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Testamentua baserrian
LUR ALBIZU ETXETXIPIA
DBH 1. eta 2. Kurtsoak 3. saria

Zizur Nagusiko Zizur BHI

Asteazkena. Goizeko hamarrak puntu-puntuan. Kooorrika ba-
tean abiatu ginen HJA-ko klasera, gure tutorearekin. Aurretik prest 
genuen bezala, beldurrezko istorioak kontatu behar genizkion elkarri, 
irakaslea gugandik at utzita (ez zaio gehiegi axola gu bakarrik uztea, 
egia esan).

—Hasiko gara? –aipatu zuen Goizargik. Beldurrezko ipuinak, 
aukeran, gehiegi gustatzen zaizkio.

—Beno… Beste erremediorik ez badago… –erantzun nion nik. Ez 
zaizkit kontaketa hauek batere gustatzen. 

—Ba, orduan, nik neuk ekingo diot kontaketari! –oihukatu zuen 
Goizargik.

Hitz erdi bat esan aurretik, beste guztiok hotzikara batean genuen 
gorputza. Eta hasi egin zen…

Behin, gurasoek Intza eta Mattin etxean bakarrik utzi behar izan 
zituzten, konpromizozko afari bat zela eta. Amak hauxe esan zien: 
«beldur bazarete, edota zerbait arraro somatzen baduzue, ohearen 
azpian jarri eskua, eta txakurrak miazkatuko dizue. Horrek dena ongi 
dabilela esan nahi du». Egia esan, aurretik ere anaia-arrebak ez ziren 
beldur, baina lasaiago geratu ziren hitz hauek entzunik.

Gurasoak joanak ziren, eta orduan albiste baten berri entzun zuten 
telebistan: txoro batek eroetxetik alde egin zuen, eta bere bila zebiltzan. 
Hala ere, Intza eta Mattin lasai joan ziren ohera.



43

Gauerdian, ezohiko soinuak entzun zituzten, eta amak esan beza-
la, aditu aldiro jartzen zuten eskua ohearen azpian, eta txakurraren 
miazkadak sentiturik lasaiago geratzen ziren. Baina bat-batean, buru 
gainera tantak erortzen hasi zitzaizkien. Argia piztu zuten, eta ezetz 
asmatu zer ikusi zuten sabaian, lanparatik zintzilik…?

—Zer?

—Txakurra! –Erantzun zuen Goizargik.

—Aaaaaaah!!! –oihukatu zuen Ilargik, bere garrasi ozen histeriko 
horrekin.

Baina hori ez da guztia… Ohar bat aurkitu zuten… Eta hauxe 
jartzen zuen: «eroek ere badakigu eskuak milizkatzen».

Denok aho zabalik geratu ginen, zer esan ez genekiela. Derrepente, 
beldurrezko istorioak kontateko gogoa ere joan zitzaigun.

Geroztik, lau egun pasa badira ere, ez dut lo askorik egin. Lotara 
joatean, ohean sartu eta uzkurtu egiten naiz. Ez naiz ohetik eskurik 
ateratzera ausartzen. Izugarria litzateke! Eta gainera, gero pentsatzen 
dut: «Eta nire ohe azpian balego? Eta eskua miazkatuko balit?» Eta 
hori gogoan, loak hartzen nau. Baina, noski, gero ere esnatu egiten 
naiz… Ikaragarria da…

Amak gauero esnatzen nau, oihuka hasten naizela, eta ez dakit zer… 
Psikologoa ere aipatu ez dit ba! On egingo didala, tar, tar, tar, tar, tar. 
Eta lo egiteko pilulen bila joan da farmaziara. Gehien bat berarentzat 
dira pilulak, azken honetan askotan altxatzen baita niregana etortzeko. 
Nazkatuta dago (edo nazkatuta daukat).

Baina, goazen harira. Ni ez naiz hemen istorio hau kontatzen ari 
eguneroko bat idazten dudalako, ez, bestelako arrazoiak badauzkat. 
Lehenik eta behin, orain amona Josefinaren baserrian nago. Izuga-
rrizko beldurra ematen dit etxetzar honek. Baina ileak tente jartzeko 
modukoa.

Kristorena da baserria, beno, badakizue, Euskal Herriko baserria, 
handi-handia. Baina beldurgarria. Ez da Pernando Amezketarraren 
moduko etxea, ez, hau ooooso beldurgarria da. Ikara ematen du ikuste 
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hutsak. Huntzak ditu zintzilik, etxe osoa hartua dutenak. Sorgin etxea 
ematen du!

Barnea, buf! (Nire aitak esango luke: egundokoa, txo!) Berrogei 
logela edo baditu! Nik uste dut, erdia ere ez dudala ezagutzen. Beno, 
jo, etxe osoa ez ezagutzea ere… Gehiegi da! Nik uste amonak ere 
oso-osorik ez duela ezagutzen. Hamaika pasadizo ezkutu egonen dira, 
sorginek erabiltzen dituztenak. Ez dut aitortu, baina etxea sorgindu-
rik dago. Horretan ezin gara sartu. Debekatuta daukagu. Zergatik? 
Etxea sorgindurik dagoelako. Ziur nago gela horretan pasadizo bat 
dagoela, eta hortik sorginak beraiek antolatutako akelarreren batera 
joaten direla.

Etxe honetan soinu arraroak entzuten dira. Eta ez da orain bururatu 
zaidan ideia txoro bat. Badakit orain nahiko paranoiko nabilela, baina 
nire lehengusinak ere hori uste du. Bi egun daramatzagu hemen, eta 
hots bitxiak entzuten ditugu.

Gaur etxetzar honetan bakarrik geratuko gara hirurok: Garbiñe 
(lehengusina), Manu (Garbiñeren neba, inozo samarra, hamar urte 
ditu), eta hirurok. Familiako gainerakoek afaria daukate, amonak ere 
bai. Eta noski, BAKARRIK geratzea etxe honean, nahiko IKARAGA-
RRIA da. Eta ez daukagu txakurrik. Gutxienez, eroak eskua miazkatzen 
badigu, badakigu ez dela txakurra. Beno, ez dakit zer den hobe… Zer 
da hobe? Txakurra dela pentsatzea eta lasai gelditzea, edo eroa dela 
jakitea? Ai! Kirioak dantzan dauzkat! 

Nire lehengusinak esaten du horrelako gauzarik ez pentsatzeko, 
ez duela inongo erorik alde egin inongo psikiatrikotik. Eta nola daki 
berak hori? Agian ez digute ezer esan ez ikaratzeko! Garbiñek, badaez- 
pada, kasu egin dit. Bera ere beldurtu dut. Espero dugu gaur gauean 
ezer ez gertatzea. Egunkari hau testamentu moduko bat da. Zerbait 
gertatzen bazaigu, jakin dezala mundu guztiak sorginak izan direla 
hil gaituztenak.

Gurasoak, aitona-amonak, familia, lagunak, beti izango zaituztegu 
bihotzean. Maite zaituztegu.
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Ez bazaigu ezer gertatzen, eguneroko hau pikutara joango da zuze-
nean. Muxu asko guztioi.

   Ekaitz eta Garbiñe Pagasartundua.

* * * 

Badakit pikutara joan behar zuela eguneroko honek, baina hau 
gertatu da bart:

Afaltzera irten ziren heldu guztiak, eta hutsik geratu zitzaigun etxea. 
Geure afaria prestatu, telebista ikusi… Momentu hartara arte dena 
normala. Eta oheratzeko ordua heldu zen. Ongi da, denok ohera. Ma-
nuk ere noizbait batean lo egiten du. Ez dut aipatu, baina Manuk beste 
logela batean lo egiten du. Eta ez zen beldur, kabroia! Gu beldurrez 
dardarka joan ginen geure logelara. Han, beti argia pizturik, ohean 
sartu ginen, eta hitz egiten hasi, pentsatuta genuen bezala. Ez geunden 
prest argia itzaltzeko. Guztiaren gainetik, argia piztuta. Horixe bera!

Bat-batean, soinuak entzuten hasi ginen. Hots arraro samarrak. 
Manu izango zela pentsatu genuen, gu zirikatzen zebilelako azkenal-
dian, eta bere logelara joatea izan zen egin genuen lehenengo gauza. 
Baina hara heldu, atea ireki eta han entzun genituen bere zurrunkak. 
Larritzen hasi ginen.

Halako batean, argindarra joan egin zen.

—Ah!!! –oihukatu genuen Garbiñek eta biok. Manu ez zen esnatu, 
beti bezala. Loti ederra ezizenez deitzen dugu.

—Halako batean, soinua gela debekatutik zetorrela ohartu ginen. 
Gela debekatutik!

Argi eta garbi azaldu nion Garbiñeri, dardarka:

—Sorginek izan behar dute, baina badaezpada ere begiratu behar 
dugu ea zer edo nor den.

—Baina zu erotu al zara? Burutik sano al zaude? Ekaitz, begira 
iezadazu! Sukarra al daukazu?
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—Ezetz, bada! Hara joan behar dugu, berdin zait zer esaten duen 
amonak!

Noizbait ere onartu zuen nire proposamena eta hara abiatu ginen, 
korridorean barna lehengusina eta biok, beldurrez ikaraturik (ni ka-
sik berari besarkaturik, gero jendeak esaten du mutilak ausartagoak 
garela, bai zera!).

Ordu erdi geroago, bide erdian geundela, gela debekatuko atea 
ireki ez zen bada! Eta handik, zer aterako, eta mamu bat! Eta argi 
handia bota zuen gure aurka! Ziztu batean sartu ginen Garbiñe eta 
biok Manuren logelan, bere ohera korrika joan eta… Koxin ziztrin 
batzuk ziren! Eta zurrunkak, grabagailu bat!

Han agertu zen gure mutila barrez lehertzeko zorian, zoruan botata, 
argazki kamera bat eskuan zuela! Ez genuen erreakzionatzeko astirik 
ere izan!

Orain etxean nago, barealdiaren zain. Familiakoek ikusten naute-
nean barrez algaraka hasten dira. Kar, kar, kar, kar. Zer nolako grazia 
ezta? Eta guztiok: kar, kar, kar, kar. Eta berriz ere: kar, kar, kar, kar. 
Bada, ez da barre egiteko modukoa!

Uste dut amonari bere etxe OSOA erakusteko eskatuko diodala. 
Nork daki zer gertatuko den bihar!

Ai, Manu, Manu, mutikotxo argia, baina a zer urdea egina dagoen. 
Garbiñe eta biok mendekua prestatzen hasiak gara.

Besarkadak.


