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Donamariko astoa
GORKA ARRAIAGO GOIKOETXEA
DBH 3. eta 4. kurtsoak 1. Saria

Leitzako Amazabal Institutua

Esnatzean, herensu-
gea oraindik han zegoen, 
lurrean botata, ahoa za-
balik zuela, sugarra bota 
nahian. Aimar beldur zen 
eta ezin izan zion garrasiari 
eutsi. Izua burumuinean, 
Edurne arrebarengana joan 
zen, bere besoetako babesa 
desio. Herensugeak, or-
dea, bere arrastoak usaitu 
zituen eta anai-arrebak lo-
gelako atarian besarkatuta 
ikustean erabat jeloskortu  
eta itsutu egin zen. Ezin 
etsi eta, Edurne bahitu 

zuen, Donamariko dorretxean ezkutatuz. Aimar, aldiz, zur eta lur 
geratu zen herensugearen ankerkeriarekin.

Honelakoetan aitonaren hitzek lasaitzen zuten bere barrunbea, 
txikitan oparitu hitzak: mehatxuren baten aurrean «buelta-bueltan,
jira-biran, eki eta lurra dabiltza norian» lau haizetara esanez gero, haize 
bolada batek amesgaiztoa suntsitu, birrindu ohi omen zuen. 

Ez zen holakorik izan. Jira-bira anitzen ostera, zorabioak hartu eta 
zaplast erori zen lurrera. Esnatzean, alboan arreba ez, baizik eta aito-
naren baserriko astoa zuen arrantzaka. Adoreak harturik, astoa lagun, 
herensugearen atzetik irten zen.
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Bideak zailtasunak eta trabak besterik ez zizkion ekarri. Okabioko
bidezidorretan barna zihoala, halako batean, zaldiak sumatu zituen, 
ez urrun, ez gertu… auskalo non. Astoa ere erne, belarriak tente, 
saltoka hasi zen, mutikoak lasaitu zuen artean, berriro ere aitonaren 
«hitz xamurrak» gogoan: «Geldi egon hadi, txorizotarako izango haiz 
bestela-eta». Bat-batean, pagadiaren artetik agertu ziren hiru bidelapur, 
zaldi gainean mur-mur, aurpegiak trapu zaharrez estaliak:

—Geldi hadi, mutiko. Hire astoa nahi diagu, soilik. Bakean utziko 
haugu, esana betez gero.

—Asto zahar hau… zertarako? Ajeak jota dabil aspalditxo eta 
agindutakoa entzuteko arazoak ditu.

—Hago, ixilik!

Aimar gatibu hartu zuten, Ernagako kobazuloan uztekotan. 
Bidean,ordea, iluntasunak aurre hartu zien eta bide ertzeko zuhaiz-
pean gaua igarotzekotan gelditu ziren. Afalosteko edanarekin asmoak 
aitortu zituzten: aspalditxo zebiltzan hiru «bandoleroak» mandoen 
beharrean. Ingurumari hartan ez zen azken belaunalditan apenas 
mandorik, izan ere, desagertu egin ziren azken izurritearekin eta euren 
mandazain lanetarako behar zuten animalia antzu sendo hau: Nafarroa 
eta Gipuzkoa arteko estrapelo lanetarako animalia aproposa baitzen. 
Beraz, animalia estimatua oso. Azken hilabetetan bazter guztiak mia-
tu eta astindu zituzten; jada bailara eta eskualde osoan zabaldua zen 
euren barrabaskeria. Are gehiago, mikeleteak euren atzetik zoratuak 
bazebiltzan ere, mandazain hauek abilezia franko zuten arrasto guztiak 
garbitzeko.

Braulio astoak ez zuen ulertu astoa eta mandoaren arteko kontua. 
Aimarrek are gutxiago: mutikoa aspalditxo zen biologi eskola orduetan 
trinketeko frontoian zebilela pilotan eta maisuaren hitzak, astoa eta 
zaldia gurutzatuz gero mandoa erditzen denaren azalpenak, pilotaria-
rentzat bai zirela antzu.

Edana eta kontu-kontaketarekin aho-bete zeudela, bidelapurrak 
lozorroan erori zirenean, tarte horretan Aimarrek ihesari eman zion, 
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astoa eta guzti. Ez galdetu nola… ziurrenik aitonaren hitz magikoren 
batek libratu zizkion orkatila eta eskumuturretako kateak.

Bidelapurrek ez bezala, herensugeak arrastoak nonahi utzi zituen. 
Gorotzatik gorotzara, halako batean, Donamarira ailegatu zen mutiko 
ausarta. Esperoan gelditu zen alboko zuhaiztian, astoa artadian lotuaz,  
herensugea noiz joan zain.

Bat-batean, astoa gose, arrantzaka hasi zen eta herensugearen be-
girada dirdiratsuak harrapatu zuen. Une horretantxe, neskatoaren ile 
luze eta ederra leihotik lurrera erori zen. Aimarrek, bitan pentsatu 
gabe, sokatik gora igo zen arrebaren bila.

Bien bitartean, herensugeak ez zuen astoa irensteko erreparorik 
izan: xolomu gutxikoa bazen ere, zirt-zart batean desagertu zen. Be-
tekadarik ez, hala ere, siestarako ordua sakratua zuen herensugeak: 
loak berpizten zuen bere sugarra. Loaldiko zurrungen artean, astoa 
ostikoka hasi zen, kexa eta kexa, baserriko aitonaren mehatxuzko hitzak 
astinduta. Zalaparta honetan, herensugeari korroska batek goraka egin 
zion, eztarritik gora, eta hantxe agertu zen astoa, erabat itxuraldatua, 
kiskalia, itzalirik gabeko arima ibiltaria.

Harrezkero, negualdiko ilargi betearen gau argitsuetan astoaren ulua 
entzun ohi da Donamariko dorretxeko zuhaiztian, beheko bailaretara  
gosez jaitsi ohi den otso bakartia bailitzan.

Orobat, Aimar eta Edurne dorretxean gelditu ziren bizitzen, 
astoaren noizbehinkako konpainian; eta herensugea, hainbeste 
«bueltan-bueltan, jira-biran, eki eta lurra dabiltzan norian» zorabiatu 
eta estropezuarekin Sorogaineko putzura erori zen, olatu beltz batek 
ito zuela.

Eta hau guztia hala ez bazan, sar zaitez eki eta lurra dabiltzan norian, 
ziur ibiliko baitzara firin-faran. Eta esnatzean, herensugea oraindik 
han izanen duzu, astoari eginez kuku… aaauuuuuuuuu!


