
–Ez, ez, ez! –esaten nion txikitan amari– ez dut istorio hau entzun nahi, amonaren istorio hura

entzun nahi dut berriro.

Gogoekin egoten nintzen, bada, asteburua iritsi eta amarekin berriro herrira joateko.

Autobusetik jaitsi eta korrika bizian abiatzen nintzen aitatxi eta amatxiren etxera. Sukaldeko

leihoan eskuekin jo eta amonak berehalaxe irekitzen zidan atea. Hari bi pare muxu eman eta “Hola

bonita” erraten zidan, euskaraz ez zekienez eta. Egongelaraino sartu eta: 

–Amona, amatxi, betiko ipuin hori kontatzea nahi dut-

eskatzen nion; eta hitz egiten ez jakin arren, euskaraz esaten

nuenaren zertxobait ulertzen zidan.

Orduantxe ama etxera sartu eta biak hitz eta pitz hitz egiten

hasten ziren.

–Luego, ya te lo contaré. –esan, eta guztiz ahaztu egiten zen

nitaz.

Egun osoa egoten nintzen, “gero” hori noiz ailegatuko itxaroten, noizbehinka sukaldera itzultzen

nintzen, bi hiztun horiek kasualitatez hitz egiteari utzi ote zioten ikusteko, baina ez pentsa hain

erraza zenik.

Zortzi t'erdietan edo, gaua iristen hasia zela, aitatxi iristen zen, laurok batera afaldu eta amak niri

lo-jantzitxoa ipini ondoren, ohean goxo-goxo sartzen nintzen; segituan amona nire ohean eseri eta

nik hain gustuko nuen istorio hori, entzuten nuen loak hartu aurretik, beranduago ametsetan

imajinatuko nuena:

–Aitzinean, duela 150-160 urte edo, beste batzuetan kontatu dizudan bezala, zure arbasoak

Ataun izeneko Gipuzkoako herri txiki batean bizi izan ziren. Herria, ez orain bezainbeste, baina,

luzea zen, horregatik bi auzotan banaturik zegoen. Gure arbasoen baserria auzo altuenean kokatua

zegoen, Aian, hain zuzen ere, menditik gertuenean. Mendirantz zihoan aldapa batean kokatua,

haritz handi baten itzalpean.
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Baserritar haiek, animaliak bazkatzera eramatetik eta baratzean lan egitetik bizitzen ziren.

Familiako bi neska txikienek egunero iturrian ura hartu eta etxera ekartzen zuten; ama ogia egin

eta jatekoa prestatzeaz arduratzen zen; amonak, berriz, etxeko izkina guztiak distiratsu uzten

zituen; aitak, egurra mozten zuen, ondoren jatekoa eta etxea berotu ahal izateko; eta azkenik,

alabetako hirugarrenak animaliak bazkatzera eramaten zituen eta haietaz arduratzen zen. Horrez

gain, denen artean, baratza landu ere egiten zuten, eta hortik ateratzen zituzten ekoizpenak, hilero

Lazkaon izaten zen azokan saltzen zituzten, trukea eginez.

Urte batzuen ondoren zure herenamonaren ama izango zenak, Maria izenekoak, hamahiru edo

hamalau bat urte zituen; aro haietan ia herriko denak bezala, baserritarrez jantzia zegoen,

baserritar soinekoa eta mandarra soinean zeramatzala; oinetan egurrezko bortzegiak eramaten

zituen; bere ile horian txirikorda eder bat zeraman, buruan eramaten zuen zapi zuriak ere bere ileko

diseinua politagoa izaten laguntzen zuen; bere begi urdinen distira urrunetik ikus zitekeen.

Ez zekien idazten, ezta irakurtzen ere, baina euskara eder batez mintzatzen zen. Bere egitekoa

gustatzen zitzaion, animaliak asko maite zituelako, horregatik ez zitzaion lan asko kostatzen behiak

bazkatzera eramatea.

Udazkeneko egun goibel horietako batean, Mariaren amak bere alabari erran zion:

–Maria! Maria! Ortzea lainoturik zegok, gaur ez dun luzaro iraungo euria bota barik.

–Ba dakiat, bai, baina, ez diat Txuski aurkitzen. Txuski! Txuski!- oihukatzen zuen.

–A! Txakurraren bila habil? Aitarekin joan duk Lazkaora.

–Bueno, bada, orduan behiekin bakarrik joan beharko nauk.

–Eguraldia txarrera badoa, etor zaitez laster.-erran eta bere alaba handiena agurtu zuen.

Ia egunero bezala, Maria ukuilurantz abiatu zen; han, behiak bere zain zeuden, ume txikiak,

etxean asperturik paseatzera ateratzeko gogoekin daudenean bezala. Ukuiluko atea ireki bezain

pronto, han zeuden bi behi marroiak eta txekor bat, bata bestearen atzean, behi-ilara ezin hobe bat

osatuz, atera ziren, eta bidezidorrerantz jo zuten, beren jabeak pertika hartzen zuen bitartean.

Alboetan gaztainondo batzuk eta zenbait haritz zituen malda txiki bat igo ondoren, komunal batera

ailegatu ziren.

Behiek jan egiten zuten bitartean, Mariari zuhaitz batean

eserita, beste gauzetan pentsatzen egoteaz gainera, naturako

koloreak behatzea gustatzen zitzaion. Gehienetan bere baitan

bildurik egoten ohi zen, baina, ez egun hartan.
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Izan ere arratsalde horretan, bere amari afaltzeko gauza berriren bat eramatea otu zitzaion eta

urriztiren  sasoia zenez, behiak atzean utziz, mendian barneratzen hasi zen, “altxorra” aurkituko

zuelakoan.

Horietan zegoen, ekaitz bortitz batek harrapatu zuenean. Zerua, ikatza bezain beltza zegoen;

gaua iristen hasia zen, baina, ez zen konturatu. Bat-batean argi zuriko tximista bat ikusi zuen

goialdeko ilunean. Urrunean trumoi baten hotsa ere entzun zuen. Jada ur ttanttak sentitu zituen

bere gorputzean. Eta minutu bat ere pasatzen utzi gabe, alde batera eta bestera, nondik joan ez

zekiela, oso kezkaturik, ahalik eta lasterren korrika hasi zen, iluntasunean piperrik ere ikusten ez

zuen arren.

Behiak, ezta bidea ere aurkitzen ez zituela ikusi zuenean, urduri baino urduriago jarri zen,

hemendik eta handik, hain korrika ze... zapla! Lurrean zeuden bizpahiru adartxoekin estropezu

egin eta lurrera erori zen. Altxatzen saiatu zen, noski, baina, orkatila bihurriturik zuen eta mugitu

ere ezin zuen egin. Egoera hartan, eta egia esateko, kosta egiten zitzaion zerbait ona pentsatzea:

–Gureak egin du! Amari opari bat eman, bai eta azkenean ibili ezin ere!-esan zuen bere baitan,

begietatik behera isurtzen zitzaizkion malkoak ahora iristen zitzaizkionean.

Konortea galtzear zegoela, zerbaitek edo norbaitek lurretik altxatzen zuela sentitu zuen.

Sentsazio atsegin horrek eramaten utzi zuen. Ez zekien zenbat denbora igaro zen, baina, bat-

batean, begi bat ireki eta bera inguratzen zuten ezezagunen aurpegiak ikusi zituen:

–Lasai, lasai, ez izan beldurrik, gurekin salbu zaude -berba egin zion haietako batek.

Etxola bezalako batean, aulki batean eserita, manta batekin estalita zegoen. Zirudienez, edateko

zerbait eman zioten eta orain askoz hobeto sentitzen zen.

–Ekaitza amaitu orduko etxera eramango zaitugu, beraz ez zaitez kezkatu. -mintzatu zen berriro.

Bitartean, Mariaren baserrian, ekaitza areagotzen zihoan heinean, bere ama gero eta urduriago

jartzen zen; etorri berria zen aitari ere kontatu zion bere alabarena; biak Mariaren bila joatea

erabaki eta atea ireki zutenean, han non ikusi zituzten behiak bakarrik zetozela, kezkatuago jarri

ziren gizajoak oraindik.

Ahalik eta lasterren, auzokide guztiak Maria falta zela abisatu zituzten, bere bila joateko hainbat

talde egin eta mendira abiatu ziren.

Ilunean, beldurturik, guztiek urrunean mugitzen zen zerbait nabaritu zuten. Bere ama izan zen

Maria zela konturatu zen lehena, baina, ezezagun batekin zetorren.

Berarekin nor zetorren ikusi ahal izan zutenean, denak aho bete hortz geratu ziren.
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–Jentila! Jentila! –hasi zen jendea oihuka. 

Beldurrez, korrika beren etxeetara atera zen jendea; Mariaren aita eta ama izan ezik. Biek

Mariari besarkada estu bat eman eta beren alabak, gertatu zen guztia kontatu zien.

Jentilek salbatu zutela jakitean, etxean sartzera gonbidatu zuten, esker onak emateko.

Gertatu zena herriko apaizaren belarrietara iritsi zenean, Mariaren baserrira abiatu zen, Jentil

hura kanporatzeko asmoz; izan ere, apaizak, Jentilak deabruak zirela uste zuen, kristauak ez

baitziren.

Iritsi bezain laster, inori ezer azaltzen utzi gabe, oihuka hasi zen:

–Exortzizatu! Exortzizatu! Zuen alaba sorginduta dago, barruko deabrua kendu behar izango

diogu!

Nahiz eta apaizak behin eta berriz berdina esan, familiakoek, Maria ondo zegoela azaldu zioten,

Jentilek salbatu zutelako.

Denbora luzez, Mariaren familiakoek, herriko jendeak begi txarrez begiratzea jasan behar izan

zuten arren, ez zuten kontutan hartu; eta Jentilekin hasitako harremanei eutsi eta izaten jarraitzen

zuten, bihotz onekoak zirela ikusirik.

Eta istorioarekin bukatzeko amatxik beti gauza bera esaten zidan:

–Ez ahaztu kuttuna, mundu honetan garrantzitsuena, bihotz onekoa izatea eta besteak

errespetatzea da.”
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