KAIXO!!!
Onintza naiz, baina denek Onin deitzen didate. Hamaika urte ditut, eta Erik izena duen neba
biki bat. Elkarren antza dugula diote denek,
baina ez da egia, ez erabat. Erikek gogoko ditu
barazkiak; nik, ordea, ezin ditut begien aurrean
ikusi. Eskerrak Erikek ezkutuan nireak ere jaten
dituen.
Nik abentura-liburuak irakurtzea maite dut,
eta Erik ez da unetxo batez ere eserita egoteko
gauza bateria jotzeko ez bada.
Anbotoren magalean dagoen baserri batean
bizi gara, Mari jainkosaren mendian. Gure aita
Jon erlezaina da. Erlauntz pila bat ditu eta astronauten modura jantzi ohi da. Eta gure amak
Tina izena du. Zientzialaria da, baina gehien
gustatzen zaiona surfa egitea da.
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EZAGUTU NAHI AL DITUZUE
GURE LAGUNAK?

Sara

Adina: 11 urte
Mendia baino nahiago du hiria.
Ez du jasaten lokatza sandalietan, ezta soineko dotoreak zikintzea ere. Eriki gustatu egiten
zaiola uste dut, elkarren inolako
antzik ez duten arren. Baina oso
jatorra da, eta horixe da inporta
duena, ez?

Aimar

Adina: 10 urte
Beti pozik egoten da,
gelan gehiegi hitz egiteagatik jolas-ordurik gabe
zigortzen dutenean ere
bai. Ez dakit nola egiten
duen, baina onena da
igarkizunak asmatzen.
Gainera, besteok nekatuta gaudenean, bera beti
egoten da prest aurrera
jarraitzeko.
Esaldirik gogokoena: Lortuko dugu!

Esaldirik gogokoena: Asko falta
da iristeko?

Ainara

Adina: 11 urte
Txinan jaio zen, eta bi urterekin
Atxondora etorri zen bizitzera. Ainara inguruan badabil, dibertsioa ziurtatuta dago. Ez du inoiz irribarrea
galtzen, ezta haserre dagoenean ere.
Tabletarekin ibiltzen da beti eta ideia
bikainak izaten ditu.
Esaldirik gogokoena: Ni, prest!
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Ziur badakizuela zer den Halloween festa. Kalabazak, goxokiak, ziria ala saria... Noski, eta ziur
beldurrezko mozorroak janzten dituzuela data
hori iristen denean. Estatu Batuetan Halloween
sortu baino askoz lehenago, europarrok jada ospatzen genuen festa hori. Bazenekiten?
Euskaraz Gau Beltza edo Arimen Gaua deitzen
diogu, eta, urte luzez ahaztuta egon bada ere,
gero eta herri gehiagotan ospatzen da. Gurean
ere bai. Mozorro berezi batzuk janzten ditugu...
Bueno, gero kontatuko dizkizuet xehetasunak.
Baina, orrialdea pasatu eta irakurtzen hasi baino lehen, gauza bat jakin behar duzu: oraingoan,
beldurra pasatuko duzu. Handia? Ez hainbestekoa ere, baina sustoren bat edo beste hartuko
duzu. Lagunduko diguzu etxe sorgindu batetik
ihes egiten? Etorriko zara gurekin madame Galette madarikatuari aurre egitera?
Pasatu orria, ausartzen bazara! Ospatu dezagun
elkarrekin gau magiko hau!
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GAU MAGIKO BAT
—Leku batzuetan Gau Beltza deitzen diote, beste batzuetan Arimen Gaua, baina badira
izen ingelesa nahiago dutenak ere: Halloween.
—Amamak misterioz begiratu zigun, eta begia
kliskatu zigun—. Eta, badakizue zer? Izenak ez
dio axola. Garrantzitsuena beldurra pasatzea da.
—Amama! Gero ez dute lorik egingo! —egin
zion errieta gure aitak atean agertuz. Erlezain-jantzia zekarren eskuan. Arratsalde osoa
zeraman zulo bat josi nahian; izan ere, erleak
zulotik sartzen zitzaizkion, eta batzuetan ziztatu egiten zuten.
Erik, amama eta hirurok tximiniaren ondoan
geunden. Enbor potolo bat zegoen sutan, eta
sugarrek suzko munstro baten besoak ziruditen.
Leihotik, Anboto mendiaren silueta ikusten zen,
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sagarrondoen adar biluzien artean.
Zerua aspaldi samarretik zegoen beltz. Beltz,
eta izarrik gabe, hodeien atzean ezkutatuta zeuden-eta. Kanpoan hotz handia egiten zuen, baina, gutxienez, atertu zuen.

ateratzen ginen, lastozko kapeluak edo txapelak
jantzita. Baserriz baserri ibiltzen ginen...
—Ziria ala saria! —oihukatu nuen.
Amamak barre egin zuen.

—Aita, utziozu jarraitzen. Halloweeneko istorioak kontatzen ari zaigu. Dagoeneko handiak
gara, eta ez dugu amesgaiztorik izaten.
—Egin ba nahi duzuena, baina gero ez nazazue esnatu beldurrak bazaudete.
Eta joan egin zen, bere jantzia eta jostorratza
hartuta. Amamak hizketan jarraitu zuen.
—Jende askok uste du festa hori Estatu Batuetan asmatu zutela, baina ez da hala. Europarrek eraman zuten hara tradizioa. Amerikarrak
kalabazak husten eta aurpegi beldurgarriak
egiten hasi aurretik, hemen jada bazen ohitura
hori. Ni txikia nintzenean, eta pentsa zenbat
urte pasatu diren, gure amak munstro bihurtzen
zituen arbiak. Eta, etxean arbirik ez genuenean,
baratzean aurkitzen zuena erabiltzen zuen.
—Benetan?
—Jakina. Eta izara zaharrekin mozorrotuta
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—Gutxi gorabehera. Baina hemen intxaurrak edo
gaztainak eskatzen genituen; gozokien kontu hori
geroago iritsi zen —argitu zigun irribarre batez.
Bat-batean, txirrinaren soinuak atera gintuen
gure ametsetatik.

- 11 -

—Nor ote da? —galdetu zuen Erikek aterantz
abiatuz.
Ireki orduko, jauzi bat atzera egin eta danbateko batez itxi zuen atea. Mamu bat ikusi zuela
zirudien.
—Zer gertatzen da? —galdetu nion berarengana hurbilduz.
Nire nebak bularrera eraman zuen eskua. Ikararen ikaraz, zurbil-zurbil zegoen.
—Ia ahotik atera zait bihotza!
—Baina nor da? —tematu nintzen.
Erikek serio-serio begiratu zidan. Hasieran isilik geratu zen, baina azkenean ahoa ireki zuen.
—Munstro bat, Onin. Munstro bat da!
Berriro jo zuten txirrina.
Ireki beharrean, oin-puntetan jarri eta behatxulotik begiratu nuen.
—Ai ama... Zer da hori?
Atearen bestaldean, buru biribil handi bat zegoen, elurra bezain zuria eta begi beltz-beltzekoa. Beldurra ematen zuen.
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—Kontuz ibili. Atea ez zaio edonori ireki behar
—esan zigun amamak guganaino etorriz—. Ea,
Onin, utzi ikusten.
Gure amama behatxulora hurbildu zen, eta
algaraka hasi zen berehala. Gero, atea ireki
zuen, Erik eta biok haren atzean ezkutatzen ginen bitartean.
—Kaixo —agurtu gintuen bisitari misteriotsuak.
—Aimar? —galdetu nuen haren ahotsa ezagututakoan.
—Gustatzen nire mozorroa?
Lastozko kapelu zahar bat zeraman, eta aurpegia oihal zuri batez guztiz estalita. Ikusteko,
bi zulo eginak zizkion begien parean.
—Gustatu, gustatu... ez —aitortu nuen—. Oso
beldurgarria da.
—Hori da ba kontua, ez? Biharko da —azaldu
zigun Aimarrek.
—Bikaina da. Nik ikaragarri gogoko dut —txalotu zuen amamak—. Horrelakoak ziren mozorroak ni txikia nintzenean. Horretaz ari nintzaien, hain zuzen ere.
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—Non daude zuen mozorroak? —jakin nahi
izan zuen Aimarrek.
Erik biratu egin zen berearen bila joateko.
—Ez zatoz, Onin?
Ezetz esan nuen buruaz.
—Nahiago dut sorpresa izatea.
Nire nebak hobeto pentsatu zuen.
—Arrazoi duzu. Horrela beldur handiagoa
emango dugu!
—Baina nik erakutsi dizuet neurea...
Aimarrek arrazoi zuen. Guk ikusi genuen haren mozorroa, eta horrek abantaila ematen zigun.
—Aaaados. Erakutsiko dizkizugu —erabaki
nuen.
—Ni, lehenengo! —esan zuen Erikek gure logelarantz korrika.
Pinttok, tximiniaren ondoko saski batean erdi
lo, burua altxatu zuen. Pentsatu nuen lasterka
abiatuko zela nire nebaren atzetik, baina, aharrausi egin, eta begiak itxi zituen berriro.
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Ez badago saltxitxarik edo txango-planik, ez
da mugitu ere egiten. Are gutxiago baldin eta
sua piztuta badago!
Izugarri atsegin du suaren beroa. Batzuetan
hain gertu jartzen da, beldur izaten baikara
txinpartaren batek ez ote dion ipurdia erreko.
—Gurekin eramango dugu? —galdetu zuen
Aimarrek txakurrari burua laztanduz.
—Noski. Pinttok gustura hartzen du beti paseotxo bat —erantzun zuen amamak.
Eriken urratsak entzun ziren eskaileretan
behera. Bazetorren.
—Tatxan! —esan zuen, jauzi batez gure aurrean jarriz.
—Spiderman? Berriro? —isekaz Aimarrek—.
Ez da beldurgarria.
—Egia da, Erik. Arropa horrek ez du batere
beldurrik ematen. Eta hiru urte dira mozorro
bera janzten duzula. Ez al da aldatzeko garaia?
—gaineratu nuen nik.
—Itxaron! Oraindik ez duzue maskara ikusi.
Nire nebak beherantz tiratu zion buruan zuen
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maskarari, baina Aimar eta biok barrez lehertzea baino ez zuen lortu. Txiki-txiki geratzen zitzaion, eta odolki gorri bat ematen zuen.

JAJAJAJA.
Barrearen barrez, ia pixa ere egin genuen.
—Ondo da —erabaki zuen Erikek gogo txarrez—. Txorimaloz mozorrotuko naiz.
Amamak txalo jo zuen.
—Hori bai ideia ona. Etxean egindako jantziek
ematen dute beldur handiena. Horixe egiten genuen ni txikia nintzenean. Nire ohearen ondoan
bada kutxa bat arropa zaharrez betea; balioko
dizuete.
Erikek eta biok korrika igo genituen eskailerak.
—Itxaron hemen, Aimar!

—Kendu hori, Erik —esan zion amamak.

Mozorroak janzten genituen bitartean, amama sukaldeko armairua irekitzen entzun genuen. Aimarri txokolatezko galletak eskaintzen
ari zitzaion. Ikaragarri gustatzen zaizkio. Gauza
izango litzateke ontzi bete galleta berak bakarrik jateko. Eta minutu bat baino gutxiagoan!

Baina ez zuen astirik izan, maskararen josturak lehertu egin ziren-eta. Lehenik, belarri bat
agertu zen, gero bestea, eta azkenerako nire nebaren aurpegi osoa.

Egunen batean bisitan joaten bazaizue, ez
egin proba.
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Galletarik gabe geldituko zinatekete!

Erikek koadrodun alkandora bat jantzi zuen,
eta gerrikoaren ordez soka bat zeukaten galtza
batzuk. Nik patata-zaku bat aukeratu nuen.
—Lagundu erratzaren makila jartzen —eskatu zidan nebak.
Huraxe zen txorimalo-mozorroaren azken ukitua. Ondo lotu nion makila, beso-zabalik gera zedin.
—Eta ematen dizkiguten goxokiak jan nahi
badituzu? —galdetu nion.

Esku bat ahora eramaten saiatu zen Erik, baina alferrik.
—O, ez... Zer egingo dugu? A ze mozorro deserosoa.
—Ez kezkatu. Ahora emango dizkizut nik.
Ez dakit ideia oso ona iruditu ote zitzaion. Jarri zuen aurpegia ikusita, ez dut uste, baina ez
zitzaion irtenbide hoberik bururatu.

Jaitsi ginenean, Aimar atzamarrak miazkatzen ari zen, txokolate-arrastoak garbitzen.

egongelan agertu berri zen izara-aurpegiko
munstro hura ez zuen batere gogoko.

—Uau! Horrela askoz hobeto —esan zuen gu
ikustean.

—Nik uste dut inbidiaz dagoela —iritzi zion

—Eta hori zertarako da? —jakin nahi izan
zuen Erikek amamak eskuan zuen izara puska
seinalatuz.
—Zatoz. Ikusiko duzu —erantzun zion amamak. Gero, buruan ipini zion nire nebari—. Maskara bat da.
Ezetz asmatu zer gertatu zen orduan?
AU! AU! GRRRRRRRRR!
Bai. Pintto zen. Zaunkaka hasi zitzaion ero
moduan. Ez zen harritzekoa.
—Ni naiz, tontolo! —lasaitu nahi izan zuen
Erikek.
AU! GRRRR!
—Lasai, Pintto. Erik da —esan nion nik, bizkarreko pare bat emanez.
GRRRRRRR!
Ez zegoen txakurra baretzeko modurik. Gure
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amamak beste oihal zati batean begi batzuk
moztuz—. Zatoz hona, Pintto!
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Txakurrak obeditu egin zion, eta, konturatzerako, hark ere maskara bat zeukan buruan.
Superbarregarri zegoen, baina ederki haserretu zitzaigun. Muturra astindu eta astindu aritu
zen harik eta mozorroa kentzea lortu zuen arte.
Gero, hortz artean tximiniaraino eraman, eta
sutara bota zuen.
—Ba zoragarri geratzen zaizu, Pintto. Burugogor hutsa zara —esan nion nire maskara probatzen nuen bitartean.
Aimarrek ere jarri zuen berea.
—Zoragarri zaudete —esan zuen amamak
pozik—. Orain gauza bakarra falta zaigu...
—Irits dadila laster Arimen Gaua! —bukatu
genuen denok batera.

ARIMEN GAUA
Azkenik iritsi zen urriaren 31.
Egun hartan, eskolan, kirioak dantzan genituen
denok. Jaionek ez dakit zenbat aldiz hartu zigun
kargu. Isildu zaitezte behingoz, buka itzazue ariketak, jaitsi ilargitik eta begiratu arbelera...
Eskolatik irtendakoan jantziko genituen mozorroetan geneukan burua. Gutako inork ez
zuen kontzentratzea lortzen.
Gertatuko zitzaizuen inoiz zuei ere.
Eta, orduan, eskolen amaierako txalaparta
entzun zen.
—Tira, zoazte. Ondo pasa gaur gauean, eta
hurrengoan zintzoago etorri —hasi zen esaten
Jaione, baina ezin izan zuen bukatu, ordurako
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