
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

AITZINSOLASA 

Biharamunean, bezperan halako plazer handia eman zien lekura itzultzeko gogo betez 
altxatu ziren; izan ere, hain prest zuten guziek beren istorioa, non berantetsirik zeuden noiz 
emanen zuten aditzera. Oisille anderearen irakasgaia eta meza entzunik, zeinetan nork bere 
izpiritua Jainkoari gomendatu baitzion hitza eta biltzarrean jarraitzeko grazia eman ziezazkien, 
otordua egitera joan ziren, batzuek bertzeei iraganeko zenbait istorio oroitaraziz. 

Bazkaldu ondoren, eta beren ganberetan atsedena hartu eta gero, adostu orduan itzuli 
ziren pentzera, non iduri baitzuen eguna eta aroa aldeko zituztela beren zereginerako. Eta 
guziak belarrezko jarleku naturalean jarri zirelarik, Parlamentek erran zuen: 

«Bart arratsean nihaurek amaitu nuenez hamargarrenarekin, eni dagokit egun nork hasi 
behar duen hautatzea. Eta Oisille anderea izan zenez mintzatu zen lehen emaztea, jakintsuena 
eta zaharrena izaki, gazteenari —eta ez diot zoroenari— emanen diot hitza, segur baita horrela, 
hari jarraituz gero, ez dugula nehor bezperen beha atxikiko atzo ukan genituen bezain luze. 
Hortaz, Nomerfide, zurea duzu gaur txanda ongi errateko zereginetan. Baina, arren galdatzen 
dizut, ez iezaguzu gure eguna berriro negarrez hasarazi». 

«Ez duzu zertan otoizka ibili —erran zuen Nomerfidek—, zeren taldeko batek hautarazi 
zidan istorioa hain dut barnean, non ez baitut bertze bat kontatzen ahal; eta tristura 
sorrarazten baldin badizue, zuen izaera dateke malenkoniatsua». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMAIKAGARREN ISTORIOA 

Roncex-eko andereak, Thouars-eko frantziskotarrenean zegoela, hain presatua ikusi zuen bere 
burua bere zereginak egitera joateko, non, batere behatu gabe komunontzia xahu zegoen ala 
ez, jarri egin baitzen, hain leku lohian, ezen ipurdi mazelak eta jantziak oro zikindu zituen, 
halako moduan, non, sokorri galdez oihu egin eta garbitzen lagunduko zion emazteren baten 
eske hasi zelarik, gizonak jin baitzitzaizkion zerbitzuan, eta biluzgorri eta emazteki bat ager 
litekeen egoerarik makurrenean ikusi zuten. 

Bazen Trémouille-ko anderearen etxean Roncex izeneko dama bat, zeinak, nagusia 
Thouars-eko frantziskotarrenera joana zen batean, premia handi bat izan baitzuen neskamea 
igorri ezin den lekura joateko. Eta deitu zuen neska bat, La Mothe izenekoa, berarekin joan 
zedin. Baina, ahalketia zenez eta nehork ikus ez zezan, Mothe hori ganberan utzi eta komun 
ilun samar batean sartu zen bakar-bakarrik. Komuna kordelier1 guziek erabiltzen zuten, eta 
hain ongi emana zuten jan guziaren berri leku hartan, ezen Bakoren eta Ceres jainkosaren 
muztioak, kordelierren sabeletik pasatu ondoren, arras estaltzen baitzuen komunontzia eta 
inguru guzia. Emazteki gaixoa, hain presatua zen, non doi-doia izan baitzuen astirik soinekoa 
altxatzeko komun gainean jartzerakoan, halako zortez non komun osoko lekurik lohi eta 
satsuenean jarri baitzen. Han, lekedaz itsatsirik baino erantsiagoa gelditu zen, eta bere ipurdi 
mazela, jantzi eta oinak hain xoragarriki andeaturik, non ez baitzen ausartzen ezein aldetara 
biratzen, are okerrago izanen ote zen beldur. Orduan, oihuka hasi zen ahalik eta gorakiena: 

—La Mothe, laguna, galdurik eta laidoturik naukan. 

Neska gaixoa, zeinak entzuna baitzuen bertze batzuetan kordelierren gaiztakerien berri, 
eta susmatuz han barnean kukuturik haietarik batzuk egonen ote ziren emaztea behartu 
nahian, ahalik eta lasterrena irten zen, kausitzen zuen orori honela erranez: 

—Zatozte Roncexeko anderea sokorritzera, kordelierrek bortxatu egin nahi dute komun 
horretan. 

Han zirenak prestutasun handiz hurrandu ziren, eta han zuten kausitu Roncexeko dama 
gaixoa, laguntza eske, garbitu ahal izanen zuen emaztekiren bat ondoan ukaiteko nahian. 
Gibelaldea agerian zuen osoki, eta jantziak hurbiltzeko izi zen, andeatuko zitzaizkion beldur. 
Oihua entzun orduko sartu ziren zaldunak, eta espektakulu ederra ikusi zuten, baina ez zuten 
han kausitu emaztea tormentatzen zuen bertze kordelierrik, haren ipurdi mazelak goraino 
lekedatuak zituen zikinkeria hura baizik. Eta horrek irria eragin zien gizonei, noski, eta ahalke 
handia andereari; izan ere, garbitzen laguntzeko emazteak izan orde, biluzgorri eta emazteki 
bat agertzen ahal zen egoerarik makurrenean ikusi zuten gizonak izan zituen zerbitzuko. Eta, 
haiek ikusiz, xahu zegoena satsutzen finitu zuen, soinekoa beheititu baitzuen gorputza 
estaltzeko, gizonak ikustean sentitu ahalkeagatik hango zikinkeria ahantziz. Eta, leku ezain 
hartatik kanpo izan zelarik, biluztu eta jantzi oroz gabetu eta aldatu behar izan zuten, 
komentutik partitu aitzin. Anderea La Mothek eman sokorriaz aise kexu joan zen; baina aditu 
zuelarik gaizo neskak pentsatu zuela anderea hagitzez egoera makurragoan zela, sumindura 
alde batera utzi eta irriz hasi zen bertze guziak bezala. 

 
1 Kordelier edo frantziskotarrak. (I. O.) 



 

 

«Iduri zait, ene andereok, istorio hau ez dela luzea izan, ez eta malenkoniatsua ere, eta 
ukan duzuela enegandik espero zenutena». 

Bildurikoak irri karkailaka hasi ziren orduan. Eta erran zien Oisillek: 

«Kontua zikin eta lohia bada ere, nori agitu zitzaion jakinik, ez genuke nardagarritzat 
hartuko. Baina plazer handiz ikusiko nukeen La Motheren begitartea, bai eta berak halako 
sokorri ona eman zion bertze harena ere! Baina, hain laster finitu duzunez —erran zion 
Nomerfideri—, emaiozu hitza horren arinki ariko ez den norbaiti». 

Nomerfidek ihardetsi zuen: 

«Ene hutsaren ordaina nahi baduzue, emanen diot hitza Dagoucini, zeina hain baita 
zuhurra, ezen nahiago bailuke hil erokeria bat erratea baino». 

Dagoucinek eskerrak eman zizkion bere zentzu ona hain estimu handian zuelako, eta 
honela hasi zen: 

«Kontatzeko hautatu dudan istorioaren xedea da zuei ikusaraztea nola amodioak itsutzen 
dituen bihotzik handi eta onestenak, eta nola den zaila gaiztakeria garaitzea, ongia edozein 
dela ere». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMABIGARREN ISTORIOA 

Florentziako dukeak, zeinak sekula ezin izan baitzion adierazi dama bati zion amodioa, haren 
anaia zen zaldun bati azaldu zion gordean zeukana, arrenka galdatuz lagundu zezan 
emaztekiaz gozatzen. Hura, kontrako erasia batzuk egin ondoren, akort izan zen ahoz soilik, 
zeren ohean zetzala hil egin baitzuen dukea, garaiezintzat zuen hura garaitzeko esperantzan 
zen unean berean, eta, horrela, herria tirano batez libratu zuen, eta bere bizia eta bere etxearen 
ohorea salbatu zituen. 

Duela hamar urte2, Florentziako hirian, bazen duke bat, Medicitarren etxekoa eta 
Marguerite anderearekin esposatua3 —Enperadorearen alaba bastarta, hura—; emaztea 
oraino neskatila izaki, ordea, dukeari ez zitzaion zilegi harekin oheratzea helduagoa izan arte, 
eta arrunt goxoki tratatzen zuen, eta, gupidesteagatik, hiriko bertze dama batzuen amorante 
izan zen, zeinengana gauez joaten baitzen emaztea lotan zegoela. Bertzeak bertze, dama eder, 
zuhur eta onest baten amoros izan zen, zeina dukeak bere burua bezainbat maite zuen zaldun 
baten arreba zen; zaldun horrek halako aginpidea zuen dukearen etxean, non haren hitza 
dukearena bezala obeditzen baitzuten, eta dukearenari bezalako beldurra baitzioten4. Eta 
dukearen bihotzean ez zen zaldunari adierazi gabeko sekreturik, halako moldez non zalduna 
eta dukea bat eta bera zirela erraten ahal baitzen. 

Eta ikusiz dukeak gizonaren arreba hain zela emazteki zuzena, hainbat non ez baitzuen 
modurik kausitzen zion amodioa adierazteko, ahal zituen aukera guziak bilatu eta gero, 
horrenbertze maite zuen zaldunarengana joan eta erran zion:  

—Balitz mundu honetan hiregatik, ene laguna, eginen ez nukeen gauzarik, lotsa nindukek 
hiri ene fantasia adierazteko, eta areago laguntza galdeginez etortzeko. Baina halako moduz 
maite haut, ezen, hire bizitza salbatzeagatik, ene andre, ama edo alaba ere erabiliko bainituzke, 
hi tormentupean hiltzen utzi aitzin; eta uste diat hire eneganako maitasuna enearen parekoa 
dela, eta nik, hire nagusia izaki, halako atxikimendua baldin badiat, hirea ez duk ttipiagoa 
izanen. Zeren gordean dudan zerbait adierazi behar diat, isilpean ukaiteak ikusten nauan 
egoera honetan jartzen bainau, zeinetan hobekuntzarik ez dudan espero, ez baldin bada 
heriotzaren edo hik ematen ahal didaan laguntzaren bitartez. 

Zaldunak, bere maisuaren arrazoiak entzunez, eta ikusiz negarretan busti begitartean ez 
zela neholako faltsukeriarik, urrikalmenduz beterik erran zion: 

—Jauna, zure kreatura nauzu; mundu honetan daukadan ongi eta ohore guzia 
zuhaurengandik ditut hartuak: mintzatzen ahal zatzaizkit zure arimari bezala, eta zaitez segur 
ene ahalmenean dagokeena zure eskuetan izanen dela. 

Berehala hasi zitzaion dukea haren arrebari zion amodioa deklaratzen, zeina hain zen 
handia eta azkarra, ezen, hartaz gozatzea gizonaren laguntzaz erdiesten ez bazuen, ez baitzuen 
uste luzaz bizitzen ahal zenik. Ongi baitzekien damaren aldera guziz alferrik zirela otoiak eta 
opariak. Eta horregatik galdatu zion ezen, bere bizitza berak harena bezainbat maite baldin 

 
2 Istorio hau 1547koa dateke, dukearen hilketa 1537an gertatu baitzen. (I. O.) 
3 Mediciko Alexandre. (I. O.) 
4 Zalduna Mediciko Lorenzo da, “Lorenzino”, dukearen lehengusua. (I. O.) 



 

 

bazuen, bila zezala berak ongi hura eskuratzeko moduren bat, hura gabe ez baitzuen 
esperantzarik nehoiz ukaiteko. Damaren anaiak, zeinak arreba eta bere etxearen ohorea 
maiteago baitzituen dukearen plazera baino, eragozpenen bat jarri nahi izan zion, otoiztuz 
bertze zernahitan balia zezan, eta ez beretako hain krudela zen eta bere odolaren desohorea 
ekarriko zion zerbaiten xerka; eta ez bere odola, ez bere bihotza eta ez bere ohorea ere ezinen 
zituela jarri berari halako zerbitzu bat egitearen mende. Dukeak, haserre jasanezin batez sutan, 
eria ahora ekarri eta, azazkala ausikiz, honela ihardetsi zion sumindura handiz: 

—Ongi duk, ez dudanez hiregan neholako adiskidetasunik kausitzen, bazekiat zer egin 
behar dudan. 

Zaldunak, ezagun baitzuen nagusiaren krudelkeria, beldur izan zen eta erran zion: 

—Ene jauna, hala nahi duzunez, mintzatuko natzaio arrebari, eta erranen dizut zer 
erantzuten duen. 

Dukeak honako hau ihardetsi zion, abiatzear zela: 

—Ene bizia maite baduk, era berean maitatuko diat nik hirea. 

Zaldunak ongi aditu zuen hitz horien erranahia. Eta egun pare bat eman zuen dukea ikusi 
gabe, zer egin behar zuen pentsatuz. Alde batetik, nagusiari zor zion obligazioa zegoen, 
harengandik zituen hartuak ongi eta ohoreak; bertzetik, bere etxearen ohorea, arrebaren 
onestasuna eta kastitatea, zeinak, ongi baitzekien, halako gaiztakeriarik ez baitzuen sekula 
onetsiko, ez bazen haren engainuz edo bortxaz menderatua bederen; gauza damugarria hura, 
zeinak betiko ekarriko baitzuen beraren eta etxekoen izena zikintzea. Eta hala, deliberatu zuen 
nahiago zuela hil, arrebari —Italia osoko emazterik onestenetakoa bera— halako jukutria 
gaiztoa egitea baino; izatekotan, bere herria libratu behar zuela halako tirano batez, zeinak 
bortxaz zikindu nahi baitzuen beraren etxea. Izan ere, segur zen, dukea hil ezean, bere eta 
bereen bizia ez zegoela segurtatua. Eta, arrebari eta munduko bertze nehori hitzik erran gabe, 
deliberatu zuen bere bizia salbatzea eta bere ahalkea mendekatzea bide bakar batez. Eta, 
handik bi egunera, dukearengana jo eta erran zion lanak izan zituela baina bairatu zuela finean 
arreba, eta haren nahia betetzeko prest zela, betiere kontua isilpean izatekotan, halako gisaz 
non anaiak ez bertze nehork ez baitzuen haren berri jakinen. 

Dukeak, halako berria entzun nahian baitzegoen, aise sinetsi zuen. Eta, mezularia 
besarkatuz, galdatzen ahal zion oro agindu zion; eta bere lana lehenbailehen bete zezan 
eskatuz, elkarrekin xedatu zuten eguna. Dukea kontent gelditu ote zen, galdetu beharrik ere 
ez dago. Eta ikusirik hurbil zela hainbat desiratu zuen gaua, non espero baitzuen garaiezintzat 
izan zuen hura garaitzea, goiz erretiratu zen, zaldun harekin bakarrik; eta ez zuen ahantzi bere 
burua ahalik eta ongienik apaintzea, buruko zein atorra usaineztatuz. Eta denak erretiratuak 
zirelarik, damaren egoitzara joan zen gizonarekin, eta han ganbera txukun batera eraman 
zuten. Zaldunak oheko atorra erauntzi eta ohean etzanarazi zuen, erraten ziola: 

—Ene jauna, banoa ganbera honetan gaur gorritu gabe sartuko ez den haren bila; baina 
espero dut goiza baino lehen ukanen dituela zuregandik bermeak oro. 

Dukea han utzi eta bere logelara joan zen, non bere gizonetarik bakar bat kausitu 
baitzuen, eta erran zion: 

—Izanen huke enekin etortzeko bihotzik, mundu honetan dudan etsairik handienaz 
mendeku hartu nahi dudan leku batera? 



 

 

Bertzeak, zaldunak zer egin nahi zuen ezjakin, ihardetsi zion: 

—Bai, jauna, baita dukearen beraren kontra bada ere. 

Orduan, hain bat-batean eraman zuen gizona, non hark ez baitzuen astirik izan bertze 
armarik hartzeko, han berean zeukan sastakai bat baizik. Eta dukeak entzun zuelarik gizona 
bazetorrela berriz, hainbat maite zuen hura zekarkiola pentsatuz, erridauak eta begiak zabaldu 
zituen hain luzaz iguriki zuen ongi hura behatu eta errezibitzeko; baina, bere biziaren euskarri 
zatekeen dama ikusi orde, gainera heldu zitzaion heriotza ikusi zuen, hots, zaldunak zorrotik 
osoki kanpo zuen ezpata bat, zeinarekin jo baitzuen atorra-has zetzan dukea; hark, armarik ez 
bazuen ere bihoztun, ohean jarri eta, gizonari gorputzetik helduz, erran zion: 

—Hau da agindu didaana? 

Eta, ikusiz hortzak eta azazkalak zituela arma bakar, ausiki egin zion gizonari eri gizenean, 
eta beso ukaldiz defendatu zen, halako moldez non biak erori baitziren ohatzearen ondora. 
Zaldunak, ez baitzuen bere burua oso segur ikusten, oihu egin zion zerbitzariari; hark, ikusiz 
dukea eta nagusia bata bertzearen ondoan, eta nor zen nor bereizi ezinik, oinetatik tiraka atera 
zituen biak erdialdera, eta dukeari zintzurra sastakaiaz mozten entseatu zen; dukea defendatu 
egin zen, harik eta odol galtzeak guziz ahuldu zuen arte, hainbat non ezin izan baitzuen gehiago. 
Orduan, zaldunak eta zerbitzariak ohean paratu zuten, eta sastakadaz sastakada osoki hil 
zuten. Gero, erridauari tira egin eta joan egin ziren, gorpua ganberan hetsirik utziz.  

Eta, ikusi zuelarik etsai handi hura garaiturik, zeinaren heriotzaz pentsatua baitzuen herria 
askatzea, zaldunak pentsatu zuen ezen bere obra ez zela osatua izanen ez bazien bertze 
hainbat egiten dukearen hurbileko bertze borzpasei laguni. Eta, xedea erdiesteko, erran zion 
zerbitzariari ezen banan-banan jinaraziko zituela, dukearekin egin bezala egiteko. Baina 
zerbitzariak, ez baitzen ez ausarta eta ez zoroa, erran zion: 

—Iduri zait, ene jauna, aski egin duzula oraingoz, eta hobe zenukeela zure bizia nola 
salbatu pentsatzen hastea, ezen ez bertzeri nola kendu. Izan ere, bertze horietarik bakoitzaz 
libratzen dukearekin eman hainbat denbora emanen bagenu, egunak agerian utziko luke gure 
asmoa bururatu baino lehen, baita gure etsaiak defentsarik gabe kausituko bagenitu ere. 

Zaldunak, zeina kontzientzia gaiztoak beldurturik baitzen, sinetsi egin zion zerbitzariari, 
eta, berarekin bakarrik, hiriko ateak irekitzeko eta zaintza posten gaineko ardura zuen apezpiku 
batengana jo zuen. Zaldunak erran zion: 

—Arratsean jakin dut anaia bat hilzorian dudala; dukeari baimena galdatu berri diot, eta 
eman egin dit: horregatik, arren eskatzen dizut postetakoei agin diezaiezun presta 
diezazkidatela bi zaldi on, eta hiriko atezainari zabaldu diezadala atea. 

Apezpikuak, gizonaren galdea bere nagusi dukearen manutzat hartzen baitzuen, berehala 
prestatu zion agiri bat, eta haren bitartez, zaldunak eskatu gisan, zabaldu zioten atea eta 
prestatu zizkioten zaldiak. Eta, anaia ikustera joan orde, Veneziara joan zen zuzenean, non 
sendatu zizkioten dukeak egin zizkion ausikiak, eta handik gero Turkiara jo zuen5. 

 
5 Dukea hil ondoren, Lorenzinok Marziko apezpikuari eskatu zion hiriko ateak irekitzeko, bere anaia Julien eri zela 
eta. Eta egia da Veneziara jo zuela aurrena, non tiranoaren etsai zen Filippo Strozzik hartu baitzuen; gero 
Konstantinoplara eta azkenik Frantziara, non bizi izan baitzen 1537tik 1544ra; handik Veneziara joan zen berriz, eta 
han hil egin zuten bera ere, istorio hau idatzi eta urtebetera, testuaren hasieran dioena egia baldin bada. (I. O.) 



 

 

Goizean, zerbitzari guziek, berantetsirik dukea azaltzen ez zelako, damaren bat ikustera 
joana zatekeela pentsatu zuten naski; baina, ikusirik hain berandu zetorrela, haren xerka hasi 
ziren alde guzietarik. Dukesa gaixoak, zeina senarra biziki maitatzen hasia baitzen, ikusiz ez 
zutela kausitzen, atsekabe handia ukan zuen. Baina ikusirik hark hainbat maite zuen zalduna 
ere ez zela agertzen, etxera joan zitzaizkion bila. Eta, ganberako atean odola kausitu zutelarik, 
barnera sartu ziren; baina han ez zen ez zaldunik ez zerbitzaririk berririk emateko. Eta, odolaren 
hatzei jarraikiz, dukea zegoen ganberaraino iritsi ziren gaizo zerbitzariak, baina atea hetsirik 
zegoen; berehala behartu zuten, ordea. Eta ikusiz lekua osoki odolez beterik, erridautik tira eta 
han kausitu zuten gorputz gaixoa, lotan, ohatzean, betiereko loan. Pentsatzen ahal duzue zer-
nolako dolua izan zen gorpua jauregira eraman zuten gaizo zerbitzari haiena, eta hara arribatu 
zen apezpikua, zeinak kontatu baitzien nola partitu zen zalduna gauez, zaluki, anaia ikustera 
zihoalako alegian. Horrela, argi gelditu zen hura izan zela hilketa haren egilea. Eta frogaturik 
gelditu zen, orobat, zaldunaren arrebak ez zuela nehoiz deus jakin; eta, estonaturik bazen ere 
agitu kasuaz, bere anaia areago maite izan zuen, hark, bere bizia arriskuan jartzeko beldurrik 
gabe, libratu baitzuen halako printze etsai krudel batengandik. Eta gero eta bizitza onest eta 
bertutetsuagoa eramaten jarraitu zuen, halako gisan non, pobreturik ere —etxea bahitu 
baitzioten6—, kausitu baitzituzten, bai ahizpak eta bai berak, Italia osoko gizonik onest eta 
aberatsenak esposatzeko; eta harrezkero bizitza ohoretsua izan zuten beti. 

«Hara, ene andereok, jainko txiki horren beldur izatera eraman behar zaituzten zerbait; 
izan ere, printzeak zein pobreak, azkarrak zein ahulak tormentatzen hartzen du plazer, eta 
halako moduan itsutzen ditu, non Jainkoa eta beren kontzientziak, eta, finean, beren bizia bera 
ahantzarazteraino eramaten baititu. Eta haren beldur izan behar dute, halaber, printzeek eta 
agintean daudenek, berak baino gutiago direnak nahigabetzeko; ez baita nehor kalte egin ezin 
duenik, Jainkoak bekatariaren mendeku hartu nahi duelarik, ez eta handikirik ere min ematen 
ahal dionik Haren zaintzapean dagoenari». 

Bildurikoek ongi aditu zuten istorioa, baina iritzi desberdinak sorrarazi zizkien; zeren 
batzuek alegatzen baitzuten ezen zaldunak bere bizia eta arrebaren ohorea salbatzeko egin 
beharrekoa egin zuela, bere herria halako tirano batez libratzeaz gain; bertzeek, berriz, ezetz 
zioten, esker gaiztokoa zela hainbat ongi eta ohore eginak zizkion hari heriotza ematea. Damek 
zioten gizona anaia on eta herritar bertutetsua zela; gizonek, aitzitik, traidorea eta zerbitzari 
gaiztoa zela. Eta polita zen bi aldeetarik alegatu arrazoiak entzutea. Baina damak, halakoa izaki 
haien ohitura, arrazoiz bezainbat pasioz mintzatzen ziren, eta erraten zuten hain merezia zuela 
heriotza dukeak, ezen ongi zorionekoa zela kolpea eman ziona. Horrela, ikusiz Dagoucinek 
nolako disputa sorrarazi zuen, erran zien: 

«Jainkoarren, ene andereok, ez ezazue liskarrik pitz iragan kontu batengatik, baina begira 
ezazue ez dezan zuen edertasunak sor nik kontatu dudan moduko hilketa krudel gehiago». 

Parlamentek erran zion: 

«Halako eritasun xarmantak ez duela nehor hiltzen irakatsi digu urrikalmendurik gabeko 
dama ederrak7». 

 
6 Ondasun guztiak konfiskatu zizkieten eta Lorenzinoren etxea suntsitu egin zuten. Filippo Strozzi bankariaren 
semeekin ezkondu ziren bi ahizpok. (I. O.) 
7 “La Belle Dame sans mercy” Alain Chartier-en poema ospetsu bat da, 1424koa. (I. O.) 



 

 

«Jainkoak guarda, ene anderea —erran zion Dagoucinek—, hemen zaudeten emazte orok 
jakinen ahal duzue zein faltsua den iritzi hori! Eta, ene iduriko, ez zenukete gupidagabe 
izendatuak izan nahi, ez eta dama sinesgogor haren antzik ukan ere, zeinak maitatzaile on bat 
hiltzen utzi baitzuen erantzun atsegin bat eman ez ziolako». 

«Zuk, orduan —erran zuen Parlamentek—, nahi zenuke guk gure ohore-kontzientziak 
perilean jartzea maite gaituela dioen baten bizitza salbatzeagatik?». 

«Ez dizut halakorik erran —ihardetsi zuen Dagoucinek—, osoki maite duenak beldur 
handiagoa bailioke bere damaren ohorea laidoztatzeari hura bera laidoztatzeari baino. Zeren 
benetan uste baitut ezen erantzun onest eta grazios batek —nola behar bezalako 
adiskidetasun onest batek galdeginak— ohorea handitu eta kontzientzia hobetu baizik ez 
lukeela eginen, ez baita benetako maitatzailea kontrakoaren xerka dabilena». 

«Nolanahi ere —erran zuen Ennasuitek—, horrela bururatzen da beti zure prediku oro, 
ohoreaz hasi eta kontrakoaz finituz. Eta hemen den gizon orok egia erran nahi badu, sinetsiko 
diet, zinpean egiten baldin badute». 

Hircanek zin egin zuen, ezen, berak bederen, ez zuela nehoiz bereaz bertze emaztekirik 
maitatu, eta ez liokeela hari Jainkoa dorpeki irainarazi nahiko. Bertze horrenbertze erran zuen 
Simontaultek, eta gaineratu zuen ezen sarri desiratu zuela berea ez bertze emazteki guziak 
gaiztoak izatea. Geburonek erran zion: 

«Egiazki, zurea bertzeak izatea nahi duzun modukoa izatea merezi duzu; baina, nitaz 
denaz bezainbatean, zin egiten ahal dizuet emazte bati halako amodioa izan niola, ezen 
nahiago izanen bainukeen hil, berak enegatik nion estimua gutiagotuko lukeen deus egin behar 
izatea baino. Zeren ene amodioak haren bertutean baitzuen oinarria, hainbat, non ez nukeen 
harengan neholako tatxarik ikusi nahiko, zeinahi izanik ere nihaurek ukan nezakeen ongia». 

Saffredent irriz hasi zen, erraten ziola: 

«Geburon, pentsatzen nuen ezen emaztearen amodioak eta zure zentzu onak jarriko 
zintuzketela amoroskeriatan ibiltzeko periletik kanpo, baina ongi dakusat ez dela hala; izan ere, 
oraino erabiltzen dituzu emaztekirik zorrotzenak tronpatzeko eta zuhurrenek entzun gaitzaten 
erabili ohi ditugun hitzak. Zeren, nork itxiko dizkigu belarriak ohoreaz eta bertuteaz hasten 
garelarik? Baina gure bihotza den bezala erakutsiko bagenie, damen artean ongi etorriak diren 
gizon anitz ez lituzkete haiek kontuan ere hartuko. Gure barneko deabrua asmatzen ahal dugun 
aingerurik ederrenaz estaltzen baitugu. Eta estalki horren pean errezibitzen ditugu txera eder 
asko, ezagutuak izan aitzin. Eta, agian, emazte horien bihotzak erakartzen ditugu haiek, 
bertutearen bidetik zuzen dabiltzalakoan, bizioaren berri izan baino lehenago, eta orduan ez 
dute ez biderik ez astirik izaten gibelerat egiteko». 

«Egiazki —erran zuen Geburonek—, uste nuen zure mintzoa ez bezalakoa zinela, eta 
laketago zenuela bertutea plazera baino». 

«Nola —erran zuen Saffredentek—, ba ote da Jainkoak agindu bezala maitatzea baino 
bertute handiagorik? Iduri zait askoz hobe dela andere bat andere gisa maitatzea, zenbait 
emazte imajina bat balira bezala idolatratzea baino. Eta, nitaz denaz bezainbatean, iritzi fermua 
dut ezen hobe dela usatzea abusatzea baino». 

Damek oro egin zuten Geburonen alde, eta Saffredent isilarazi zuten; hark erran zuen: 



 

 

«Aski da eta ez dut bertzerik erranen, hain izan bainaiz gaizki tratatua, ezen ez bainaiz 
berriz honetaz mintzatuko». 

«Zure gaiztakeria da tratamendu txar horren kausa —erran zion Longarinek—; zeren, zein 
emaztek nahi zintuzke amorantetzat, erran dizkiguzunak erranik?». 

«Batere nekagarria atzematen ez nauten haiek —erran zuen Saffredentek— ez lukete 
beren onestasuna zuenaz kanbiatuko; baina isil gaitezen, ez dezan ene hirak atsekaberik sor, 
ez nihauri, ez bertze nehori. Ikus dezagun nori uzten dion hitza Dagoucinek». 

Hark erran zuen: 

«Parlamenteri utziko diot; pentsatzen baitut berak bertze nehork baino hobeki jakinen 
duela zer-nolakoa den amodio onest eta betegin bat». 

«Nihaur naizenez hautatua hamahirugarren istorioa kontatzeko —erran zuen 
Parlamentek—, beti ene adiskiderik onenetakoa izan den eta pentsamendua nehoiz gorde ez 
didan dama bati gertatua kontatuko dizuet». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HAMAHIRUGARREN ISTORIOA 

Galera kapitain batek, zeina dama batez osoki amorosturik baitzegoen, diamante bat igorri 
zion, baina dama hark kapitainaren emazteari gibel igorri zion. Hartara, kapitainaren 
kontzientzia zuritzeko profitatu zuen, eta, horren bitartez, senarra eta emaztea adiskidantza 
onean elkartu ziren berriz. 

Frantzisko erregearen ama zen erreginaorde anderearen etxean8, bazen dama bat oso 
elizkoia, iduriko nahikariak zituen zaldun batekin esposatua, eta, nahiz eta senarra zaharra izan 
eta bera gaztea eta ederra, munduko gizonik gazte eta ederrena balitz bezala maite eta 
zerbitzatzen zuen. Eta, gizonari neholako nahigaberik ez emateagatik, haren adineko emazte 
bat balitz bezala bizitzen hasi zen, emazteki gazteek laket ohi dituzten lagunarte, edergailu, 
dantza eta joko oro saihestuz; bere plazer eta aisialdi guzia Jainkoaren zerbitzura bilduz horrela. 
Horregatik, senarrak biziki maite zuen eta konfiantza osoa zion, eta berak gobernatzen zituen 
senarra zein etxea, nahierara. Eta egun batean, zaldunak erran zion ezen gaztetatik izan zuela 
Jerusalemera bidaian joateko nahia, ea zer iduri zitzaion galdetuz. Andereak, senarrari atsegin 
ematea bertzerik ez baitzuen buruan, erran zion: 

—Lagun, Jainkoak haurrik ez baina ondasunetan nahikoa eman digunez, horien parte bat 
bidaia saindu hori egiten baliatzea nahi nuke; izan ere, noranahi zoazela ere, deliberatua naiz 
zu ez abandonatzera. 

Hain kontent gelditu zen gizona, non iduri baitzitzaion Kalbario mendian zegoela 
jadaneko. 

Eta horretan ari zirela, jin zen gortera zaldun bat, turkoen kontrako gerlan ardura 
ibilirikoa, eta orain Frantziako erregearen izenean haien hiri baten kontrako kanpaina bat 
egiteko asmotan zebilena, ekintza horrek giristino herriarendako irabazi handiak ekartzen ahal 
zituelakoan. Zaldun zaharrak bere bidaiaz galde egin zion. Eta zer asmo zituen entzun ondoren, 
galde egin zion ea bidaia haren ondoren eginen lukeen bertze bat Jerusalemera, emazteak eta 
biek hara joateko gogo bizia zutela eta. Kapitaina oso kontent egon zen nahikari haren berri 
izanik, eta agindu zion eramanen zituela eta kontua gordean izanen zuela. Luzetsirik ibili zen 
gizona emaztea noiz kausituko, zer egin zuen kontatzeko; bidaia gauzatzeko emazteak zeukan 
gogoa, baina, ez zen senarrarena baino ttipiagoa. Hori horrela, bada, maiz mintzatzen zen 
kapitainarekin, zeina, haren solasari baino gehiago berari behatuz, osoki amorostu baitzen 
emaztekiaz, halako moduan, non maiz, itsasoan barna egin bidaiez mintzo zitzaiola, nahasten 
baitzituen Marseillako portua Artxipelagokoarekin, edota, ontzi batez hitz egin nahi eta zaldi 
batez mintzatzen baitzen, nola zoraturik eta sena galdurik dagoena; baina halakoa iduritu 
zitzaion andrea, non ez baitzen agerian gelditzera ausartzen. Eta disimulatzen ibiltze hark 
halako sua sortu zion bihotzean, non maiz eritu egiten baitzen, eta emakumea gurutzeaz eta 
bere bidearen gidariaz bezainbat arduratzen zen gizonaz; eta hainbatetan igortzen zuen jendea 
hura bisitatzera, non gizona, ikusiz andereak artatzen zuela, bertze botikarik gabe sendatzen 
baitzen. Baina jende batzuk, jakinik kapitain haren fama areago zela ausart eta lagun onarena 
giristino onarena baino, estonatu egiten ziren damak halako harreman hurbila eskaintzen ziola 

 
8 Savoiako Louise, zeina 1515ean izan baitzen erreginaordea lehen aldiz, erregea Italian gerlan zebilelarik. (I. O.) 



 

 

eta. Eta ikusiz osoki kanbiatua zela, maiz joaten baitzen elizara, prediku eta kofesioetara, susmo 
gaiztoa hartu zioten ez ote zen dena damaren faborea ukaiteko izanen; eta ezin izan zioten 
eutsi gizonari ele batzuk erran gabe. Kapitaina, damak zerbait entzun eta horrek beregandik 
bereiziko ote zuen beldur, erran zien senarrari eta biei prest zela Erregeren igorria izateko eta 
partitzeko, eta bazituela zenbait kontu haiei errateko; baina, beren arteko hura isilean 
izateagatik, ez zuela nahi berekin jendearen aitzinean hitz egitea gehiago, eta galdatzen ziela 
baten bat igortzeko bere bila, biak erretiratu eta gero. Zaldunari ongi iduritu zitzaion, eta 
gauero-gauero, huts egin gabe, goiz oheratzen zen, eta emaztea ere erantzarazi egiten zuen. 

Eta bere jendeak oro erretiratuak zirelarik, kapitainaren xerka bidaltzen zuen baten bat, 
eta Jerusalemerako bidaiaz solastatzen ziren; horretan ari zirela, baina, gizona maiz lokartu 
egiten zen, debozio handiz. Kapitainak, ikusiz zaldun zaharra lo ohatzean, eta bera kadira 
batean bere iduriko munduko emaztekirik eder eta onestena zenaren ondoan, hain izaten zuen 
bihotza tinkaturik solas egiteko beldurraren eta desiraren artean, non ardura mintzoa galtzen 
baitzuen. Baina, emaztea ohart ez zedin, elestan hasten zen Jerusalemeko leku sainduez, 
zeinetan baitaude Jesu Kristok digun amodio handiaren zeinuak. Eta amodio horretaz 
mintzatuz berea estaltzen zuen, damari sekula ohartzen ez zen negar eta hasperenez so eginez. 
Baina haren jarrera debotoa ikusiz hain gizon saindutzat zeukan, ezen bere bizitza konta 
ziezaion galdegin baitzion, eta nola heldu zen Jainkoa modu hartan maitatzera. Gizonak aitortu 
zion zaldun pobre bat zela, eta, aberastasuna eta ohorea izateagatik, bere kontzientzia alde 
batera utzi eta sobera hurbileko emazte batekin esposatu zela, oso aberatsa zelako hura, 
itsusia eta zaharra izan eta maite ez zuen arren; eta, hari sos guziak atera ondotik, abentura 
bila jo zuela itsasora, eta hainbertze egin zuela bere lanari esker, non egoera ohoragarri batera 
heldua baitzen. Baina bera ezagutu zuenez gero, beraren hitz eta etsenplu sainduek bizitza 
aldarazi egin ziotela, eta osoki deliberatua zela, egin beharreko zuen mandatutik onik itzultzen 
bazen, bera eta senarra Jerusalemera eramatera, neurri batean kitatzeagatik horrela eginak 
zituen bekatu handiak, zeinetatik arrunt apartatua baitzen, nahiz eta oraindik kitatzeko zituen 
emaztearekikoak, zeinarekin laster baketuko zela espero baitzuen. Damaren gustukoak izan 
ziren gizonaren asmoak oro, eta, oroz gainetik, halako gizon bat Jainkoaren amodio eta 
beldurrera erakarri izanak pozten zuen. Hala, arratseroko solasaldi luze haiek gizonak gortea 
utzi zuen arte jarraitu zuten, eta hura ez zen sekula ausartu bere benetako asmoak aitortzera. 
Eta Gure Errukizko Amaren gurutzefika bat opari egin zion, hari begira egunero beraz oroit 
zedin otoiztuz.  

Partitzeko tenorea heldu zitzaion, bada, eta, senarrari adio erran eta gero, hura loak hartu 
baitzuen, damari agur erratera jin zen, begiak malkotan hark zion amodio onestagatik, 
zeinagatik bere pasioa pairaezin egiten baitzitzaion, eta, hura aitortzera ez menturatzeagatik, 
ia trenputxarturik erori zen adio erratean, halako izerdi guzizko batez, non ez baitziren begiak 
soilik malkotan zituenak ezpada gorputz osoa. Eta horrela, hitzik egin gabe partitu zen, eta 
dama arras estonaturik gelditu zen; izan ere, berak ez zuen sekula ikusi hartarainoko dolu 
zeinurik. Zernahi gisaz, ez zen deusetan aldatu gizonaz zuen iritzi ona, eta otoitzez eta orazioz 
lagundu zuen. Handik hilabetera, dama bere egongiara itzultzen zen batean, kapitainaren letra 
bat zekarkion zaldun bat kausitu zuen, bereiz irakur zezan galdegiten ziola; eta erran zion berak 
ikusi zuela nola ontziratu zen kapitaina, Erregeren atsegingarri eta giristino herriaren 
emendatzeko zen oro egitera arrunt deliberatua, eta bera Marseillara itzultzekoa zela, haren 
aferak antolatzeko zereginarekin. Dama leiho batera erretiratu zen bakarrik, eta letra ireki 
zuen, paperezko bi orri alde bietatik eskribituak, non honako gutun hau baitzetorren: 



 

 

Ene oihuok gorde-isiltzeak, bada, 
erakarri dit eni malura hau, hara,  
ez baitaukat nehola kontsolamendurik, 
ezpada hitz eginez edo eta hilik. 
Zugandik isilean behartu ditudan 
hitzok izan ditut zain, hementxe menturan, 
nihaur bakar-bakarrik egon nendin arte, 
sokorritikan urrun, han harat, aparte; 
entseatu edota hiltzea, horra hor, 
hori bera dut haien aholku emankor. 
Areago, honaino dirade etorri, 
eskutitz honetara orririkan orri, 
erranez begi hauek ez dutela, hara, 
bizi honen jabea ikusterik jada, 
zeinari begiratuz bainintzen esnetan 
eta hari entzunik poz-pozik benetan, 
orain ezinbestean jalgiren direla, 
zure begi ederren aitzin-aitzinera, 
ene garrasi oro, bai eta oihuak, 
guziz eraiten bainau haien isilduak. 
Zu hor ez zaudeneko mintzatze ergel hau, 
zeinak zaudelarikan txit lotsatzen bainau, 
paperetik osoki kendu nahi izan dut, 
nehork aditu ere nahi ez zezan beldur; 
erranez ene baitan: “Hobe isildu, hil, 
ezen ez ene bizi honixe heldu, bil, 
hainbertze maite dudan hura unaraziz, 
harexengatik hilez uros bainaiz guziz”. 
Ni hiltzeak, ordea, ekartzen ahal dio 
egiazki sobera, bai, sufrikario, 
ene bizi-osasun guziak opari 
emanen nizkioke ene dama hari. 
Ez ote nizun, dama enea, agindu 
bidaia luze, dorpe hau onik azkendu 
eta zureganaino helduko nintzela 
senarra eta zuhaur xuxen gidatzera, 
zoazten Jainkoari biok otoiztera 
debozioz beterik Siongo Mendira? 
Ni hil banadi nehork ere ez baitzaitu 
garraiatuko eta dolutuko zaizu, 
ikusirik deseinu eder horrek baiki 
peko errekarat jo duela blaiki. 
Biziko nauzu hara zu gidatzearren, 
zalu zugana, bada, nauzu itzuliren. 
Herioa ez da, ez, txarra enetako 
bizi bainaiz bakarrik zure-zuretako. 



 

 

Biziko banaiz, bada, behar-beharrik du 
bihotz gaixo on honek eztitu, arindu, 
gu biondako baita txit pairaezina 
isiltzea dizudan amodio zina, 
hain baituzu handia, on eta mardula, 
berdinik ez da izan munduan sekula! 
Zer diozu, bada?, ai, solas txit hardita! 
Zer diozu, bada?, ai, zurea da hitza. 
Ausartuko zarea hari maitasun hau 
aitortzera? Bai zera!, ez zenuke berau 
erdikalaxe ere aldarrikatuko: 
erranen ote duzu, egin gabe uko, 
begi haiek dutela bihozño hau hautsi 
erdiratu, urratu, xehe-xehe utzi!, 
hura gabe ez baitut indarrik batere? 
Ai, ene solas hits hau, hain zara zu mehe, 
ezin ote diozu adierazi nola 
begi haiek didaten lotu bihotz zola? 
Gutiago harexen eleak goretsi, 
hain zara ilaun eta enul eta etsi, 
erranen bazenio hitzen bat bederen: 
nola mutu, tetele gelditzen nintzaden 
haren grazia eta bertuteen aitzin, 
eta hari beha maiz ene begiokin, 
amodio malkoak isuri ahala 
solasa bera ere mudatzen zidala, 
maite nuela erran beharrean, hara, 
zodiakoa eta izarrak, iparra 
eta eguerdia aipatzen nik soilik. 
Ai, ene mintzo hori!, ez zaude jarririk 
hari hitz egitera ene harriduraz, 
diodan maitasunak sortu abailduraz, 
ene gaitz eta minez ere mintzatzera! 
Ene amodioa hari aitortzera 
ere ez ote zara nehoiz ausartuko, 
eta joko onen bat orain asmatuko? 
Den-dena ezin bada segi bururaino, 
Konta ezazu bederen, errazu honaino: 
“Pena zintezen beldur luzaz izan nauzu, 
amodio hau zure isilean duzu, 
Jainkoaren aitzina ezin baita azal, 
orobat zure aitzin, hain zara zu mazal, 
horixe da eta baiki haren oinarria 
tormentu latzen ere txit goxagarria, 
horren tresor ederrak behar du ezagun 
ororen aitzinean bistara dezagun. 
Nork salatzen ahal du maitale bat, baina, 



 

 

oro bertute daten dama batengana 
hurbildu eta, hura beregana guran, 
bipil ausartu dena eta oro eman? 
Gaitzetsi behar dena, bertze hau, ordea: 
horren xerka dabilen maitasun gabea. 
Baina hain maite izan dut eta bihotzez, 
izan baita garaile maitasuna berez. 
Ez da ez amodio arina, hutsala, 
ederrari begira nola edo hala 
funtsatua, ez eta ere neholatan 
likistu nazan ezein erokeriatan. 
Deus ez da funtsatua gozamenik zugan 
kausitzeko ameski, espero itsuan, 
ez baita ene baitan, ez, nahikunderik 
erdiesteko gogoz kontrako plazerik. 
Bidaia honetan hil desira nuke nik 
ondrarik ez duzula jakin aitzinetik, 
zure gorputz-bihotzen bertuteak oro 
enetako jada ez badira haboro. 
Nehoizko beteginen desira zaitut zu, 
ontasun handi hori deusek ez baitizu 
zuri kendu nahiko, hura duzu ene 
atxikimendu honen kausa, bide, berme; 
zenbatez maiteago, halatan, kutuna, 
hainbat osoagoa ene maitasuna. 
Ez naiz ni kontsolatzen maitasunaz soilki, 
ez eta emaztetan itsuan ibilki. 
Amodio hau duzu onest eta presta, 
hain dama laketari emana, ez baita 
ez Jainkorik eta ez nehon aingerurik, 
nik zutaz diodana hark ez dioenik; 
ezin bazaitut maita aski dut bederen 
izan zure nehoizko sehirik beteen. 
Sinestatuko duzu, segur naiz horretaz, 
txit ongi ikasiko baituzu denboraz 
betebehar bihurtu dudala osoki 
zu maitatzea indar guziaz zintzoki. 
Eta zugan ez badut hainbat kausituren, 
zu maitatzeaz kontent naukazu bederen; 
ez zaizu deus galdatzen, hitz ematen dizut, 
ezpada ene bihotz-gorputzak zerbitzu 
zurean sutan jarriz, amodioari 
eskaini aldarean betiko opari. 
Onik itzul banadi, segurtatzen dizut, 
sehi xalo izanen nauzu, zin degizut; 
hiltzen banaiz, ordea, zure sehia hil 
eta ezinen da nehon nehoiz parerik bil. 



 

 

Uhinek edekiko dizute honela 
mundu hontan izan den sehirik onena. 
Itsasoak eraman dezake gorputza, 
baina ez zure bahi den haren bihotza, 
zure ondotik ezin baita nehoiz bereiz, 
ez enegana itzul gibelerat berriz. 
Ura bezain aratza duzun zure hori 
amiñi bat lortuko banu, a zer zori!, 
ez nintzateke beldur, ez, garaipenaren, 
aintza zure bihotzak bailuke ukanen. 
Ikus dezagun, baina, zertan den kontua! 
Dadoa aurtikirik, horra ene gura, 
mudatuko ez dena, ez nehola ere. 
Eta hobeki adi dezazun, andere, 
ene leialtasuna, hitzokin ekarri 
dizut diamante hau, fermutasun harri; 
zure eri zurian arren jar ezazu, 
ezinago lorios ezarriko nauzu. 
Diamantea, errak: 'Zuregana nator, 
amantea igorle, zeina bidezidor 
gaiztoetan dabilen, obraz, egitatez, 
merezimendu xerka; dadila bertutez 
jauntzien mailara hel, zure hurbil izan, 
luzaz baitabil hura berorren peskizan'.”. 

Damak gutuna burutik buru irakurri zuen, eta liluraturik gelditu zen kapitainaren 
amultsutasunaz; are eta gehiago, ez baitzuen haren neholako susmorik. Eta eraztun beltzez 
esmaltatu bati lotua zen diamantearen taula eder eta handiari behatuz, pena handia sentitu 
zuen egin behar zuenagatik. Eta gau guzian asmo horiek gogoan erabili ondoren, lasaitu egin 
zen ohartzean ez ziola arraposturik igorri behar, ez baitzegoen mezularirik, eta bere baitan 
pentsatu zuen ezen kapitainak bazuela nahikoa lan bere nagusiaren zerbitzua zela-eta, eta ez 
zuela, beraz, berak zertan haserrearazi egin asmo zion erantzun txarrarekin, zeina hura itzuli 
arte gibeleratu baitzuen. Baina diamanteak arrangura handia eragiten zion; izan ere, bera ez 
zegoen batere ohitua bere senarraz bertze nehoren kontura apaintzen. Horregatik, adimen 
handikoa baitzen, pentsatu zuen eraztun hari kapitainaren kontzientziarako probetxuzkoa 
izanen zen zerbait atera behar ziola. Eta zerbitzari bati deitu, eta kapitainaren emazte 
nahigabetuarengana igorri zuen gutun batekin, zeina Tarascon-eko serora batek eskribitua 
balitz bezala eskribitu baitzuen, honako hau zioela: 

«Andere hori, zure senar jauna hemen izan zen ontziratu baino apur bat lehenago, eta, 
giristino on gisa kofesatu eta Sortzailea hartu ondoan, bere kontzientzian zuen zerbait aitortu 
zidan, hots, damu duela zu behar bezala maitatu ez izana. Eta arrenka otoiztu ninduen, 
partitzerakoan, letra hau zuri igor niezazun diamante honekin, zeina haren amodioagatik gorde 
dezazun galdegiten baitizut, eta segurtatzen dizut ezen, Jainkoari esker onik itzultzen bada, ez 
dela bertze emazterik nehoiz izan zu izanen zaren bezain ongi tratatua; eta fermutasunezko 
harri hau izanen duzu horren berme. Zure otoitz onetan gogoan izan dezazun galdegiten dizut, 
zeren eneetan, bizi naizen artean izanen baitut». 



 

 

Gutun hori, serora baten izenean osatu eta sinatua, igorri zion damak kapitainaren 
emazteari. Eta gutuna eta eraztuna hartu zituelarik, ez dago erran beharrik ere nola egin zuen 
negar atso on hark bozkarioz eta doluz, bere senar onak, zeina aspaldi ez baitzuen ikusten, 
estimatu eta maitatzen zuela ikusirik. Eta eraztuna behin eta berriz musukatuz, malkoz 
ihinztatu zuen Jainkoa benedikatuz, bere denboraren hondarrean bihurtua baitzion senarraren 
amodioa, luzaz galdutzat ukana zuena; eta halako ongiaren iturri zen serorari ahalik eta 
arraposturik onena egin eta igorri zion, eskerrak emanez. Mezulariak biziki zalu eraman zion 
ihardespena bere nagusiari, zeinak irri handiz irakurri eta halaxe entzun baitzituen zerbitzariak 
kontatu zizkionak. Eta gogobeterik gelditu zen diamanteaz halako modu probetxugarrian 
libratu zelako, zeren, senar-emazteak amodio onean bilduz gero, iduri baitzitzaion erreinu bat 
irabazi zuela. 

Handik gutira jakin zen gaizo kapitainaren desegigo eta heriotzaren berri9, eta nola 
abandonatu zuten sokorritu behar zutenek eta nola salatu zuten haren zeregina Rodastarrek, 
zeinek isilean gorde behar baitzuten; eta hala, bera eta berarekin lehorreratu ziren guziak, 
laurogei bat orotara, hilak izan ziren10: haien artean ziren Jehan izeneko zaldun bat eta delako 
damak amabitxi gisa zurkaiztua zuen turkiar bat, bi-biak damak emanak kapitainari bidaia 
berarekin egin zezaten. Horietarik bat kapitainaren ondoan hil zen, eta turkiarra, geziz 
zauriturik hamabortz aldiz, ontzi frantsesetara igerian joz salbatu zen. Eta hari esker soilik jakin 
ahal izan zen agitu zen guziaren berri; izan ere, bazen han bertze zaldun bat, kapitainak adiskide 
eta laguntzat hartua zuena, eta Erregerengana eta Frantziako handikiengana hurrantzen 
lagundu izan ziona, zeinak, kapitaina lehorreratzen zela ikusi orduko, bere ontziak hartu eta 
gibelera egin baitzuen, itsasorantz berriz. Eta kapitainak, ohartu zelarik agerian geldituak zirela 
eta inguruan lau mila turkiar baino gehiago zeudela, erretiratu nahi izan zuen, horixe baitzen 
haren eginbeharra. Baina zaldunak, zeinarengan hain konfiantza handia izan baitzuen 
kapitainak, ikusirik kapitaina hilez gero armada handi haren kargu bera bakarrik gelditzen zela 
eta orobat beretako zirela irabaziak, azaldu zien bere zaldunei ez zuela merezi Erregeren 
ontzidia menturatzea, ez eta ontzietan ziren hainbertze jende on ere, ehun pertsona soilki 
salbatzeagatik; eta oso ausartak ez zirenak akort izan ziren berarekin. Eta kapitainak, ikusiz 
zenbat eta gehiago deitu hainbat eta gehiago urruntzen zirela haiek berei sokorri ematetik, 
turkiarrengana jo zuen, eta, hondarrean belaunetaraino sarturik ere, hain bihoztun jokatu zuen 
armekin, non iduri baitzuen berak bakarrik garaitu behar zituela etsaiak oro, haren lagun 
traidorearen beldurra handiagoa baitzen garaitzeko gogoa baino. Hondarrean, egin zituen 
balentriak gorabehera, hainbertze gezi ukaldi errezibitu zituen beren arkuen helmenari esker 
baizik iristen ez zitzaizkion haiengandik, non odol guzia galtzen hasi baitzen. Orduan, turkiarrek, 
ikusirik giristino on haien ahulezia, zimitarrakada handiz eraso zieten; giristinoak, Jainkoak 
indarra eta bizia eman zien bitartean, azken bururaino defendatu ziren. Kapitainak bere dama 
hark emana zion Jehan izeneko zalduna eta turkiarra deitu zituen ondora, eta, ezpataren 
muturra lurrean paratuz, belauniko jarri zen, gurutzea besarkatu eta muinkatu, eta erran zuen: 

—Jauna, har ezazu arima hau zure eskuetan, zure izena goresteagatik bere bizia gupidetsi 
ez duen honengandik. 

 
9 1520an, Christophe Le Mignon kapitain frantsesa Rodas-eko zaldunei laguntzeko helburuz atera zen, eta haren flota 
Beirut ondoan desegin zuten. (I. O.) 
10 Heptameronaren bertsioren batean denak hil zirelako hori ez da agertzen; zeren, irakurleak berehala ikusiko duenez, 
bat behintzat salbatu egin zen. (I. O.) 



 

 

Jehan izeneko zaldunak, ikusiz hitz haiekin bizia ihes zihoakiola, kapitaina eta hark 
eskuetan zeukan ezpataren gurutzea besarkatu zituen, laguntzeko, baina turkiar batek, 
gibeletik jinik, bi izterrak moztu zizkion; orduan, “Ea, bada, kapitaina, goazen paradisura, Hura, 
zeinarengatik hiltzen baikara, ikustera!” goraki oihukatzen zuela, lagun izan zuen heriotzan, 
gaizo kapitainaren bizitzan izana zen bezala. Hamabortz gezi ukaldiz zauritua zen turkiarrak, 
berriz, ikusiz ez zitzaiela baliagarri ez batari eta ez bertzeari, ontzietarantz jo eta errezibi 
zezaten galdegin zuen, bera bakarrik baitzen laurogei haien artean ihes egitea lortu zuena, 
baina zaldun traidoreak errefusatu egin zuen. Baina berak, biziki ongi baitzekien igerian, 
itsasora bota zuen bere burua, eta hain ongi moldatu zen, non ontzi ttipi batean hartu zuten, 
zeinetan, handik denbora batera, bere zaurietatik ere sendatu baitzen. Eta atzerritar gaixo hari 
esker jakin ahal izan zen benetan agitu zen guzia, kapitainaren ohorez eta haren lagunaren 
lotsarako, zeinaren gaiztakeria handiak, Jainkoaren nahiz gizonen alderakoak, nolanahi ere 
heriotza merezi zuela estimatu baitzuten bai Erregek eta bai gertatuari buruzko zurrumurrua 
entzun zuen jende on orok. Baina itzuli zelarik hainbat kontu faltsu eman zuen aditzera, eta 
hainbat opari egin zuen, non ez baitzen zigorraz bakarrik libratu, baizik eta, sehi izatea ere 
merezi ez izanagatik, haren kargua ere ukan baitzuen. 

Berri hits hura gortera heldu zenean, erreginaorde andereak, biziki estimatzen baitzuen 
kapitaina, dolu handia izan zuen; orobat Erregek eta hura ezagutzen zuten jende on guziek ere. 
Eta hura gehien maite zuen damak, halako heriotza bitxi, hits eta giristinoaren berri izanik, 
harendako gordeak zituen ele gogorrak negar eta auhen bihurtu zituen, zeinetan senarrak 
lagun egin baitzion, beren bidaia zapuztua zela ikusirik. Ez dut ahantzi nahi izan zela andereño 
bat, damaren zerbitzukoa eta Jehan izeneko zaldun hura bere burua baino gehiago maite 
zuena, zeina, bi zaldunok hil zituzten egun berean, jin baitzitzaion nagusi andereari erratera 
maite zuen hura ikusi zuela ametsetan, xuriz jauntzirik, despeditzera etorria eta bere 
kapitainarekin batera paradisura zihoala erranez. Baina jakin zuelarik amets hura egiazkoa zela, 
halako dolutan ezarri zen, ezen nagusi andereak lanak izan baitzituen hura kontsolatzen. 
Denbora baten buruan, gortea Normandiara joan zen; zalduna hangoa zen, eta haren emaztea 
huts egin gabe etorri zitzaion erreginaorde andereari gur egitera. Bitarteko gisa, bere senarrak 
hainbertze maite izan zuen damarengana jo zuen. Eta, eliza batean zirela orduaren zain, hasi 
zen emaztea bere senarraren falta sentitzen eta hura goresten, eta, bertzeak bertze, honako 
hau erran zion damari: 

—Ondikoz, ene anderea!, sekula emazte batek izan duen handiena duzu ene malura, 
zeren nehoiz maite izan ninduen baino gehiago maitatzen hasi orduko kendu baitit Jainkoak 
senarra. 

Eta hori erranik, malkoak begietan zituela erakutsi zion erian zeukan eraztuna, haren 
amodio perfektuaren seinale. Haren aitzinean, damak, doluz bazen ere, irri egiteko halako 
gogoa izan zuen, ikusirik bere enganioak sortu ongia, ezen ez baitzion emaztekia 
erreginaordeari aurkeztu nahi izan eta bertze baten esku utzi zuen; eta bera kapera batera 
erretiratu zen, non ase baitzuen irri egiteko zeukan gogoa.  

«Iduri zait, ene andereok, halako kasuak agitzen zaizkienek dama prestu hark bezalaxe 
jokatu beharko luketela eta halako fin ona erdiesteko moduak xerkatu; izan ere, ongi egileen 
bozkarioa ongi eginak direla edirenen lukete. Eta dama hori enganioz akusatu gabe, haren 
zentzu ona estimatu beharra dago, berez deus balio ez zuenetik halako ongia sortu baitzuen». 



 

 

«Berrehun ezkutuko diamante eder batek ez duela deus balio erran nahi duzu —erran 
zuen Nomerfidek—? Segurtatzen dizuet ezen, ene eskuetara heldu izan balitz, ez emazteak eta 
ez ahaideek ez zuketela deus ikusiko. Deus ez da norberarenago opari bat baino. Zalduna hila 
zen, nehork ez zekien deus, eta dama aise egoten ahal zen atso zahar gaixo hari hainbertze 
negar eginarazi gabe». 

«Alafede —erran zuen Hircanek—, arrazoi duzu, bai baitira emaztekiak, zeinak, bertzeak 
baino hobeak direla erakusteagatik, beren izaeraren kontrako egintza agerikoak egiten 
baitituzte, denok baitakigu ez dela nehor emakume bat baino sos goseagorik. Haatik, beren 
harrokeria handiagoa da maiz beren sos gosea baino, eta nahi ez dutena eginarazten diete 
beren bihotzei. Eta, sinets ezazue, diamantea modu hartan utzi zuenak ez zuen halakorik 
eramatea merezi». 

«Zaude, zaude! —erran zuen Oisillek—, bai badakit, ustez, nor den dama hori, eta 
horregatik otoizten dizut ez kondenatzeko jakin gabe». 

«Ene anderea —erran zuen Hircanek—, ez dut kondenatzen, baina, zalduna zuk diozun 
bezain bertutetsua bazen, dama ohoratua zatekeen halako zerbitzaria izateaz eta hark eman 
eraztuna eramateaz; baina litekeena da maitatua izatea merezi ez zuen batek ukaitea dama 
eritik atxikirik, halako maneran non eraztuna ezin baitzen sartu ere egin». 

«Egiazki —erran zuen Ennasuitek—, atxikitzen ahal zuen berak eraztuna, nehork ere ez 
baitzekien deus». 

«Nola —erran zuen Geburonek—? Gauza oro da haizu, hortaz, maite dutenendako, 
nehork ez jakitekotan?». 

«Ala ene fedea! —erran zuen Saffredentek—, ez dut ezagutzen zigortu den gaiztakeriarik, 
ezpada ergelkeria; ez baita ez hitzailerik, ez ohoinik, ez adulterorik, gaizto bezain maltzur izanez 
gero, justiziak harrapatuko duenik, ezta gizonek gaitzetsiko dutenik ere». 

«Zuk nahi duzuna erranen duzu —erran zuen Oisillek—: Jainkoak soilik jujatzen ahal du 
dama horren bihotza, baina, nitaz denaz bezainbatean, haren egitea hagitz onest eta 
bertutetsu kausitzen dut. Eta ihardukitze hau bururatzeko, arren galdatzen dizut, Parlamente, 
hitza eman diezaiozun bertzeren bati». 

«Gogo onez emanen diot Simontaulti —erran zuen Parlamentek—; izan ere, azken bi 
istorio triste horien ondotik ez du huts eginen, eta negar eginaraziko ez digun bat kontatuko 
digu». 

«Eskertzen dizut —erran zuen Simontaultek— hitza eni ematea, baina ez duzu zertan ni 
irri-eragile izendatu, deitura hori nardagarria iduri baitzait oso. Eta mendeku hartzeko, 
erakutsiko dizuet badirela batzuen artean, edo denbora batez, xahu direlako alegia egiten 
duten emazteak; baina, hondarrean, diren bezala gelditzen dira agerian, istorio txit egiazko 
honen bidez ikusiko duzuen moduan». 

 

 

 

 



 

 

HAMALAUGARREN ISTORIOA 

Bonnivet-eko jaunak, milandar dama baten krudelkeriaz mendeku hartzeagatik, italiar zaldun 
baten ezagutzak egin zituen; damak maite zuen zaldun hura, oraino hitz onak eta maite zuelako 
bermea baizik eginak ez bazizkion ere. Eta xedea iristeko hain aholku onak eman zizkion jaunak, 
ezen damak eskaini baitzion zaldunak hain gogo handiz nahi izan zuen hura. Zaldunak eman 
zion horren berri Bonniveti, eta hura, ilea moztu eta bizarra eginik, eta zaldunaren iduriko 
moldez jauntzirik, joan zitzaion damari gauerdi aldera bere mendekua betetzera. Orduan, 
damak, entzun ziolarik bere bihotza irabazteagatik zer asmatu zuen, agindu zion ezen ez zituela 
gehiago maite izanen bere herrialdekoak eta berari atxikiko zitzaiola. 

Milango dukerrian, Chaulmont-eko maisu handia gobernadore zen garaian11, bazen 
zaldun bat, Bonniveteko jauna izenekoa, zeina, bere merezimenduei esker, Frantziako amiral 
izan baitzen gero. Milanen zela, aipatu maisu handiaren eta jende ororen estimu handia zuen 
bere bertuteengatik, eta dama guziak biltzen ziren oturuntzetan egon ohi zen gogo onez, 
zeinen aldetik frantses batek nehoiz izan baino estimatze handiagoa baitzuen, bai bere 
edertasun, grazia eta mintzatzeko gaitasunagatik, zein bere garaiko soldadurik trebe eta 
ausartena zelako sona ematen ziotelako batzuek eta bertzeek. Ihauteri egun batean, 
maskaraturik zebilela, hirian zen damarik prestu eta ederrenetako bat atera zuen dantzara; 
eta, oboeek eten bat egin zutenean, ez zuen huts egin hari amodiozko hitzak egiterakoan, 
zeinak hobeki egiten baitzituen bertze nehork baino. Baina damak, ez baitzen gibelera 
gelditzekoa erantzuten, aitzinera egin zezan galarazi eta geldiarazi egin zuen bat-batean, 
segurtatuz berak ez zuela nehoiz bere senarra ez bertze nehor maiteko, eta ez zezala neholako 
esperantzarik izan. Zaldunak ez zuen bere burua errefusatutzat hartu arrapostu horrengatik, 
eta ondotik ibili zitzaion biziki garizuma erdira arte. Nolanahi ere, emaztekia fermu aurkitu zuen 
ez bera ez bertze nehor ez maitatzeko asmoan; baina gizonak ezin zuen sinetsi, senarraren 
dohain eskasak eta damaren edertasun handia ikusirik. Eta, emaztekia disimuluan zebilenez, 
berak ere enganiotan hastea deliberatu zuen; eta berehala utzi zion gibeletik ibiltzeari, eta, 
damaren bizitzaz ongi ikerturik, jakin zuen italiar zaldun txit zuhur eta onest bat maite zuela. 

Aipatu Bonniveteko jaunak zaldun haren ezagutzak egin zituen emeki-emeki, hain fin eta 
maltzurki, ezen bertzea ez baitzen ohartu ere egin zertarako hurbiltzen zitzaion, eta hain 
estimu handia hartu zion, non bere damaren ondotik jaun hura baitzen munduan gehien maite 
zuen izakia. Bonniveteko jaunak, bertzearen bihotzeko sekretua erauzteko, berea errateko 
itxurak egin zizkion, sekula pentsatuko ez zuen dama bat maite zuela erranez eta isilean 
gordetzeko galdatuz, modu hartan bi-biek bihotz eta pentsamendu bakarra ukan zezaten. 
Zaldun gaizoak, elkarrenganako amodioa agertzeagatik, Bonnivetek mendekua hartu nahi zuen 
damari zion amodioa aitortu zion burutik buru; eta egunean behin elkartzen ziren biak non edo 
han, egunean barna gertatu menturen berri elkarri emateko, eta bata gezurrez eta bertzea 
egiaz mintzatzen ziren. Eta aitortu zuen zaldunak hiru urtez maite izan zuela dama hura, deus 
ere ukan gabe ezpada hitz onak eta maite zuelako segurtamena. Aipatu Bonnivetek xedea 
iristeko ahal izan zuen bide oro aholkatu zion; eta hain ongi egin zuen, ezen handik egun gutira 
galdaturiko guzia eman baitzion damak. Modua kausitzea baizik ez zen gelditzen, eta laster 

 
11 Charles d'Amboise, Chaulmonteko jauna, Georges d'Amboise kardinalaren iloba, Milango eskualdea defendatzeko 
ardura zuen armadaren burua eta Milango gobernadore izendatua 1507an. (I. O.) 



 

 

lortu zuten, Bonniveteko jaunaren aholkuei esker. Eta egun batean, afaldu aitzin, erran zion 
zaldunak: 

—Jauna, atxikiago nauzu munduko bertze edozein gizon baino, zeren, zure aholkuei esker, 
espero baitut gaur gauean ukaitea hainbertze urtez gutiziatu izan dudana. 

—Otoitzez galdatzen diat, laguna —erran zion Bonnivetek—, ezen konta diezadaala hire 
egingaia zertan den, enganiorik edo perilik ba ote den ikusi eta lagun on gisa balia nakian.  

Zaldunak erran zion damak bide bat asmatu zuela gau hartan etxeko ate nagusia zabalik 
uzteko, anaietarik baten eritasuna aitzakiatzat harturik, zeinaren premiengatik beharrezkoa 
baitzen hirira edozein tenoretan joaten ibiltzea. Eta korralean sartu ahal izanen zela segurki, 
baina kasu eman behar zuela eskaileratik ez igotzeko; horren orde, eskuinaldean zegoen maila 
batetik pasatuko zela, eta kausituko zuen lehen galeriara sartuko zela, eta harat ematen zutela 
damaren aitaginarrebaren eta koinatuen ganberen ateek; eta aipatu maila horretatik hurbilen 
zen hirugarren atea hautatu, emeki bultzatu, eta hetsirik kausitzen bazuen, alde egin behar 
zuela, zeren orduan segur egoten ahal baitzen senarra itzulia zela, nahiz eta bi egun baino 
lehenago ez zuen itzuli behar; baina, irekirik kausituz gero, emeki-emeki sartu eta berriz hetsi 
behar zuela segurki, morroiloz, zeren orduan dama bakarrik izanen baitzen ganberan. Eta, 
batez ere, erabil zitzala feltrozko oinetakoak azantzik ez egiteko; eta kasu eman behar zuela ez 
etortzeko gauerdia jo eta bi ordu iragan arte, zeren eta haren koinatuak, jokozale sutsuak 
berak, nehoiz ez baitziren oheratzen ordu bata aitzin. Bonnivetek ihardetsi zion: 

—Hoa, laguna, Jainkoa lagun dakiala; nik otoizten zioat begira hazala ezein ustekabetatik; 
eta, ene konpainia beharrezkoa baduk, ez diat ahal dudanik deus gupidetsiko. 

Zaldunak esker handiak eman zizkion, eta erran zion afera horretan ezin zela sobera 
bakarrik izan; eta han partitu zen, beharrezko prestakuntzak egitera. 

Bonniveteko jauna, bere aldetik, ez zen lotara joan. Eta ikusiz tenorea zuela bere dama 
krudel hartaz mendekua hartzeko, garaiz erretiratu zen bere egoitzara, eta bizarra zaldunak 
zeukan luze-zabalean motzarazi zuen; orobat motzarazi zuen ilea ere, ukituz gero diferentzia 
ezin zedin hauteman. Ez zituen ahantzi feltrozko eskarpinak eta zaldunaren jantzien iduriko 
gainerakoak. Eta, emaztekiaren aitaginarrebaren estimu handikoa zenez, ez zuen beldurrik izan 
etxe hartan tenorez agertzeko, pentsatuz hautematen bazuten gizon on haren ganberara joko 
zuela zuzen, bai baitzuen harekin aferaren bat esku artean. Eta gauerdi aldera sartu zen 
damaren etxean, non jende anitz kausitu baitzuen joan-jinean. Baina nehork ezagutu gabe 
iragan zen haien artean, eta heldu zen galeriara. Eta lehen bi ateetan joz, hetsiak kausitu zituen, 
baina ez hirugarrena, zeina emeki pusatu baitzuen. Eta damaren ganberan sartu orduko, 
morroiloz hetsi zuen, eta ikusi zuen ganbera osoan zintzilik oihal zuria zegoela, orobat zola-
sabaietan, eta ohatzea, hain tela fin eta zuriz landuaz jauntzia, ezen ezinezkoa baitzen deus 
ederragorik. Eta barnean, dama bera bakarrik, bere buruko zapi eta perla eta harri biziz estali 
atorraz jauntzirik, zeina erridauaren izkinatik ikusi baitzuen, hark bera hauteman aitzin; 
argizarizko zuzi handi bat baitzegoen han, ganberan egunekoa bezalako argitasuna egiten 
zuena. Eta emaztekiak ezagutuko zuen beldur, zuzia iraungitzera jo zuen lehenik; gero, 
erauntzi, eta damaren ondoan etzan zen. Emazteak, hain luzaroan bera maite izan zuen hura 
zelakoan, ahalik eta txerarik onena egin zion. Baina gizonak, ongi baitzekien bertze baten 
lekuan zegoela, kontu handia izan zuen hitzik ez egiteko, eta buruan bere mendekua gauzatzea 
baizik ez zeukan: damari ohorea eta kastitatea kentzea, deusengatik ere zorretan gelditu gabe 
harekiko. Baina, bere nahiaren eta deliberoaren kontra, hain pozik zegoen dama mendeku 



 

 

harekin, non pentsatu baitzuen gizona ongi sariztatua zela pairatu guziagatik, harik eta ordu 
bata jo eta adio errateko tenorea heldu zen arte. Orduan, ahalik eta apalenik, gizonak galdetu 
zion ea bera damarekin zegoen bezain kontent ote zen bera ere. Damak, laguna zelakoan, erran 
zion ez zela kontent soilik, baizik eta haren amodioaren handiak liluraturik zeukala, ordu betez 
ihardetsi ezinik egonarazi baitzuen han. Orduan, gizona irri karkailaz hasi zen, erraten ziola: 

—Eta orain, anderea, berriz ere errefusatuko ote nauzu, orain arte egin izan duzun 
bezala?  

Dama, bozetik eta irriagatik ezagutu baitzuen gizona, hain zen etsiturik atsekabez eta 
ahalkez, ezen hamaika aldiz erran baitzion gaizto, traidore eta tronpatzaile bat zela, eta ohetik 
behera jauzi egin nahi zuen aizto baten xerka, bere buruaz bertze egiteko, hain sentitzen 
baitzen malurus batere maite ez zuen gizon batengatik ohorea galdurik, zeinak, mendeku 
hartzeagatik, afera hura leku guzietara hedatzen ahal baitzuen. Baina gizonak beso artean eutsi 
zion, eta, ele on eta eztiz, maite zuen hark baino gehiago maite zuela segurtatu zion, eta, haren 
ohoreaz denaz bezainbatean, hain ongi gordeko zuela, ezen nehoiz ez zutela horregatik 
gaitzetsiko. Eta tuntun hark sinetsi egin zion; eta, gizonari entzunez zer asmatu zuen eta nolako 
lanak hartu zituen bera irabazteko, zin egin zion bere sekretua gordetzen jakin ez zuen bertze 
hark baino hobeki maitatuko zuela berak, ongi baitzekien zein faltsua zen frantsesei oker 
egokitzen zitzaien fama; italiarrak baino zuhur, saiatu eta isilagoak ziren, izan ere. Eta hemendik 
harat bere herrikoen ikusmoldeari utzi eta berarenari helduko ziola. Baina otoizka galdatu zion 
ezen denbora batez ez zedin ager bera egonen zen leku edo oturuntzetan, ez bazen 
maskaraturik; damak bai baitzekien hain ahalketurik izanen zela, ezen bere jarrerak jende 
ororen aitzinean salatuko zuela. Gizonak agindu zion hala eginen zuela, eta otoiztu zion orobat, 
ezen laguna jin zedinean, ordu bietan, txera ona egin ziezaiola, eta gero emeki-emeki libratu 
ahal izanen zela beraz. Nekez bada nekez onartu zuen damak hori, eta, ez balitz zion 
amodioagatik, ez ziokeen nehola ere baietza emanen. Nolanahi ere, agurtzean hain kontent 
utzi zuen, ezen gizona luzazago gelditu izan zedin nahi izanen baitzuen.  

Altxatu eta bere jantziak hartu zituelarik, ganberatik ilki eta atea erdi irekirik utzi zuen, 
kausitu zuen bezala. Ordu biak jotzear zirenez, eta zalduna bere bidean atzemateko beldur 
zenez, eskailburura erretiratu zen, non bere gibeletik berehala ikusi baitzuen hura pasatzen eta 
damaren ganberan sartzen. Eta bera bere egoitzara joan zen, egin lanaren hats hartzera; eta 
halako moduan pausatu zen, non goizeko bederatzietan oraino ohean baitzen. Jaiki zelarik 
heldu zen zalduna, zeinak huts egin gabe kontatu baitzion bere mentura, ez berak espero zuen 
bezain ona, erran baitzion nola, damaren ganberan sartu orduko, altxaturik kausitu baitzuen 
gaueko berokia soinean zuela, sukar handi batek joa, pultsua arras nahasirik, bisaia sutan eta 
izerdi jario handi batek hartzen hasia, halako gisan non galdatu baitzion berehala lekutu zedin 
handik; izan ere, arazoren bat izateko beldurrez, ez zela ausartu neskatoak deitzera, baina hain 
zegoela gaizki, non behar handiagoa baitzuen heriotzan pentsatzekoa amodioan baino, 
Jainkoaren berri izatekoa Cupidorena baino, eta beragatik zaldunak hartu perilagatik 
atsekabeturik zegoela, ikusirik ezin ziola mundu honetan eman bertzean sarri ematea espero 
zuen ordaina. Horiek horrela hain estonatu eta nahigabeturik gelditu zen zalduna, non su-
bozkarioak horma eta tristura bilakatu baitzitzaizkion, eta berehala partitu zen handik. Eta 
goizean, argi hastean, igorri zuela norbait haren berrien xerka, eta jakin zuela egiatan zegoela 
hain gaizki. Eta, bere saminen berri emanez, hain negar handiak egiten zituen, ezen iduri 
baitzuen arima itzuri eginen zitzaiola bere malko haietan urturik. Bonnivetek, zeinak bertzeak 
negar egiteko bezainbateko gogoa baitzuen irri egiteko, ahalik eta ongienik kontsolatu zuen, 



 

 

erranez luzaroko amodioek beti izan ohi dutela hastapen zaila, eta Amodiok gibelamendu hau 
eginarazten ziola gozamen handiagoa kausi zezan gerora; eta, hori erranik, joan egin ziren. 
Dama egun batzuetan ohean egon zen, eta, osasuna kobratu zuelarik, kanporatze agiria eman 
zion lehen amoranteari, ukan zuen heriotzaren beldurrean eta bere kontzientziako harrean 
funtsaturik, eta Bonniveteko jaunari atxikirik gelditu zen, zeinarekiko amodioak, usaian bezala, 
mendiko loreek iraun ohi dutena iraun baitzuen. 

«Iduri zait, ene andereok, dama horren hipokrisiak ongi mereziak zituela zaldunaren 
amarruak, emazteki onaren halako itxurak egin eta gero hain zoroa agertu zenez». 

«Nahi duzuena erranen duzue emaztekiez —erran zuen Ennasuitek—, baina zaldun 
horrek eginikoa jokaldi gaizto bat da. Onargarria ote da gizon bat maite duen dama bat bertze 
batek ukaitea halako amarru batez?». 

«Sinets ezazue —erran zuen Geburonek— halako gaiak salgai jarriz gero, gehienik eta 
goienetik eskaintzen duenak eraman ohi dituela. Ez dezazuela pentsa damen gibeletik 
dabiltzanek halako lanik hartzen dutenik haien amodioagatik; beren amodio eta beren 
plazeragatik baizik ez baitute egiten».  

«Alafede —erran zuen Longarinek—, nik sinesten dizut; izan ere, egia erraten badizut, ene 
denboran izan ditudan amorante guziek beti ekin diote beren eleketari nitaz mintzatuz, ene 
bizitzaz, ene ongiaz, ene ohoreaz interesa agertuz; baina, hondarrean, berengatik izan ohi da 
dena, beren plazer eta beren loriagatik. Onena, beraz, da beren solasaren hastapenetik 
bidaltzea, zeren, ondorengoa heltzen delarik, ez da hain ohoretsua errefusatzea, bizioa, berez, 
ezagutu orduko baita errefusatzekoa». 

«Orduan —erran zuen Ennasuitek—, gizon bat ahoa zabaldu orduko errefusatu beharko 
genuke, zer erran nahi duen ere jakin gabe?». 

Parlamentek ihardetsi zion: 

«Ene lagunak ez du horrela uste; zeren ongi jakina baita emakume batek hastapenean ez 
duela sekula egin behar gizon batek zer nahi duen konprenitzen duelakoa, ez eta sinesten 
diolakoa ere hark zer nahi duen aitortzen diolarik; baina, hura zin eta zin hasten zaionean, iduri 
zait onestagoa dela damentzat gizona bide on horretan uztea, hondarreraino iristea baino». 

«Baliteke —erran zuen Nomerfidek—, baina gizonek gaiztakeriaz maite gaituztela 
pentsatu behar ote dugu horregatik? Ez al da bekatua lagun hurkoa epaitzea?». 

«Sinets ezazu nahi duzuna —erran zuen Oisillek—, baina egia izan dadin oso beldur izan 
beharra dago, zeren pindar bat hauteman orduko egin behar zaio ihes su horri, ohartu aitzin 
erretzen baitu bihotza». 

«Egiatan —erran zuen Hircanek—, gogorregiak dira zuen legeak. Eta emaztekiek, zeinei 
hain ongi baitatorkie gozotasuna, zure aholkuari jarraiki hain zorrotzak izan nahi balute, 
guhaurek ere aldatuko genituzke gure galde eztiak, amarru eta indar bihurtuz». 

«Ene iduriko —erran zuen Simontaultek—, onena da nork bere izaerari jarraitzea. Maite 
duenak zein batere maite ez duenak erakuts dezala disimulurik gabe». 

«Jainkoak nahi dezala —erran zuen Saffredentek— lege horrek ekar dezan plazer 
bezainbat ohore!». 



 

 

Dagoucin ezin izan zen gelditu erran gabe: 

«Hil nahiago luketenak beren nahia nehork ezagutzea baino, ez lirateke akort izanen zure 
ordenantzarekin». 

«Hil! —erran zuen Hircanek—; oraino sortzeko da halako kontu arrunt batengatik hil 
nahiago lukeen zaldun ona. Baina utz ditzagun ezinezko solas hauek, eta ikus dezagun ea nori 
ematen dion hitza Simontaultek». 

«Longarineri emanen diot —erran zuen Simontaultek—, zeren begira nagokio eta 
solasean bakarrik ari dela dakusat; erranen nuke gertakari onen bat gogoratu zaiola, eta ez du 
egia gorde ohi, gizonaren zein emakumearen kontrakoa izan». 

«Horren egiatitzat nauzunez —erran zuen Longarinek—, kontatuko dizuet istorio bat, 
zeinak, nahiz eta ez izan emakumeen laudoriozkoa nik nahi bezainbatean, erakutsiko baitizue 
badirela gizonezkoak bezain bihotz eta gogo oneko emakumeak, bai eta haiek bezain 
amarrutsuak direnak ere. Eta ene istorio hau luzetxoa bada, ukan ezazue pazientzia apur bat». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMABORZGARREN ISTORIOA 

Frantzisko erregeari esker, haren gorteko zaldun xume batek oso emazteki aberatsa esposatu 
zuen, baina emazteki hura hagitz gaztea zenez eta berak bihotza bertze nonbait zuenez, hain 
kasu guti egin zion, ezen emazteak, erresuminez itsu eta etsiak jorik, eta haren gogara egiteko 
bide oro entseatu ondotik, senarrarekin zituen nahigabeetarik bertze nonbait kontsolatzea 
deliberatu baitzuen. 

Frantzisko Lehenaren gortean bazen zaldun bat, zeinaren izena hain ongi ezagutzen 
dudan ezen ez baitut izendatu nahi. Pobrea zen, bostehun liberako errenta ere ez zuen, baina 
hainbertze estimatzen zuen Erregek, gizona bertutez betea baitzen, ezen hain emakume 
aberatsa esposatu zuen, non jaun handi bat ere gogara egonen baitzatekeen. Eta oraino arras 
gaztea zenez, berarekin ukan zezan galdegin zion zaldunak gorteko damarik handienetako bati, 
eta oso gogo onez hartu zuen hark. Bada, hain onest, eder eta graziaz betea zen zaldun hori, 
ezen gorteko dama guziek kasu handia ematen baitzioten. Eta, bertzeak bertze, Erregek maite 
zuen batek, zeina ez baitzen ez zaldunaren emaztea bezain gaztea ez eta hura bezain ederra 
ere. Eta halako amodio handia zionez emakume hari, oso kasu guti egiten zion emazteari, eta 
urtean doi-doia behin baizik ez zen harekin oheratzen. Eta hari guziz ere jasangaitzago egiten 
zitzaion senarrak nehoiz ez egitea solasik berari, ez eta amodiozko zeinurik ere. Eta, haren 
ontasunez gozatzen zuen arren, hain parte ttipia egokitzen zion, non emaztea ez baitzen 
zegokion moduan jaunzten, ez eta nahi zuen bezala ere. Eta berarekin zegoen damak maiz 
erasiatu egiten zuen zalduna, erranez: 

—Emazte eder, aberats eta etxe onekoa duzu, eta guziz bertzela balitz baino kasu gutiago 
ematen diozu; eta hori behar izan du pairatu hark bere haurtzaro-gaztaroetan orain arte. Baina 
beldur nauzu, handitu eta ispiluak nolakoa den erakusten diolarik, ez ote dion, estimatzen ez 
zaituenen batek, berak duen eta zuk hain guti prezatzen duzun edertasuna ikusaraziko, eta, 
hisiak jorik, ez ote den ausartuko zuk ongi tratatuko bazenu nehoiz pentsatuko ez lukeena 
pentsatzera. 

Zaldunak, bihotza bertze nonbait baitzuen, trufa egiten zion damari aise, eta ez zion utzi, 
haren irakaspenak gorabehera, zeraman bizimodua eramateari. Baina bizpahiru urte joan 
ziren, eta emaztea nehoiz Frantzian izan den emakumerik ederrenetarik bilakatu zen, halako 
moduz ezen gortean parekorik ez zuelako fama baitzuen. Eta zenbatenaz ere sentitzen zuen 
maitatua izatea merezi zuela, hainbatenaz enoatzen zen ikusirik senarrak ez ziola kasurik 
ematen; hainbertze, ezen, halako nahigabe handia hartu zuen, non, nagusi anderearen 
kontsolamendurik ezean, etsimenduaren ertzean egonen baitzen. Eta senarraren gogara 
egiteko modu oro bilatu ondoren, bere baitan pentsatu zuen ezinezkoa zela hark bera ez 
maitatzea —berak zion amodio handia ikusirik—, non ez bazen bertze fantasiaren bat zuela 
gogoan; eta horren xerka hasi zen, hain era sotilean, ezen egia ediren baitzuen: gizona gauero 
bertze nonbait okupaturik zegoen, eta ahantziak zituen bere kontzientzia eta emaztea. 

Eta segur egon zenetik senarrak zuen bizimoduaz, halako malenkoniak hartu zuen, non ez 
baitzuen haboro beltzez baizik jauntzi nahi, ez eta harrera onik eginen zioten nehora joan ere. 
Nagusi anderea horretaz ohartu eta eginahal handiak egin zituen pentsamolde hori 
harengandik uxatzeko, baina damari ezinezkoa zitzaion. Eta senarrari ardura gaztigatu bazioten 
ere, haren joera areago izan zen trufatzea erremedioa ematea baino. Badakizue, ene andereok, 



 

 

bozkariorik handienaren ondoren negarrak etorri ohi diren gisa berean etorri ohi dela 
bozkarioa nahigaberik handienaren ondotik ere. Eta horrela, egun batean agitu zen ezen jaun 
handi bat, nagusi anderearen ahaide hurbila zena eta maiz etortzen zitzaiona, senarrak 
tratatzen zuen modu bitxia ikusiz, halako moduan urrikaldu zela, non dama kontsolatzera 
entseatu baitzen; eta, harekin eleketan, hain iduritu zitzaion eder, zuhur eta bertutetsu, non 
senarraz mintzatzea baino gehiago —ez baldin bazen hura maitatzeko zein motibo guti zuen 
erakusteko— beraren faborea ukaitea desiratu zuen.  

Dama, ikusirik bere burua maite behar lukeenak abandonaturik, eta, bertzalde, halako 
printze eder batek maitatua eta gorteatua, franko uros sentitu zen haren grazia onean. Eta beti 
bere ohorea gordetzeko grina ukan bazuen ere, plazer handia hartzen zuen gizonarekin 
mintzatu eta bere burua maitatua eta estimatua ikusirik, horren gose baitzen. Harreman 
horrek denbora bat iraun zuen, harik eta Errege, zeina senarraren lagun ona baitzen, ohartu 
zen arte, ez baitzuen hark neholako lotsa edo nahigaberik pairatzerik. Horrela, biziki galdegin 
zion Erregek printze horri bere fantasia hura ahantz zezan, eta, hartan jarraitzen bazuen, 
atsekabe handia emanen ziola erran zion. Printzeak, zeinak estimatuago baitzuen Erregeren 
grazia munduko dama guziak baino, agindu zion Erregeren amoreagatik uko eginen ziola bere 
asmoari, eta arrats hartan berean erranen ziola adio damari. Eta horrela egin zuen dama bere 
egoitzara erretiratua zela jakin bezain laster. Senarrak emaztearen gaineko ganbera batean lo 
egiten zuen, eta, arrats hartan leihoan zenez, han ikusi zuen printzea emaztearen ganberan 
sartzen, berearen azpian baitzegoen; baina printzeak, zaldunaz ohartu bazen ere, ez zion uko 
egin sartzeari. Eta adio erranez damari, zeinarekiko amodioa hasi berria bertzerik ez baitzen, 
Erregeren agindua alegatu zion arrazoi bakartzat. 

Gaueko ordu bata arte iraun zuten zenbait negar eta doluren ondoren, damak honako 
hau erran zion bukatzeko: 

—Jainkoari gorazarre egiten diot, jauna, atsegin izan zaiolako zuk eneganakoa galtzea, 
hain baita arina eta ahula, ezen gizonen manupean hartu edo uzten ahal baituzu. Ene aldetik, 
ez diot nehoiz baimenik eskatu ez nagusi andereari ez senarrari, ezta ene buruari ere, zu 
maitatzeko; zeren Amodiok, zure edertasuna eta onestasuna lagun, halako indarra ukan du 
enegan, non ez baitut bera ez bertze jainko edo erregerik ezagutu. Baina, zure bihotza ez 
dagoenez beldurrarendako lekurik ez izateko bezain amodio egiazkoz beterik, ezin zara 
amorante perfektua izan, eta nik ez dut maitatuko inperfektua den nehor zu maitatzea 
deliberatu nuen bezain perfektuki. Adio, bada, ene jauna, beldurtiegia baitzara ene amodio 
prestu hau merezi izateko. 

Horrela, negarrez alde egin zuen gizonak, eta, gibelera begira, han zuen ikusi senarra 
oraino leihoan, zeinak ikusia baitzuen sartzen eta ateratzen. Biharamunean, bada, kontatu zion 
senarrari zergatik joan zen emaztea ikustera eta Erregek emana zion agindua, eta zalduna biziki 
lorios gelditu zen, Erregeri eskerrak emanez. Hala ere, emaztea egunetik egunera ederrago 
bihurtzen ari zela ikusirik, eta bera zahartzen eta itsusten ari zela, bere jokamoldea aldatu eta 
emazteari luzaz ezarria zion papera betetzen hasi zen, ohi zuena baino maizago joaten 
baitzitzaion eta kasu ematen baitzion. Baina zenbatenaz eta gehiago bilatzen zuen berak, 
hainbatenaz ihesago egiten zion andereak, gizonak guti maitatu izanak sortua zion saminaren 
parte bat itzuli nahi baitzion ordainez. Eta ez galtzeagatik horren goiz amodioa ematen hasia 
zitzaion plazera, zaldun gazte batengana jo zuen, zeina hain zen eder, mintzo oneko eta 
dohaintsu, non gorteko dama guziek maite baitzuten. Eta pleinuz tratatua izan zen moduagatik, 
beraz urrikal zedin akuilatu zuen, halako moldez non zaldunak dena eman baitzuen dama 



 

 

kontsolatzeagatik. Eta dama, abandonatu zuen printzearen galeragatik bere burua 
sariztatzeko, zaldun hura maitatzen hasi zen, hain bizi non iragan nahigabeak ahantzi 
baitzituen, eta bere amodio hura trebeki gobernatzea baizik ez baitzuen gogoan. Eta hain ongi 
asmatu zuen horretan, ezen nagusi anderea ez baitzen sekula jabetu, zeren, haren aitzinean, 
ongi begiratzen baitzen gizonari mintzatzetik. Baina zerbait erran nahi ziolarik, gortean bizi 
ziren dama batzuengana jo ohi zuen, eta haien artean bazen bat zeinarekin senarrak amoros 
zelako itxurak egiten baitzituen. 

Bada, arrats batean, afaldu ondotik, ilun zela, aipatu dama hori lekutu egin zen ezarian, 
bertze nehor gabe, eta damen ganberan sartu zen, non kausitu baitzuen bere burua baino 
gehiago maite zuen gizona; eta, haren ondoan jarririk, mahai baten kontra, eleketa hasi ziren, 
liburu batean irakurtzen ari zirelako alegia eginez. Senarrak zelatan jarria zuen bat jin zitzaion 
emaztea non zen erranez, baina bera, zuhurra baitzen, deus adierazi gabe joan zen hara ahalik 
eta lasterrena. Eta ganberan sartzean ikusi zuen emaztea liburua irakurtzen, baina ikusten ez 
zuelako itxurak egin eta bertze aldean ziren damengana jo zuen zuzenean. Emazteki gaixoa, 
ikusiz senarrak kausitu zuela haren aitzinean sekula mintzatu ez zen gizonarekin, hain nahasirik 
sentitu zen ezen burua galdu baitzuen, eta, banku gainetik ezin pasatuz, mahaiaz gaindi egin 
zuen jauzi, senarra ezpata atera eta gibeletik balu bezala. Eta bere egoitzan erretiratzear zen 
nagusi anderearengana jo zuen. 

Nagusi anderea erauntzi zenean, dama erretiratu egin zen, eta emakumeetarik bat jin 
zitzaion erratera senarra bila zebilkiola. Damak garbi ihardetsi zion bera ez zela joanen, gizona 
hain zela gogorra eta larderiatsua, non beldur baitzen ez ote zion kalterik eginen. Finean, 
ordea, deus makurragoren beldur, joan egin zen. Senarrak ez zion hitzik erran, harik eta ohean 
egon ziren arte. Damak, ez baitzekien senarrak bezain ongi disimulatzen, negarrari eman zion. 
Eta senarrak galdegin ziolarik zergatik zegoen horrela, erran zion beldur zela haserre izanen 
ote zen berarekin, zaldun batekin irakurtzen ari zela kausitu zuelako. Senarrak ihardetsi zion 
berak ez ziola nehoiz debekatu gizonekin solastatzea, eta ez zitzaiola gaizki iduritu han eleketan 
egotea, baina bai bere aitzinean ihes egitea, zerbait gaitzesgarria egin izan balu bezala; eta ihes 
egite horrek berak pentsarazten ziola zaldun hartaz amoros zela. Hortaz, debekatu egin zion 
harekin mintzatzea berriz, jendaurrean nahiz bakarka, eta segurtatu zion hala egiten zuen 
lehen aldian pietaterik eta urrikalmendurik gabe hilen zuela. Oso gogo onez onetsi zuen hori 
damak, bere buruari aginduz ez zela berriz hain ergela izanen. Baina, nahikarien kontuan, 
zenbatenaz eta debeku handiagoa ezarri hainbatenaz desiratuagoak izaten direnez, emazteki 
gaixoak berehala ahantzi zituen senarraren mehatxuak eta bere promesak; izan ere, arrats 
hartan berean, bertze dama batzuekin eta haien zaintzaileekin lotara joana zelarik bertze 
ganbera batera, igorri zuen baten bat zaldunarengana gauez etor zekion galdeginez. Baina 
senarrak, zeinak ezin baitzuen lo egin, hain zegoen jelosiak arranguraturik, bertzea gauean 
jitekoa zela jakin orduko, soingaineko bat eta ganbera sehia berarekin hartuz, anderearen 
egoitzara joan eta ate joka hasi zen. Emaztea, ez baitzen bertze nehoren aiduru, bakar-bakarrik 
jaiki zen eta ondoan zituen berokia eta bota motz forratuak hartu zituen; eta ikusiz berarekin 
ziren hiruzpalau dama lo zirela, ganberatik jalgi zen eta jotzen ari zirela entzun zuen aterantz 
jo zuen. Eta “Nor da?” galdetu zuelarik, maite zuen haren izena ihardetsi zioten; baina, 
segurtatzeagatik, leihatila bat ireki eta erran zuen: 

—Diozun hori baldin bazara, erakuts iezadazu eskua eta ezagutuko dut. 

Senarraren eskua ukitu zuelarik, ezagutu egin zuen, eta, leihatila zalu hetsiz, oihuka hasi 
zen: 



 

 

—A, jauna, zure eskua da! 

Senarrak ihardetsi zion, haserre handiz: 

—Bai, promesari eutsiko dion eskua duzu; ez ezazu, beraz, huts egin zure galde baten bat 
igortzen dudanean.  

Hori erranik bere egonlekura joan zen, eta emaztea ganberara itzuli zen, hilean bizirik 
baino areago, bere damei heiagoraka erraten ziela: 

—Jaiki zaitezte, lagunok, ongiegi egin duzue lo enetzat, zeren zuek tronpatu nahirik ene 
burua tronpatu baitut lehenik. 

Hori erranik, ganberaren erdian etzan zen, alde bat trenputxarturik. Oihua entzunik, dama 
gaixoak jaiki egin ziren, hain estonatuak ikusirik beren anderea hilik bezala, lurrean etzanik eta 
halakoak erranez, ezen ez baitzekiten zer egin, ezpada dama bere onera ekartzeko erremedio 
bila abiatzea. Eta damak, mintzatzeko moduan izan zelarik, erran zien: 

—Hona hemen, lagunok, munduan den kreaturarik malerusena! —eta, laguntza 
galdegiten ziela, izan zuen mentura txarra kontatu zien, bere bizia galdutzat baitzuen. 

Suspertzen laguntzen ari zitzaizkiola, senarraren ganberazain bat jin zen, zeinaren bitartez 
senarrak berehala beregana joateko agindua igortzen baitzion. Dama, bere dametarik bi 
besarkatuz, oihuka eta negarrez hasi zen, ez zezaten joaten utz otoiztuz, segur baitzen hila 
izanen zela. Baina ganberazainak segurtatu zion ezetz, zin eginez bere biziaren izenean ez zuela 
neholako gaitzik pairatuko. Damak, ikusiz ez zuela buru egiteko modurik, zerbitzari gaixo haren 
besoetara jauzi egin, eta erran zion:  

—Hala behar duenez, eraman ezazu gorputz dohakabe hau heriorat! 

Eta berehala, tristeziaz erdi alditxarturik, eraman zuen ganberazainak bere nagusiaren 
egonlekurat. Haren oinetara eroriz, honela erran zion gaizo damak:  

—Jauna, otoi, urrikal zaitez nitaz; zin egiten dizut, Jainkoari zor diodan fedeagatik, egia 
erranen dizudala osoki. 

Berehala gizonak, etsiturik, erran zion “Jainkoarren, erranen didazu, bai, baldinbere!”, eta 
kanporat igorri zituen zerbitzariak oro. Eta bere anderea betidanik debototzat ukan zuenez, 
bere baitan egin zuen ezen ez zela hura ausartuko faltsuki zin egiten egiazko Gurutzearen 
aitzinean; galdatu zuen ekar ziezaioten berak zeukan arras eder bat, eta, biak bakarrik gelditu 
zirelarik, haren gainean zin eginarazi zion galdegiten zion guziari egiaz ihardetsiko ziola. Baina 
damak, heriotzak eragin lehen beldurrak jadaneko gainditurik, kuraia bildu zuen berriz eta 
deliberatu zuen hobe zuela, hil baino lehen, egia ez gordetzea, baina baita ez erratea maite 
zuen zaldunari kalte egiten ahal zion deus. Eta senarrak egin galde guziak entzun ondotik, 
honela ihardetsi zion: 

—Ez dut nehola ere, jauna, susmatzen duzun zaldunari diodan amodioa zuritu edo zure 
aitzinean ttipitu nahi, zeren eta ezin izanen baitzenuke sinetsi, ez eta sinetsi behar ere, egun 
izan duzun esperientzia izanik; hala ere, amodio horren zergatia adierazi nahi nizuke. Jakin 
ezazu, jauna, emazte batek ez duela nehoiz bere senarra maite izan nik zu baino gehiago, eta 
zurekin esposatu nintzenetik ene egungo adinera iritsi arte ez dela bertze amodiorik sartu ene 
bihotzean. Ongi dakizu, ezen, haurra nintzela oraino, ene gurasoek zu baino aberatsagoa eta 
etxe hobekoa zen norbaitekin esposatu nahi nindutela, baina ezin izan zutela horretarako ene 
adostasunik lortu ezagutu zintudan unetik; izan ere, haien iritzia gorabehera, fermuki eutsi nion 



 

 

zu ukaiteko nahikariari, zure pobreziari eta haien erasiei kasu eman gabe. Eta ezin duzu ez 
ikusiarena egin orain arte eman didazun tratuaren aitzinean, ongi dakizu nola maitatu eta 
estimatu nauzun; hainbertze atsekabe eta nahigabe sortu dizkit horrek, ezen, jarri zenidan 
damaren laguntzagatik izan ez balitz, etsia harturik izanen bainintzateke. Baina hondarrean, 
ikusirik ene burua heldurik eta zuk ez bertze guziek edertzat hartzen nindutela, hain biziki hasi 
nintzen sentitzen egin zenidan kaltea, ezen zureganako amodioa herra bilakatu baitzen, eta 
zuri obeditzeko desira mendekua hartzeko nahi. Egoera etsigarri horretan nengoela, printze 
batek aurkitu ninduen, zeinak, Erregeri men eginez amodioari baino areago, abandonatu egin 
baininduen ene tormentuak maitasun onest batek kontsolatzen zituela sentitzen hasi orduko. 
Printzeak utzi ninduenean, bertze zaldun hori ezagutu nuen, eta hark ez zuen lan handirik izan 
ni ukaiteko, zeren haren edertasun, onestasun, grazia eta bertuteek ongi merezi baitzuten 
emazteki zentzudun oro beren xerka eta eske ibiltzea. Halako onestasunez maitatu izan nau —
ene galdez, ez bereaz—, ezen sekula ez baitit ohoreak eman ez liezaiokeen deus galdegin. Eta 
zu maitatzeko izan ditudan aukera eskasek zureganako ez federik ez leialtasunik ez izateko 
desenkusa ematen bazidaten ere, Jainkoari eta ene ohoreari diedan maitasuna aski izan dut 
orain arte aitorpen edo lotsarik behar lukeen deus egitetik begiratzeko. Ez dizut nehola ere 
ukatuko ahal bezainbat aldiz jantzi gela batean sartu izan naizenik harekin mintzatzeko, ene 
otoitzak egitera joateko itxurak eginez, zeren ez baitut sekula nehoren —ez gizon, ez 
emazteren— esku utzi afera horren gidaritza. Bertzalde, ez dut ukatuko ere, hain leku 
sekretuan eta susmo guzietarik salbu egonik, zuri baino gogo hobeaz pot eman diodanik. Baina 
ez diot Jainkoari barkatzeko galdegiten gure artekoa sekula handik aitzinerat joan baldin bada, 
ez bainau berak nehoiz hertsatu, eta ene bihotzak ere ez du horretarako desirarik izan; zeren 
hain pozten bainintzen bera ikusteaz, iduri baitzitzaidan ez zela munduan plazer handiagorik. 
Eta orain, jauna, ene maluraren kausa bakarra zaren horrek, mendeku hartu nahi al duzu 
zuhaur aspaldi etsenplu izan zaitudan jokabide batengatik, zure kasuan ohorerik eta 
kontzientziarik gabekoa izan dena, gainera? Zeren badakizu, eta nik ere ongi dakit, maite duzun 
emakume hori ez dela kontentatzen Jainkoak eta zentzu onak agintzen dutenarekin. Eta 
gizonen legeak desohore handiz jaunzten baditu ere senarra ez bertze gizonik maite duten 
emazteak, Jainkoaren legeak ere ez ditu dispentsatzen emaztea ez bertze emakumerik maite 
duten senarrak. Eta zure laidoa eta enea bata bertzearen aldean jarri behar badira, zu gizon 
zuhur eta esperientziaduna zara, gaizkia ezagutu eta saihesteko; ni, berriz, gaztea nauzu, eta 
amodioaren botere-indarren ezjakina guziz. Zuk emazte bat duzu, bere bizia baino maiteago 
eta estimatuago zaituena; nik, berriz, iheska ibiltzen zaidan senar bat daukat, gorroto nauena 
eta neskato bat baino gutiago estimatzen nauena. Zu jadanik zaharra den emakume batez 
amoros zaude, itxura eskasekoa eta ni bezain ederra ez dena; nik, berriz, zu baino zaldun 
gazteago, ederrago eta atseginago bat maite dut. Zuk munduan dituzun lagunetarik onenetako 
baten emaztea maite duzu, zuhauren jaunaren amorantea, eta, beraz, batetik adiskidetasunari 
egiten diozu laido eta bertzetik jaun horri zor diozun errespetuari; nik, berriz, lotura bakarra 
eneganako maitasuna duen zaldun bat maite dut. Juja ezazu, bada, xuxen, bietako zein den 
zigorgarriena edo desenkusagarriena: edo zu, gizon zuhur eta esperientzia handikotzat dutena, 
ene aldetik neholako motiborik eman gabe gaizki jokatu duzuna, ez bakarrik enekin, baizik eta 
bai hainbertze zor diozun Erregerekin ere; edo ni, gaztea eta ezjakina, zure aldetik mespretxatu 
eta gutxietsia, eta Frantziako zaldunik ederren eta onestenak maitatua, zeina nihaurek ere 
maite baitut, zuk sekula maite izanen ez nauzulako ezintasunaren etsipenez? 

Senarra, egiaz beteriko ele horiek halako begitarte ederraz erranak entzunik, eta halako 
segurtasun ausart eta graziosaz, ezen emazteak ez baitzuen adierazten ez beldurrik ez 



 

 

neholako zigorrik merezi zuenik, hain gelditu zen liluraturik eta estonaturik, non ez baitzuen 
zer ihardetsi jakin, ezpada gizon baten eta emazteki baten ohoreak ez direla ber gauza. Baina, 
nolanahi ere, damak zin egin zionez ez zela bertze deus egon maite zuen gizon haren eta 
beraren artean, gizona prest egon zen emaztea ongi tratatzeko, betiere hura ez bazen berriz 
lehengora itzultzen, eta ez batak eta ez bertzeak ez bazituzten iragan kontuak gogora ekartzen 
gehiago. Emazteak promes egin zion hala izanen zela, eta elkarrekin oheratu ziren, 
adostasunez. 

Goizean, neskame zahar bat, zeinak beldur handia baitzuen damaren biziaz, jin zitzaion 
jaikitzerakoan eta galdegin zion: 

—Eta, ene anderea, zertan zara? 

Hark, irriz, erantzun zion: 

—Jakin ezazu, laguna, ez dela enea baino senar hoberik nehon, sinetsi egin baitu ene zina. 

Eta horrela joan ziren borzpasei egun, eta senarrak hain hurbiletik ematen zion kasu 
emazteari, ezen gau eta egun baitzegoen haren zelatan. Baina ez zuen hain ongi asmatu 
zelatatzen, eta damak kausitu zuen maite zuen harekin mintzatzeko modurik, arras leku ilun 
eta susmagarri batean. Haatik, hain gordean zeraman bere afera, non nehork ere ez baitzuen 
egia jakiten ahal. Sehiren batek zabaldu harrabotsa baizik ez zen izan, ordea, erran baitzuen 
hark kausitu zituela zaldun bat eta emazteki bat ukuilu batean, damaren nagusi anderearen 
ganberaren pean. Goganbehar handia izan zuen orduan senarrak, eta zalduna hilarazteko 
deliberoa hartu zuen; eta bildu zituen ahaide eta lagun andana bat hura hiltzeko, nehon 
kausitzen ahal bazuten. Baina ahaidetarik nagusia hain zen bila zebiltzan zaldun haren lagun 
handia, ezen ustekabean atzeman gabe haren kontra egiten zuten guziaren berri ematen 
baitzion. Zalduna, bere aldetik, hain estimatua zen gorte osoan, eta hainbertze adiskide zituen, 
non ez baitzen etsaiaren boterearen beldur batere, eta, horrela, ez zuten nehon kausitu. 
Zalduna, baina, etorri zen eliza batera maite zuen damaren nagusi anderearengana, zeinak ez 
baitzekien deus agitu guziaz, ez ziren-eta oraino haren aitzinean mintzatu. Zaldunak kontatu 
zion zertan zen susmoa, eta beraren kontra senarrak zuen nahikari gaiztoa, eta, errugabea 
izanagatik, deliberatua zela bidaia luze batean partitzeko, biziki hazten ari ziren erran-merran 
haiek isiltzeagatik. Printzesa hori, damaren nagusi anderea zena, arras estonaturik gelditu zen 
ele haiek entzunik, eta segurtatu zuen senarra oso oker zebilela susmo txarra harturik halako 
emazte onaz, zeinari sekula ez baitzion ezagutu bertutea eta onestasuna baizik. Nolanahi ere, 
senarraren autoritateagatik eta harrabots deitoragarri hura iraungi zedin, denbora batez 
urruntzeko aholkatu zion, segurtatuz berak ez zituela halako zorakeria eta susmoak sinesten 
batere. Zalduna eta dama, elkarrekin baitziren printzesarekin, biziki kontent gelditu ziren 
andere haren aldetik zuten iritzi onarekin. Printzesak aholkatu zion zaldunari partitu aitzin 
mintzatzeko senarrarekin; eta halaxe egin zuen berak, aholkuari jarraikiz. Eta Erregeren 
ganberatik hurbil kausitu zuen, galeria batean, non, begitarte fermuz, eta haren kondizioari 
zegokion ohorea eginez, erran baitzion:  

—Jauna, ene denbora guzian zu zerbitzatzea izan da ene nahia, eta, ordainsaritzat, jakin 
dut bart arratsean ene gibeletik zenbiltzala ni hiltzeko. Otoizten dizut, jauna, pentsa dezazun 
ni baino autoritate eta botere handiagoak dituzula, baina, nolanahi ere, nihaur ere zalduna 
nauzu zure gisa. Lastima handia litzateke ene bizia deus ezengatik ematea. Arren eskatzen dizut 
pentsa dezazun hain emazte ona duzula, ezen, kontrakoa dioen gizonik baldin bada, gezur 
hutsez ari dela erranen baitiot. Eta nitaz den bezainbatean, ez dut uste deus egin dudanik eni 



 

 

aiher izan zakizkidan motiborik emateko. Eta, nahi baduzu, zure zerbitzari izaten jarraituko dut, 
edo bertzenaz, Erregeren zerbitzaria naiz, eta horrekin kontent nauzu.  

Eleok entzunik, zaldunak erran zion baietz, ukan zuela beraren gaineko susmorik, baina 
gizon ontzat zeukala, eta nahiago zuela adiskide etsai baino. Eta adio erranez, kapela eskuan, 
adiskide handi baten moduan besarkatu zuen. Pentsatuko duzue, jakina, zer erraten zuten 
bezpera arratsean gizon hura hiltzeko mandatua izan zutenek, halako ohore eta adiskidetasun 
zeinuen aitzin: nork berea erraten zuen. Horrela partitu zen zalduna. Baina ez zegoenez 
edertasunez bezain ongi horniturik sosez, damak senarrak emana zion eraztun bat eman zion, 
hiru mila ezkutu balio zuena, eta zaldunak bahian eman zuen mila eta bortzehunengatik. 

Gizona partitu eta puska batera, senarra damaren nagusi anderea zen printzesari joan 
zitzaion, emazteari bere ahizpetarik batengana denbora batez joateko baimena eman ziezaion 
galdeginez. Printzesari bitxi samarra iduritu zitzaion eskaria, eta horretarako motiboak zein 
ziren galdegin zion; zaldunak partez azaldu zizkion, baina ez osoki. Agurtu zituen esposa 
gazteak bere nagusi anderea eta gorteko guziak, eta, negarrik eta neholako nahigabe keinurik 
egin gabe, joan zen senarrak nahi zuen leku hartara, zaldun batek gidaturik, zeinak dama 
artoski zaintzeko ardura hartu baitzuen espresuki, eta, oroz gainetik, ez zezala hark bidean 
susmopean zen gizonarekin elerik egin. Damak, bai baitzekien manu haren berri, alarmak 
pizten zizkien egunero, haietaz eta haien arta eskasaz trufatuz. Eta, egun haietarik batean, 
egoitzatik jalgitzean kausitu zuen damak kordelier bat zaldiz, eta, bera bere palafre gainean 
zela, eleketan aritu zitzaion bazkalondotik afal ordura arte. Eta egoitzatik legoa laurdenera 
zelarik, erran zion:  

—Ene aita, hona hemen bi ezkutu gaur arratsaldean eman didazun kontsolazioagatik, 
paper batean bildurik ematen dizkizut, ongi baitakit ez zinatekeela ausartuko ukitzera12, eta 
otoizten dizut, ezen, enegandik partitu orduko, bidean barna joan zaitezen eta hemen 
daudenek ez zaitzaten ikus. Zure onetan erraten dizut, eta zurekiko dudan betebeharragatik. 

Kordelierra, ontsa kontent bere bi ezkutuekin, lauhazka ederrean partitu zen landetan 
barna. Eta nahikoa urrundu zenean, hasi zitzaien dama goraki zerbitzariei:  

—Zerbitzari onak zaretelakoan eta artoski zaintzen nauzuelakoan zaudete, baina egun 
osoz izan da enekin, eleketan, zuek ongi zelatatzeko agindua zenuten hura, eta utzi egin diozue! 
Merezi duzue nagusiak, zuetaz hainbertze fidatu baita, soldataren partez makilakada batzuk 
ematea.  

Damaren ardura zuen zaldunak halako erresumina sentitu zuen hitz horiek entzun orduko, 
ezen ezin izan baitzuen ihardetsi. Bi lagun berekin hartu, zaldia ziztatu, eta hain zalu abiatu zen, 
non kordelierra atzeman baitzuten, nahiz eta hura, gibeletik zetozkiola ikusiz, ihesari eman 
zitzaion ahalik eta hobekienik; baina, bertzeek zaldi hobeak zituztenez, harrapatu egin zuten 
gaizoa hondarrean. Eta berak, ez baitzekien zergatik jin zitzaizkion, urrikal zitezen galdegin zien, 
eta, txanoa kendu zuelarik, buru-has umilkiago otoizteko, ohartu ziren bertzeak ez zela hura 
xerka zebiltzana, eta nagusi anderea berez trufatu egin zela; eta are hobeki trufatu zen itzuli 
zirelarik, erraten baitzien:  

 
12 Kordelier edo frantziskotarrek ez zuten zilegi dirua eskatzea edo hartzea, eta horregatik ematen dizkio sosok 
paperean bildurik, badakielako fraideak ez duela dirurik ukitu behar. (I. O.) 



 

 

—Halako jendearen esku utzi behar dira damak, zain ditzaten: uzten diete solasean, 
norekin ari diren jakin gabe, eta gero, haiek erranak sinetsiz, Jainkoaren zerbitzariak lotsarazten 
dituzte.  

Trufakeria horien guzien ondotik, senarrak manatu lekura joan ziren, non bi ezkonahizpek 
eta haietako baten senarrak ongi menean baitzeukaten. Denbora horretan jakin zuen senarrak 
bere eraztuna bahian zegoela mila eta bortzehun ezkutuan, eta biziki haserretu zen, eta, 
emaztearen ohorea salbatu eta eraztuna berreskuratzeko, arreben bidez eskatu zion erretira 
zezala, ordainduko zituela berak mila eta bortzehun ezkutuak. Damari axola guti zion 
eraztunak, sosak lagunak baitzeuzkan, eta hari eskribitu zion erranez nola senarrak beharturik 
zihoan eraztuna erretiratzera, baina, ez zezan pentsa estimua ttipitu zitzaiolako egiten zuenik, 
nagusi andereak emana zion diamante bat igorri zion, zeina zeukan bertze edozein eraztun 
baino gehiago maite baitzuen. Gogo onez itzuli zion orduan zaldunak merkatariaren obligazioa, 
eta kontent sentitu zen mila eta bortzehun ezkutuak eta diamantea ukanik, eta damaren 
faborea atxikitzen zuela ikusirik, nahiz eta, senarra bizi zela, ez zuen modurik harekin 
elekatzeko izkribuz ez bazen. Senarra hil zelarik, eta dama kausituko zuelakoan hark agindu 
zion bezala, laster joan zitzaion ezkontzaz galdeginez; baina zaldunaren absentzia luzeak 
ekarria zion damari hura baino maiteagoa zuen bertze lagun bat. Eta halako dolua kausatu zion 
horrek, ezen, emaztekien konpainiari ihesi, leku arriskutsuen xerka hasi baitzen, non sekula 
gizon gazte batek ukaiten ahal zuen bezainbat estimurekin bururatu baitzituen bere egunak.  

«Hara, ene andereok, eta gure sexukoekiko barkabera izan gabe, erakutsi nahi izan diet 
senarrei nola bihotz oneko emazteak errazago garaitzen dituen mendekuaren hirak 
amodioaren saminak baino: kontatu dizuedan horrek gogor egin zion luzaz azken horri, baina 
etsimenduak garaitu zuen finean. Eta ez zen, naski, emakume ona izanen, zeren, nolanahi ere, 
ez baitago modurik gaizki egina desenkusatzeko. Izan ere, zenbatenaz eta handiagoak izan 
aukerak, hainbatenaz bertutetsuagoak izan behar dute emaztekiek gaizkiari gogor egin eta 
ongia bilatzen, eta ez gaizkia gaizkiaz errendatzen; bertzeri egin nahi zaion gaitza 
norberarengana bihurtzen baita ardura. Dohatsuak Jainkoaren bertutea kastitate, 
mantsotasun, pazientzia eta eskuzabaltasun gisan agertzen dutenak!». 

Hircanek erran zion: 

«Iduri zait, Longarine, aipatu duzun dama hori despitaren menera erori zela 
amodioarenera baino areago, zeren, alegia egiten zuen bezainbat maite izan balu zalduna, ez 
zukeen bertze batengatik abandonatuko; eta, kontatu duzunagatik, pertsona gaitzitu, aihertsu, 
tematsu eta mudakortzat har dezakegu». 

«Plazer duzun gisan mintzatu zara —erran zion Ennasuitek Hircani—, baina ez al dakizu 
zein bihotz-erdiragarria den maitatzea norbera maitatua ez delarik?». 

«Egia da —erran zuen Hircanek— ez dudala nik hori maiz pairatu, zeren, txera txarrik 
hartu orduko, hain sarri uzten baititut nik amodioa eta dama, biak batera». 

«Bai, zuk naski —erran zuen Parlamentek—, zure plazera baizik ez duzu maite eta; baina 
emazteki on batek ez du horrela utzi behar bere senarra». 

«Nolanahi ere —ihardetsi zuen Simontaultek—, istorioko horrek ahantzi egin du, denbora 
batez, emakumea zela, zeren gizon batek ez zukeen jakinen mendeku ederragorik hartzen». 



 

 

«Zuhurra ez den bakar bat dela medio —erran zuen Oisillek—, ez dago zertan bertze 
guziak halakotzat hartu». 

«Haatik —erran zuen Saffredentek—, denak emakumeak baldin bazarete, jantzirik 
ederrenak eta onestenak beztituagatik, jantzion azpitik artaz mira dezanak emakume kausituko 
zaituzte». 

Nomerfidek erran zion: 

«Zuei entzuten egon beharko bagenu, eztabaidan emanen genuke egun osoa. Baina 
berantesten hasirik nago bertze istorio bat entzuteko, eta galdeginen diot Longarineri hitza 
baten bati eman diezaion». 

Longarinek, Geburoni begiratu eta erran zion: 

«Emakume onesten baten istoriorik baldin badakizu, has zaitez zuhaur, otoi». 

Geburonek erran zion: 

«Ongi iduri zaidana egin behar dudanez, Milango hirian agitu gertakari bat kontatuko 
dizuet». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMASEIGARREN ISTORIOA 

Milango andere bat, italiar konde baten alarguna, eta ez berriz ezkontzeko ez eta berriz nehor 
maitatzeko deliberoa hartua zuena, hain biziki gorteatu zuen zaldun frantses batek, ezen, zion 
amodioaren fermutasunaren hainbat froga erakutsi ondotik, damak eman egin baitzion 
gizonak hainbertze desiratzen zuena, eta zin egin zuten betiko maite izanen zutela elkar. 

Chaumont-eko nagusi handiaren denboran, bazen Milango hirian dama bat, garai hartako 
onestenetakotzat hartua zutena. Konde italiar batekin esposatua eta alargun gelditua, bere 
ezkonanaien etxean bizi zen, eta ez zuen entzun ere egin nahi berriz ezkontzeko konturik. Hala, 
hain zuhur eta sainduki gobernatzen zen, non ez baitzen dukerri osoan ez frantsesik ez italiarrik 
biziki estimatzen ez zuenik. Egun batean, ezkonanaiek eta ezkonahizpek egin zioten oturuntza 
bat Chaumont-eko nagusi handiari, eta damak han egon behar izan zuen, halakoetan bertze 
nehon egoteko ohiturarik ez bazuen ere. Eta frantsesek ikusi zutelarik, haren edertasuna eta 
dohainak beteki estimatu zituzten, eta guzien gainetik izena erranen ez dudan batek, baina aski 
izanen duzue jakitea ez zela Italian frantsesik hark baino estimu handiagoa merezi zuena, 
zaldun batek ukaiten ahal zituen edertasun eta grazia ororen jabe baitzen. Eta dama ikusi 
zuenean, nahiz eta dolu xingola zeraman eta gazteengandik bereiz zegoen izkina batean atso 
batzuekin, harengana jo zuen eleketan ezein gizon edo emaztekiren beldur ez den baten gisan, 
maskara kendu eta dantzak utziz harekin egoteko. Eta arrats osoan ez zen handik mugitu, dama 
eta atsoekin solasean arituz, zeinekin plazer handiagoa ukan baitzuen gorteko emakume gazte 
eta eleganteenekin aritu izan balitz baino, halako gisan ezen, erretiratzear zela, iduri 
baitzitzaion ez zuela oraino esertzeko ere astirik izan. Eta zaldunak halako egoera batean 
aipatzen ahal diren kontu arruntak baino aipatu ez bazizkion ere, damak ongi zekien gizonak 
sakonago ezagutzeko desira zuela, eta, hartara, bere burua ahalik eta ongiena begiratzea 
deliberatu zuen. Hala, zaldunak ezin izan zuen nehoiz gehiago ikusi ez oturuntzetan ez eta 
bertzelako bilkura handietan ere. Zaldunak anderearen bizimoduaren nondik norakoez galdetu 
zuen, eta jakin zuen elizetara eta komentuetara joaten zela maiz; eta hain zelata ona jarri zion, 
non dama ezin baitzen nehorat heldu hura baino lehen, eta elizan geldituko zen emaztekia han 
ikusteko ditxa zeukan bitartean. Eta dama han zegoen denbora guzian hain amultsuki 
begiratuko zion, ezen hura ezin izanen baitzen gizonak zion amodioaren ez jakinean gelditu. 
Hori saihesteko, damak aldi batez eri zegoelako itxurak egitea erabaki zuen, eta meza etxean 
entzutea; zaldunak, orduan, ezin atsekabe handiagoa hartu zuen, elizan ez bertze biderik ez 
baitzuen hura ikusteko. Dama, ohitura hura etenarazi zuelakoan, lehen bezala hasi zen 
elizetara joaten, eta berehala jakinarazi zion Amodiok hori zaldun frantsesari, zeina lehengo 
debozioetara itzuli baitzen. Beldur zenez damak ez ote zizkion eragozpenak jarriko eta ez ote 
zuen berak aukerarik izanen zeukan nahikariaren berri hari emateko, goiz batean, zeinetan 
damak uste baitzuen ongi kukutua zela kapera batean, gizona damak meza entzuten zuen 
aldarearen mutur batean ezarri zen, eta, ikusiz dama jende gutirekin zela, apezak corpus 
Domini-a erakutsi orduko han joan zitzaion, eta, ahots goxo eta maitekor batez, honela erran 
zion: 

—Ene anderea, apezak eskutan duen Horrek zigor nazala ez bada egia zuhaur zarela ene 
heriotzaren kausa, zeren, zurekin mintzatzeko bideak oro kentzen badizkidazu ere, ezin baituzu 



 

 

ene nahiaren ez ikusia egin, egiak nahikoa argi deklaratzen dizu-eta nolakoa den hura, ene begi 
hits eta ene aurpegi hil honen bitartez.  

Andereak, deus aditzen ez zuelako alegia eginez, ihardetsi zion: 

—Jainkoa ez da nehola ere alferretan hartu behar. Baina poetek diote jainkoek irri egiten 
dietela amoranteen zin egite eta gezurrei; horregatik, beren ohorea estimatzen duten 
emaztekiek ez dute ez sinesberak ez urrikalgarriak izan behar. 

Eta horri erranik, altxatu eta bere egonlekura itzuli zen. 

Halako eleek zaldunarengan eragin zuten samurraren nolakoa aise irudikatuko dute 
horren pareko esperientziarik izan dutenek. Baina hark, bihoztuna baitzen, nahiago izan zuen 
arrapostu txar hura hartu izana bere nahikaria adierazten huts egin izana baino. Eta horrela, 
hiru urtez eutsi zion fermuki, eta gutunez eta bertzela ibili zitzaion gibeletik, astirik eta 
aukerarik galdu gabe. Hala ere, damak ez zion bertzelako erantzunik eman hiru urtez, baizik 
eta ihes egin zion, otsoak gibeletik datorkion xarlangoari egiten dion bezala, eta ez herra 
ziolako, ezpada bere ohorearen eta ospe onaren beldurrez. Gizona hain ongi ohartu zen 
horretaz, ezen nehoiz baino bizikiago jarraiki zitzaion bere temari. Eta, hondarrean, hainbat 
errefus, neke, estira eta etsimenduren ondoren, eta ikusiz haren amodioaren handia eta 
jarraikitasuna, dama urrikaldu egin zen zaldunaz, eta hainbertze desiratu eta hain luzaz 
igurikatu zuena eman zion. Eta nola eginen zuten adostu zutelarik, menturatu zen zalduna 
damaren etxera joatera, nahiz eta bere bizia peril handian zegoen, han bizi baitziren damaren 
ahaideak. Gizona, ederra bezain abila baitzen, zuhur gobernatzen zen eta damak erran orduan 
sartu zen haren ganberara, eta han berean kausitu zuen hura, bakar-bakarrik, ohatze eder 
batean etzanik. Eta harekin oheratzeko presaka biluzten ari zela, han entzuten du atarian 
azantz handi bat, ahapetik eleketan bozak eta ezpata hotsak, harresiaren kontra igurzten ari. 
Alargunak, erdi hilik den emakume baten begitarteaz, erran zion: 

—Orain dira, bada, zure bizia eta ene ohorea izaten ahal diren perilik handienean, zeren 
ongi baitakit ene anaiak direla hor zure xerka dabiltzanak, zu hiltzeko! Horregatik, arren 
galdegiten dizut ohatze honen pean kukutu zaitezen. Izan ere, kausitzen ez zaituztelarik izanen 
dut nik aukera haiekin samurtzeko, neholako motiborik gabe asaldarazi izanen nautelako. 

Zaldunak, zeina ez baitzuen sekula beldurrak gibelarazi, honela ihardetsi zion: 

—Eta nor dira, bada, zure anaiok, gizon on bat beldurtzeko? Familia osoa elkarrekin direla 
ere, segur naiz ez direla ene ezpataren laugarren kolpearen aiduru geldituko. Beraz, zaude lasai 
ohean, eta utz iezadazu eni ate hori zaintzen. 

Berehala, soingainekoa beso inguruan eta ezpata zorrotik kanpo zituela, atea irekitzera 
joan zen, entzun azantza sorrarazia zuten ezpatak hurbilagotik ikusteko. Eta ireki zuelarik, bi 
ganberazain ikusi zituen, zeinak baitziren azantz haren egileak, bina ezpata eskuetan zituztela, 
eta honela erran zioten: 

—Barkatu, ene jauna, nagusi anderearen manua baitugu horrela egiteko, baina ez duzu 
gure aldetik bertze trabarik izanen.  

Zaldunak, emazteak zirela ikusirik, deabruetara igortzen zituela atea muturrean itxi 
bertzerik ezin izan zuen egin. Eta ahal bezain laster damarekin oheratzera joan zen, zeinari 
beldurrak ez baitzion ttipitua amodioa; eta borrokatxo haien motiboak galdegitea ahantzirik, 
bere desira asetzea bertzerik ez zuen gogoan izan. Baina, ikusiz eguna argitzera zihoala, galdatu 



 

 

zion gizonak zergatik egin zion halako jokaldi makurra, bai hain luzaz beha izan zuelako, eta bai 
azken gorabehera harengatik ere. Damak, irriz, honela ihardetsi zion: 

—Ene deliberoa sekula berriz ez maitatzekoa izan zen, eta ongi bete dut alargun gelditu 
nintzenetik; baina zure onestasunak, oturuntza hartan mintzatu zintzaizkidanetik, mudarazi 
egin zuen ene iritzia, eta zuk maite ninduzun bezainbat zu maitatzea pentsatu nuen. Egia da 
beti gobernatu nauen ohoreak ez zidala uzten amodioagatik ene ospe onari kalte eginen zion 
deus egiten. Baina, nola herioz jo duten orein emea aldatzen baita lekuz bere baitan duen mina 
alda dadin, hala joaten nintzen ni, elizaz eliza, bihotzean neraman hari ihes egiten; eta horren 
froga izan da ohorea amodioarekin adostarazi duen adiskidantza perfektua. Baina segur izateko 
ene bihotza eta ene amodioa gizon on batengan jartzera nindoala, neskatoekin egin dudan 
azken proba hori egin nahi izan dut, eta segurtatzen dizut, ezen, zure bizia galtzeko izuz edo 
bertze edozein arrazoirengatik ikusi izan bazintut ene ohepean etzaterainoko beldurrez, 
altxatu eta bertze ganbera batera joatera deliberatuko nintzatekeela, eta ez zintuzkedala berriz 
nehoiz hurbiletik ikusiko. Baina, kausitu ditudanez zuregan erran izan didaten baino edertasun, 
grazia, bertute eta ausartzia handiagoak, eta ezin izan duenez beldurrak nehola ere zure 
bihotza hunkitu, ezta didazun amodioa amiñi bat epeldu ere, deliberatua nauzu zure ondoan 
gelditzera ene egunak bururatu arte, segur izanik ez nukeela jakinen ene bizia eta ene ohorea 
esku hobeagoetan jartzen, ezpada bertute orotan paregabea kausitzen dudan horrengan.  

Eta, gizonaren borondatea aldaezina bailitzan, beren ahalean ez zegoena zin egin eta 
agindu zioten elkarri: hots, betiko amodioa, zeina ezin baita ez sortu ez eta gelditu ere 
gizonaren bihotzean. Eta hori ongi dakite halako erabakiek zenbat iraun ohi duten 
esperimentatu izan duten emazteek!  

«Horregatik, ene andereok, zuhurrak baldin bazarete, begiratuko zarete guregandik, nola 
oreina, adimenik balu, begiratuko litzatekeen bere ehiztaritik. Zeren gure omena, zoriona eta 
poza zuek atzemanik ikustean dautza, zuei bizia bera baino gehiago maite duzuen hori 
kentzean». 

«Nola, bada, Geburon —erran zuen Hircanek—? Noizdanik bilakatu zatzaizkigu predikari? 
Zeren, garai batean, ez zinen horrela mintzatzen».  

«Egia handia da —erran zuen Geburonek— ene bizi osoan erran dudanaren kontra 
mintzatu naizela arestian, baina ehizakia ere mastekatu ezinik nabilenez, haintxe ditut ahul 
haginak, gaztigatu diet orein emeei ehiztarietatik begiratzeko, horrela kitatuz, zahartzaroan, 
ene gaztaroan egin nahi izan dudan makur guzia». 

«Eskertzen dizugu, Geburon —erran zuen Nomerfidek—, gure hobe beharrez gaztigatu 
diguzulako, baina ez gatzaizkizu, halere, oso atxikiak horretan, ez baituzu nehola ere halako 
elerik izan ongi maite izan duzunarendako; asko maite ez gaituzun seinale da hori, beraz, eta 
ezin duzula oraino jasan maita gaitzaten. Alta, uste dugu zuk gaztetan luzaz ehizatu izan dituzun 
haiek bezain zuhur eta bertutetsuak garela; baina erran ohi da zaharrei beti iduritzen zaiela 
beren gibeletik datozenak baino zuhurragoak izan direla». 

«Ongi da, Nomerfide —erran zuen Geburonek—, sinetsiko ote didazu zure 
amoranteetarik batek engainatu eta gizonen gaiztakeria ezagutzen duzunean?». 

Oisillek erran zion Geburoni: 



 

 

«Iduri zait ezen zalduna, zeina hainbertze laudatzen duzun bere ausartziagatik, 
amodioaren karragatik laudatu beharko genukeela, izan ere, hain da azkarra amodioaren 
indarra, non munduko koldarrenei ere eginarazten baitie ausartenek, egin aitzin, bitan 
pentsatuko luketena». 

Saffredentek erran zion: 

«Ene anderea, ez balitz izan uste zuelako italiarrak trebeagoak direla solasean egintzetan 
baino, bazuen zaldun hark motiborik beldur izateko». 

«Bai —erran zuen Oisillek—, baldin eta bihotzean ukan ez balu beldurra erretzen duen 
surik». 

«Iduri zait —erran zuen Hircanek—, ezen ez duzuenez haren ausartzia aski laudagarri 
atzematen, laudagarriagoa den bertzeren baten berri behar duzuela». 

«Egia da —erran zuen Oisillek— hori laudagarria dela; baina badakit nik are 
laudagarriagoa den bertze batena». 

«Arren galdatzen dizut, ene anderea —erran zuen Geburonek—, hala baldin bada, ene 
lekua hartu eta konta dezazula». 

Eta honela hasi zen Oisille: 

«Bere bizia eta bere damaren ohorea gordetzeko milandar batzuen kontra fermuki jokatu 
zuen gizon bat hagitz ausartzat hartu beharko bagenu, zer ez genuke erran beharko batere 
premiarik gabe, jitezko ausartzia hutsez baizik, kontatzera noakizuen hau egin zuenagatik?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMAZAZPIGARREN ISTORIOA 

Frantzisko erregeak, salatu ziotenez Guillaume kondeak bera hiltzeko dirua eskuratu zuela, 
hura erreinutik haizatu beharra zeukan baitezpada, eta, kondea zertan zebilen susmoa 
bazuenik adierazi gabe, halako jokaldi sotila egin zion, ezen kondeak berak haizatu baitzuen 
bere burua, Erregerengandik urrunduz. 

Bazen Dijon-eko hirian, Borgoinako dukerrian, Frantzisko erregearen zerbitzurat 
Alemaniatik jin konde bat, Guillaume izenekoa13, Saxonia etxekoa, zeinarekin Savoia hain dago 
bat eginik, ezen behiala bat bakarra baitziren14. Konde hori, Alemanian sekula izaniko zaldunik 
galanten eta ausartena jotzen zutena, hain ongi hartu zuen Erregek, non ez baitzuen soilik bere 
zerbitzurako hartu, ezpada beregandik eta bere ganberatik hurbil atxiki baitzuen15. Borgoinako 
gobernadoreak, zeina Trémouilleko jauna baitzen16, zaldun zaharra eta Erregeren zerbitzari 
leiala bera, beti izaten zituen espioiak gobernuaren inguruan etsaiek egiten zutena jakiteko, 
nola bere nagusiari kalterik edo makurrik eginen dioten susmoz bizi denak, eta hain zuhur 
gobernatzen zen, ezen gauza guti agitzen baitzen haren gordean. Hartu zituen gaztiguen 
artean, egun batean adiskide batek eskribitu zion erranez Guillaume kondeak eskuratuak 
zituela sos batzuk, eta are gehiago agindu zizkiotela, Errege ahal zitekeen edozein modutan 
hilarazteagatik. Trémouilleko jauna berehala jin zitzaion Erregeri gaztigu ematera, eta ez zion 
kontua gorde haren ama Savoiako Louise andereari ere, zeinak, aleman harekiko aliantza 
ahantziz, galdatu baitzion Erregeri haiza zezala handik kondea lehenbailehen. Hark agindu zion 
ez errateko deus, ezinezkoa baitzen halako zaldun prestu eta txit onak hein hartako gaiztakeria 
egiteko asmorik ukaitea. Handik denbora batera bertze gaztigu bat heldu zen, lehenbizikoa 
baieztatuz. Orduan gobernadoreak, nagusiarekiko amodioz sutan, baimena eskatu zion edo 
haizatzeko edo haiza zezaten agintzeko. Baina Erregek espresuki galdatu zion ez egiteko 
deusen alegia, pentsatuz ederki jakinen zuela berak egia bertze moduren batez.  

Ehizan jalgi zen egun batean, nehon zen ezpatarik onena arma bakartzat hartu eta 
Guillaume kondea eraman zuen berekin, hurbiletik jarraiki zekiola aginduz. Baina, oreinaren 
gibeletik denbora batez lasterka ibili eta gero, eta ikusiz bere zerbitzariak, kondea salbu, urrun 
zituela, bide orotatik aldaratu zen. Eta ikusi zuelarik kondea eta biak bakarrik zirela, oihanaren 
barren-barrenean, ezpata atera eta erran zion kondeari: 

—Ezpata ederra eta ona iduri zaizu hau? 

Kondeak, muturretik helduz, erran zion ez zuela hura baino hobea iduritu zitzaion 
bertzerik ikusi. 

—Arrazoi duzu —erran zion Erregek—, eta erranen nuke ezen ni hiltzeko asmoz 
litzatekeen zaldun batek, ene besoaren indarra eta ene bihoztasuna ezagutu, eta ezpata 
honekin nagoela ikusirik, bitan pentsatuko lukeela eni oldartu aitzin; nolanahi ere, jende 

 
13 Fürstenberg-eko Guillaume (Wilhelm), Frantzisko I.aren zerbitzuan jardun zuen infanteriako kapitain ezaguna. 
Istorio honetan kontatzen dena benetan gertatua da. (I. O.) 
14 XVI. mendearen hasieran, Artois, Frantziako Flandria eta Charolais-eko lurraldeak Borgoinako etxearen mende 
zeuden. (I. O.) 
15 Erregearen Ganbera, haren etxeko zerbitzu pertsonala osatzen zutenak. (I. O.) 
16 Trémouilleko Louis II.a, Thouars-eko bizkonde eta Talmont-eko printze. (I. O.) 



 

 

tzartzat ukanen nuke, biok bakar-bakarrik eta lekukorik gabe izanik, ausartuko ez balitz hasteko 
ausartzia izan zuen hura gauzatzera.  

Guillaume kondeak, argiki estonaturik, ihardetsi zion: 

—Jauna, egingai hori asmatzea bera gaiztakeria handia litzateke, baina ez litzateke 
ttipiagoa gauzatu nahi izateko erokeria bera. 

Erregek, irriz hasiz, ezpata zorrora bihurtu zuen, eta, ehizaldikoak hurbil zebiltzala aditurik, 
zaldia ezproiez jo eta ahalik eta lasterrenik joan zen haiengana. Heldu zelarik ez zion nehori 
deus erran afera hartaz, eta segur izan zen ezen Guillaume kondea, oso zaldun azkar eta 
prestua izanik ere, ez zela halako goi asmo bat betetzeko gizona. Baina Guillaume kondeak, 
atzeman zutelakoan edo susmagarria zelakoan, Erregeren finantza sekretarioa zen Robertet-
engana17 jo zuen biharamun goizean, eta erran zion Erregek berekin gelditzeko eman nahi 
zizkion faboreak eta diru sariak ikertu zituela, eta ez zitzaizkiola aski urte erdiz ere irauteko, eta 
haren bikoitza eman nahi ez bazion, utzi egin beharko zuela. Arren galdegin zion Robertet horri 
lehenbailehen jakin zezala Erregeren nahia zein zen, eta hark erran zion mementoan joatea 
bertzerik ezin zuela berak egin. Eta gogo onez egin zuen mandatua, bai baitzekien 
gobernadorearen gaztiguen berri. Eta horrela, Errege iratzarri orduko joan zitzaion 
mintzatzera, Trémouilleko jauna eta Bonnivet amirala han zirela, zeinek ez baitzekiten deus 
Erregek kondeari bezperan egin jokaldiaz. Erregek, irriz, erran zien: 

—Guillaume kondea haizatu nahi zenukete, eta bistan da berak haizatzen duela bere 
burua. Hortaz, erranen diozu ezen, ez baldin bada kontent ene zerbitzuan sartzeko onartu zuen 
egoerarekin, zeinarekin etxe oneko jende anitz pozik litzatekeen, zentzuzkoa dela bertze nehon 
xerkatzea fortuna hoberik. Ene aldetik, ez diot batere trabarik jarriko, eta kontent izanen naiz 
merezi duen bezala bizi ahal izateko moduko abantailarik ateratzen badu. 

Robertet Erregeri galdea aurkeztera bezain zalu joan zitzaion kondeari arrapostua 
jakinaraztera. Kondeak erran zuen ezen, baimena zuela ikusirik, partitzeko erabakia hartzen 
zuela. Eta, nola beldurragatik ihes egitera beharturik denak, ez zuen hogeita lau orduz ere 
berandutzerik jasan, eta, Errege mahaira jarri orduko, adio erratera jin zitzaion, damu handia 
zuelako itxura eginez, zeuzkan premiek han jarraitzea galarazten ziotela eta. Joan zen, orobat, 
Erregeren amari ere agur egitera, eta hark jin zelarik senide eta lagun gisa hartu zuen bezain 
arraiki despeditu zuen. Horrela itzuli zen bere herrialdera. Eta Erregek, ikusiz bere ama eta 
zerbitzariak estonaturik zirela kondea bat-batean partitu zela-eta, kontatu zien nola beldurtu 
zuen, eta erran zien ezen, akusatzen zuten hartaz hobengabea balitz ere, nahikoa beldur 
handia sentitu zuela, oraino izaera eta ohiturak ezagutzen ez zizkion nagusiarengandik 
urruntzeko bezainbertzekoa. 

«Ene iduriko, andereok, ez dut arrazoirik ikusten Errege halako gizon estimatuaren aurka 
horrela, bakarrik, menturatzeko, non eta ez zuen nahi, erregeek borrokarako prest menekorik 
aurkitzen ez duten konpainia eta lekuei uko eginez, etsaitzat jotzen zuen baten pare jarri, bere 
buruari bere bihotzaren ontasuna eta kemena frogatzeagatik». 

«Arrazoi zuen —erran zuen Parlamentek—, dudarik gabe, gizon ororen laudorioek ezin 
baitute bihotz on bat kontentatu norberak Jainkoak eman dizkion bertuteen gainean dukeen 
jakinduria eta esperientziak adina». 

 
17 Florimond Robertet, Frantziako diruzaina eta finantza sekretarioa. (I. O.) 



 

 

«Aspaldi du —erran zuen Geburonek— lehengoek irakatsi digutela Famaren tenplura 
heltzeko Bertutearenetik iragan beharra dagoela. Eta nik, ezagutzen baititut zure istorioko bi 
pertsonaiak, ongi dakit Errege zinez dela bere erreinuan den gizonik ausartenetarik bat». 

«Alafede —erran zuen Hircanek—, izan ere, Guillaume Frantziara etorri zen garaian, 
haren ezpataren beldurrago izanen nintzatekeen ni gorteko lau italiar zaldunik prestatuenena 
baino». 

«Ongi dakigu —erran zuen Ennasuitek— hain dela estimatua, non gure laudorioek ez 
bailukete haren meritua balioesten asmatuko, eta gure eguna ongi joana litzateke hemen 
gauden guziok gure iritzia eman orduko. Horregatik, arren galdegiten dizut, ene anderea, eman 
diezaiozula hitza gizonen fabore deus onik erratekorik duenen bati, halakorik baldin bada 
oraino». 

Oisillek erran zion Hircani: 

«Iduri zait hain ohiturik zaudela emazteez gaizki mintzatzen, ezen aise kontatuko baitiguzu 
istorio on bat gizonen laudorioz; horregatik, zuri ematen dizut hitza». 

«Aise eginen dut hori —erran zuen Hircanek—, duela guti kontatu baitidate zaldun baten 
laudoriozko istorio bat, zeinaren amodioa, fermutasuna eta pazientzia hain dira goresgarri, non 
ez nuke ahanzturan eror dadin utzi behar». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAMAZORTZIGARREN ISTORIOA 

Zaldun ikasle gazte batek, dama txit eder batez amorosturik zenak, bere burua eta amodioa 
menperatu zituen bere helburua lortzeko, nahiz eta hitza ez betetzera eramaten ahal zuten 
tentazio anitz izan zituen. Eta horrela, atsekabe oro poz eta sari bihurtu zitzaion, bere amodio 
irmo, pazient, leial eta beteginak merezi zuen moduan. 

Frantziako erresumako hiri ederrenetarik batean bazen etxe oneko jaun bat, eskolan 
zebilena, gizon bertutetsuek bertutea eta ohorea nola lortzen dituzten jakitera iritsi nahian. 
Eta jakinduria horretara heldu, eta hamazazpi edo hemezortzi urte zituela bertzeren gida eta 
eredu zirudien arren, Amodiok, haatik, eman zion berea ere bertze ikasgai guzien ondotik. Eta, 
hobeki entzun eta har zezan, herrialde osoan zen damarik ederrenaren aurpegi-begien 
gibelean kukutu zen, hirian baitzen hura auziren bat konpontzera etorria. Baina Amodio dama 
haren edertasunaren bitartez gizona garaitzen entseatu aitzin, irabazia zuen hark emaztekiaren 
bihotza, damak ikusiak baitzituen jaunak berezko zituen betegintzarreak, zeren ez baitzen 
bertze nehor, edozein zela ere haren egoera, hura baino gehiago zenik edertasunean, grazian, 
zentzuaren onean eta mintzoaren ederrean. Zuek, bai baitakizue zein bide hartzen duen su 
horrek bihotzaren eta fantasiaren muturren bat hartzen duenean, aise antzemanen diozue 
ezen Amodio ez zela ia gelditu bi pertsona hain beteginen aitzinean, harik eta bere manupean 
izan zituen arte, eta halako argiz bete zituela biak, non haien pentsamendua, borondatea eta 
mintzoa ez baitziren amodio haren sugarra baizik. Gaztetasunak, beldurra sortzen baitzion 
mutilari, ahal zuen emekien ibilarazten zuen bere aferaren gibeletik. Baina damak, amodioaren 
amodioz, ez zuen indarraren premiarik. Nolanahi ere, emaztekiengan ahalik gehiena irauten 
duen ahalkeak begiratu zuen aldi batez bere nahia erakustetik. Baina, finean, bihotzaren 
indarrak, zeinetan bizi baita ohorea, lur jo zuen, halako moduan, non dama gaixoa ados jarri 
baitzen ordura arte batere desados egon ez zen hartan. Baina, amorantearen pazientzia, 
irmotasuna eta maitasuna probatzeko, oso kondizio zaila jarri zion hark galdegiten ziona 
emateko, segurtatuz ezen, betiko atxikitzen bazuen, bete-betean maiteko zuela, baina, huts 
eginez gero, egoten ahal zela segur ez zuela nehoiz ukanen. Bera kontent zela harekin eleketan 
aritzeko, ohean, bi-biak etzanik eta beren atorrak jauntzirik, baina betiere ez ziezaiola bertzerik 
eska, ezpada elea eta potak. Gizona, zeinari iduri baitzitzaion ez zela damak agintzen zion 
bozkarioa bezalakorik, akort izan zen. Eta arratsa heldu zelarik, bete zen agintza, halako 
moduan, non, ez emaztekiak egin fereka gozoengatik, ez gizonak izan tentaldiengatik, ez 
baitzuen hark eman zina hautsi nahi izan. Eta, bere zigorra ez zela purgatoriokoa baino 
txikiagoa iritzi bazion ere, zuen amodioa hain zen handia eta esperantza irmoa, segur baitzen 
halako nekez lortu amodio hark betiko iraunen zuela, pazientziaz jasan zuen eta damari 
neholako nahigaberik eman gabe altxatu zen haren ondotik. Emaztekia, ene iritziz, halako 
jarreraz miretsiago zegoen kontent baino, eta berehala susmatu zuen edo gizonaren amodioa 
ez zela berak uste bezain handia, edo ez zuela hark kausitu berarengan espero zuen 
edertasunik, eta ez zituen kontuan hartu gizonak bere zina betetzeko izan zituen onestasun, 
pazientzia eta leialtasun handiak.  

Eta deliberatu zuen ezen, agindurikoa bete aitzin, bertze proba bat gehiago eginen zuela 
gizonak zion amodioa egiaztatzeko. Eta hori lortzeko, galdegin zion hitz egiteko bere zerbitzuko 
neska bati, zeina bera baino gazteagoa eta txit ederra baitzen, eta amodiozko eleak egin 



 

 

ziezazkiola, hartara, bere etxera hain maiz etortzen ikusten zutenek pentsa zezaten neskatila 
harengatik zela eta ez berarengatik. Jaun gazteak, segur baitzen bere maitasunaren adinakoa 
zela berari ziotena, damak manatu orori obeditu zion, eta, zion amodioagatik, bere burua 
behartu zuen neska hari gortea egitera, zeinak, hain iduri zitzaion gizona ederra eta mintzo 
onekoa, bertze edozein egia baino gehiago sinetsi baitzuen haren gezurra, eta hark arras maite 
balu bezainbat maitatu zuen. Eta damak ikusi zuelarik afera hain aitzinatua zela eta, hala ere, 
gizonak fermuki galdegiten ziola agindu ziona, akort izan zen ikustera jin zekion gauerdia jo eta 
ordubetera, erranez hain ongi baieztatu zituela zizkion amodio eta obedientzia, ezen merezi 
baitzuen ordainsaria luzaz izan zuen pazientziagatik. Ez dago neholako dudarik zer-nolako 
bozkarioa izan zuen amorante hark, eta ez zuen huts egin erran orduan etortzeko. Baina 
damak, haren amodioaren fermutasuna probatzeko, erran zion bere zerbitzari ederrari: 

—Ongi dakit gizon horrek dizun amodioaz, eta erranen nuke zure harenganako pasioa ez 
dela ttipiagoa. Eta ene zuenganako gupida hain da handia, ezen deliberatua bainaiz elkarrekin 
gustuan egon eta luzaz solasta zaitezten lekua eta denbora emateko. 

Hain xoraturik gelditu zen neska, non ez baitzuen bere gogo bizia disimulatzen jakin, baina 
erran zion ez zuela huts egin nahi. Eta hala, damaren aholkuari jarraikiz, eta haren manatuz, 
biluzi zen, eta bakar-bakarrik sartu zen ohe polit batean, ganbera batean, zeinaren atea erdi 
irekirik utzi baitzuen damak, eta argia piztu zuen barnean, neskatilaren edertasuna garbi 
ikusterik egon zedin. Eta bazihoalako alegia eginez, ohatzearen ondoan gorde zen, hain ongi 
ezen ezinezkoa baitzen ikustea. Amorante gaixoa, agindu bezala dama kausituko zuelakoan, 
errana zioten orduan sartu zen ganberara, ahalik eta emekienik. Eta atea itxi, arropa erauntzi 
eta brodekin forratuak kendu zituelarik, joan zen ohera sartzera, non uste baitzuen desiratzen 
zuena kausituko zuela. Baina ez ahal zituen besoak luzatu bere dama zela uste zuena 
besarkatzeko, ezen neska gaixoak, gizona osoki berea zuelakoan, luzatu baitzituen bereak 
haren lepo inguruan, begitarte eder batez hain ele goxoak erraten zizkiola, non ez baita ermitau 
saindurik bere paternosterrak18 ere galduko ez lituzkeena. Baina, ikusiz nahiz entzunez, neska 
ezagutu zuelarik, amodioak, zeinak halako presaz etzanarazia baitzuen, are eta arinago 
jaikiarazi zuen, ohartu zenean hura ez zela hainbertze sufrikario ekarria zion dama. Eta, 
damarenganako zein neskatilarenganako erresuminez, hala erran zion: 

—Zure erokeriak eta hemen jarri zaituenaren maleziak ez nindukete naizena ez bertze bat 
eginen; entsea zaitez emazteki ona izaten, zeren, enegatik behintzat, ez baituzu izen on hori 
galduko. 

Eta hori erranik, ezin haserreago, jalgi zen ganberatik, eta luzaz egon zen bere dama 
zegoen lekura itzuli gabe. Haatik, Amodiok, zeinak beti eusten baitio esperantzari, segurtatu 
zion ezen, zenbat eta handiagoa eta ezaguna izan bere maitasunaren fermutasuna hainbertze 
probaren kari, hainbat luzeagoa eta urosagoa izanen zela gozamena. Dama, zeinak entzunak 
eta ikusiak baitzituen solas horiek guziak, hain kontent eta harriturik gelditu zen haren 
amodioaren fermutasuna eta handitasuna ikusirik, non luzetsirik egon baitzen berriz ikusi eta 
jasanaraziak zizkion makurrengatik barkamena eskatu zion arte. Eta harekin egon zen bezain 
laster hainbertze ele on eta onest erran zion, ezen gizonak, jasan nahigabe guziak ahantzi ez 
ezik, urostasun-emailetzat hartu baitzituen, ikusiz bere fermutasunaren ospe ona eta amodio 
haren segurtatze ezin hobea ekarri zizkiotela. Eta handik harat, desiratzen ahal zuen gozamena 
izan zuen gizonak amodio hartan, neholako traba edo samurraldirik gabe. 

 
18 Arrosarioak, eta, hedaduraz, otoitzak. (I. O.) 



 

 

«Arren galdatzen dizuet, ene andereok, ediren iezadazue emazteki bat, gizon hura izan 
zen bezain fermu, pazient eta leiala! Halako tentazioak izan dituzten gizonek ezdeustzat dituzte 
San Antonioren pinturetan ageri direnak19, zeren emazteen edertasunarekin, amodioarekin, 
denborarekin eta jostetekin xahu irauteko gai denak deabru oro garaitzeko bertute aski izanen 
baitu». 

«Lastima da —erran zuen Oisillek— gizon hori ari ez izana bera bezain bertutetsua zen 
emazte batekin, zeren sekula entzun izan dugun amodiorik betegin eta onestena bailitzateke 
hura». 

«Baina arren galdatzen dizuet —erran zuen Geburonek—, erradazue, zuen ustez zein da 
bi probetarik zailena?». 

«Ene iduriz —erran zuen Parlamentek—, azkena duzu, zeren despita bertze edozein baino 
tentazio handiagoa baita». 

Longarinek erran zuen bere iritziz lehena izan zela konplitzen zailena, zeren, agindua 
betetzeko, gizonak bere burua eta amodioa garaitu behar izan baitzituen. 

«Aise ari zarete zuek —erran zuen Simontaultek—, baina guk, bai baitakigu kontua zertan 
datzan, eman beharra dugu horren gainean dugun iritzia. Ene ustez, lehenean zozoa izan zen 
eta bigarrenean zoroa, zeren iduri baitzait, damari egin agindua betetzean, gizonak hainbateko 
nahigabea —edo handiagoa— zuela damak. Emakumeak zin eginarazi bazion, zena baino 
emazteki hobearen itxura egiteko izan zen, segur baitzen amodio handi bat ezin dela lotu, ez 
manuz, ez zin eginez, ez bertze nehola ere. Baina bere bizioa hain bertutetsu agerrarazi nahi 
izan zuen, non ezin baitzen bertute heroikoz baizik garaitu. Eta bigarrenean, gizona zoroa izan 
zen, bera maite zuen eta kontrara zin egina zion hark baino gehiago balio zuena uzteko; eta 
desenkusa ederra zeukan, gainera, bere arima betetzen zuen despitean». 

Dagoucinek zuzendu egin zion, erranez berak kontrakoa pentsatzen zuela; izan ere, lehen 
aldian gizona fermu, pazient eta egiati aritu zela, eta bigarrenean leiala eta ezin amorante 
hobea izan zela.  

«Eta zer dakigu guk —erran zuen Saffredentek— ez ote zen “De frigidis et maleficiatis” 
kapitulu hartan20 aipatzen diren horietarik? Hircanek osatu nahi izan bazuen bere laudorioa, 
kontatu behar zigun gizona maitatzaile ona izan ote zen galdatzen zuena ukan zuelarik; eta, 
hartara, guk jujatu ahal izanen genuke orain zerk egin zuen hain zuhur, bere bertuteek edo 
ezintasunak». 

«Pentsatuko duzuen bezala —erran zuen Hircanek—, halakorik erran izan balit ez nukeen 
isilduko gainerakoa baino gehiago. Baina, hura eta haren gorpuzkeraren berri izanik, beti uste 
izanen dut amodioaren indarrak gidatu zuela eta ez neholako ezintasun edo hoztasunek». 

«Bada —erran zuen Simontaultek—, diozun bezalakoa baldin bazen, hautsi egin beharko 
zuen bere zina. Zeren emakumea hain gutigatik haserretu bazen, oso gutirekin eztituko 
baitzen». 

 
19 San Antonio (K. o.-ko III. mendea), monasterioetako bizimodua Ekialdean fundatu zuena, ezaguna da basamortuan 
jasan zituen tentaldiengatik, eta gai hori askotan erabili izan da pinturan. (I. O.) 
20 Izenburu hori du Bonifazio VIII.aren garaian argitaraturiko dekretaletako XV. kapituluak (VI. liburua, 1294), eta 
bertan aipatzen dira magia bidez etsaiei sexu ezintasuna kausatzen zietenei zegozkien zigorrak. Saffredentek erabiltzen 
du hemen kapitulu hori, zeina Rabelaisek ere aipatzen baitu bere Pantagruel-en, istorioaren protagonistaren gizontasuna 
auzitan jartzeko. (I. O.) 



 

 

«Baina —erran zuen Ennasuitek—, agian, emakumeak ez zukeen onartuko orduan?». 

«Gainera —erran zuen Saffredentek—, ez al zen nahikoa azkarra emaztekia behartzeko, 
hark bidea emana zionez?». 

«Ama Birjina Maria! —erran zuen Nomerfidek—, lasterka bizian zoaz! Hori ote da onest 
eta zuhurtzat jotzen den emazte baten grazia eskuratzeko modua?». 

«Iduri zait —erran zuen Saffredentek—, ez legokeela modu hoberik halako kontuak 
erdietsi nahi ditugun emazte bat ohoratzeko, ezpada behartuz, zeren damatxorik eskasenak 
ere gibeletik arrenka luzaz ibil dakizkion nahi izaten du. Eta badira bertze batzuk, zeinei opari 
ugari egin behar baitzaizkie, garaituko badira; bertze batzuk, berriz, hain dira ergelak, zeinak 
ezin baitira argudioz eta amarruz garaitu, eta halakoekin moduak bilatu beharra dago. Baina 
emakumea, zeinarekin baitugu afera, hain baldin bada zuhurra ezen ezinezkoa baita 
tronpatzea, eta hain ona ezen ezin baita ez ele onez ez eta opariz ere garaitu, ez ote da 
bidezkoa ahal den modu oro bilatzea garaitia erdiesteko? Eta aditzen duzuelarik gizon batek 
emazteki bat bortxaz hartu duela, sinets ezazue emazteki horrek kendua diola bertze ezein 
bidez ukaiteko esperantza, eta ez ezazue gutxiets bere amodioari bide emateko bizitza perilean 
jarri duen gizona». 

Geburon irriz hasi zen eta erran zuen: 

«Ikusi izan ditut, bertze batzuetan, setiatu eta bortxaz harturiko plazak, ez zelako posible 
hango zaintzaileekin solastatzea ez diruz ez eta mehatxuz ere; izan ere, negoziatzen duen plaza 
erdi garaitua dela erraten da». 

«Uste dut —erran zuen Ennasuitek— munduko amodio ororen funtsa direla erokeria 
horiek; baina badira maitatu eta luzaz jarraiki dutenak aitzina, eta horien xedea ez da 
horrelakoa izan». 

«Halako istorioren bat baldin badakizu —erran zuen Hircanek—, hemen uzten dizut ene 
lekua konta dezazun». 

«Badakit, bai —erran zuen Ennasuitek—, eta gogo onez kontatuko dizuet». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HEMERETZIGARREN ISTORIOA 

Pauline, ikusiz hark bera bezainbat maite zuen zalduna, berarekin mintzatzeko eginak zizkioten 
debekuak zirela medio, fraide joan zela Obserbantziara21, serora sartu zen Santa Klaran, non 
errezibitu zuten eta hartu zuen beloa, eta hala bete zuen zaldunaren eta bere arteko amodioari 
azkena emateko bere nahia: iduriko abituan, egoeran nahiz bizimoduan. 

Mantuako markesaren garaian, zeina Ferrarako dukearen arrebarekin esposatua 
baitzen22, bazen, dukesaren etxean, Pauline izeneko andereño bat, markesaren zerbitzuan 
zebilen zaldun batek hain maitatua, non haren amodioaren handitasunak harridura eragiten 
baitzion jende orori, ikusirik pobrea zela eta hain lagun atsegina, ezen, nagusiak zion 
maitasunagatik, emakume aberats bat xerkatu beharko baitzuen; baina harendako munduko 
altxor guzia Paulinerengan zegoen, eta uste zuen ukanen zuela harekin esposatuz gero. 
Markesa andereak, zeinak berari esker Pauline aberaskiago ezkontzea nahi baitzuen, ez zuen 
nehola ere gogoko gizona, eta maiz galarazi egiten zien elkarrekin eleketa aritzea, eta 
adierazten zien ezen, ezkontza egiten bazen, Italia osoko behartsurik urrikalgarrienak izanen 
zirela. Baina arrazoi hori ezin sartu zen zaldunaren adimenduan. Paulinek, bere aldetik, ahalik 
eta ongienik disimulatzen zuen bere maitasuna, baina, hala ere, ez zuen hartan lehen baino 
gutiago pentsatzen. Amodio hark luzaro iraun zuen, denborak fortuna hobea ekarriko zien 
esperantzan. Denbora horretan gerla piztu zen, eta zaldun hori presoner hartu zuten, bera 
Italian bezainbat Frantzian amorosturik zebilen frantses batekin batera. Eta beren fortunetan 
kide zirela ohartu zirelarik, bata bertzeari sekretuak azaltzen hasi ziren. Eta frantsesak aitortu 
zuen bere bihotza harena bezain preso zegoela, presondegiaren izena aipatu gabe. Baina bi-
biak Mantuako markesaren zerbitzuan ari zirenez, ongi zekien zaldun frantses hark lagunak 
Pauline maite zuela, eta, haren ongia eta probetxua nahi zituenez, fantasia hura baztertzeko 
aholkatu zion. Baina zaldun italiarrak zin egin zion hori ez zegoela bere esku, eta, Mantuako 
markesak ez bazion emazteki hura saritzat ematen kartzelaturik egon zen denboragatik eta 
eginak zizkion zerbitzu onengatik, kordelier joanen zela eta ez zuela nehoiz Jainkoa ez bertze 
nagusirik zerbitzatuko. Eta hori ezin zuen sinetsi kartzela lagunak, ez baitzuen harengan ikusten 
erlijio zeinurik batere, ezpada Paulinerenganako zuen debozioa. Bederatzi hilabeteren buruan 
libratu zuten zaldun frantsesa, eta hain ongi lehiatu zen, ezen laguna libre ateratzea erdietsi 
baitzuen; hura ahal izan zen guzia entseatu zen gero, markes jaun-andereen aitzinean, 
Paulinerekin esposatzea lortzen. Baina ez zuen deus erdietsi, eta begien aitzinean jarri zioten 
zein pobre bizi beharko zuten bi-biek, bai eta alde orotako ahaideak ez zituztela aldeko ere. Eta 
debekatu zioten andereñoarekin gehiago elekatzea, fantasia hura absentziak eta ezinak itzaliko 
zutelakoan.  

Eta ikusi zuelarik obeditu bertze erremediorik ez zuela, baimena galdegin zion markesa 
andereari Paulineri adio errateko, aginduz ez ziola berriz nehoiz ere elerik eginen; akort egon 
ziren, eta berehala honela hasi zitzaion Paulineri: 

 
21 Frantziskotar edo kordelierren komentua, non Frantzisko Asiskoaren arauak modu hertsi eta zorrotzean betetzen 
zituzten. (I. O.) 
22 Gonzagako Giovanni Francesco II.a, Mantuako IV.a markesaz ari da (1466-1519), 1490ean Isabelle d'Este-rekin 
ezkondua, zeinaren anaia Ferrarako duke bihurtu baitzen. Ferrara eta mantuatarrak izen handiko familiak dira 
Errenazimentu garaiko Italian, eta haien gorteak kulturaren eta artearen gune nagusiak ziren. (I. O.) 



 

 

—Zeru-lurrak kontra ditinagu, Pauline, ez soilik galarazteko gu biok ezkontzea, ezpada, 
areago dena, elkar ikustea eta elkarrekin mintzatzea, halakoxe manu zorrotza egin ziguten, izan 
ere, gure nagusiek, zeinak harro egoten ahal baitira gu bion bihotzak kolpatu izanaz ele bakar 
batez, halako moduz, ezen gorputzok ezinen bailirateke ilaundu bertzerik egin, eta ongi 
erakutsi diten horrela ez dutela beren bihotzetan nehoiz sentitu ez amodiorik ez 
urrikalmendurik. Ongi zekinat beren xedea gutarik bakoitza aberaski esposatzea dela, ez 
baitakite benetako aberastasuna bozkarioan datzala; baina halako makurra eta nahigabea 
eragin zidaten, non ezinezkoa baita gogo onez nik haiek sekula zerbitzatzea. Segur nagon ezen, 
esposatzeko konturik aipatu ez banie, ez zuketela hain eskrupulu handiz jokatuko, eta utziko 
zidaketela hirekin mintzatzen, baina segurtatzen dinat nahiago nukeela hil ene iritzia 
makurrago batez kanbiatzea baino, hi halako amodio onest eta bertutetsu batez maite izan 
ondoren, eta hiri buruz xerkatu dudala biziki nornahirendako defendatuko nukeena. Hi ikusten 
jarraituz gero ezin izanen nukeenez penitentzia gogor hau jasan, eta ikusiko ez bahindut, berriz, 
ene bihotza, zeina ez baita hutsik egotekoa, malurra bertze finik ez lukeen etsipenen batez 
beteko litzatekeenez, deliberatu dinat, eta ez dun kontu berria, fraide sartzea. Eta ez ez 
dakidalako egoera orotan salbatzen ahal dela gizona, ezpada asti gehiago izateko Jainkoaren 
ongia kontenplatzeko, zeina, espero, urrikalduko baita ene gaztaroko hobenez eta aldaratuko 
baitu ene bihotza, maita ditzadan izpirituaren gauzak mundu honetakoak maitatu ditudan 
bezainbat. Eta Jainkoak bere grazia erdiesteko dohaina ematen badit, ene neke oro Berari hire 
alde etengabe otoitz egiten emanen dinat. Eta arren galdegiten dinat, bion artean izan den 
amodio fermu eta leial honengatik, ezen nitaz oroit hadin hire otoitzetan, eta eska diezaionan 
Gure Jaunari eman diezadala hi ikusiz eman didan pozaren hainbateko jarraikitasuna hi ikusi 
gabe irauteko. Eta, ene bizi osoan espero izan dudanez hiregandik ezkontza bidez erdiestea 
ohoreak eta kontzientziak haizu uzten dutena, esperantza horrekin kontentatu izan naun; 
baina, orain, galdu dudalarik, eta ezin izanen dudanez hiregandik sekula izan senar bati 
dagokion tratamendua, adio errateko gutienik, arren eskatzen dinat anaiatzat hartu eta pot bat 
ematen utz diezadanan23. 

Pauline gaixoa, zeina hagitz zorrotza izana baitzen beti harendako, jakinik haren samina 
nolakoa zen eta galdea onesta zela, halako etsimenduan hain gauza zentzuzko batekin 
kontentatzen baitzen, besoak lepora luzatu zizkion bertze deus ihardetsi gabe, negarrez 
hipaka, eta hitzak, ahotsak eta indarrak huts egin eta haren besoetan erori zen trenputxarturik. 
Gizona, berriz, urrikalmenduak, amodioak eta tristeziak jo eta alditxartu egin zen bera ere, 
hainbertze, non neskaren lagunetarik batek, bata alde batera eta bertzea bertzera erortzen 
ikusiz, sokorri eske jo baitzuen, eta botika batzuei esker susperrarazi zituzten.  

Orduan, Pauline, zeinak bere sentimenduak disimulatu nahi izan baitzituen, lotsa izan zen, 
zein suhar agertu zen ohartu zelarik. Haatik, zaldun gaixoaren urrikalmendua baliatu zuen 
emakumeak bidezko desenkusatzat, hark, betiko adio erran izana jasan ezinik, fite alde egin 
baitzuen handik, bihotza eta hortzak hain estu, non, bere egongian sartuz, izpiriturik gabeko 
gorputz, bere burua ohatze gainean erortzen utzi baitzuen, eta gaua hain auhen urrikalgarritan 
eman zuen, ezen zerbitzariak pentsatzen baitzuten gurasoak eta lagunak, eta munduan 
zeuzkan ondasunak oro zituela galduak. Biharamun goizean, bere burua Gure Jaunari 
gomendatu, eta, bere zerbitzarien artean zeuzkan ondasun apurrak banatu eta sos batzuk 
berekin hartu ondoren, debekatu zien bere jendeei jarrai ziezaioten, eta bakar-bakarrik partitu 

 
23 Haurridetasunezko pot edo besarkada santua, Kristorengan senide direnek elkarri eman behar diotena, San Paulok 
dioenez [2 Korintiarrei 13, 12]: «Agur ezazue elkar besarkada santuaz». (I. O.) 



 

 

zen Obserbantziako komenturat abitu eske, handik nehoiz ez zela aterako deliberaturik. 
Guardianoak, zeinak ikusia baitzuen bertze zenbaitetan, pentsatu zuen hasieran trufa edo 
ametsa zela, ez baitzen herrialde osoan kordelier izateko hark baino dohain edo kondizio 
gutiago zuenik, harengan biltzen baitziren zaldun batengandik espero izatekoak ziren bertute 
on eta onestak oro. Baina haren eleak entzun, eta begitartean negar xortak latsak nola 
zerizkiola ikusi ondoren —haien kausa zein zen ez bazekien ere—, gizatasunez hartu zuen. Eta 
haren jarraikitasuna ikusiz, berehala eman zion abitua, zeina debozio handiz hartu baitzuen 
zaldunak. Horren berri jakin zuten markes jaun-andereek, eta hain bitxi kausitu zuten, ezen 
doi-doia sinesten ahal baitzuten. Paulinek, ez adierazteagatik ezein amodioren mende 
zegoenik, ahalik eta ongiena disimulatu zuen gizonarengatik zuen dolua, halako moduan, non 
jende orok baitzioen laster ahantzi zuela bere amorante leialari zion atxikimendua. Eta horrela 
joan ziren borzpasei hilabete, bertze neholako erakustaldirik egin gabe. Denbora horretan 
erakutsi zion fraideren batek kantu bat, haren amoranteak abitua hartu eta gutira eskribitua. 
Kantu horren airea italiarra eta aski ezaguna da, eta frantsesera ekarri nahi izan dut ahalik 
ongiena; hona hemen hitzak:  

Zer erranen du?, 
zer eginen du 
ikusten nauelarik 
abitua jauntzirik? 

Ai, gaixo hori, 
bakar-bakarrik, 
isil-isila askitan, 
ileak nahasirik, 
desesperaturik! 
Bitxia!, eginen du bere baitan,  
eta pentsamenduok, menturaz, 
hetsiko dute klausuraz 
eta komenturat bidaliko. 

Zer erranen du, etab.  

Zer erranen dute 
biona galarazten 
entseatu diren horiek, 
ikustean amodio gurea 
denik eta onena dela, 
zer erranen dute haiek?  
Ene bihotzari so eginen 
eta damu dira izanen, 
negarrez dira hasiko. 

Zer erranen du, etab. 

Eta jinen balira 
elkarrengandik urrutira 
aldaratzeko asmotan, 
ozen diegu erranen 
hilko garela hemen, 



 

 

geldituko garela bertan,  
haien jaidurak 
jauntzarazi beztidurak 
ez ditugula erauntziko. 

Zer erranen du, etab. 

Eta jinez gero otoizka, 
ezkon gaitezen galdezka, 
tenta eta tenta eginez?  
Halako moduan izanik 
izanen garela pozik, 
egoerarik laketena denez; 
erranen diegu gure arimak 
direla soil Jainkoarenak 
eta hala izanen betiko. 

Zer erranen du, etab.  

Oi, amodio handia, 
ataka honen gaindia 
doluz didazuna pasarazi, 
ez nadila leku honetan 
Jainkoari otoitzetan 
aritzeaz gogoetsi; 
gu bion amodioa, hala, 
hain izanen da espirituala 
Jainkoa baitu gogobeteko. 

Zer erranen du, etab. 

Utz ditzagun izateak, 
baititugu kateak, 
gogorrago burdina baino; 
utz dezagun fama, 
zeinak arima baitarama 
urguiluz infernuraino; 
egin alde irrits gaizto oroz, 
eta har dezagun gogoz 
Jesusen inozentzia sekulako. 

Zer erranen du, etab. 

Zatoz, bada, laguna, 
ez berandutu, kutuna, 
hemen nauzu, betegin, 
beldurrik gabe hartzeko 
abiturik hautsezko: 
mundu etsaitik ihes egin,  
zeren amodio handiaren 



 

 

hautsetarik ateraren 
baita fenixa betiereko. 

Zer erranen du, etab. 

Aratz-garbia zen izan 
hemengo mundu honetan 
gure amodio betea; 
klaustro barnean, berriz,  
eginen du, iduriz, 
txit luzeagoa bidea; 
zeren amodio zintzoak, 
azkenik ez duen mintzoak, 
zerura gaitu igorriko. 

Zer erranen du, etab. 

Neska, kapera batean bakarrik zela kantua osorik irakurri zuelarik, halako maneran hasi 
zen negarrez, non paper guzia negar tantaz ihinztatu baitzuen. Eta ez balitz izan egokia zena 
baino atxikimendu handiagoa zuela agertzeko beldurragatik, berehala joan zatekeen ermitaren 
batera, sekula ere munduko izakirik berriz ikusi gabe. Baina berez zuen zuhurtziak denbora 
batez disimulatzera behartu zuen. Eta, mundua osoki uztera deliberatua izanagatik, guziz 
kontrakoaren alegia egiten zuen, eta halako moduan mudatzen zen haren begitartea, non, 
jende artean zelarik, ez baitzirudien bera zenik ere. Bihotzean gorderik eraman zuen delibero 
hura borzpasei hilabetez, ohi baino arraiagoa agertuz. Baina egun batean Obserbantziara joan 
zen bere nagusiarekin meza entzutera, eta apeza, diakrea eta sudiakrea jantzitegitik ateratzen 
ari zirela aldare nagusirat joateko, han azaldu zen haren maitatzaile gaixoa, zeinak ez baitzuen 
oraino probazko urtea bete, akolito lanetan, ur-ardo ontziak eskuetan, zetazko oihal baten 
azpian zituela; eta lehena zetorren, lurrerat begira. Pauline, ikusi zuenean gizona abitua 
jauntzirik, zeinak haren edertasun eta grazia areagotu egiten baitzituen gutitu baino, hain 
gelditu zen hunki eta nahasirik, non eztulka hasi baitzen begitartera heldu zitzaion kolorea 
estaltzeko. Eta haren maitatzaile gaixoa, zeinak hobeki aditzen baitzuen hots hura bere 
monasterioko ezkilena baino, ez zen menturatu burua itzultzera, baina, emaztekiaren aitzinetik 
iragatean, ezin izan zien galarazi bere begiei hain luzaz hartu ohi zuten bidea har zezaten. Eta, 
Paulineri begira tristeki, halako gisan hartu zuen ia iraungia uste zuen suak, ezen, nahi baino 
gehiago estali nahirik, zerraldo erori baitzen haren aitzinean. Eta afera agerian geldituko zen 
beldurrak erranarazi zion ezen elizako lauzatuagatik izan zela, inguru hartan hautsia 
baitzegoen. Paulinek, jakin zuelarik abitua aldatzeak ezin ziola hari bihotza aldatu, eta 
hainbertze denbora zela gizona komentuan zela, ezen jende orok desenkusatu egiten baitzuen 
bera harekin ahantzia izatea, deliberatu zuen beren adiskidantzari abituan, egoeran nahiz 
bizimoduan iduriko fina emateko zuen nahikundea obratzea, etxe berean eta nagusi beren 
menpean bizi zirelarik izana zuten bezalakoa. Eta, lau hilabete baino gehiago lehenago erlijioan 
sartzeko behar zuen guzia agindua zuenez, goiz batez, Santa Klarara meza entzutera joateko 
baimena galdegin zion markes andereari, zeinak eman egin baitzion, zergatik galdegiten zion 
ez jakitun. Eta kordelierrenaren aitzinetik iragatean, galdatu zion guardianoari deitzeko bere 
maitatzaileari, zeinari ahaide erraten baitzion. Eta, kapera batean biak bakarrik zirela ikusi 
zuelarik, erran zion: 



 

 

—Ene ohoreak baimena eman izan balit erlijioan hi bezain laster sartzera ausartzeko, ez 
nikean hain luzaro igurikiko; baina ene pazientziaz xahutu ditudalarik ongi orde gaizki epaitzen 
duten horien iritziak, deliberatu nauk higan ikusten ditudan egoera, jantzi eta bizimoduak 
hartzera, ene buruari galdetu gabe zertan dautzan. Beraz, hik horretan ongia kausitzen baduk, 
hala kausituko diat nihaurek ere, eta hik gaizkia hartzen baduk, ez diat nik horretaz libro gelditu 
nahi; zeren hi paradisura hoan bide beretik jarraitu nahi baitiat nik, segur izanik ezen egiazkoa, 
perfektua eta “Amodio” deitura ukaiteko duin den bakar Hura dela bere zerbitzura deitu 
gaituena, adiskidantza onest eta zentzuzko baten ondorioz, zeina osoki bere eginen baitu 
Izpiritu Sainduaren obraz; eta arren galdatzen diat ahantz ditzagun Adam zaharrarengandik 
heldu zaizkigun gure gorputz hilkorrak, espos dugun Jesu Kristorena hartu eta jaunzteko. 

Maitatzaile erlijioso hura hain kontent eta pozik gelditu zen neskaren borondate saindua 
entzunik, ezen, loriaz negarretan, haren erabakia ahalik hobekiena indartzen entseatu baitzen, 
erranez ezin zituela beragandik mundu honetan hitzak baizik ukan, eta uros sentitzen zela 
zegoelako leku batean, non beti izanen baitzuen moduren bat bera berriz kausitzeko, halako 
gisan, ezen bi-biak ezin hobeki egonen ziren, Jainkoaren borondateak gidatu amodio, bihotz 
eta izpiritu baten baitan, eta Hari otoizten ziola bere eskuetan ukan zitzan, haietan ez baita 
deus hiltzen. Eta hori erranik, amodioz eta pozez negarretan, muin egin zion eskuetan; baina 
emaztekiak aurpegia beheititu zuen eskuetaraino, eta, hala, egiazko karitatez, atxikimenduzko 
pot saindua24 eman zioten elkarri. Eta arraitasun horretan partitu zen Pauline, eta serora sartu 
zen Santa Klaran, non errezibitu zuten eta hartu zuen beloa. 

Markes andereari jakinarazi zion gero, eta hain harriturik gelditu zen hura, ezen ezin 
baitzuen sinetsi, baina han jin zitzaion biharamunean monasteriora, neskarekin egon eta zuen 
asmotik aparta zedin entseatzeko. Paulinek ihardetsi zion ezen, hezur-haragizko senar bat —
munduan gehien maite izan zuen gizona— berari kentzeko ahala izan baldin bazuen, kontent 
egoten ahal zela hilezin eta ikusezin zen Harengandik bereizten entseatu gabe, zeren Hura ez 
baitzen haren ahaletan, ez eta munduko ezein kreaturarenetan ere. Markes andereak, ikusiz 
haren deliberamenduaren fermua, pot eman eta utzi egin zuen, ez baina dolu handirik gabe. 
Eta Pauline eta haren maitatzailea hain modu saindu eta deboziozkoan bizi izan ziren gero 
beren Obserbantzietan, non ezin baita duda ere egin ezen Hark, zeinaren legearen xedea 
karitatea baita, ez ziela erran, beren bizitzak finitu zirelarik, nola Magdalenari, beren bekatuak 
barkaturik zeudela25, ikusiz hainbertze maite izan zutela, eta ez zituela bakean erretirarazi 
gizakien merituak oro gainditzen dituen sariaren lekura. 

«Ezin ukatuko duzue oraingoan, ene andereok, gizonaren amodioa denik eta handiena 
izan denik; baina emazteak hain ongi itzuli zion, ezen nahiko bainuke halakoetan nahasten 
direnek neurri bereko saria hartuko balute». 

«Nehoiz izan diren baino ero gehiago, emazteki zein gizon, leudeke, orduan —erran zuen 
Hircanek—?». 

«Erokeria erraten diozu gaztetan oneski maitatzeari —erran zuen Oisillek—, eta amodio 
hori gero Jainkoaganat osoki bihurtzeari?». 

Hircanek, irriz, ihardetsi zion: 

 
24 Ikus aurreko oharra, San Paulok aginduriko besarkada santuaz. (I. O.) 
25 Magdalena bekatariari barkatzen dioteneko gertakaria aipatzen da hemen [Lukas 7, 47-50]: «Bekatu asko ditu, baina 
hainbesteko maitasuna ageri badu, Jainkoak barkatu dizkion seinalea da». (I. O.) 



 

 

«Malenkonia eta etsimendua laudagarriak baldin badira, orduan erranen nuke Paulinek 
eta haren maitatzaileak merezi dutela laudatuak izatea». 

«Jainkoak baditu hainbat bide gu Beregana biltzeko —erran zuen Geburonek—, zeinak, 
hasiera txarrekoak idurituagatik, xede onekoak diren». 

«Bertzalde, iduri zait —erran zuen Parlamentek— ezen nehoiz ez duela gizon batek bete-
betean Jainkoa maitatuko, non eta ez duen bete-betean maite izan lehenago mundu honetako 
kreaturaren bat». 

«Zeri erraten diozu zuk bete-betean maitatu? —erran zuen Saffredentek—: maitatzaile 
betetzat al dituzu gibelean gelditu eta damak urrunetik maite dituztenak, beren nahia azaltzera 
menturatu gabe?». 

«Maitatzaile perfektu erraten diet —ihardetsi zion Parlamentek— maite duten horretan 
perfekzioren bat xerkatzen dutenei, dela edertasuna, ontasuna nahiz grazia, betiere 
bertuterantz joz, eta hain bihotz goi eta onestak ukanik, nahiago dutenei hil ohorearen eta 
kontzientziaren kontrako egitate makurrak egitea baino; zeren arimak, zeina bere ongi 
gorenera itzultzeko sortua baita, ez baitu, gorputzaren barruan deno, hartara heltzea bertze 
xederik. Baina zentzumenak, zeinen bitartez ukaiten baitu ororen berri, ilunak eta haragizkoak 
direnez —lehen aitaren bekatua dela medio—, ez dira gai perfekzioaren gisakoenak diren 
ageriko gauzak baizik erakusteko, eta horren ondorioz arimak lasterka egiten du, edertasun, 
grazia eta bertute gorenak ediren nahian kanpoko edertasun batean, ikusten ahal den grazia 
batean eta bertute moraletan. Baina xerkatu eta probatu dituelarik, eta kausitu ez duelarik 
haietan maite duen Hura, gainetik iragaten da, nola haurrak, txikia denez, maite dituen 
panpinak eta bertze gauza ttipi batzuk —bere begiak ikusten ahal dituen ederrenak—, eta 
gauza handitzat dituen harri koskorrak pilatzen ibiltzea; baina handitu ahala panpina biziak 
maitatzen hasiko da eta giza bizitzarako beharrezkoak diren ondasunak pilatzen; eta, 
esperientzia handiagoa dela medio, ezagutzen duelarik ez dela perfekziorik ez zorionik lurreko 
kontuetan, haien egilearen eta iturburuaren xerka joko du. Haatik, Jainkoak ez badio fedearen 
begia irekitzen, ezjakina izatetik filosofo ezleial bilakatzeko perilean izanen da, zeren fedeak 
baizik ez baitu erakusten eta harrarazten ahal haragizko gizonak eta animaliak aditu ezin duten 
ongia». 

«Ez zara ohartzen —erran zuen Longarinek— ezen lur landugabea, hainbat zuhaitz eta 
landare dituena, nahiz eta ezdeusak izan, gutiziatua dela han erein eta gero fruiturik emanen 
duelako esperantzagatik? Orobat gizonaren bihotza, zeina, ageriko gauzetarako amodiorik 
sentitzen ez baldin badu, ez baita nehoiz helduko Jainkoa maitatzera Haren hitza hazitzat 
hartuz, beraren bihotzeko lurra antzua, hotza eta ezdeusa baita». 

«Hara zergatik —erran zuen Saffredentek— doktorerik gehienak26 ez diren espiritualak, 
zeren ez baitute sekula maite izanen arnoa eta neskato itsusi eta zikinak baizik, dama onest bat 
maitatzea zer den probatu gabe». 

«Latinez ongi mintzatuko banintz —erran zuen Simontaultek—, San Joanek dioena 
alegatuko nizueke: “Ikusten duen haurridea maite ez duenak, nola maitatuko du ikusten ez 
duen Jainkoa27?” Izan ere, ikusten diren gauzen bidetik heltzen gara ikusten ez direnak 
maitatzera». 

 
26 Doktore horiek teologiako doktoreak dira, antza, eta esaldia testuaren zenbait bertsiotatik kendua izan da. (I. O.) 
27 Joanen lehen gutunetik [1 Joan 4, 20]: «“Jainkoa maite dut” esan eta senideari gorroto diona gezurti da; izan ere, 



 

 

«Baina —erran zuen Ennasuitek— “quis est ille et laudabimus eum”28, nor da zuk diozun 
bezain perfektua den hori?». 

Dagoucinek ihardetsi zuen: 

«Badira hainbertze eta hain perfektuki maitatzen dutenak, non nahiago bailukete hil 
beren amorantearen ohore-kontzientzien kontrako deus desiratzea baino, eta ez dute nahi 
izaten ez emakumea eta ez bertze nehor horretaz ohartzea». 

«Horiek —erran zuen Saffredentek— kameleoiaren eitekoak dira, zeina airetik bizi baita29. 
Ez baita gizonik munduan nahi ez duenik bere amodioa aitortu eta maite dutela jakin, eta ez 
dut uste halako amodio suharrik denik, zeina ez den itzaltzen kontrakoaren berri duelarik. Nitaz 
denaz bezainbatean, berriz, mirakulu nabariak ikusi izan ditut honetaz guziaz». 

«Arren galdatzen dizut —erran zuen Ennasuitek—, hartu ene lekua eta kontaguzu 
damarengan desiratzen zuenaren kontrakoa kausitzeagatik heriotik bizira piztu izan den 
nehoren zerbait». 

«Hain beldur naiz —erran zuen Saffredentek— andereon laket ez izateko, zeinen 
zerbitzari izan eta izanen bainaiz ene denbora guzian, non, haiek espresuki manatu gabe, ez 
bainintzatekeen menturatuko haien akatsen berri ematera; baina, obeditzeagatik, ez dut beren 
egia isilduko». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ikusten duen senidea maite ez duenak ezin du maite ikusten ez duen Jainkoa.»(I. O.) 
28 “nor da hura eta laudatuko dugu” (I. O.) 
29 Plinio Zaharraren garaitik hala uste zen, itxura denez. (I. O.) 



 

 

HOGEIGARREN ISTORIOA 

Riant-eko jauna, biziki amorosturik zena dama alargun batekin, eta kausitu zuelarik harengan 
desiratzen zuenaren eta hark usu sinetsarazi zionaren kontrakoa, hain lur jorik gelditu zen, ezen 
une batean despitak izan baitzuen denboraren luzeak eta hainbat gorabeherak ttipitzen 
asmatu ez zuten sua itzaltzeko ahala. 

Dofinerrian bazen zaldun bat, Rianteko jaun izenekoa, Frantzisko I.a erregearen etxekoa, 
zeina ezin eder eta onestagoa baitzen30. Luzaz maite izan zuen dama alargun bat, zeina 
hainbertze gurtzen zuen, non, haren grazia ona galtzeko beldurrez, ez baitzen menturatzen ere 
gehien nahi zuenarekin nardatzera. Eta, bere burua edertzat eta maitatua izateko ontzat 
baitzuen, fermuki sinesten zuen damak ardura zin egiten ziona: munduko edozein gizon baino 
maiteago zuela, eta, zaldun batendako zerbait egitera hertsaturik kausituko balitz, 
berarendako soilki izanen litzatekeela, bera baitzen sekula ezagutu zuen beteginena, eta arren 
galdatzen ziola adiskidantza onest harekin kontenta zedin. Eta, bertzalde, segurtatzen zion 
ezen, jakinen balu gehiago nahi zuela eta ez zela arrazoizkoa zenarekin kontentatzen, osoki 
galduko zuela. Gaizo zaldunak, kontentatu ez ezik, arras zorionekotzat zeukan bere burua, 
ikusirik bereganatua zuela halako dama bere ustez onestaren bihotza. Luze joko luke hemen 
zuei kontatzeak nolakoak ziren haren amodio eleak, damarekin zein maiz egon ohi zen eta hura 
ikusteko egiten zituen joan-etorriak. Baina kontua da, ezen, gizagaixo hau, halako su goxo 
baten martiri, zeinetan zenbat eta gehiago erre hainbat eta gehiago erre nahi izaten baita, bere 
martirioa nondik handituko zuen zebilela beti. Egun batez, nahikeria izan zuen zaldiz joateko 
bere burua baino maiteago eta munduko emazte oro baino estimatuagoa zuen dama ikustera. 
Eta, haren etxera heldurik, ea non zen galdetu zuen: erran zioten bezperetatik heldu berria 
izaki oihan aldera joana zela bere zerbitzua osoki bururatzera. Zalditik jautsi eta emaztekia 
zegoen ehiza eremura jo zuen zuzenean, eta han kausitu zituen haren damak, zeinek erran 
baitzioten promenatzera joana zela bakar-bakarrik bide handi batean barna. Gizonak fortuna 
ona ukaiteko nehoiz baino esperantza handiagoak izan zituen orduan. Eta ahalik eta emekienik, 
batere azantzik egin gabe, haren xerka hasi zen alde guzietarik, bakarrik kausitzea desiratuz 
bertze deus baino gehiago. Baina, zuhaitz plegatuz eginiko pabilioi batetik hurbil egon zelarik, 
ezin leku eder eta laketagoa bera, han sartu zen tupustean, nola maite duen hura ikusteko 
luzetsirik dena. Baina sartzerakoan zer kausituko, eta emaztekia etzanik belarretan, bere 
etxeko zaldizain baten besoetan, hain itsusi, zikin eta oies hura, nola zen Riant eder, azkar, 
onest eta gisako. Ez natzaizue hasiko orain gizonaren despita nolakoa izan zen azaltzen, baina 
hain izan zen handia, non izan baitzuen ahala denboraren luzeak edo bertze zernahik itzaltzen 
asmatu ez zuten sua itzaltzeko. Eta, izana zuen amodioa bezainbateko despitez, erran zion: 

—On egin diezazula, anderea! Egun, zure gaiztakeria dela medio sendatu egin naiz, eta 
bai libratu ere zuregan uste nuen onestasunak eragiten zidan samin etengabeaz. 

Eta, bertze adiorik gabe, jin baino zaluago partitu zen handik. Gaizo emazteak ez zion 
bertze arraposturik egin, ezpada bisaia eskuez estali zuen; izan ere, zuen lotsa estali ezinik 

 
30 Dokumentatuta dago Frantzisko I.aren etxean izan zela, 1522an, Rianteko jaun erraten zioten ezkutari bat (François 
de la Forest), gerora kapitain gradua izan zuena. (I. O.) 



 

 

begiak estali zituen, ez ikusteagatik bera, disimulatzeak disimulatze, sobera argiki ikusten zuen 
hura. 

«Horregatik, ene andereok, arren galdatzen dizuet ezen, bete-betean maitatzeko asmorik 
ez baduzue, ez dezazuela itxurarik egin gizon on baten aitzinean, zuen handikeriagatik hari 
nahigabeak ekarriz; zeren hipokritek merezi duten ordaina eskuratzen baitute, eta Jainkoak 
xaloki maite dutenen alde egiten baitu». 

«Egiazki —erran zuen Oisillek—, ederra gorde diguzu egunaren bukaerarako! Eta ez balitz 
guziok egia erratea zin egin dugula, ez dakit sinetsiko nukeen halako kondizioko emazte bat 
hain gaiztoa izatea arimaz, Jainkoaz denaz bezainbatean, eta gorputzez, halako zaldun 
ohoretsu bat mandazain erdeinagarri batengatik uzteraino». 

«Ondikoz!, anderea —erran zuen Hircanek—, jakinen bazenu zer-nolako aldea dagoen 
bizi osoan arnesa jauntzi eta gerlan ibili den zaldun baten eta bere lekutik mugitu ez den sehi 
ongi bazkatu baten artean, aise desenkusatuko zenuke alargun gaixo hura». 

«Ez dut uste, Hircan —erran zuen Oisillek—, diozuna diozula, harengandik neholako 
desenkusarik onartuko zenukeenik». 

«Nik entzun izan dut —erran zuen Simontaultek— badirela emazteak ebanjelistak eduki 
nahi izaten dituztenak haien bertutea eta kastitatea predika ditzaten, eta ahalik eta txerarik 
onen eta pribatuenak egiten dizkietela, segurtatuz ezen, kontzientziak eta ohoreak gibelatuko 
ez balitu, beren desirak betetzeko bidea emanen lieketela. Eta ergel horiek, nornahirekin 
daudela haietaz mintzo direlarik, zin egiten dute eria ere sutan jarriko luketela erre gabe31, 
emazte onak direla erakusteagatik, zeren haiekiko amodioa bururaino esperimentatu baitute. 
Horrela, emakume horiek laudorioak erdiesten dituzte gizon onesten aldetik, eta diren 
bezalako azaltzen dira beren idurikoen aitzinean, horretarako hautatuz mintzatzeko 
ausartziarik ez dutenak; izan ere, mintzatuko balira, ez lieke nehork sinetsiko, arrunt eta 
erdeinagarriak dira eta». 

«Horra —erran zuen Longarinek— lehen ere aditua nuen iritzi bat, gizonik jeloskor eta 
goganbehartsuenengandik, baina ameskeria hutsa duzue; zeren, emazteki gaixoren bati 
halakorik nehoiz agitu baldin bazaio ere, ez da horregatik bertze nehorengan susmatzeko 
moduko deus». 

«Bada —erran zuen Parlamentek—, zenbat eta barnago sartu solas horretan, orduan eta 
gehiago edertuko dute jaun on hauek Simontaultek brodatu digun oihala, eta dena gure bizkar. 
Horretaz, hobe dugu bezperak entzutera joan, ez ditzagun aiduru ukan atzo ukan genituen 
bezain luzaz». 

Han ziren guziak akort izan ziren, eta Oisillek, harat zihoazela, erran zien: 

«Gutarik nehork Jainkoari eskerrak eman behar badizkio gaurko egunez kontatu duen 
istorioaren egiazkotasunagatik, Saffredentek barkamena galdegin beharko dio, emazteen 
kontrako halako itsuskeria bat gogora ekartzeagatik». 

 
31 Jainko epaien aipamena da hori, zeinak Erdi Aroan egin ohi ziren epaiketa edo proba batzuk diren: suak ez du erreko 
egia dioen hobengabea. (I. O.) 



 

 

«Alafede! —ihardetsi zion Saffredentek—, egia dela ene istorioa, entzueraz baldin badakit 
ere. Baina oreinaren erreporta eginen banizue ikusirikoez32, gurutzearen seinale gehiago 
eginaraziko nizueke emazteez dakidanagatik eliza bat sagaratzeko egin ohi direnak baino». 

«Hagitz urrun da damua —erran zuen Geburonek—, kofesioak bekatua gaizkiagotzen 
duenean». 

«Halako iritzi txarra duzunez emazteez —erran zuen Parlamentek—, beren solasaldi onest 
eta harremanetatik kanpo utzi beharko zintuzkete». 

Baina berak ihardetsi zion:  

«Badira ene inguruan emakume batzuk, zeinak, zuk eman aholkuari jarraikiz, gauza onest 
eta bidezkoetarik urrundu eta apartatu bainaute, eta, zer makurragorik erran eta egiten ahal 
banie guziei, ez nuke deus gupidetsiko, eta akuilatuko nituzke halako bidegabean naukan 
hartaz mendeku hartzeko». 

Saffredentek ele horiek erran zituelarik, Parlamente, sudur xingola jarri33, eta, bertzeekin 
batera, elizan sartu zen, non, bezperak ongi joak izanagatik, ez baitzegoen oraino fraiderik 
haiek errateko, entzuna baitzuten ezen pentzean biltzen zirenek ezin gauza atseginagoak 
kontatzen zituztela, eta, nola plazerak otoitzak baino laketago dituenak, hobi batean kukutuak 
ziren haiek ere, ahuspez etzanik, hagitz hesi lodi baten gibelean. Eta hain ongi entzun zituzten 
istorioak handik, non ez baitzuten aditu beren monasterioko ezkila jotzen. Ongi bistan gelditu 
zena presaka heldu zirelarik, halako gisan, ezen hatsa falta baitzitzaien ia bezperak kantatzen 
hasteko. Eta kantatu zituztenean, aitortu zieten, galdetu zietenei zein zen kantu berantiar eta 
gaizki intonatu haien motiboa, istorioak entzuten aritu zirelako izan zela. Horregatik, haien 
borondate ona ikusirik, baimena eman zieten egunero jiteko hesi gibelera, plazer zuten bezala 
jarri eta entzuteko. Afaria alegeraki iragan zen, pentzean bururatu gabe utziak zituzten eleketak 
berrituz, zeinetan arrats osoa eman baitzuten, harik eta Oisille andereak erretiratzeko galdatu 
zien arte, beren izpiritua, pausu luze eta on baten ondoren, erneago egon zedin biharamunean, 
erraten baitzuen hobe zela gauerdia aitzin ordubetez pausatzea ezen ez hiru orduz haren 
ondoren. Eta horrela, abiatu ziren guziak, nor bere ganberara, bigarren egunari fin emanez. 

 

Bigarren egunaren amaiera. 

 
32 “Oreinaren erreporta” ehiza arloko termino bat da: Goizean, ehiza txakur trebatuaren laguntzaz oreina erakarri edo 
bazterraraziko duen lekaioak aipatu erreporta egiten du, abereari buruz dakien guzia erranez; hala, Saffredentek dio 
berak eman dezakeela ikusi duenaren berri (eta ez soilik entzueraz dakienarena). (I. O.) 
33 Txanoari loturiko oihal banda, emakumeek aurpegiaren beheko aldea estaltzeko erabiltzen zutena. (I. O.) 
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