei pentsarazi
egin zien:

-Zer erabil dezakegu zarata
handirik ez egiteko eta aldi
berean denon gustokoa izate-
ko? –esan zuen Unaxek.

-Naturak eskaintzen dizki-

gun hainbat material zergatik
ez erabili (makilak, kainabe-
rak, hatxintxarrak…)? –eran-
tzun zuen Liernik.

-Saia gaitezen! –denok aho
batez.

Horrela ‘NATUR HEY’ ize-
neko talde bat osatu zuten,

herriz-herri emanaldiak eskai-
niz guztiz ospetsuak egin
ziren.

Azkenik, herritarrek gazte-
en ideia onartu zuten, alde
batetik eskatutako baldintza
bete eta bestalde eginiko lana
miresgarria izan baitzen.

Naturari esker
beteriko ametsa
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LH 2 zikloa (b eredua)
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bbazen behin 2009ko
martxoaren 2an Urko
mendian gertatu zen

istorioa. Urko mendia Eibar
herriko mendi polit bat da,
berde-berdea eta oso aldapa-
tsua. Eibar herriko herritarrak
askotan joaten dira mendi
horretara, eguzkiak asko
jotzen duelako. Natura asko
dago eta txoritxo eta animali-
txoak oso ondo bizi dira.
Mendi alde hartatik baserritxo
bat dago, Sosola baserria.
Zurixka eta leiho aldeak
laranjatxoak, hor bizi da gure
protagonista, Maider. Ile
marroixka, bi koletekin,
begiak ilearen antzekoak,
sudur fina, aho mehea eta
esku txikiak ditu.

Egun batean, Maider men-
ditik paseotxo bat egiten zebi-
lela, aldapa luze batean

gizon indartsu eta sendoak
ikusi zituen, kamiseta urdina
zuten eta kamisetaren atzeal-
dean Eibarko armarria zeu-
katen.

Maider pentsatzen hasi eta
momentuan gizonei eskuan
motosierra ikusi zien zuhai-
tzak mozteko eta beste gizon
batzuk loreak kentzen zeu-
den. Maiderrek haserretuta
ezer esan gabe alde egin
zuen toki hartatik eta udale-
txera joan zen.

Udaletxera heldu zenean
alkatearekin hitz egin zuen,
baina ezetz esan zion, agindu
hori ezin zela aldatu. Orduan
Maider amorratuta udaletxe-
tik atera eta paseoko aulki
marroixka batean eseri zen.
Handik bost minutura ideia
bat etorri zitzaion burura,
agenda 21-eko enpresetara
joatea eta zuzendariarekin
hitz egitea horreri buruz, eta
horixe bera egin zuen. Den-
dena kontatu ondoren zuzen-
daria serio jarri eta agenda

Natura salbatzen
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21-eko bazkide guztiei dei
egin zien bere bulegora joate-
ko. 

Denak bulegoan zeude-
nean berria kontatu eta
denak harrituta gelditu
ziren. Bazkide bati ideia
bat etorri zitzaion burura,
den-denak udaletxera joan
protesta askoz handiagoa
egitera eta gertatu zen guz-
tia aldatzera.

Udaletxera heldu zirenean

denak pilatuta sartu eta denak
batera esaten ari ziren gertatu
zen guztia aldatzeko, baina
alkatea kokoteraino jarrita
altxatu eta ezetz eta ezetz
esaten hasi zen.

Bat batean denak ixil-ixi-
lik gelditu ziren bi edo hiru
segundu. Maiderri beste
ideia bat bururatu zitzaion
eta zuzendariari belarrira
kontatu zion: Loradendara
joatea zuhaitz mota askoren
haziak hartu eta lore mota
askotako haziak erostea,
gero mendian landatzeko.

Handik hilabetera udabe-
rria hasi eta zuhaitz landa-
re eta animali guztiak oso
ondo bizi izan ziren. Egun
horretan Maider eta bere
talde guztia egun pasa joan
ziren pik-nika egitera eta
mendiko natura zaintzera.

Eta handik aurrera horre-
lako zeozer gertatu ezkero
lore dendara joango zire-
la hazi bila esan zuen
Maiderrek.

LH 3 zikloa (d eredua)

NNeerreeaa
EErreeññaa
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nnik Oker dut izena, urte
1eko txakurra naiz, ile
marroi argia daukat,

begi marroiak eta Golden
Retrieber bat naiz.

Gaur bazkaldu ondoren
nire jabearen semearekin
jolasten hasi naiz.
Lehendabizi frisbiarekin
jolastu dugu, asko nekatu
gara eta ura edatera joan
gara. Ura oso hotza zego-
en, baina oso gozoa. Gero
foballean jokatu dugu,
baina nahi gabe koska egin
diot, Mikel negarrez hasi
da eta nire jabeak benda
bat ipini dio. Ni makil bate-
kin jo nau, min asko eduki
dut aste osoan eta uste dut
hanka apurtuta dudala,
baina bihar kanpinera
goaz kotxean.

Bederatzietan jaiki naiz
eta oso arraroa iruditu zait,
batez ere janaririk ez didate-
lako ekarri. Kotxean sartze-
rakoan denek oso haserre
begiratu didate. Hona aile-
gatu garenean taberna bate-

ra sartu dira eta irteterakoan
kotxean, eta nitaz ahaztu
dira.

Bi egun pasatu ondoren
argalago nago, gose asko
daukat eta ilea erortzen hasi
zait. Jendeak ni ikustean
argazkiak eta argazkiak egi-
ten dizkidate, baina inork ez
dit ura edo janaririk bota-
tzen.

Goseturik nago eta lau
egun bakarrik daramatzat
hemen, baina bosgarren
egunean gauza on bat ger-
tatu zait. Andra bat todote-
rreno batekin etorri da niga-
na eta esan dit ea mortade-
la nahi nuen. Ura eta morta-
dela ipini didanean nik bost
segundutan jan dut dena.

Andreak kotxean sartu nau
eta bere etxera eraman
aurretik klinika batera era-
man nau. Medikuari esan
dio hanka apurtuta dudala
eta eskaiola ipini eta etxera
bueltatu gara. Medikuak ere
esan dit atsedena eta ur
asko hartzeko, eta asko
jateko ilea eta gorputza
berreskuratzeko.

Hiru hilabete pasatu dira
eta ni oso pozik nago nire
emaztea eta nire ume
biekin, eta hau dena
andreari zor diot.

Txakurraren begietatik

LH 3 zikloa (b eredua)

SSaarraa
CCaarrbboonneerroo
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eez dakit zertarako deitu
zidan Oierrek, baina oso
garrantzitsua zela esan

zidan eta nahiko urduri zegoe-
la ematen zuen. Gainera derri-
gorrez bakarrik joan behar
nintzela esan zidan beste lagu-
nik eraman gabe. Normalean,
bost pertsona ibiltzen ginen
batera, mutil bi (Oier eta
Haritz) eta hiru neska (Nora,
Miren eta hirurok), eta arazo
larriren bat zuenean
Haritzengana jotzen zuela
pentsatzen nuen, ordura arte.
Baina ez nuen Oier inoiz hain
larrituta nabaritu, eta hori txiki
txikitatik lagun minak ginela.

Berarekin geratutako lekura,
hilerri ondoko parkera, 20
minutu lehenago iritsi nintzen,
hain urduri negoen nire lagu-
nagatik. Nire mp4-a piztera
nindoan momentuan, hilerrira
sartzea pentsatu nuen, jende
asko ikusi bainuen. Norbait
hilobiratzen ari zirela kontura-
tu nintzen (baina, zer pentsa-
tzen nuen gertatuko zela hile-
rrian, ba?) eta kanpora irteteko
buelta eman nuen momentuan
‘shock’-ean geratu nintzen.
Nire ondoan zegoen zuhaitze-
an mutil bat ikusi nuen, bizitza
osoan ikusitako mutilik ederre-
na, baina baita beldurgarriena
ere. Ile nahiko luzea zuen,
beltz-beltza eta begi berde
handi politak. Nahiko altua
zen eta azal zuri-zuria zuen.

Ez nekien zergatik, baina zer-
baitek handik korrika alde egi-
teko esaten zidan, mutil hura
ez zela segurua niretzat. Baina
hipnotizatuta bezala nengoen.
Gure begiradak elkartu zirene-
an, bizitza osoan sentitu ez
nuen zerbait pasatu zitzaidan.
Deskarga elektriko bat jasatea
bezala izan zen, baina aldi
berean hegan irten nintekeela
sentitu nuen. Munduan gu biok
besterik ez ginela iruditu zitzai-
dan eta bata bestearentzat
jaiota geundela jakin nuen.

-Barkatu, zerbait behar
duzu? –galdetu zidan ahots
batek nire atzetik, nire bizitza-
ko momentu magikoena apur-
tuz.- Zuk ere ezagutzen
zenuen Ibon?

Buelta eman eta negarrez
zegoela ikusi nuen. Dudarik
gabe hilobiratzen ari zirenaren
ama izan behar zuen emaku-
me hark. Oso lotsatuta sentitu
nintzen. Zergatik sartu nintzen
hilerri hartara lur emate bat
zegoen momentuan?

-Ez, barkatu, banindoan,
beste pertsona bat bisitatzera

etorri naiz. Ez nuen molestatu
nahi –esan nion bururatu
zitzaidan lehenengo gauza
esanez.

-Lasai, neska! Ibonen lagu-
nen bat zinela pentsatu dut.
–Irribarre txiki bat egin nahi
izan zuela iruditu zitzaidan,
baina ez zuen lortu.- Bere
argazkia ikusi nahi al duzu? Ai
ene… Hain zen ederra gure
Ibon…

Eta egun horretan biga-
rrengo aldiz shock-ean gera-
tu nintzen. Argazkian ager-
tzen zen mutila zuhaitz ondo-
an ikusi nuen mutila zen,
dudarik gabe. Baina ezin
zitekeen izan. Hilda baldin
bazegoen, ezin izan nuen
ikusi. Ez zeukan zentzurik, ez
buru-buztanik.

-Eta, Ibonek anai bikiren bat
dauka? –galdetu nion. Baina
banekien erantzuna.

-Ez. Zergatik?
-Ezer ez, ezer ez. Bai, oso

ederra benetan. –Oso urduri
negoen. Ez nekien zer egin
edo zer esan.- Agur, hurrengo-
ra arte!

Hilik?
9
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Eta ahal nuen azkarren
eman nuen buelta zuhaitz
alderantz begiratzeko. Baina
pentsatzen nuen bezala, han
ez zegoen inor. Nire bihotza
inoiz baino azkarrago zihoan
eta momentu batetik bestera
zorabiatuko nintzela zirudien.
Logikaz pentsatzen saiatu nin-
tzen. Ibonen lehengusuren bat
edo izan beharko zuen mutil
hark. Bai, horrek behar zuen
izan. Lehengusua. Horregatik
zuen hainbeste antza, eta nire
urduritasunagatik gauzak
nahastu nituen. Urduritasuna-
ren kasua gogoratu nuenean,
hilerritik irten eta Oierrengana
abiatu nintzen, jada ni itxaro-
ten baitzegoen.

-Kaixo Oier! –esan nion,
gertatu berri zena ahazten

ahaleginduz.- Zer zen hain
garrantzitsua?

Begietara begiratu nion,
bere begi urdin politetara.
Txikitatik elkar ezagutzen
genuenez, primeran ezagu-
tzen nuen eta banekien begie-
tara begiratze hutsarekin zer-
bait gertatzen zitzaion edo ez.
Momentu hartan urduri zegoe-
la nabaritzen zitzaion eta…
miresmena? Ezin zen izan…

-Kaixo! –oso lotsatuta zego-
en. Baina, zergatik?- Beno, ez
naiz hitz-erdika arituko. Asko
pentsatu dut honen gainean
eta ezin naiz denbora luzez
horrela egon. Nire bizitzako
pertsonarik garrantzitsuena
zara eta badakit zu gabe ezin-
go nukeela jarraitu. Zu zara
egunero esnatzeko dudan

arrazoi bakarra. Maite zaitut
Eider.

Bat batean gorri-gorri jarri
nintzen eta ez nekien nora
begiratu. Eta oraindik gutxiago
zer erantzun. Inoiz ez nuen
pentsatuko Oierrek ni maiteko
ninduenik eta benetan espero
gabeko gauza izan zen. Niri
izugarri ondo jausten zitzai-
dan eta, egia esan, nire lagu-
nik onena zen, baina, hori
bakarrik, laguna. Ez nion
minik egin nahi, baina ezta
gezurrik esan ere. Gainera,
oraindik nahiko arraro senti-
tzen nintzen hilerrian gertatuta-
koagatik eta mutil haren begi
berdeak nituen buruan.

-Oier ez nekien hori guztia
pentsatzen zenuenik. Sentitzen
dut… Baina nik ez dut gauza
bera sentitzen. –Begietara
begiratu nion. Tristura.

- Eider… Mesedez!
Emaidazu aukera bat? Bat bes-
terik ez. Munduko pertsonarik
zoriontsuena egingo zaitut,
benetan. –Begietan etsipena.

-Barkatu! Ez dizut minik egin
nahi. Nire lagunik onena zara
eta hori ez da inoiz aldatuko.
Nik izugarri maite zaitut eta
badakizu zu gabe ezingo nin-
tzatekeela bizi. Baina ez zure
modu berean. –Esan nion
besarkatzen nuen bitartean.-
Lagunak?

Isilik geratu zen, pentsatzen
edo. Baietz esan behar zuen,
ezin nuen bera bezalako lagun
ona galdu nahi eta gutxiago
hildako mutil bat ikusi berri
nuela pentsatzen nuenean.
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Zoratuta banengoen, nire
lagunak ondoan eduki behar-
ko nituen.

-Lagunak, noski! –Irribarre
egin zidan. Orain bai zela
Oier, nire betiko Oier.- Zer,
joango gara lagunekin elkar-
tzera?

Baietz esan nion eta besteen-
gana joan ginen. Baina arra-
tsalde hartan ez nuen ohi
bezala ondo pentsatu. Nire
burua beste leku batean zego-
en, zuhaitz ondoko mutilare-
kin. Ezin nuen beste ezertan
pentsatu eta horrek frustazio
handia eragiten zidan. Mutil
hura berriro ikusi behar nuen
eta berarekin berba egin ger-
tatutakoa azaltzeko. Zoratuta
nengoela pentsatuko zuen,
“Kaixo, hilda zaude?” galde-
tzen banion, baina argitu
beharreko kontua zen. Ez zen
nahi nuen gauza bat, behar
nuen gauza bat baizik. Eta
gainera, begietara begiratu
ginenean sentitu nuena berriz
sentitu nahi nuen. Ezin zen
gogoratzen nuen bezain ede-
rra izan. Eta, zergatik sentitu
nuen beldurra? Zerbait txarra
egingo zidan? Egia esan, ez
zitzaidan gehiegi inporta egin
zezakeen ezerk berriro mutil
hura, nire mutila, ikusten
banuen.

Etxera iristerakoan, afaldu
eta nire gelara joan nintzen
ordenagailuan ibiltzera. Bajo
batean bizi nintzen eta gelako
leihoak beti nituen itxita, kalera
ematen baitzuten. Beti, egun
hartan izan ezik. Abuztu

erdialdeko egun bat zen eta
izugarrizko beroa egiten zuen,
sargoria. Egunero bezala,
oheratu baino lehen, komune-
ra joan nintzen hortzak garbi-
tzera eta bueltatzean nire ikas-
mahai gainean gutun bat
zegoela ikusi nuen. Irekitzean,
eskuz eta tinta gorriz idatzitako
testua irakurtzen hasi nintzen:
“Kaixo Eider. Ez dakit ezagu-
tzen nauzun, Ibon deitzen naiz
eta gaur goizean ikusi zaitut
lehenengo aldiz, hilerrian”.
Jakingo ez nuen, ba, nor zen!
Edo beno, hil aurretik nor izan
zen behintzat… Ez nekien zer
pentsatu. Nire bihotza gorpu-
tzetik irtetera zihoala zirudien.
“Zu ezagutzeko gogo izuga-
rria daukat, beno, ez da nahi
dudan gauza bat, behar
dudan gauza bat baizik”.
Ezinezkoa zen begiak irakur-
tzen ari zirena. Nik pentsatu
nituen berba berberak idatzi
zizkidan! Beraz, nik sentitu

nuen berdina sentitu zuen
arratsaldean! Irribarre tuntun
bat irten zitzaidan aurpegian.
Baina beldurra ere sentitu
nuela gogoratu nuen. Zergatik
izango ote zen? “Goizeko
hiruretatik aurrera hilerri ondo-
ko parkean izango naiz. Ez
duzu derrigorrez etorri beha-
rrik, baina, arren, etorri zaitez!
Ibon”. Arnasa hartzea ez
ahazteaz kontzentratzen nin-
tzen bitartean, nire buruko gal-
derei erantzuna bilatzen saiatu
nintzen, arrakasta handirik
gabe. Ibon benetan existitzen
zen? Ez zegoen hilda?
Nolatan egon nintekeen hain
lelotuta berarekin begirada
batekin bakarrik? Berak berdi-
na sentitzen zuen? Eta, joango
nintzen? Ez nekien zer egin.
Alde batetik, joateko irrikitan
negoen, baina, bestetik, beldur
izugarria neukan.

Hirurak hamar gutxitan jan-
tzi eta leihotik irten nintzen

9
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kalera, nire gurasoek ez entzu-
teko. Zerbaitek bultzatzen
zidan joatera, egia esan…
Zergatik ez? Iristean, banku
batean jarrita ikusi nuen, nire
zain. Ikusi ninduenean irriba-
rre egin zidan, egindako irri-
barrerik politena. Gogoratzen
nuena baino askoz ere ederra-
goa zen eta, gainera, bere
azalak distiratu egiten zuela
zirudien. Berriro ere deskarga
elektriko berbera sentitu nuen.

-Kaixo! –esan zidan- ez
nuen uste etorriko zinenik.
–Bere ahotsa. Ezin nuen sinetsi
mutil hura benetakoa zenik.
Bere ahotsa entzuteak bakarrik
irribarrea sortarazi zidan.
Hain zen… ezberdina…
Musika klasikoa bezain lasaia
zen, baina baita rock kontzer-
tu batekoa bezain ozena eta
argia ere.

-Ba, hemen naukazu –esan
nion lotsati-, baina galdera bat
daukat. Gaur arratsaldean
egon den hilobiratzea… nore-
na zen? –oso galdera tuntuna
zela iruditu zitzaidan Ibonekin,
nire ametsetako mutilarekin,
lehenengo solasa izateko,
baina benetan egin nahi nion
galdera bat zen.

-Nirea.
Ondo da. Momentu har-

tan jada ez zitzaidan ezer
ere axola, ez nekien zer
izan zitekeen egia eta zer
ez. Axola zen bakarra biok
batera geundela zen. Ni eta
Ibon, Ibon eta ni, eta esaten
zuen guztia sinesten nuen,
zergatia nik ere nekiela.

Baina, hori gehiegi zen.
-Nola?
-Mesedez, sinetsi iezaidazu

–esan zidan serio-, badakit ez
dela egunero entzuten den
gauza bat, baina egia da
–etsituta zirudien. Benetan egia
esaten ari zela iruditu zitzai-
dan.- Nire istorioa entzungo
duzu eta sinetsiko duzu, mun-
duko gauzarik arraroena
badirudi ere? –Bururarekin
baietz egin nion. Sinestuko ez
nion, bada? Berak irribarre
egin zuen eta nik ere, jakina.-
Beno, ni oso gaixo nengoen
oraintsu arte. Jende guztiak
zekien, baita nik ere, lehenago
edo geroago hil egingo nintze-
la. Eta azkenean gertatu zen.
Beno, edo horrelako zerbait.
Ni benetan gaizki negoen,
baina bapatean inoiz baino
hobeto sentitu nintzen. Begiak
ireki nituen eta han zeuden
nire gurasoak negarrez, zer-
gatik ote negoen hilik galdez-
ka. Nik ez nuen ezer ulertzen
eta lasai egoteko, ondo negoe-
la eta handik joan gintezkeela
esan nienean ez zidaten kasu-
rik egin. Kamilatik jaiki nintze-
nean ere ez ziren konturatu.
Eta… -pausa bat egin zuen,
esatera zihoana berak ere ez
zuela ulertzen adierazi nahie-
an edo- nire atzerantz begira-
tzean nire gorputza ikusi nuen,
hilda, ni egondako leku berbe-
rean. Gurasoak besarkatzera
joan nintzen eta… zeharkatu
egin nituen. Literalki. Airea ez
bailitzan izan zen. Eta egun
hartatik aurrera, inork ezin

izan nau ikusi, entzun edo sen-
titu. Gaur arratsaldera arte.
Hilerrian ikusi garen momentu-
ra arte.

Banekien egia zela. Ziur
negoen, ez zidan demostratu
behar. Bere begiek hala esaten
zidaten. Oierren begiak begi-
ratzea bezalakoa zen, betida-
nik ezagutzen nituen begi
batzuk iruditu zitzaizkidan
Ibonenak.

-Zurekin ezberdina da
–jarraitu zuen.- Zuk ikusi eta
entzun nazakezu –eskua altxa-
tu zuen nire aurpegirantz, laz-
tan bat emateko. Gure artean
ukitzen ginen lehen aldian izan
zen eta berriro jaiotzea bezala
izan zen. Sentsazio hura nire-
tzat berria zen eta bizitzeko,
mutil horren ondoan egon
beharra neukala jakin nuen,
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berarekin bakarrik lortuko
nuela gustura bizitzea. Emozio
berriak sentitu nituen, gorri-
gorri jartzen nintzen bitartean.
Baina zer zeukan mutil hark?
Beno, agian hilda zegoela…-.
Eta sentitu nazakezu –amaitu
zuen esaten.

-Baina zergatik ni eta ez
beste inor?

-Teoria bat daukat –esan
zidan irribarrez. Hain zen ede-
rra!- Zu eta ni batera bizitzeko
jaioak gara eta ni hiltzera nin-
doanean naturak hilezkor egin
nau, zurekin bizitza osoan
pasa dezadan.

Benetan sinesten zuen hori?
Benetan pentsatzen zuen
bata bestearentzat jaiota
geundela, nik uste nuen
bezala? Jada ez nuen beldu-
rrik sentitzen. Beste sentimen-

du bat zegoen nire barnean.
-Ibon maite zait…
Ezin izan nuen esaldia amai-

tu. Momentu hartan frenorik
gabeko autobus bat pasatu
zen kaletik eta, Ibon ez balego
bezala zeharkatu ondoren,
aurretik eraman ninduen kolpe
izugarria emanez. Dena
bapatean gertatu zen, ezer
egin ezinik. Ibonen ahotsa
entzuten nuen negarrez.
“Zergatik bera? Zergatik
Eider?”, zioen. Hilik negoen?
Hilik negoen. Jada ez zitzai-
dan arnasa hartzea beharrez-
koa egiten. Baina gaizki senti-
tzen nintzen, benetan gaizki.
Ibon oraindik negarrez entzu-
ten nuen. Niregatik negarrez.
Eta hori ezin nuen onartu. Hala
ere, jende gehiagoren ahotsa
ere entzuten nuen, hori bai,
modu ezberdinean, urrunago
egongo balira bezala edo.
Kuriositatez, indarrak norbai-
tetik aterata begiak zabaltzea
lortu nuen eta klinika batean
nengoela konturatu nintzen.
Bizirik? Ez nuen uste.

-Kaixo ama –esan nuen
esparantza gutxirekin-, eta
bera besarkatzera joan nin-
tzen.

Uste nuen bezala, ezer ez.
Airea egongo balitz bezala
zeharkatu nuen. Hilezkorra
nintzen. Gelako pertsona guz-
tiei begiratu nien. Familia eta
lagunak. Oier… inoiz baino
okerrago sentitu nintzen. Nire
heriotza medio, izugarri gaizki
pasatzen ari ziren eta ni bitar-
tean beraien ondoan negoen,

ezer egin ezinik. Izugarrizko
frustrazioa neukan. Eta haien
bizitza guztia ikusi ahal izango
nuen. Nola zahartzen ziren,
nola hiltzen ziren… Ezingo
nuke jasan. Ni ere negarrez
hasi nintzen norbaitek besar-
katu ninduen arte. Ibon zen,
bera ere negarrez.

-Niri berdina pasatu zitzai-
dan –esan zidan-. Gogorregia
da hau jasatea –arrazoia zeu-
kan-. Baina… Bata bestearekin
gaude, behintzat, eta zin egi-
ten dizut, Eider, hemendik
aurrera dena ezberdina izan-
go dela. Ez dizut inoiz minik
egingo. Ezin dizut minik egin!
–Irribarrea atera zitzaion mal-
koen artetik-. Zure minak nire
minak dira.

-Maite zaitut Ib…
Oraingoan ere ez nuen

lortu esaldia amaitzea, bere
ezpainak nireetan kokatu
zirelako. Gure lehen musua.
Magikoa eta ederra, baina
etsipen ukitu batekin. Bat
batean, dena ulertu nuen,
orain logika zuen egun hartan
gertatu zen guztiak. Ni bera-
rekin egoteko jaioa nintzen,
beste ezertarako ez.

Jada 400 urte pasa dira
egun hartatik. Ibonek eta
biok elkarrekin bizitzen
jarraitzen dugu, gure bizitza-
ko (beno bizitza ez, bizi ez
garelako), eta gure existen-
tziako minutu bakoitza tope-
ra aprobetxatuz eta gure
amodioa lehengo egune-
an bezain bizi man-
tenduz.

DBH 2 zikloa (d eredua)
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bbaziren behin, herri
txiki batean, mutil bi.
Mutil horiek Markel

eta Jon deitzen ziren.
Markel ilehoria zen, begi
berdeduna eta pixka bat
argala. Jonek, berriz, gaz-
taina koloreko ilea zeukan,
begi marroiak eta pixka bat
potoloa zen. Biak oso lagun
minak ziren eta beti zebil-
tzan jolasten, baina egun
batean gauza arraro bat
gertatu zitzaien.

Arratsalde batean mendi-
ra joan ziren eta momentu
batetik bestera eguna ilun-
du egin zen. Harrapaketara

jolasten hasi ziren, baina
Markelek bi begi gorri ikusi
zituen. Biek, beldurtuta,
korrika egin zuten beraien
etxerantz.

Hurrengo egunean lagun
biak argi gorriak zer ziren
ikusteko geratu ziren. Eta
linternekin, janariarekin eta
arroparekin prest mendira
joan ziren. Heldu ziren
aurreko eguneko tokira eta
handik ez zegoen begi
gorrien aztarnarik, baina
denbora pasa ahala ilundu
egin zen eta berriro ilunta-
sunean bi begi gorri ikusi
zituzten, begiak haiengana

hurbiltzen ari zirenean
Jonek esan zuen:

-Markel, hasi korrika!

-Ezin dut, zerbaitek nire
oinak hartu ditu –esan zuen
Markelek.

Jonek Markel eskutik
oratu zuen eta indarrez
erakartzen zuen, baina
ezin zuten korrika egin.

Begi gorri haiek oso hur-
bil zeuden, orduan kontura-
tu ziren gauza hori ez zela
normala. Kolore askotakoa
zen; berdea, laranja,

22000099KKOO MMAAIIAATTZZAA14
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grisa… oso handia zen eta
oso buztan luzea zuen.
Harrigarriena bere ahoa
zen, bertan buru oso bat
sartzen ahala zelako, eta
adur urdinak zituen.

Umeak oso beldurtuta
zeuden munstro hark harra-
patu zituelako eta oso argi
zuten jan egingo zituela.
Munstroa adurra botatzen

hasi zen eta orduan hagine-
kin harrapatu zituen umeak
zorabiatu egin ziren.

Esnatu zirenean, kobazulo
batean zeuden. Izugarrizko
hotza eta hezetasun handia
zegoen bertan. Bat-batean
munstroa umeen motxilekin
agertu zen eta janaria ere
ekartzen zuela konturatu
ziren umeak.

Haiek beldurrez begira-
tzen zioten, orduan muns-
troa haiekin hitz egiten
hasi zen eta bere istorioa
kontatu zien. Buztan izena
jarri zioten.

Buztanek kontatu zien
bere motako bakarra zela,
beste guztiak gizakiak hil
zituela eta bera izkutatuta
bizi zela basoan. Markelek
eta Jonek ez zekiten zer
egin, munstro hark pena
ematen zielako, eta beldu-
rra zuten bakarrik usteaz,
baina etxera joateko
ordua zen. Gurasoei esa-
tea pentsatu zuten, baina
Jonek esan zuen euren
sekretua izango zela

Denbora pasa ahala,
umeak eta Buztan oso
lagun onak egin ziren.
Orduak igarotzen zituzten
jolasten eta basoa iker-
tzen. Urteak pasatu ziren
eta oso pozik bizi ziren,
baina dena aldatu zen
goiz batean. Umeak koba-
zulora sartu eta han ez
zegoen Buztanen arrasto-
rik. Oso triste jarri ziren…
orduan iratzargailua soinu
egiten hasi zen eta umeak
konturatu ziren guztia
amets bat izan zela.

DBH 1 zikloa (d eredua)
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- Ez ama, ez nazazu
esnatu, utzi lo gehia-
go egiten, mesedez,
mesedez, mesedez
eta faborez –begiak
itxita nituen.

-Ez maitea, jaiki egin behar
duzu, eskolara joateko ordua
da.

-Zera da ama, atzo hilekoa
jaitsi zitzaidan eta sekulako
tripakominez nago.
Pintxazoak ditut sabelean,
ongi dakizu zuk nolako mina
ematen duen. Goragalea
daukat eta nahiago dut gaur
eskolara ez joatea. Badakizu
ez naizela eskolak asko izo-
rratzen duten pertsona horie-
takoa, beraz, ez pentsa gezu-
rra denik hilekoarena.

-Ados, baina ongi sentitzen
zarenean segi bale?

-Bai ama, milesker.

Eskerrak eman behar diz-
kiot bai horri. Bene-benetako
eskerrak. Inoiz izan dudan
ametsik zoragarriena izan
zen, edo hori uste dut.
Gerokoak, ez dakit oso onak
izango diren, baina ametsa…
ikaragarria. Horretan pentsa-
tzen dudan bakoitzean… ai!
Horretan pentsatzen dudan
bakoitzean!

Lehen ez zinen nire oso gus-
tukoa, beti erakarri nauzu,
baina amets hau izan da eda-
lontziko ura isuri duen bultza-
kada.

Onerako edo txarrerako ez
dakit, baina orain pozik
nago, ilusioz beterik. Zeharo.

Atzo zurekin amestu nuen.
Han geunden biok bakarrik,
biltegi hartako hautsaren arte-
an barrezka. Biok nabaritu
genuen horixe. Berbekin azal
ez daitekeen hori eta begiratu
egin ginen. Gaizki zegoen,
zuk neskalaguna zenuen,
baina bion nahia zen hori
gertatzea. Musukatu ginen eta
sekulakoa izan zen. Baina
hau bizitza erreala da, eta
aurreko hori aldiz ez.

Zu aktoresa zara eta ni,
aldiz, Euskal Herriko herri

batean bizi den neska besterik
ez. Daukadan arazo izuga-
rria ez kontatzearren,; beste
askoren artean.

Zu Hollywoodeko izarra eta
ni, aldiz, herrikoek bakarrik
ezagutzen duten neska. Zu
flash guztiak bereganatzen
dituen neska ederra eta ni,
aldiz, aitak gogorik ez duda-
nean ateratzen dizkidan
argazkietan bakarrik ager-
tzen naizena. Ez dakizu zuk
ondo zer emango nukeen
orain bertan zauden lekura
bidaiatu eta sekreturik gabe,
arazorik gabe, buru-janik
gabe munduari nire aurpegia
azaltzeagatik. Baina ezinezko
dut, oraindik. 15 urte dauzkat
eta zu bizi zarena beste
mundu bat da. Zeharo ezber-
dina, eta bai, egia da denbo-
ra berean bizi garela, planeta
berberean. Eta zer? Guztiz

Zurekin amestu nuen...
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gizarte ezberdinetan bizi
gara. Zuk amonaren kurtina
bi soinean ipini eta moda
zabaltzen duzu. Nik, aldiz,
kamiseta zatar bat ipini eta
nazka aurpegiarekin begira-
tzen naute. Guzti hau atzean
utzi eta zuregana joatea da
nire ametsa. Zure ahotsa nire
belarri ondoan nabaritu eta
zure esku goxoak nire gorpu-
tzean sentitu. Baina beno,
guzti hauek ametsak dira,
esperantza, ilusioa… eta
inola ere galtzea pentsatzen
ez dudan tunel iluneko argi
izpia.

Nahiz eta ehunen artean
aukera bakarra izan, nik

aukera horregatik borrokatu-
ko dut. Eta lagun batek esaten
duen bezala, damutu egiten
dituzun gauzengatik, ez egin
gabe uzten dituzunengatik.
Beraz, nire plana azalduko
dut, horrela barru barruan
dudan esperantza apur hori
beharbada kanporatzen hasi-
ko da, egi bihurtu arte.

Irakurri dudanez, New
Yorken bizi zara, beraz helbi-
dea bilatuko dut interneten.
Etxekoa aurkitzen ez badut, e-
maila begiratuko dut. Dena
ongi irtengo dela uste dut.

Eskutitz bat idaztea pentsa-
tu dut. Orijinala den zerbait,

dauzkazun beste mila eta bat
fan-ek idazten ez dizuten
bezalakoa. Badakit berandu
iritsiko dela, hemendik New
Yorkera distantzia potoloa
baitago, baina zera, eskutitza
jasotzean, irakurtzean, eran-
tzuteko gogoa ematen duen
horietakoa izango da.

Ni bezalakoa izateko itxura
guztia hartzen dizut, zuk uler-
tzen didazu zertaz hitz egiten
dudan, ezta? Baietz espero
dut.

Errazena eskutitza heltzea
da, zailena, aldiz, zuk eran-
tzutea. Baina erantzuten ez
badidazu, zera pentsatuko
dut: eskutitza ez dela heldu
edo etxe berria erosi duzula,
edo erantzun didazula, baina
Hollywood eta Eibarren arte-
ko distantzian eskutitza galdu
egin dela. Horrela, lasaiago
geratuko naiz. Badakit ez
dela errealista, baina ez dut
nahi depresio batean murgil-
tzea edo betiko zu gorrota-
tzea. Ez zaitut maite, baina
oso gustuko zaitut. Eta ez zai-
tudala maite diot, maitatzeko
ezagutu egin behar dela uste
dudalako. Beharbada ez da
horrela izango, baina orain
arte izan ditudan esperien-
tziek hori esaten didate. Ez
nik, baizik eta lagunek.

Eta pentsatzen hasten nai-
zenean, tximeletak sortzen
zaizkit sabelean. Zuk eskutitza
erantzun, nik beste bat idatzi,

9



22000099KKOO MMAAIIAATTZZAA18

zuk berriz erantzun, nik beste
bat idatzi, zuk hirugarrena
erantzun, ni maitemindu, zu
maitemindu. Zuk niri abeslari
izaten lagunduko zenidake,
dauzkazun kontaktuekin hitz
egin eta diskoa graba dieza-
daten esan.

Nik diskoa grabatu eta
sekulako arrakasta eduki.
Izugarria izango litzateke.
Biok elkarrekin, gehiago eza-
gutuko ginateke eta bion arte-
ko zerbait hasi. Zure estrenoe-
tara batera joango ginateke
eta gure artekoa mundu osoa-
ri erakutsi, beldurrik gabe eta
lotsarik gabe.

Zuk kontzertuetara lagun-
duko zenidake eta amaieran
eszenatokira igo eta azken
kantua batera abestu eta
dantzatuko genuke. Nire
ametsa egia bihurtuko litzate-
ke. Baina oraingoz amets
hori ez da egi bihurtu eta
hori badut helburu gauzak

argitu beharko ditut. Nik
argitu eta jendeari argitu.
Baina lotsa dut, jendearen

mesprezuaren beldurra.
Zergatik izango dira gauzak
hain zailak? Edo zergatik
egingo ditut hain zailak? Zu
zauden lekuan hain dirudite
gauzak errazak…

Baina nire ustez, bizitzan
adorez beterik egin behar
dira gauzak, inork kukildu
gabe, inor ez baita norbera
baino gehiago, denok altuera
berdinean gaude, eta igotzea
nahi dutenak erori egiten dira.
Baina nahikoa da, zentratu
egingo naiz, filosofiako ira-
kaslea bezala adarretatik
joan ez nadin.
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Orain zu zaitut buruan eta

egia esan ez noa gehiegizko
ahaleginik egitera, zera da,
ez noa zure eskua uki dieza-
dazun, ez noa nire gela zure
posterrez betetzera. Eskutitza
bidaliko dut, hori besterik ez.
Erantzungo ez duzunez zutaz
ahaztuko naiz eta bizitza
nagoen lekuan zentratu. Eta
ez dut uste merezi dutenik
estrenoetako lehenengo ila-
rek, ez pozterrez betetako
gelek. Horrekin ez baitut zure
atentzioa deituko, baina
beharbada, eta oso beharba-
da, nire eskutitz horrek zerbait
berezia piztuko du zugan eta
erantzun egingo didazu, ez
delako hainbeste eskatzea;
eta munduko neskarik zorion-
tsuena egingo ninduzulako.

Beharbada onartuko
nauzu, naizen bezalakoa iza-
nez. Kostatu zait niri onartzea
eta zure laguntza primeran
etorriko litzaidake.

Zer da, ez dakit nola
esan… zure ere lesbiana
zarela uste dudalako. Ez
bada horrela eta mindu
bazaitut barkartu, baina hain
nago itsu, ez dakidala zer den
egia eta zer ez. Orain bertan
Nereak deitu dit, Nerea nire
lagun onena da eta zera esan
dit… ezetz, ez zarela nik uste
nuena. Badakit ez naizela oso
errealista, baina orain egune-
rokoan idazten nago eta ber-
din zait. Egunerokoa zu zare-
la pentsatzen dut eta horrela

gauzak errazago idazten
ditut. Nire sabeleko tximeleta
guztiak erre egin dira, eta
hegan egin ezin dutenez nire
sabelean daude etzanda eta
niri ere erre egiten didate, min
ikaragarri hau bihotzera iris-
ten den arte.

Zu zinen nire bizitzako
kobazuloa argiztatzen zuen
argi izpia, baina ez, ez zara
ezberdina, besteak bezalakoa
zara… Diskoteka batean eza-
gutu duzun aktore guapo
horrekin hasi zara. Segi,
segi… konturatuko zara ez
dela hori bide zuzena, ez
duzuela iraungo eta azkene-
an, oso azkenean, beharbada
eta oso beharbada, neu beza-
lako norbait behar duzula. Eta

ni bezalako norbait esaten
dudanean ez dut zera esan
nahi, lesbiana izatea, baizik
eta nolabait esatearren, bene-
tako pertsona bat. Eta behar-
bada aurkitzen duzun beneta-
ko pertsona hori famatua
izango da eta denok pentsatu-
ko dugu besteak bezalakoa
dela, ezagutu gabe, baina
benetan eta bihotz-bihotzez
zure esparrua hainbeste ez
mugatzera bultzatuko zintuz-
kedan. Zure mundu guatxi
hori baino zabalagoa
delako mundua.

DBH 2 zikloa (d eredua) AKZESITa

LLaauurraa
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nnegar malkoek nire
begiak estaltzen zituz-
ten, negar zotinak ez

ziren hitz bihurtu nahi zuten
zentzugabeko xuxurla ziz-
trinak baizik, eta nire
eskuak berarengana luza-
tzen ziren bere besoetan
babesteko beharra asetze-
ko.

Ez nintzen gai izan ezta
mugitzeko ere, itsasontzi
handi hura, urrunean, itsa-
soak xurgatu zuen puntu
beltza bilakatu arte.

Etxera itzuli nintzen
arrastaka, estreinatu berri
nituen sandalia berriak, soi-
neko ederra eta ospatu
berri nuen urtebetetzean
berak oparitutako zapia
tatarrean neramantzala;
urdina, dena urdina, bera
ezagutu nueneko zerua
bezain urdina.

Baina oraingoan ez zerua
ez nire begiak, ez zeuden
hain urdin; guztiz beltz zeu-
den orain eta luzaro gabe
nire begietako malkoak
bezain bihurriak ziren tan-
tak barru barruraino busti
ninduen iluntasunezko
izara umela bezala agertu
ziren.

Lehengo Mundu Gerra
hasi berri zen eta nazioak
gizonezkoak eta gazteak
behar zituen bere alde
borrokatzeko. Nire aita,
anaiak… denek egin zuten
alde nire ondotik eta ondo
jakin nuen momentu hartan
berriz ikusiko ez nituela.
Döse izeneko Alemaniako
gure herri txiki hau ez zen
aurrerantzean berdina
izango.

“-Maite zaitut, badaki-
zu…
-Ez zaitez joan… -erregu-
tu nion.
-Nahi dudan gauza
bakarra zure ondotik ihes
egin behar ez izatea da.
–Kosta egiten zitzaion
hitz egitea eta ulertu ez
nituen hitz solteak beste-
rik ez nituen aditu agurra

heltzean- Ez nazazu
ahaztu.
-Ezin zintuzket aldatu.”

Atertu egin zuen eta
zerua oskarbi zegoen jada;
eskolara itzuli behar izan
nuen. Egunak luzeegiak
egiten zitzaizkidan. Ez
nuen inor nire malkoak
xukatzeko, inor nire atseka-
bea ahaztarazteko. Nola ez
nuen ba bera gogoratuko?
Arratsaldetan, gauetan…
Berarekin igarotako udaz-
ken arratsalde zoragarriak
gogoratzen nituen, zuhaitz
hosto iharrak nola erortzen
ziren ikusten genuen bitar-
tean, baita elkarri zin egin-
dakoak ere: inoiz ez ginela
elkarrengandik urrunduko,
ezerk ez zuela indarrik
izango gure artekoa geldia-
razteko… dena gezurra,

Izarrez osaturiko itsasoa
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guda gogorregia, zakarre-
gia, beldurgarriegia da
arrastorik ez usteko eta
aurrean hartu zituen fami-
liak eta maitasuna.

Porturantz abiatu nintzen
azken aldiz ikusi nuen leku-
rantz. Gogora etorri
zitzaizkidan berarekin iga-
rotako segundo bakoitzak
eta nire bihotza taupaka

hasi zen etsipenez, nega-
rrez bezala. Malko lotsati
bat isuri zen nire begietatik.

“-Zoriontsu izango gara
berriz –zin egin zidan.
-Dena amaitzean.
-Bai, dena amaitzean…”

Hiru hilabete baino ez
ziren igaro berak utzitako
lehenengo gutuna aurkitu

arte Harri baten azpian
ezkutaturik zegoen azkel
aldiz elkarrekin egon ginen
leku beren.

Erraz-erraz jakin nuen
idazteko era eder, argi eta
perfektu hura nori zego-
kion. Mezuak hiru hitz bes-
terik ez zituen: “Etorri nire
bila”. Zer esan nahi zuen?
Berarenak ez ote ziren ere
zalantzan jarri nituen hitz
haiek, ez baitzeuden ale-
manieraz idatzita.

Nire ikerketa egiten hasi
nintzen. Zer esan nahi izan
zidan jakin beharra nuen
eta denetatik egin nuen nire
helburua lortzeko, baina
kale egin nuen.

“-Beti pentsatu izan nuen
elkarrekin egongo ginela
–esan nion bihotz-biho-
tzez.
-Ala izango da, ez izan
beldurrik.
-Hurbildu zaitez.”

Liburutegira jo nuen eran-
tzunak bertan aurkituko
nituelakoan. Ez nuen porro-
ta onartzen; beno, egia
esan, ezin nuen saiatzeari
utzi. Geografia liburu asko-
tan murgildu nintzen naiz
eta banekien baliogabeko
ekintza zela, munduan
zehar milaka hizkuntza bai-
taude eta egokienarekin
topo eginda ere hiru hitz
gutxiegi baitziren esaldia-

9
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ren esanahia ulertzeko.

Gau hartan bertan biga-
rren gutuna aurkitu nuen:
“Itxaroten egongo natzai-
zu”. Bera agurtu nuen egu-
nean agurtu nuen soinekoa
aurkitu nuen, mela-mela
eginda etxera heldu eta nire
logelako aulkian eseki nue-
netik erabili ez bainuen.

Guztiz galduta negoen.
Banekien berarenak zirela
mezu haiek, baina haien
esanahiari buruz ideia izpi-
rik ere ez. Hala eta guztiz
ere, ez neukan amore ema-

teko asmorik. Orduan otu
zitzaidan bere gurasoei
bisitan joatea. Jada, bost
urte izango ziren oro urrun
zeuden lurretatik
Alemaniara etorri zirenetik,
eta haiek ziotenez bere
jaioterrian euria barra-
barra egiten zuen egunak
joan, egunak etorri. Huraxe
zen haiei buruz nekien
gauza bakarra. Beñatek ez
zuen inoiz bere iraganari
buruz hitz egin, ezta bere
gurasoei buruz ere. Bere
izen-deituren jatorri arra-
roa ere ez zidan inoiz azal-
du nahi izan.

Goikoetxea jauna garaie-
ra ertaineko gizon dotorea
zen, eta soldaduska egitea
galarazi zion ezaugarria
zuen: hanka bakarra zeu-
kan. Goikoetxea andrea,
berriz, emakume alaia eta
irribarretsua zen, ederra
nire ustez. Irribarre samur
batez agurtu ninduten. Ez
zeuden oso harrituta eta
horrek nire etorreraren zain
zeudelakoan utzi ninduen.

-Gretel, laztana. Esaiguzu
zerk ekarri zaituen hona
–esan zidan Goikoetxea
andreak.

-Zuen seme Beñatek zen-
bait gutun utzi zizkidan
joan aurretik, baina ez dut
oraindik haien esanahia
ulertu, nahiz eta gogoz
ahalegindu naizen. Zuek
lagundu zeniezadakeela
pentsatu nuen eta horrega-
tik nago hemen –aitortu
nuen lotsa-lotsa eginda.

-Gretel, Beñatek ez zizun
bere, gure iraganari buruz
ezer kontatu, ezta?
–Goikoetxea jaunak egoera
menpean zuela zirudien.

-Ez, egia esan, ez
zitzaion bere jaioterriari
buruz hitz egitea gustatzen
eta, beraz, neuk ere ez nion
ezer galdetu horren gaine-
an.

-Ongi, ulertzekoa da
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–onartu zuen-. Hala ere,
zuk egia jakiteko ordua iri-
tsi da; hortaz, eseri eta
entzun. Duela bost urte,
badakizunez, urruneko
herri txiki batetik iheska iri-
tsi ginen hona. Bertako ego-
era ez zen batere ona eta
gutako asko eta asko txiro-
tasunean murgildu ginen.
Hori dela eta, atsekabeak
mugiturik gure lagun, fami-
lia eta herrialde maitea
uztera behartuta ikusi
genuen gure burua. Baina
laster iritsi ginen Dösera eta
hasieratik hasi. Ikustekoa
Gretel! Beti izan da eta
betirako izango da magiaz
beteriko herrialde zoraga-
rria. Tradizioz eta izaki
mitologikoz beteriko gure
jaioterri maitea! Eskuinera
begiratu eta mendiak ikus
zenitzakeen, ezkerrera
begiratu eta berdin, edo-
zein lekutara begiratu eta

tontor berde-berdeak ikus-
ten ziren eta, ziur aski, gure
Mari maitea inguruan ibili-
ko zelakoan orduak eta
orduak igaro genitzakeen
haiei begira. Ez dago hura
bezalakorik, benetan. Eta
zer esanik ez gure hizkun-
tzari buruz; alemaniera
baino askoz ere hizkuntza
zaharragoa da gurea.
Haren jatorria ezezaguna
zaigu oraindik eta, nire
aburuz, inork ez du inoiz
aurkituko. Gretel, Euskadiri
buruz hitz egiten ari natzai-
zu. Beraz, gutun horiek eus-
karaz idatzita egongo dire-
la uste dut, gure semearen
hizkuntza kuttunean.

-Euskara?

-Horixe, euskara, gure
hizkuntza –azaldu zidan
Goikoetxea andreak.

-Eta prest egongo zinate-
ke gutunak alemanierara
itzultzeko, mesedez?

-Noski baietz, erakutsi
iezaizkiguzu.

Bazen garaia! Azkenean
erantzunarekin egin nuen
topo. Paper zati biak eraku-
tsi nizkien. Goikoetxea
jaun-andreak irribarre egin
zute euren semearen kali-
grafia perfektuaz ohartze-
an.

-Gretel, lehenengo pun-
tuak zera dio: “Etorri nire
bila”.

-ZER? NOLA? –moztu
zuen.

-Lasai, lasai. Bigarrenak
dio: “Itxaroten izango
natzaizu”.

-Baina… ez dakit non
dagoen! Ez dio ezer gehia-
go? Edonon egon liteke!
Gainera gugan egon
beharko litzateke. Zer uste
du horrek, berarekin borro-
katuko naizela? –ez nuen
ezer ulertzen eta zoratzen
hasia nintzen.

-Gretel, lasaitu zaitez
mesedez, entzuidazu –esan
zidan Goikoetxea jaunak.

-Bere bila joateko gai
izango zinateke? Benetan
diozu? –galdetu zidan

9
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Goikoetxea andreak.

-Munduari bira emango
nioke berak horrela eskatu-
ko balitz –huraxe esan eta
gero konturatu nintzen hitz
haien egiaz-. Baina, non
dago?

-Badakizu Gretel, pentsa
ezazu!

“-Ezin izango nuke zu
gabe mundu honetan bizi
–aitortu nion.
-Orduan berriz elkartuko
gara.
-Mesede bat egidazu –ez
nintzen bere erantzuna-
ren zain geratu-. Itzuli
zaitez!”

Hurrengo goizean
Espainiara zihoan lehengo
itsasontzian sartu nintzen.
Merkataritza ontzia zen,
baina beste familia bat eta
ni bertan garraiatu gintuz-
ten. Astebete inguruan, ez
nago benetan ziur egun
kopuruaz, lau merkatarire-
kin bizi izan nintzen, denak
anaiak, eta baita familiako
bost kiderekin ere.
Familiako gazteenarekin
ibili nintzen gustorago bere
anai bi edo gurasoekin
baino. Nik bezala, hama-
zazpi urte zituen eta bere
lurraldeko mitologiari
buruzko istorio liluragarriak
kontatu zizkidan. Mariri
buruzko istorio ahaztezinak
ikasi nituen eta lamiek guz-

tiz liluratu ninduten. Baina
iluntzean, bakardadea
inguratzen zitzaidanean,
malko bihurri batek ihes
egiten zidan, nahiz eta
banekien metro bakoitzak
berarengandik hurbilago
egotea esan nahi zuela.
Itsasoa maitatzen ikasi nuen
marinel zahar batek beza-
la. Itsasoaren gainean iza-
rrak nola islatzen ziren
ikustea oso gogokoa nuen,
izarrez osaturiko itsasoa,
nik nioen bezala. Baina
gogokoen nuena bere
begiak zerutik begiratzen
zidaten modua zen, zerutik
begiratzen ninduten izar bi
argitsu, bere begi berdeak
bezain argitsuak.

Santurtziko portuan jaitsi
ginen itsasontzitik eta
Bilborako bidea hartu nuen:
ikaragarri ederra iruditu
zitzaidan hiri hura, baina
zoritxarrez ez neukan asti-
rik bertan bueltatxo bat
emateko ere. Zenbait azal-
pen entzun ondoren, oinez
joatea erabaki nuen. Oso
maiz geratu eta denborarik
galtzen ez banuen, bi egun
ingurutan helduko nintzen
nire helburura. Inguruko
zelai berdeak eta mendi
ederrak Goikoetxea jaunak
deskribatu zizkidanak
baino askoz ere txundiga-
rriagoak eta magikoagoak
ziren. Gaua heltzean ez
nintzen pauso bakar bat
gehiago ere emateko gai

izan eta zuhaitz sendo
baten azpian kiribildurik
igaro nuen gau osoa ilunta-
sunean murgildurik.
Hurrengo egunean
Atxondoko bailara zehar-
katzen eman nuen egun
osoa eta zenbait herritan
geldituz joan nintzen bide
onetik nindoala ziurtatzeko.

Arrazola izeneko herri
txikira iritsi nintzenerako
gauerdia baino gehiago
zen. Parean aurkitu nuen
lehenengo atea jo nuen eta
mendi txiki baten gailurre-
an zegoen baserri batera
bidali ninduten.

“-Itxarongo nauzu?
-Bai, noski –zin egin nion.
-Jakitea nahi nuen gauza
bakarra zen.”

Nire bihotza bularretik
irteteko ahaleginetan zego-
en eta kontrolatu beharra
nuen. Herrestaka igo nuen
mendia, jauzi beharrean.
Ezin nuen denbora luzea-
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goz itxaron, eta gero eta
azkarrago nindoan.

Etxean ez zen argi piztu-
rik ikusten eta atea askotan
jo nuen arren inork ez zuen
erantzun. Berriz saiatu nin-
tzen, baina alferrik. Porrot
egin nuen, ez nituen bere
gutunak ondo ulertu, ino-
zoa ni. Beñat gerran zego-
en, ez hemen.

Nekatuegi nengoen gaua
igarotzeko leku bat bilatze-
ko eta, beraz, ate parean
uzkurtu nintzen, gaua ber-
tan igarotzeko prest.
Hurrengo egunean itzuliko
nintzen etorritako lekutik.

Nire begiek itxi egin nahi
zuten, nekeak guztik harturik
ninduen. Itzal beltz eta iluna
hurbiltzen ari zitzaidala iru-
ditu zitzaidan, baina nire
nekea zela-eta, ez nintzen
gai izan gerturatzen ari
zitzaidana ezagutzeko.

“-Beti maite izango zaitut.”

Sorbaldetatik heltzen nin-
duten eta ilea aurpegitik
kentzen zidaten esku sendo
eta seguruak sentitu nituen.
Ametsetan nengoela uste
izan nuen. Begi berde-ber-
deak ikusi nituen lehengo
begiratuan, estaltzen zituen
ile beltzaren artean galdu-
ta.

-Benetan, zu zara?

-Bai -erantzun zuen-. Ni
naiz.

-Lortu dut.

-Momentu batez gehiago
ikusiko ez zintudala pentsa-
tu nuen.

-Nahi duzun lekura –mur-
muratu nion. Nahi duzun
lekura joango naiz zurekin.
Izarretara ere joango nin-
tzateke eskatuko bazenit…
Zu gabe bizitzea ezinezkoa
izango litzateke niretzat. Ez
nazazu utzi, inoiz ere. Zure
begiak ikusten ez baditut,
itsu nago, zure hitzak
entzuten ez baditut galduta
nago. Zu gabe ez naiz ezer
–eta negarrez hasi nintzen.

-Maite zaitut –esan zidan
ahots mehe batez.

“-Berriz elkartuko gara.
-Zin egin ieazadazu.
-Zin egiten dizut”

Gau osoa bere ondoan

igaro nuen, eserita, sofa
gainean batak bestea
besarkatuz. Zeruan nengo-
ela iruditu zitzaidan.

-Beñat, zergatik ez zaude
gerran?

-Ihes egin nuen, inoiz ez
nuen benetan eta serio pen-
tsatu bertara joatea.

-Nolatan ez zenidan
esan?

-Zerbait gertatuko bali-
tzaizu, nire errua izango
zen, traidore bat naiz,
Gretel. Nahiago  nuen zuk
ez jakitea.

-Horregatik utzi zenizki-
dan gutunak?

-Halaxe da. Haien esa-
nahia aurkituko zenuelako-
an nengoen –egin zuen irri-
barre.

-Zer egingo dugu orain?

-Beti nahi izan dugun
bezala geroa markatuko
dugu elkarrekin.

-Maite zaitut.

-Betiko.

DBH 2 zikloa (b eredua)

TTaammaarraa
LLooppeezz

9



purterre 2009

“Ea, zeri buruz idatziko
dut? Printze-printzesen
arteko amodio-istorio
bat konta dezaket edo,
badakit, mendiko txa-
bola batean bizi den
estralurtar bati buruz.
Baina nola hasiko naiz?
Hasieran harridura sor-
tzea da onena, liluratu-
ta utziko ditut irakurle-
ak. Eta garatu, nola
garatu ahal dezaket
kontatu nahi dudan
hau?…” Asteak, edo hobe
esanda hilabeteak, eman

dituzte Eibarko ikastetxe
ezberdinetako ikasleek ipui-
nak sortzen. Zertarako?
Ipurterre ipuin lehiaketan
parte hartzeko eta, zergatik
ez, sariren bat lortzeko.
Ikasleen esfortzua handia
izan da, azpimarragarria eta
txalogarria.

Guztira 1070 ipuin jaso
dituzte lehiaketaren antola-
tzaileek, baina, tamalez,
denek ezin izan dute saririk
eskuratu, nahiz eta egindako
esfortzuarengatik denak ira-
bazle izan, bakoitzak ahale-

gin handiena egin duelako
ahalik eta ipuin politena egite-
ko.

Irabazleak
protagonista

Maiatzaren 13an egin zen
Ipurterreren sari banaketa
Hezkuntza Esparruan.
Irabazleen izenak ezagutzen
ziren, baina urduritasuna
nabari zen airean. Ikasleek
euren lekua hartu bezain las-
ter ekin zitzaion sariak bana-
tzearik. DBHko ikasleak izan
ziren aurrenak taula gainera

Sari banaketa magikoa...
I



sari banaket
igotzen merezitako saria jaso-
tzera. Aipatu, gainera, iaz
bezala DBHko bigarren ziklo-
ko D ereduan, irabazle sariaz
gain, akzesita ere eman dela.
Ipuinen maila handiaren isla
da hori. DBHko lehen zikloko
B ereduan, hala ere, ez da
saririk eman.

DBHkoen atzetik Lehen
Hezkuntzakoak izan ziren
protagonista. Banan-bana
taula gainera igo ziren saria
jasotzera, ilusioz, baina baita
azkar ere, lotsatuta agian.

Irabazle guztiek Ipurterre
lehiaketaren babesleek eskai-
nitako materialarekin osatuta-
ko otarra eta Eibarko liburu-
dendetan gastatzeko erosketa

txartela eskuratu zuten.
Bestetik, argazkiak ez ziren
falta, izan ere, eurak ziren
protagonista nagusiak.

Txoborro magoa
Sariak banatu ostean

momentu magikoa iritsi zen.
Txoborro magoa publikoaren
artetik azaldu eta momentu
zoragarria pasarazi zien ber-
tan bildutakoei. Barreak uga-
riak izan baziren, magia era-
kustaldia ez zen gutxiagorako
izan. Ikasle, irakasle eta gura-
soak aho zabalik utzi zituen,
eta hainbat pertsona igoarazi
zituen eszenatokira magia
hurbil-hurbiletik ikusi eta
berarekin kolaboratzeko.
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