
	 	



	
	
	
	
	

	
	
	
	

booktegi.eus	
	

	

	

	

	

	

	
	



	
	

	
	
	
	

Julene	Azpeitia	lehiaketa	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Testu	hauek	jatorrizkoaren	moldaketak	dira,	Julene	Azpeitia	
lehiaketako	sari-banaketa	emanaldian	irakurtzeko	egokitu	baitira.		
	
Itzulpenak	eta	moldaketak	Juan	Antonio	Atutxak	egindakoak	dira.	
	
Ilustrazioak:	Imanol	Larrinaga	

	



	

	
	
	
	
	

	
	

Leiho	irekia	
IPUINAK	

	
	
	
	

Itzulpenak	eta	moldaketak:		
JUAN	ANTONIO	ATUTXA	

	
Ilustrazioak:	

IMANOL	LARRINAGA	
	
	
	

	



	

	

	

	

	

AURKIBIDEA	
	

Apustua	 6	
Giovanni	Boccaccio	 6	

Basoan	 13	
Ryunosuke	Akutagawa	 13	

Leiho	irekia	 31	
Saki	 31	

Nartzisoren	kondaira	 42	
Oscar	Wilde	 42	

Sevillako	eroa	 44	
Miguel	de	Cervantes	 44	

	

	

	 	



	

	

Apustua	

		Giovanni	Boccaccio	

	

Asko	ez	dela,	Miguel	Scalza	izeneko	gazte	bat	bizi	zen	Florentzian.	Hain	zen	alaia	eta	

barregarria	ze	hiriko	gazte	guztiek	nahi	zuten	bere	adiskide	izan.	

	

Egun	batez,	konpainia	on	batean,	adiskiderik	baizik	ez	zen	lekuan	zegoela,	ekarri	zuen	

solasa	 izan	 zen	 Florentziako	 familiarik	 antzinakoen	 eta	 nobleena	 zein	 zen	 ebatzi	

beharra.	 Batzuek	 zioten	 Ubertitarrak	 zirela	 aspaldikoenak,	 beste	 batzuek	



Lanbertitarrak	zirela	eta	hauek	baino	antzinakoak	zeudela	ziotenak	ere	bazeuden:	

hitz	batez	esanda,	bakoitzak	bere	ideia	eta	interesak	jartzen	zituen	beste	edozeren	

gainean.	Scalzak,	iritzi	ezberdinak	entzun	ostean,	hau	esan	zien	irribarretsu:	

	

-	Oker	zaudete	guztiok,	 ideiarik	ere	ez	daukazue.	Familiarik	zaharrena	eta,	hortaz,	

nobleena,	ez	bakarrik	Florentzian	baizik	eta	mundu	osoan,	edo,	gehiegikerietan	erori	

gabe,	gutxienez	Toscanan,	Baroncitarrak	dira.	 Jakintsu	guztiak	eta	nik	bezainbeste	

ezagutzen	 dituztenak	 iritzi	 berekoak	 dira.	 Eta	 nire	 hitzek	 nahasmenik	 eragin	 ez	

dezaten,	 jakinarazten	 dizuet	 gure	 Baroncitarrez	 ari	 naizela,	 Andra	Mariaren	 eliza	

ondoan	bizi	direnak,	alegia.	

	

	

	



Scalzaren	lagunak,	ezezagunak	zitzaizkien	beste	Baronci	batzuez	ari	zela	pentsaturik,	

eta	 jakinik	 familia	 honek	 ez	 zuela	 antzinako	 jatorria	 izatearen	 inongo	 osperik,	

barrezka	hasi	ziren,	eta	benetan	ari	ote	zen	galdetu	zioten:	

	

Zuk	adina	ezagutzen	ditugu	Baroncitarrak,	beraz,	ez	pentsa	horren	inozoak	garenik	

hiriko	noblezia	zaharrena	direla	pentsatzeko.	

	

Horrela	 pentsatzen	 baduzue	 –erantzun	 zuen	 gazteak-	 ziur	 naiz	 ez	 dituzuela	

ezagutzen.	Gainera,	ez	zauzkatet	inozotzat,	baina	hain	nago	ziur	diodanaz	ezen	prest	

nago	zuotako	edozeini	hemen	gauden	seiontzako	afaria	jokatzeko.	Zuon	esku	uzten	

dut	ezbaia	erabakiko	duen	pertsona	egokiena	aukeratzea.	

	

Neri	Mannini	izeneko	batek	onartu	zuen	apustua,	eta	Pedro	Florentinoren	iritzipean	

utzi	zuten	ebazpena.	Berehala	atera	ziren	Florentinoren	etxera,	gogotsu	baitzeuden	

Scalza	galtzaile	atera	zedin	beraren	kontura	barre	batzuk	egiteko.	

	



	

	

Florentino,	gaztea	bazen	ere,	zuhurra	eta	zentzuduna	zen.	Neriri	entzun	ondoren,	

Scalzari	eskatu	zion	bere	baieztapena	frogatu	zezala:	

	

Hain	erraz	 frogatuko	dut	ezen,	zuk	eta	gainerako	guztiek,	zuzen	nagoela	aitortzea	

besterik	ez	duzuen	izango.		

	



	

	

Eta	halaxe	jarraitu	zuen:	

	

-	Zenbat	eta	antzinakoagoa	izan	familia	bat,	are	handiagoa	da	bere	noblezia	–halaxe	

diote	 behintzat	 nire	 adiskideek.	 Beraz,	 Baroncitarrak	 Florentziako	 familiarik	

zaharrena		balira,	nobleena	ere	izango	lirateke.	Esandako	hau	onartzen	badidazue,	

apustua	irabazteko,	Baroncitarren	antzinatasuna	frogatzea	besterik	ez	zait	geratzen.	

Eta	orain	dator	froga:	gizon-emakume	guztiak	ahalguztidunaren	obra	dira.	Argi	dago	

Jainkoak	 margolari	 lanetan	 hasi	 berria	 zenean	 egin	 zituela	 Baroncitarrak,	 eta	

gainerako	gizon-emakumeak	marrazkigintzan	maisu	bilakatu	zenean.	Ez	dago	froga	

argigarriagorik	 Baroncitarrak	 gainerako	 gizakiekin	 alderatzea	 baino:	 azken	 hauek	

simetrikoak	 dira,	 proportzio	 egokiak	 dituzte	 eta	 aurpegiera	 erregularra;	 baina	



Baroncitarrak	zirriborro	bat	dirudite.	Eta	halaxe	da,	Baroncitarretan	denetarik	dago:	

batek	aurpegiera	luzanga	eta	meharra	du,	beste	batek	talo	aurpegia;	sudur	motzak	

ere	 badira,	 eta	 harbetekoa	 dutenak	 ere	 bai;	 bizar	 luzeak	 eta	 asto-matraildunak	

aurkituko	 dituzue,	 eta	 matrail	 motzekoak	 eta	 zapaldunak	 ere	 bai,	 tximinoen	

antzekoak	alegia.	Baroncitar	batzuk	begi	bat	bestea	baino	handiagoa	dute,	edo	bata	

gorago	 eta	 bestea	 beherago.	 Labur	 esanda,	 Baroncitarren	 aurpegierek	 umeak	

marrazten	hasten	direnean	egiten	dituztenen	antza	dute.	Argi	dago,	beraz,	Jainkoa	

ez	 zela	 horren	 margolari	 prestua	 Baroncitarrak	 egin	 zituenean,	 eta	 hemendik	

ondorioztatu	behar	dugu	Baroncitarrak	antzinatasun	antzinakoenetik	datozela	eta,	

hortaz,	gainerako	gizakiak	baino	nobleagoak	direla.	

	

	

	



Florentino	 epailea,	 Neri	 apustularia	 eta	 gainerako	 konpainia-kideak,	 ikusirik	

Baroncitarrak	 Scalzak	 azaldu	 bezalakoak	 zirela,	 barre-zantzo	 baten	 hasi	 ziren	

gaztearen	argudioak	txalotzen	zituzten	bitartean.	Eta	aho	batez	aitortu	zioten	irabazi	

egin	zuela	apustua.	Halaxe	zioten	guztiek:	“arrazoi	du,	arrazoi	du,	Baroncitarrak	dira	

Florentziako	zaharrenak	eta	nobleenak”.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
	

	

	

Basoan	

Ryunosuke	Akutagawa	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

Egurgilearen	deklarazioa	kasuaren	ikerketaz	arduratzen	den	ofizialaren	aurrean	

	

-	Hala	da,	jauna.	Neuk	deskubritu	nuen	gorpua.	Gaur	goizean,	egunero	egiten	dudan	

bezala,	 basora	 joan	 naiz	 zuhaitzak	 moztera.	 Eta	 han	 zegoen	 hilotza,	 mendiaren	

magalean,	kanabera	eta	zuhaitz	mengelen	artean.	

	

	

	

	



	

	

Ahuspez	zegoen	hildakoa.	Ehiztari	arropak	zituen	eta	zauri	bakarra	bularrean,	zauri	

sakona	 nolanahi	 ere.	 Gorpuaren	 bueltan	 kanabera-hostoak	 pilatzen	 ziren.	

Dagoeneko	ez	zen	odolik	ateratzen	zauritik.	

	

Ezpatarik-edo	aurkitu	ote	nuen?	Ez.	Ezer	ez.	Soka	bat	eta	orrazi	bat	baino	ez	zeuden		

ondoko	zuhaitzaren	ondoan.	Baina	belarrak	eta	kanabera-hostoak	zapalduta	zeuden	

han-hemen.	Argi	dago	gizona	gogor	borrokatu	zela	eraila	izan	baino	lehen.	Zaldirik	

ikusi	ote	nuen?	Ez	ofizial	jauna,	ez	dago	modurik	toki	horretara	zaldiz	iristeko.	

	

	

	



	

	

Monje	budistaren	deklarazioa	aurreko	ofizialaren	aurrean	

	

-	Zin	dagizut,	ofizial	jauna,	atzo	ikusi	nuela	gaur	hilda	aurkitu	dutena.	Bioleta	koloreko	

kimono	batez	zihoan	jantzita,	eta	emakume	batek	laguntzen	zion.	Eguerdi	aldera	izan	

zela	uste	dut.	Emakumea	zaldi	gainean	zihoan,	aurpegia	belo	batez	estalia	zeramala.		

	

	

	

	

	



	

	

Zaldia	kanela	kolorekoa	zen.	Gizonaren	armak	ondo	ikusi	nituen:	ezpata,	arkua	eta	

hogei	bat	gezi.	

	

Zer	 dela-eta	 imajina	 nezakeen	 gertatuko	 zitzaiona?	 Bizitza	 ihintza	 edo	 oinaztua	

bezain	iheskorra	da.	Sentitzen	dut…	ez	dut	hitz	egokiagorik	aurkitzen.	

	

	

	

	

	

	



	

	

Kontakatiluaren	deklarazioa	ofizialaren	aurrean	

	

-	Harrapatu	nuen	gizonaren	izenaz	galdetzen	didazu?	Tajomaru	izeneko	bandolero	

famatua	da,	duda	barik.	Harrapatu	nuenean	 zubi	 gainean	 zegoen,	 jausita.	 Zalditik	

jausi	zela	ematen	zuen.	Zein	ordutan?	Ilunabar	aldera	esango	nuke.	Aurreko	batean	

ihes	egin	zidanean	ere	kimono	urdinez	jantzita	zihoan,	eta	ezpata	bera	zeraman.	Eta	

orain	ere	ezpata	bera	eta	gezi	berberak	ditu.	Argi	dago:	Tajomaru	da	hiltzailea.	Arma	

guztiak	 berekin	 zeramatzan.	 Zaldia	 ere	 zuk	 esandakoaren	 modukoa	 zen:	 kanela	

kolorekoa.		

	

	



	

	

	

Lapur	guztien	artean	Tajomaru	da	andrezaleena.	Aurreko	udazkenean	bi	emakume	

aurkitu	 zituzten	hilik.	 Zurrumurruen	arabera,	Tajomaru	 izan	 zen	hiltzailea.	Hortaz,	

gizon	hau	hil	bazuen,	pentsatzekoa	da	zer	egin	zuen	zaldiz	zihoan	emakumeaz.	

	

Ez	naiz	inoren	gauzetan	sartu	zale;	baina,	ofizial	jauna,	uste	dut	aspektu	hau	argitu	

beharra	dagoela.	

	

	

	

	



	

	

Atsoaren	deklarazioa	ofizialaren	aurrean	

	

-	Bai,	nire	suhiaren	gorpua	da.	Takehiro	Kanazawa	du	izena.	Hogeita	sei	urte	zituen.	

Gizon	ona	zen,	ezin	zezakeen	etsairik	izan.	

	

Nire	alaba	Masago	da.	Hemeretzi	urte	ditu,	eta	gizonik	ausartena	bezain	ausarta	da.	

Takehiro	zen	ezagutzen	zuen	gizon	bakarra.	Biak	abiatu	ziren	atzo	Wakasa	herrirantz.	

Nork	 pentsa	 zezakeen	 holakorik	 gerta	 zitzaiekeenik!	Non	 dago	 nire	 alaba?	Ofizial	

jauna,	mesedez,	 ikertu	ezazu	zer	gertatu	zaion	nire	alabari.	Gorroto	dut	Tajomaru	

hori.	

	



	

	

Tajomaruren	aitorpena	

	

-	 Bai,	 neuk	hil	 nuen	 gizona.	 Baina	 ez	 nuen	emakumea	hil.	Non	dagoen?	 Ez	 dakit.	

Krudelki	 torturatu	nazakezue,	baina	ezin	didazue	oinaze	bidez	atera	ezagutzen	ez	

dudana.	

	

Atzo,	 eguerdi	 aldera,	 bikotearekin	 bat	 egin	 nuen.	 Haizeak	 emakumearen	 beloa	

astindu	zuenean	bere	aurpegi	liraina	ikusi	nuen,	une	batez	baino	ez,	segundo	batez.	

Emakumea	neureganatzea	erabaki	nuen,	horretarako	gizona	hil	behar	banuen	ere.	

	

Zer?	Gizonezko	bat	hiltzea	ez	da	hain	gauza	garrantzitsua:	emakumea	bahitu	nahi	

bada	 bere	 laguntzailea	 hil	 beharra	 dago.	 Nik	 ezpatarekin	 hiltzen	 dut,	 zuek	 ordea	

boterearen	eta	diruaren	bidez.	Zuek	hiltzen	duzunean	ez	dago	odolik,	biktimak	bizirik	

jarraitzen	du.	Baina	ez	dago,	horregatik,	biziago!	Nor	da,	beraz,	kriminalagoa?	



	

	

Erraza	izan	zen:	neure	burua	bidaiari	gisa	aurkeztu	ondoren,	esan	nien	mendi	hartan	

hilobi	zahar	bat	zegoela	ezpata	eta	ispilu	ederrez	beteta.	Altxorra	neurea	zela	esan	

nien,	eta	erosle	bat	aurkitzen	nenbilela.	Gizonak	parez	pare	zabaldu	zituen	begiak.	

Hain	da	saihestezina	ondasun-gosea!	

	

Hilobiaren	 bila	 abiatu	 ginen.	 Gizona	 nirekin	 zetorren;	 emakumeak	 zaldi	 gainean	

jarraitu	zuen.	Gizona	eta	biok	basoan	sartu	ginen.	

	

	

	



	

Hasieran	 kanaberak	 baino	 ez	 zeuden.	Gutxira	 argiune	batera	 heldu	 ginen,	 handik	

gertu	 zuhaitz	batzuk	 zeuden:	 leku	aproposa	nire	plana	martxan	 jartzeko.	Gizonari	

esan	 nion	 zuhaitzpean	 zegoela	 altxorra,	 eta	 harantz	 abiatu	 zen.	 Eta	 orduantxe	

deliberatu	nuen	gizona	erasotzea.	Indartsua	zen,	baina	ez	zuen	nire	erasoa	espero.	

Holaxe,	derrepentean,	arbola	batera	lotu	nuen.	Sokagatik	galdetzen	didazu?	Ofizial	

jauna,	ni	lapurra	naiz,	hortaz	jakin	behar	zenuke	lapurroi	soka	ezinbestekoa	zaigula	

gure	 langintzarako.	 Gizona	 zilioka	 hasi	 ez	 zedin,	 kanabera-hostoak	 sartu	 nizkion	

ahoan.	

	

Orduan,	emakumearengana	itzuli	eta	nirekin	etorri	zedila	eskatu	nion,	bere	lagunak	

gaixotasunaren	 bat	 zuela	 argudiatuz.	 Sinistu	 egin	 zidan.	 Eskutik	 heldu	 zidan	 eta	

basoan	 sartu	 ginen.	 Baina,	 ene	 zoritxarrerako,	 laguna	 ikusi	 zuen	 arbolara	 lotuta.	

Eraso	 bizian	 hasi	 zitzaidan.	 Oldarra	 zen	 benetan!	 Kostatu	 zitzaidan	 aurre	 egitea.	

Eskerrak	 Tajomaru	 ospetsua	 naizela!	 Azkenik	 lortu	 nuen	 emakumeari	 ganibeta	

kentzea,	eta	inor	hil	gabe	eskuratu	nuen	nahi	nuena.	

	



	

	

Basotik	alde	egiteko	nintzela,	emakumea,	negarretan	blai,	neure	besoetara	jaurti	zen	

ero	 baten	 gisan.	 Ulertu	 uste	 nion	 neure	 heriotza	 edo	 bere	 lagunarena	 eskatzen	

zidala,	ezin	baitzuen	bere	lotsa	gainditu	bizirik	zeuden	bi	gizonen	aurrean.	Eta	ez	hori	

bakarrik,		bizirik	geratzen	zen	gizonarekin	uztartuko	zela	gaineratu	zuen.	Gogo	bizia	

sentitu	nuen	gizona	hiltzeko.	

	

	

	

	

	

	



	

	

Kiyomizu	tenplura	joan	zen	emakume	baten	deklarazioa	

	

-	Ni	bortxatu	ostean,	kimono	urdindun	gizonak	lotuta	zegoen	nire	senarrari	begiratu	

zion	 trufaz.	 Gorroto	 biziz	 behar	 zuen	 egon	 nire	 senarrak.	 Senari	 jarraituz,	

senarrarengana	abiatu	nintzen,	baina	gizatxarrak	ez	zidan	utzi.	Ostiko	batez	lurrera	

bota	 ninduen.	 Orduan	 dirdira	 arraro	 bat	 sumatu	 nuen	 senarraren	 begietan.	

Erraietaraino	 sartu	 zitzaidan.	 Begirada	 horren	 bidez	 barren-barrenean	 sentitzen	

zuena	adierazten	zuen:	ez	zen	sumindura,	tristura	baizik.	Mespretxua	erakusten	zuen	

nirekiko.	Gizatxarraren	 kolpeak	 baino	min	 handiago	 egin	 zidan	 senarraren	 begiek	

adierazten	zutena.	Eta	korderik	gabe	jausi	nintzen	lurrera.	

	



	

	

Ez	dakit	zenbat	denbora	iragan	zen	konortea	berreskuratu	nuen	arte.	Gizatxarra	alde	

egina	zen,	eta	senarrak	han	jarraitzen	zuen:	arbolari	lotuta.	Begiratu	egin	nion,	eta	

berak	aurreko	begirada	erdeinagarriaz	erantzun	zidan.	Ezin	deskribatu	dezaket	une	

hartan	sentitu	nuena:	lotsa?	Tristura?	Haserrea?	Senarrarengana	hurbildu	eta	esan	

nion:	

	

-	Takehiro,	sufritu	dudana	sufritu	ondoren	ezin	dezaket	zurekin	jarraitu.	Hementxe	

bertan	egingo	dut	nire	buruaz	beste.	Baina	zuk	ere	gauza	bera	egitea	eskatzen	dizut,	

ene	lotsaren	lekuko	izan	baitzara.	Ezin	permititu	dezaket	zu	bizirik	jarraitzea.	

	

Ahots	 errimez	 esan	 nion,	 baina	 berak	 berdin	 jarraitu	 zuen,	 mesprezuz	 gainezka.	

Ezpata	bila	hasi	nintzen,	baina	ez	 zegoen,	 gizatxarrak	eramango	 zuen	 seguruenik.	

Arkua	eta	geziak	ere	desagertuak	ziren.	Baina	han	zen	ganibeta.	



	

	

Eskuetan	hartu,	eta	Takehirori	zuzenduz,	hauxe	esan	nion:	

	

-	Zure	bizitza	eskatzen	dizut.	Nik	jarraitu	egingo	dizut.	

	

Orduan,	ezpainak	zertxobait	mugituz,	hauxe	esan	zidala	gogoratzen	dut:	“hil	nazazu”.	

Konortea	galtzekotan	nengoela,	ganibeta	sartu	nion	paparretik.	

	

Eta,	 berriro	 ere,	 konortea	 galdu	 nuen.	 Izartu	 nintzenean,	 hantxe	 zegoen	 senarra,	

aspalditik	hila.	Ez	dut	indarrik	hemendik	aurrera	gertatu	zena	kontatzeko.	Ez	nuen	

nire	buruaz	beste	egitea	lortu.	Saiatu	nintzen	ganibeta	eztarrian	barrena	sartzen…	

aintzira	batera	neure	burua	jaurtitzen…	denetik	probatu	nuen,	baina	alperrik!	Bizirik	

jarraitzen	dut.	Senarra	hil	nuen,	gizatxar	batek	bortxatu	ninduen,	…	zenbat	desgrazi!	

Ez	nuen	beste	aukerarik.	



Izpirituaren	narrazioa	sorgin	baten	ezpainetatik	jasoa	

	

-	 Bidelapurra,	 nahi	 zuena	 lortu	 eta	 gero,	 nire	 emaztearen	 ondoan	 eseri	 zen	

kontsolatu	 nahian.	 Nik	 ezin	 nuen	 hitzik	 esan:	 arbolara	 lotuta	 nengoen.	 Baina	

emazteari	 begiratzen	 nion	 honako	 zerbait	 esan	 guran:	 “ez	 egiozu	 sinistu,	 esaten	

duen	guztia	gezurra	da”.	Baina	bazirudien	emazteak	sinistu	egiten	zuela	bidelapurrak	

esaten	 ziona.	 Torturatuta	 sentitzen	 nintzen,	 eta	 jeloskor.	 Bidelapurrak	 honakoak	

esaten	zizkion:	“zure	gorputza	orbandua	izan	da	eta	orain	zure	senarrak	ez	du	ezer	

jakin	nahi	izango.	Abandonatu	ezazu	eta	esposatu	zaitez	nirekin”.		

	

Nire	 emaztea	 pozez	 zoratzen	 zegoen.	 Inoiz	 baino	 ederrago	 ikusi	 nuen.	 Hauxe	

erantzun	zion	bidelapurrari:	“eraman	nazazu	zurekin”.	

	

Baina	 bere	 traizioa	 are	 krudelagoa	 izan	 zen.	 Aurpegi	 zurbilez	 begiratzen	 ninduen	

bitartean	erregu	hau	egin	 zion	bidelapurrari:	 “hil	 ezazu	 gizon	hau,	 bestela	 ezingo	

baitut	 zurekin	 bizi.	 Hil	 ezazu,	 oraintxe	 bertan!”	 Eta	 hitz	 hauek	 darabiltzat	 buruan	

bueltaka	eternitate	osoan.	Entzun	al	du	inork	hitz	maltzurragorik!	

	

Bidelapurra	bera	ere	zurbildu	egin	zen,	sinesgaitz.	Eta	niri	begira	hauxe	galdetu	zidan:	

“Zer	 egin	 dezaket.	 Aukera	 bi	 ditut:	 zure	 emaztea	 hiltzea	 edo	 barkatzea.	 Esadazu	

burua	mugituz:	Hil	egingo	dut?”	

	

	



	

	

Jarrera	horregatik	bakarrik	barkatu	egingo	niokeen	gizonari.	

	

Zer	esan	pentsatzen	nengoen	bitartean,	emakumeak	oihu	egin	eta	 ihes	egin	zuen	

basoan	barrena.	Gizona	atzetik	 jarraitu	 zitzaion,	baina	ez	 zuen	harrapatu.	Eta	nik,	

mugitu	ezinik,	dena	ikusi	nuen.	

	

Emazteak	 ihes	 egin	ostean,	 bidelapurrak	nire	 armak	hartu	eta	 arbolara	 kateatzen	

ninduen	soka	moztu	zuen.	Eta	basoan	barrena	sartu	zuen.	

	

Hortik	 aurrera,	 bare-bare	 zegoen	 guztia.	 Baina	 ez,	 norbait	 ari	 zen	 negarrez:	 neu	

nintzen	negar-zotinka	ari	zena.	

	



Azkenik,	 arbolapean,	 askatu	 egin	 nuen	 erabat	 neure	 gorputz	 minberatua.	 Begi	

aurrean	 nuen	 emaztearen	 ganibeta.	 Eskuetan	 hartu	 eta	 bularrean	 barrena	 sartu	

nuen.	Odola	sentitu	nuen	eztarrian	gora,	baina	ez	nuen	minik.	Bularra	gogortzenago	

zihoan	 eta	 isiltasuna	 handitzenago.	 Txoririk	 ere	 ez	 zen	 entzuten.	 Gauza	 bakarra	

atzeman	nezakeen	kanabera	eta	arbolen	artetik:	desagertuz	 zihoan	azken	eguzki-

errainua.	 Gero,	 ez	 kanaberarik	 ez	 arbolarik.	 Akabo	 guztia.	 Lurrean	 nentzala,	

isiltasunak	 inguratu	ninduen.	Urratsak	 atzeman	nituen	 enegana	hurbiltzen.	 Burua	

jaso	 nahi	 izan	 nuen,	 baina	 iluntasun	 lauso	 batez	 inguratua	 nintzen.	 Esku	 ikusezin	

batek	ganibeta	atera	zidan	bularretik.	Ahoa	odolez	bete	zitzaidan.	Hor	amaitu	zen	

guztia.	Betiereko	gauean	abaildu	nintzen	berriro	ez	itzultzeko…	

	

	



	

	

Leiho	irekia		

Saki	

	

“Nire	izeba	berehala	jaitsiko	da,	Nuttel	jauna”,	esan	zuen	ziurtasun	osoz	hamabost	
urteko	neskatxak;	“bitartean	ni	agoantatzen	saiatu	beharko	duzu.”	
	
Framton	 Nuttel-ek	 ahaleginak	 egin	 zituen	 zuzen	 jokatzen	 eta	 ilobarekin	 balakari	
agertzen,	 baina	 ahaztu	barik	 une	batetik	 bestera	 iristear	 zen	 izeba.	Nolanahi	 ere,	
mesfidati	 zen	 pertsona	 ezezagunei	 egiten	 zien	 bisitaldi	 formal	 hauek	 lagungarri	
izango	ote	zitzaizkion	nerbioak	baretzeko	abian	jarri	zuen	asmoari.	
	



	

	

“Badakit	 zer	 gertatuko	 den”	 esan	 zion	 arrebak	 paraje	 idiliko	 hartara	 joateko	

prestatze-lanak	egiten	ikusi	zuenean.	“Erabat	bilduko	zara	zure	baitara,	inorekin	hitz	

egin	barik,	eta	zure	nerbioek	okerrera	egingo	dute	depresioaren	eraginez.	Nolanahi	

ere,	 gomendiozko	 gutunak	 emango	 dizkizut	 inguru	 hartan	 ezagutzen	 ditudan	

pertsonentzat.	Hauetako	batzuk,	oker	ez	banago,	nahiko	atseginak	dira”.	

	

Framton	 jaunak	 bere	 buruari	 galdetu	 zion,	 Sappleton	 andrea,	 gomendiozko	

gutunetako	bat	jaso	zuen	dama,	atseginen	artean	sartzen	ote	zen.	

	



	

	

“Jende	asko	ezagutzen	al	duzu	 inguru	honetan?”,	 galdetu	 zion	 ilobak	bion	arteko	

isilaldiari	luze	iritzi	zionean.	

	

“Bakarren	 bat	 baino	 ez”,	 esan	 zuen	 Framtonek.	 “Ene	 arreba	 hemen	 izan	 zen,	

errektoretzan,	 duela	 lau	 urte,	 eta	 gomendiozko	 gutunak	 eman	 zizkidan	 bertako	

batzuei	emateko.”	

	

Azken	aitorpen	hau	damu	antzeko	tonuan	egin	zuen.	

	

“Hortaz,	ezer	gutxi	dakizu	nire	izebaz?”	jarraitu	zuen	damatxo	harroxkoak.		



“Bere	 izena	 eta	 helbidea	 baino	 ez	 dakizkit”,	 onartu	 zuen	 bisitariak.	 Bere	 buruari	

galdetzen	zion	Sappleton	andrea	ezkondurik	edo	ezkongabe	ote	zegoen.	Baina	gelan	

bazen	gizonezkoen	presentzia	iradokitzen	zion	zerbait.		

	

	

	

“Tragedia	duela	hiru	urte	gertatu	zen”,	esan	zuen	neskatoak;	“zure	arrebak	alde	egin	

eta	gero,	alegia”.	

	

“Zein	tragediaz	ari	zara?”	galdetu	zuen	Framtonek;	sinestezina	baitzirudien	holako	

paraje	lasai	batean	tragediarik	gertatzea.	

	



“Ez	al	zaizu	arraroa	egiten,	urriko	arratsalde	baten,	leiho	hori	zabalik	ikustea”,	esan	

zuen	ilobak	lorategira	ematen	zuen	leihotzarra	seinalatuz.	

	

“Eguraldi	epela	dago,	gauden	sasoian	egonda”,	esan	zuen	Framtonek;	“edozelan	ere,	

ba	al	du	leihoak	zerikusirik	tragediarekin?”	

	

	

	

“Leiho	horretatik	atera	ziren,	duela	hiru	urte,	senarra	eta	bere	bi	neba	gazteak	ehizan	

egitera.	Ez	 ziren	sekula	 itzuli.	Eremu	mortua	zeharkatzen	ari	 zirela	horren	gogoko	

zuten	 ehiza-lekura	 iristeko,	 bat-batean,	 zingira	 traidore	 batek	 irentsi	 zituen.	 Uda	

ikaragarri	euritsu	hartan	gertatu	zen,	jauna:	ordura	arte	irmoak	ziren	lurrak	inoizko	



arriskutsuenak	 bilakatu	 ziren.	 Gorpuak	 ez	 ziren	 agertu.	 Eta	 horixe	 izan	 zen	

lazgarriena.”	

	

Une	 honetan	 ahuldu	 egin	 zen	 neskatoaren	 ahotsa,	 humanoagoa	 zirudien,	

zalantzatia.	

	

“Izeba	laztana!	oraindik	ere	uste	du	egunen	batean	itzuliko	direla	senarra,	nebak	eta	

eurekin	 zihoan	 spaniel	marroia,	 eta,	 egin	 ohi	 zuten	 bezala,	 leihotzarretik	 sartuko	

direla	etxean.	Horrexegatik,	hain	zuzen,	egoten	da	leihoa	zabalik	ilundu	arte.	Izeba	

koitadua,	zenbat	aldiz	esan	ote	dit	zelan	atera	ziren:	senarra	euritako	beroki	zuria	

besoan	 eta,	 Ronnie,	 bere	 neba	 gaztea,	 beti	 bezala,	 ‘Bertie,	 zergatik	 egiten	 duzu	

jauzi?’	 abesten,	 jakin	 bazekien	 abestiak	 kirioak	 dantzan	 jartzen	 zizkiola	 arrebari.	

Badakizu,	 Framton	 jauna,	 oraindik	 ere,	 gaurkoa	 bezalako	 arratsalde	 lasaietan,	

leihotik	sartuko	diren	sentipena	izaten	dudala?”	

	

	



	

Ikara	 batek	 eten	 zuen	neskatoaren	 jarduna.	 Framtonek	 lasaitu	 ederra	 hartu	 zuen	

izeba	aretoan	sartu	eta	barka-eske	hasi	zitzaionean	berandu	iritsi	izanagatik.	

	

“Ondo	pasatuko	zenuen	Verarekin,	ez	ba?”,	esan	zuen.	

	

“Oso	ondo”,	esan	zuen	Framtonek.	

	

“Espero	 dut	 ez	 zaizula	 inportako	 leihoa	 zabalik	 badaukat”,	 esan	 zuen	 animoso	

Sappleton	andreak;	“senarra	eta	nebak	ehizara	atera	dira,	eta	berehala	itzultzekotan	

dira.	Istingorretan	atera	dira	pantanora,	hortaz,	pentsatu	ere	ez	dut	egin	nahi	zenbat	

lorrin	eta	 lokats	utziko	duten	nire	alfonbra	koitaduan!	Gizonak	beti	 igual,	ez	al	da	

egia?”	

	

	



	

Pozik	 jarraitu	 zuen	 ehizaz	 eta	 hegaztien	 eskasiaz	 hitz	 egiten,	 eta	 neguan	 ahateak	

ehizatzeko	itxaropenez.	Framton	ikaragarri	gaizki	sentitzen	zen.	Ahalegin	etsia	egin	

zuen	 elkarrizketaren	 sama	 arintze	 aldera,	 erdizkako	 arrakasta	 lortu	 bazuen	 ere.	

Jabetzen	zen	anfitrioiak	atentzio	apur	bat	baino	ez	ziola	eskaintzen,	eta	bere	begiak	

leihoaz	haratago	pausatzen	zirela,	 leiho	aurreko	zelaian	alegia.	Ikaragarria	zen,	zer	

eta	zoritxarreko	urteurrenean	egin	behar	izatea	bisitaldia!	

	

“Sendagileek,	 aho	 batez,	 erabateko	 atsedena	 agindu	 didate,	 alegia,	 asaldura	

mentalik	ez	eta	ariketa	fisiko	bortitzak	saihestea”,	esan	zuen	Framtonek,	pentsatuz,	

askok	pentsatzen	duten	moduan,	ezezagunek	eta	noizbehinkako	adiskideek	 jakin-

minez	egoten		direla	inoren	oinaze	eta	gaixotasunen	detaile	txikienen	berri	izateko	

eta	 gaitzaren	 jatorria	 eta	 sendabideak	 ezagutzeko.	 ”Dietari	 dagokionez	 ordea,	 ez	

datoz	bat”,	jarraitu	zuen	Framtonek.	

	

	



	

“Ez	da	izango?”	esan	zuen	Sappleton	andreak,	aharrausia	justu	samar	alboratuz.	Bat-

batean,	nabarmen	piztu	zitzaion	arreta,	baina	ez	Framton	esaten	ari	zenagatik.	

	

“Badatoz,	 azkenean!”	egin	 zuen	oihu.	 “Justu	 tea	hartzeko	orduan,	eta	ez	dirudite	

horren	zikin	datozenik!”	

	

Framtonek	inarrosaldi	txiki	bat	izan	zuen	eta	ilobari	begiratu	zion	nolabaiteko	errukia	

adierazteko.	 Neskatoa	 leiho	 irekiaz	 harago	 zegoen	 begira,	 begi	 erabat	 izutuez.	

Framtonek,	egundoko	izurik	handienak	astindua,	aulkia	 jiratu	eta	norabide	berean	

begiratu	zuen.	

	

Oskorri	ilunean	barrena,	hiru	irudi,	zelaia	zeharkatzen	ari	ziren	leihorako	norabidean;	

eskopetak	zeramatzaten	besopean	eta	hiruretako	batek	euritako	beroki	zuria	zeukan	

sorbalda	gainean.	Marroi	koloreko	spaniel	nekatu	bat	zetorren	eurengandik	gertu.	

Isil-isilik	hurbildu	 ziren	etxera.	Orduan	ahots	gazte	erlats	bat	entzun	 zen	abesten:	

“Esadazu,	Bertie,	zergatik	egiten	duzu	jauzi?”	

	

	



	

Framtonek	makila	eta	sonbreirua	hartu	eta	arrapaladan	atera	zen	etxetik;	 ihesean	

zihoala	apenas	erreparatu	zituen	bidezidorra	eta	sarrerako	atea.	Errepidetik	zetorren	

bizikletari	bat	bide-bazterrean	sartu	behar	izan	zen	kolisioa	saihesteko.	

	

“Iritsi	gara,	maitea”,	esan	zuen	euritako	zuridunaz	jantzita	zegoena	leihotik	sartzen	

zen	 bitartean,	 “nahiko	 lokatz	 dakargu,	 baina	 lokatz	 lehorra	 da.	 Nor	 izan	 da	 gu	

heltzeaz	batera	arrapaladan	atera	den	hori?”	

	

“Gizon	 benetan	 bitxia,	Mr.	 Nuttel	 delakoa”,	 esan	 zuen	 Sappleton	 andreak;	 “bere	

gaixotasunaz	baino	ez	du	hitz	egin,	eta	agurrik	esan	gabe	egin	du	alde	zuek	heltzeaz	

batera.	Ezta	mamuak	ikusi	balitu	ere!”	

	

	

	



	

“Uste	dut	spanielagatik	 izan	dela”,	esan	zuen	 ilobak	 lasai	asko;	“beldur	 ikaragarria	

omen	 die	 txakurrei.	 Behin,	 txakur	 paria	 saldo	 batek	 Ganges	 ibaiertzeko	

kanposanturaino	jarraitu	zion	atzetik,	eta	gau	osoa	pasatu	behar	izan	zuen	panteoi	

zulatu	 berri	 baten	 barruan,	 piztiak	 hilobi	 gainean	 zeuden	 bitartean	 marmarka,	

hortzak	erakutsiz	eta	ahotik	bitsa	zeriela.	Normala,	gero,	nerbioak	dantzan	izatea.”	

Bat-bateko	fantasia	zen	bere	espezialitatea.	

	

	

	

	



	

	

Nartzisoren	kondaira		

	

Oscar	Wilde	

	

Nartziso	 gazte	 lirain	 bat	 zen.	 Egunero	 aintzirara	 joaten	 zen	 bere	 edertasuna	

kontenplatzera.	Hain	zegoen	liluratuta	bere	buruaz	ze,	halako	baten,	aintzirara	jausi	

eta	ito	egin	zen.	Erori	zen	lekuan	lore	bat	sortu	zen,	eta	nartziso	izena	jarri	zioten.	

	

Narziso	hil	ostean	Oreadeak	heldu	ziren,	basoko	 jainkosak,	eta	aintzira	eraldatuta	

aurkitu	zuten:	behinolako	ur	geza,	malko	gazien	pegarra	bilakatu	zen.	

	

Zergatik	egiten	duzu	negar?	–galdetu	zioten	Oreadeak	aintzirari.	

	



Nartzisorengatik	egiten	dut	negar.	–erantzun	zuen.	

	

Ulertzekoa	 da	 –jarraitu	 zuten	 Oreadeak-	 Nartzisorengatik	 negar	 egitea.	 Gu	 bere	

atzetik	ibiltzen	ginen	basoan	zehar	korrika,	baina	zuk	gertu-gertutik	gozatzen	zenuen	

bere	edertasunaz.	

	

	

	

Baina,	Nartziso	liraina	al	zen?	–galdetu	zuen	aintzirak.	

	

Nor	 zu	 baino	 aproposagoa	 hori	 jakiteko!	 –erantzun	 zioten	 harrituta	 Oreadeek-.	

Azken	baten,	aintzira	ertzean	makurtzen	zen	egunero	bere	burua	kontenplatzera.	

Aintzira	isilik	egon	zen	une	batez,	eta	azkenean	esan	zuen:	

	

Nik	Nartzisorengatik	egiten	dut	negar,	baina	ez	nekien	liraina	zenik:	Nartziso	aintzira	

ertzean	 makurtzen	 zenean,	 nik,	 neure	 edertasuna	 ikusten	 nuen	 bere	 begietan	

islatuta.	



	

	

Sevillako	eroa	
On	kixote	mantxakoa	(2.	Partea)		

Miguel	de	Cervantes	

	

Sevillako	 eroetxean	 gizon	 bat	 zegoen,	 bere	 ahaideek	 bertan	 sartu	 zutena	 burutik	

egina	 zegoelako.	 Zuzenbidean	 graduatua	 zen	 Osunatik,	 baina	 askoren	 iritziz,	

Salamancatik	izan	balitz	ere,	burutik	egina	jarraituko	zukeen.		

	

Graduatu	 honek,	 zenbait	 urtez	 eroetxean	 izan	 eta	 gero,	 jakitera	 eman	 zuen	bere	

senera	 bueltatu	 zela	 eta	 zentzua	 berreskuratu	 zuela,	 eta	 halaxe	 idatzi	 zion	



artzapezpikuari,	arren	eta	arren	erregutuz	eta	arrazoiak	emanez	bizi	 zuen	miseria	

hartatik	atera	zezan,	zeren	eta,	Jainkoaren	errukiari	esker,	berreskuratua	baitzuen	

behinola	 galdu	 zuen	 zentzuna;	 haatik,	 ahaideek,	 eroaren	 aziendaren	 zatiari	

probetxua	atera	nahian	eta	egiari	muzin	eginez,	eroetxean	zeukaten	zokoratuta,	ero	

nahi	 baitzuten	 hil	 zedin	 arte.	 Artzapezpikuak,	 eroak	 igorritako	 gutun	 zentzuzkoak	

horretaraxe	 gogatuta,	 bere	 kapilaua	 bidali	 zuen	 eroetxeko	 errektorearengana	

lizentziatuak	idazten	zizkionak	egia	ote	ziren	begiztatu	zitzan,	eta	halaber,	eskatzen	

zion	eroarekin	hitz	egin	zezala,	eta	bere	onera	itzulia	zela	ikusten	bazuen,	eroetxetik	

atera	zezala	eta	askatasuna	itzul	zekiola.	

	

Kapilauak	 halaxe	 egin	 zuen,	 baina	 errektoreak	 esan	 zion	 gizona	 oraindik	 erotuta	

zegoela,	 	 eta	 askotan	 jakinduria	 handiz	 hitz	 egiten	 bazuen	 ere,	 hortik	 gutxira	

ergelkeriak	 esaten	 jarraitzen	 zuela,	 aurretik	 esandako	 zentzuzko	 hitzen	

bezainbestekoak	maiztasunez	 zein	 tamainaz,	 eroarekin	 hitz	 eginda	 froga	 zitekeen	

bezala.	

	

	



Kapilauak	errektoreak	esandakoa	frogatu	nahi	izan	zuen,	halaxe,	eroarekin	bildurik,	

hitz	egiten	egon	ziren	ordu	betez	edo	gehiago,	eta	tarte	hartan	guztian	eroak	ez	zuen	

behin	ere	arrazoi	oker	edo	burugaberik	eman;	horren	adeitsu	hitz	egiten	zuen	ezen	

kapilauak	ez	zuen	beste	erremediorik	izan	gizona	bere	onera	itzuli	zela	pentsatzea	

baino.	Eroak	besteak	beste,	kapilauari	esan	zion	errektoreak	begitan	hartua	zuela,	

eta	 ez	 zuela	 eroaren	 ahaideek	 egiten	 zizkioten	 opariak	 galdu	 nahi	 burutik	 eginda	

jarraitzen	zuela	esategatik,	eta	noizbehinka	argiuneak	zituela;	eta	bere	zoritxarrean	

zeukan	 eragozpen	 handiena	 bere	 ondasun	 ugariak	 zirela,	 zeren	 eta,	 ondasunez	

baliatzeagatik,	 bere	 etsaiak,	 jakinaren	 gainean,	 gezurrak	 esaten	 baitzituzten	 eta	

zalantzan	jartzen	baitzuten	Gure	Jaunak	egin	zion	grazia	behinola	piztia	zena	gizon	

bilakatu	 izanagatik.	 Halaxe,	 bere	 hitzek	 susmagarri	 bihurtu	 zuten	 errektorea,	

gutiziatsu	eta	gupidagabeak	bere	ahaideak,	eta	bera	horren	zentzudun	agertzen	zen	

non	 kapilauak	 berarekin	 eramatea	 erabaki	 baitzuen	 artzapezpikuak	 ikusi	 eta,	

pertsonalki,	egiaztatu	zezan	endredo	haren	egia	osoa.	

	

	



Fede	 ona	 lagun,	 kapilauak	 eskatu	 zion	 errektoreari	 lizentziatuari	 itzuli	 zekizkiola	

eroetxera	 sartu	 zenean	 jantzita	 zeramatzan	 arropak.	 Baina	 errektoreak	 esan	 zion	

ondo	pentsatzeko	zer	egiten	ari	zen,	lizentziatua,	inongo	zalantzarik	gabe,	oraindik	

ere	erotuta	zegoelako.	Kapilauak,	hala	ere,	ez	zien	batere	jaramonik	egin	errektoreak	

egiten	zizkion	prebentzio	eta	oharrei.	Errektoreak	men	egin	zuen,	artzapezpikuaren	

agindua	baitzen;	lizentziatuari	bere	jantziak	jarri	zizkioten,	berriak	eta	itxurosoak	oso,	

eta	orduantxe,	ikusi	zuenean	bere	burua	zentzudun-arropez	jantzia	eta	ero-arropez	

erantsia,	 kapilauari	eskatu	 zion,	 karitatearen	 izenean,	baimena	eman	zekiola	bere	

adiskide	 zoroak	agurtzeko.	Kapilauak	esan	 zion	berak	 lagunduko	ziola	eta,	halaxe,	

etxean	zeuden	eroak	ikusiko	zituela.	

	

	



Eskaileratan	 gora	 egin	 zuten	 lizentziatuak,	 kapilauak	 eta	 beraiekin	 zeuden	 beste	

batzuk;	lizentziatua	zoro	oldartsu	bat	zegoen	kaiolara	heldu	zenean,	une	hartan	bare	

eta	lasai	bazegoen	ere,	hauxe	esan	zion:		

	 	

-	Adiskide	maitea,	etxera	noakizu,	Jainkoak,	bere	ontasun	eta	erruki	amaigabearekin,	

merezi	 ez	 baitut	 ere,	 nire	 zenera	 itzuli	 bainau,	 	 alegia,	 osasuntsu	 eta	 zentzudun	

nagoela,	 izan	 ere,	 ezer	 ez	 baita	 ezinezko	 Jainko	 ahalguztidunarentzat.	 Ez	 galdu	

esperantza	ez	konfiantza	Jainkoarengan,	ni	neure	onera	itzuli	banau	zu	ere	itzuliko	

baitzaitu	 zeurera,	 baldin	 eta	 Beragan	 konfiantzarik	 baduzu.	 Opari	 batzuk	 bidaliko	

dizkizut	jan	dezazun,	eta	ez	utzi	jateari,	uste	baitut,	esperientziari	esker,	gure	eroaldi	

guztiak	sabela	hutsik	eta	garuna	airez	beteta	izateagatik	datozela.	Saia	zaitez	lagun,	

zoritxarretan	ahul	jokatzen	duenak	osasuna	uzkurtu	eta	heriotza	erakartzen	duelako.	

	

	



Lizentziatuaren	hitz	hauek,	ero	oldartsuaren	aurrez	aurre	zegoen	beste	kaiola	baten	

zegoen	ero	batek	ere	entzun	zituen	eta,	etzanik	zegoen	ohantzetik	biluzik	jaiki	eta	

gero,	ahots	errimez	galdetu	zuen	nor	zen	osasuntsu	eta	zentzudun	ateratzen	zena.	

Lizentziatuak	erantzun	zion:		

	

-	 Neu	 nauzu,	 adiskide,	 kanpora	 noana;	 dagoeneko	 ez	 baitut	 premiarik	 hemen	

jarraitzeko,	 eta	 horrexegatik	 ene	 esker	 ona	 eman	 nahi	 diet	 zeru-goiei	 eman	 izan	

didaten	graziarengatik.		

	

-	 Kontuz	 diozunarekin,	 lizentziatu,	 ez	 zaitzan	 demonioak	 engaina	 –erantzun	 zion	

zoroak-;	mantso	ibili,	eta	lasai	geratu	etxean,	eta	horrela	ez	duzu	hona	itzuli	beharrik	

izango.		

	

-	 Ondo	 baino	 hobeto	 dakit	 sano	 nagoela	 –erantzun	 zion	 lizentziatuak-,	 ez	 naiz	

lehengoetara	bueltatuko.	

	

	



-	Sano	zu?	–esan	zuen	zoroak-:	hori	ikusteko	dago,	Jainkoak	lagun	zaitzala.	Baina	zin	

degit	 Jupiterrez,	 bere	 Handientzaren	 ordezkaria	 naizelarik	 lurrean,	 Sevillak	 gaur	

egiten	duen	bekatu	honegatik	bakarrik,	alegia,	zu	etxe	honetatik	atereaz	eta	sano	

zaudela	 esateaz,	 sekula	 sekulorum	 oroituko	 den	 gaztigua	 ordainaraziko	 diodala,	

amen.	Ez	al	dakizu	ba,	legegile	ziztrin	horrek,	gauza	naizela	holakorik	egiteko,	esan	

dudan	moduan,	Jupiter	tunante	naizelako	eta	eskuan	ditudalako	mundua	mehatxatu	

eta	hondatu	ditzaketen	oinaztarri	kiskalgarriak?	Baina	gauza	bakar	batez	baino	ez	dut	

herri	ezjakin	hau	gaztigatu	nahi,	alegia,	euririk	ez	egiteaz	Sevillan	ez	bere	barrutian	

ez	 eskualde	 osoan	 hiru	 urte	 luzez,	 betiere,	 mehatxu	 hau	 egin	 den	 egunetik	

zenbatuta.	 Zu	 libre,	 sano	eta	 zentzuzko,	 eta	ni	 zoro,	 gaixo	eta	 kateatua…?	Ez	dut	

euririk	egingo,	urkatuko	ez	naizen	bezalaxe.	

	

	



Inguruko	guztiak	zoroaren	hots	eta	arrazoiei	adi	egon	ziren,	baina	gure	lizentziatua,	

kapilauari	itzuliz	eta	eskuetatik	oratuz,	esan	zion:		

	

-	Ez	nahigabetu,	ene	jauna,	eta	ez	egin	jaramon	zoro	honek	esandakoari,	bera	Jupiter	

bada	eta	ez	badu	euri	egin	nahi,	ni,	Neptuno	izanik,	ur	guztien	aita	eta	jainko,	nahi	

beste	eta	behar	beste	euri	egingo	dut.	

	

Eta	kapilauak	erantzun	zuen:	

	

-	 Hortaz,	 Neptuno	 jauna,	 hobe	 litzateke	 Jupiter	 jauna	 ez	 haserretzea:	 Berorren	

Mesedea	etxean	gera	bedi	eta,	beste	egun	baten,	erosotasun	eta	asti	gehiago	izango	

dugunean,	itzuliko	gara	Berorren	Mesedearen	bila.		

	

Errektoreak	eta	inguruko	guztiek	barre	egin	zuten,	eta	kapilaua	irrigarri	samar	geratu	

zen.	Lizentziatua	biluzi	egin	zuten,	eroetxean	geratu	zen	eta	kontakizuna	amaitu	egin	

da.	

	

	


