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Lepokoa
MAIALEN LIZARRAGA OLANO
DBH 3. eta 4. kurtsoak 2. Saria

Leitzako Amazabal Institutua

Larunbat batean hasi zen dena. Aita eta biok herriko liburutegi 
zaharrera joan ginen liburu interesgarriren bat aurkituko genuen 
esperantzarekin.

Liburutegia herritik aparte xamar zegoen; etxe zahar baina ederra 
zen. Aspaldiko garaietako itxura zuen, behin baino gehiagotan be-
rritua izan zena: 400 urte inguru zituen eta bertan liburu batzuk are 
zaharragoak ziren. Sarreran ate handi bat zeukan, euskarazko hitzekin 
apaindua eta erdian herriko armarriarekin. Barrena sartu eta pasabide 
luze bat zegoen, erdi hutsa; paretetan koadro zaharrak. Eta mahai 
txikien gainean lore lehortuak. Pasabide bukaeran beste ate bat ze-
goen eta atzean liburutegi handia, ehunaka libururekin: animalienak, 
landareenak, historiari buruzkoak…Denak gaika ordenatuak; eta gela 
txiki batean itxura bereziko hamabost bat liburu handi.

Nik aurreneko aldia nuen liburutegi hartara joaten nintzela, baina 
aitak ez. Aitak oso gogokoa zuen, zientzia eta landareen liburuak, 
batipat. Niri, ordea, gela txiki hura interesgarria iruditu zitzaidan eta 
hara joan nintzen. Bertan liburuak zenbakiekin ordenatuak zeuden, 
1etik 15era, eta Euskal Mitologiari buruz hitz egiten zuten. Liburu 
handiak ziren, pisu handikoak eta orriak oso lodiak. Azalean Mariren 
marrazkia, baina aurpegia ez zitzaion bereizten. Liburuaren izkinetan 
izen batzuk ageri ziren: Eate, behigorri, ahatxe, ihizi, ahari…Beste 
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jainko-jainkosa batzuren izenak ziren! Eta atzealdean landare eta ani-
malia oso bitxiren marrazkiak zeuden.

Lehenengo liburutik hasi nintzen, izan ere, arratsalde osoa nuen 
irakurri eta liburu haiek ezagutzeko. Liburu honek Mariz hitz egiten 
zuen: nongoa zen, non sortu zen, zein zen… Liburu bereziak, bene-
tan; letra oso arraroarekin. Mari gizakia zela zihoen; alabaina gizakiok 
baino indartsuagoa zela. Indar handiak omen zituen eta beste inork 
ez zituen ahalmenak. Esaterako, animalia eta landareekin komunika 
zitekeen. Mariren semeaz eta senarraz ere hitz egiten zuen eta bi seme 
omen zituen: Atarrabi eta Mikelats. Gustuko nuen liburua, mitologiari 
buruzko istorioak baitziren.

Bigarren liburuak beste jainko batzuez hitz egiten zuen. Esaten 
zuenez, Mari baino ahulagoak ziren: Hauetako batzuk gizaki ziren 
eta beste batzuk animalia. Ez nuen liburu osoa irakurtzeko astirik eta 
beste egun batean jarraituko nuela pentsatu nuen.

Oraindik, ordea, jakin-mina zirika nuen eta beste liburu bat hartu 
nuen; honek, aldiz, ez zuen zenbakirik eta izkinetan ez ziren jainkoen 
izenak agertzen, emakumezkoenak baizik. Liburua ireki eta aurreneko 
orrian zuhaitz genealogiko bat ageri zen: aurrenekoz Mari zegoen eta 
bere alaba-edo, Lore izeneko bat. Ondoren, Amalur, Malen, Naiara, 
Maria eta Eguzki. Harrituta geratu nintzen, nire amona, ama eta nire 
izena ere ageri ziren! Naiara, Maria eta ni, Eguzki. Kointzidentzia zela 
pentsatu nuen, bitxia oso, alegia. Orduantxe aita etorri zitzaidan:

—Eguzki, Eguzki!

—Bai, aita? 

—Goazen, etxera joan beharra dugu.

Itzulerako bidea oinez egin nuen, ni nire pentsamenduetan: «Amo-
na ni jaio ondoren hil zen eta ez nuen bera ezagutu, baina amak ez 
zidan ezer esan inoiz. Ama, aldiz, orain bi urte hil zela. Hil aurretik 
emandako lepokoa gogoan dut».

Bitxia zitzaidan, benetan, liburu hartan gu hiruron izena aurkitu 
izana. Urduritasunak heldu zidan eta kointzidentzia hura argitu be-



260

harrean nintzen. Goiz afaldu genuen eta aita amonaren etxera joan 
zen. Nik, bakarrik nengoela aprobetxatuz, liburutegiko giltzak hartu 
eta bertarantz abiatu nintzen. Uda zen eta oraindik ez zuen ilundu. 
Eguraldi ona, zerua urdin eta eguzkia erretiratzekotan; ostera, ordu 
bat inguru falta zen iluntzerako. 

Bidean herriko jende ugari ikusi nuen: auzoko gizona; paseotik 
heldu berri ziren herriko kuxkuxeroak. Liburutegia lehen bezala, 
basoaz inguratua eta eder-ederra. Barrura sartu eta liburutegirantz 
sartu nintzen. Beste libururik hartu gabe, izenik gabeko hura hartu 
nuen: lehen orrian zuhaitz genealogikoa irudikatua bazen, bigarrenean 
ilehoridun emakume oso polita ageri zen. Alboan «Mari» izena idatzia. 
Bera ote zen? Lepoan lepoko berde bat zeukan, nirea bezalakoa! Nirea 
grisa, ordea.

Emakume hura ilehoria zen, begi berdeekin eta argitasun berezia-
rekin. Hurrengo orrira joan nintzen. Han beste emakume bat: Lore 
izenekoa. Hura ere ilehoria eta aurrekoarekin antzekotasun izugarria 
zuen. Neskato honek ere nirea bezalako lepokoa.      

Ondorengo orrietan Amalur, Malen eta Naiara izeneko emakumeen 
irudiak zeuden: euren artean tankerakoak, eta lepoko berdina zuten 
denek. Azkeneko irudia ikusi nuen eta «emakume hori nire amona 
da!» esan nuen. Amona Naiara zen, bere begi urdin-urdinekin eta ile 
gorrixkarekin. Tripak nahasten hasi zitzaizkidan, «ondoren datorrena 
nire ama ote da?». Orria ziztu bizian pasa nuen, baina han ez zen 
emakumerik ageri; bai, ordea, Maria izena: nire amaren izena. 

Burua bueltaka lehertzear nuela galdera piloak harrapatu ninduen, 
zergatiak jakin nahian. Iluntzen hasi zuenez, etxera itzuli behar nin-
tzela otu zitzaidan. Liburua apalean utzi eta liburutegiko atea ixtear 
nintzela, nire izena entzun nuen. Ingurura begiratzen hasi eta basoan 
norbait zegoela zirudien. Hurbildu nintzaion: gizon bat zen. «Baina 
zer da hori?» «Ez dut ezagutzen…» pentsatu nuen. 

Gizon hark buelta hartu eta alde egin zuen. Ia zuria ematen zuen 
eta begiak ere argi-argiak ikusten zitzaizkion. Baina alde egitera zi-
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hoala, hanketara begiratu nion eta «zein edo zer da hori? Zaldiaren 
hankak ditu!

Nik gizon hark bezala, buelta hartu eta lasterka etxerantz joan nin-
tzen. Bederatzi eta erdiak ziren eta aita oraindik ez zen etorri. Etxeko 
leihoak itxi eta telebista ikusten hasi nintzen. Uda zen eta ez genuen 
etxerako lanik. Ni esnatzerako aita etorri zen. Sofan loak besarkatua 
nengoen. Hamaikak ziren. Aita oso urduri zegoen:

—Aita, zer gertatu da? –galdetu nion.

—Zure amona gaixo jarri da. Iruñera eraman behar dute eta arropak 
hartu eta berarekin noa.

—Eta ni?

—Zuk, ba… 15 urte dituzu eta moldatuko zara, ezta?

—Bai, bai… Aio, aita!

Horrenbeste gauza gertatu zitzaizkidan egun horretan eta ondo-
ren gauean bakarrik… Nekatuta nengoen eta ohera joan nintzen. 
Ez nintzen berehala lokartu, pentsa eta pentsa. Goizean, hamarrak  
aldera liburutegirantz joan nintzen. Sartu eta argibideren bat izango 
nuelakoan, liburuetan erreparatu nuen berriro. Alabaina ez zekarten 
ezertxo ere. Orduan, liburua motxilan sartu eta basora joan nintzen, 
gizon bitxi hura ikusten ote nuen. Nire irudimena ote zen jakin nahi 
nuen. Gizon hark nire izena nolatan zekien ere galdetu nintzen. Basoan 
zaldi oinatzak ikusi nituen eta haiei jarraitu nien. 

Basoa polita zegoen, hosto berdez jositako zuhaitzez betea, eta txo-
riak batetik bestera zebiltzan. Oinatz haiek Txaragorri parajera eraman 
ninduten. Han kobazulo bat zegoela gogoratuz, bertaratu nintzen. Ez 
zen inor; ez soinu arrarorik. Zulo hartan sartzea otu zitzaidan, inoiz 
ez bezala. Sakonean oso ilun ikusten zen. Sakon handiko kobazuloa 
hura. Behean putzu handia ikus zitekeen. Jaitsi nintzen poliki-poliki. 
Lur-azpiko lakura iristean jabetu nintzen ur garbi-garbiaz. Toki argitsua 
zen. Edonola ere, han ez zen inor.

Ur bitxia zen hura: eskua sartu eta ez zitzaidan busti. Laku inguruan 
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hezetasun handia zegoen eta bero handia egiten zuen. Bertan bainatzea 
bururatu zitzaidan; ura fresko-fresko zegoen. Sakonera handia hartzen 
zuen. Igeri egiten saiatu nintzen, baina ezinezkoa zen aurrera egitea. 
Irten nintzen eta gauza bera: orduan ere ez nintzen busti. Azkenik, 
haitzulotik irten nintzen. Eta, hala, berriro basoan, zerbait gertatu zen: 
tristeago zegoen eta eguzkiak ez zuen lehen bezala argitzen. Txoriak ere 
gorde egin ziren. Beldurrak kuku egin zidan eta liburua eta guzti itzuli 
nintzen liburutegirantz, norbait atzetik jarraian nuela ohartu nintzen 
arte. Etxera joan nintzen eta bi egun igaro arte ez nintzen etxetik irten, 
gertatutakoarekin jira-biran, ikarak eta kezkak harrapatua. 

Egun pare baten ostean, ausardiak lagunduta, liburutegira itzuli 
nintzen. Ateak irekita zeuden. Aurreraxeago, pasabidearen ondoren 
zegoen atea ere irekia aurkitu nuen. Isilik nenbilen, inork ez entzuteko 
moduan, baina bat-batean: «Eguzki, Eguzki!» entzun nuen eta liburu 
artean ezkutatu nintzen. Sala txikian, gustuko aretoan ezkutatu nahi, 
alabaina hantxe topatu nintzen berarekin: gerritik behera zaldi-txura 
zuen gizon bitxi hura, gaztea bera.

—Eguzki, zure amaren mezularia naiz –esan zidan. Bai, ez harritu. 
Gizakien munduan zure ama bada orain bi urte hil zela, baina Mari-
ren oinordekoa zen eta zu ere halaxe zara. Marik –jarraitu zuen izaki 
arraro hark– bere alaba izandakoari bere ahalmenak eman zizkion eta  
alabaz alaba ahalmen horiek jasotzen dituzue. Zure amaren heriotza 
ustekabekoa gertatzean, ezin izan zituen ahalmen horiek zuri pasa.

Sinesgaitza hau guztia niretzat, Marirena niretzat betidanik euskal 
kondaira hutsa izan baitzen. Eta gizon bitxiak berarekin joateko esan 
zidan. Txaragorrira eraman ninduen, hiru egun aurretik egon nintzen 
toki berberera. Kobazulora gindoazen galdetu nion.

—Bai, astelehenean hemen egon zinen eta badakizu toki berezia 
dela oso.

Zulo hartara jaitsi ginen. Hantxe putzua, aurrekoan bezain dirdi-
ratsua eta polita. Uretara sartzen hasi zen, ni animatuz. Kostata, baina 
ausartu nintzen eta nik ere aurrera egin nuen. Ura ez nuen sentitzen 
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eta sakonera handira iritsi ginen. Orduan, nire lepokoa hartu zuen 
eta eskuetan zeramala, ur azpian sartu. Bat-batean lamia bat agertu 
zen lakuaren erdi-erditik. Ni aho-zabalik, txundituta, emakume hark 
ahate eskuak zituenaren, oso polita zen: ile ia zuriduna eta aurpegi 
finekoa.

Zentauroak lepokoa eman zion lamiari eta honek alde egin zuen 
haizeak eraman izan balu bezala. Hura ikusita marru batean hasi 
nintzen:

—Non sartu da emakumea? Nora eraman du nire lepokoa? Nire 
amarena zen! –ezinak eta negarrak jota nengoen.

—Itxaron pixka bat, segituan etorriko da.

Uretatik irten eta ertzean eseri nintzen. Bost minutu pasa ziren eta 
are urduriago nengoen. Bat-batean, ura irakiten hasi zen eta bi emaku-
me azaldu ziren ur azpitik: Lamia eta ama! Nire ama zen! Ezinezkoa 
izan behar zuen…

—Ama! Ama! –hurbildu nintzen oihuka. Negarrez hasia nen-
goen.

Eguzki, orain testuz entzun. Lepoko honek Marik eta bere oinor-
dekoek eduki ditugun indarrak ditu eta orain zure ordua da, ahalmen 
hau izan dezazun.

—Baina, ama… –moztu egin zidan.

—Ni orain dela bi urte hil nintzen eta orain zuri dagokizu. He-
mendik aurrera zentauroak lagunduko dizu.

Zentauroa gizon arraro hura zen. Lepokoa itzuli zidaten. Alabai-
na, orain berdea zen, liburuan bezala. Nire atsekabez, ama eta lamia 
desagertu egin ziren. Lepokoa jantzi nuen eta hotzikara batek hartu 
zuen nire gorputza.

Kanpora irten eta dena itxuraldatua ikusi nuen: txorien kantuak 
ulertzen ahal nituen; eguraldia aldatzeko gaitasuna nuen. Jabetu 
nintzen ahalmen hauek kontu handiarekin erabili beharrean nintzela, 
zentauroak esan lez. Ama eta amonaren liburua oraindik motxilan 
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neukan eta liburutegira itzuli asmo nuen. Azkeneko begirada eman 
nion eta irudi batek jaso zituen nire begiak: nire amaren aurpegia zen, 
beti bezain polit.

Liburua maitekiro gorde eta irten nintzenean sala txiki hura beti-
rako desagertu egin zen.


