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Txuria eta beltzaren herrialdea
ITSASO GOÑI HERMOSO
Lehen Hezkuntzako 2. saria

Iruñeko Amaiur Ikastola 

Bazen behin, herrialde bat ez zuena kolorerik dena txuria eta beltza 
zen, zuhaitzak, zerua, loreak…

Ez zen jenderik bizi, jendeak ez bait zuen gustoko kolorerik gabeko 
herrialdea. Bakarrik bizi zen animalia hori zebra zen, txuria eta beltza 
atsegin zuelako.



17

Zebrak Txuri-beltzez zuen izena, marraduna zen ez zen oso handia 
tamainaz baina begiak bai zituela handiak.

Txuri-beltz bakarrik sentitzen zen, lagun bat behar zuen. Zebra beti 
irteten zen goizean korrikatzera, hurrengo goizean etxetik ireten eta 
mendira joan zen, mendian banbu landare asko zeuden eta banbuen 
ondoan hartz panda bat.

Txuri-beltz hurbildu eta hau esan zion:
—Kaixo nor zara?
—Ni panda hartz bat naiz, hemen bizi naiz eta banbu landarez 

elikatzen naiz.
—Nik uste nuen bakarrik nengoela herrialde honetan. Zuk bada-

kizu zergatik ez dagoen kolorerik?
—Bai, antzina, neguko egun hotz batean urakan bat etorri eta 

kolore guztiak xurgatu zituen beltza eta txuria izan ezik.
—Orduan ez dago kolorerik?
—Ez, nik ez ditut ezagutzen koloreak, horrela ikusita uste dut gu 

bakarrik bizi garela. Zergatik? Txuriak eta beltzak garelako.
Hitz egin ari ziren bitartean zerura begiratu zuten eta harrituta esan 

zuen panda hartzak:
—Zer da hori?
—Hori zikoina da, goazen deitzera.
—Zikoina, zikoina!
—Zer nahi duzue?
—Jeitsi ona.
—Kaixo, etorri naizenean ikusi dut ez dagoela kolorerik eta harri-

tuta naiz.
—A, ez dakizu edo zer? Orain dela urte asko urakan bat etorri zen 

eta kolore guztiak xurgatu zituen, beltza eta txuria uzten.
—Zu nola sartu zara herrialde honetara? Bakarrik al dira etorri 

txuriak eta beltzak garenok.
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—Ez naiz ni beltza eta txuria?
—Bai, barkatu baina nik pentsatzen nuen zikoinak gorriak eta 

txuriak zirela, nik horrelako bat ikusi nuen. Esan zuen hartzak.
—Bai, horrela da, egun batean koloreak zeudenean hegan egiten 

nenbilela ortzadarretik pasa eta gorria erori zitzaidan, beltza estali eta 
gorria eta txuria nintzen. Bidaian bueltan etorri eta gorria kendu zait, 
eta ez dakit zergatik.

—Bai nik badakit! Esan zuen hartzak.
—Urakanarena gertatu eta gero, orain edozein pertsona gauza edo 

animalia etortzen bada ona, txuria eta beltza bihurtzen da, horregatik 
ez dute etorri nahi.

—Ze arriskutsua! Esan zuen zikoinak.
—Zerbait egin behar dugu, baina zer? Esan zuen zebrak.
—Beste egun batean egingo dugu, orain euria egiten hasi da! Esan 

zuen panda hartzak.
Denak bere etxeetara joan ziren.
Egunak eta egunak pasa ziren baina ezer gertatu ez balitz bezala, 

animaliak denbora osoan lehiotik begiratzen ari ziren. Lagunak itxa-
ropenik gabe ohera joan eta hor itxaron zuten ea noiz gelditzen zen 
euria.

Berrogeita lau egun pasa ondoren euria egiteaz gelditu eta eguzkia 
atera zen, animaliak atera ziren poz-pozik jolastera, zebra lehenengoa 
esnatu eta hartz pandari deitu zion eta biak zikoinari, goxo-goxo 
zegoela bere kabian.

Azkenik, animaliak jolasean zebiltzan bitartean ortzadar bat atera 
zen, denak oso harrituta begiratu zioten eta orduan koloreak pixkanaka 
erotzen hasi ziren eta herrialde osoa koloreztatu zuen, denak oihuka 
hasi ziren:

—Begiratu ze polita orain beste modu batez ikusten dut dena. 
Hurrengo egunean, goizean esnatu eta jende mordoa zeuden. Beteta 
zegoen herrialde osoa!


