
NOLA IRITSI ZIREN ERRALDOIAK… 

Urrutiko lurralde batean bizi ziren lagun handiak ziren lau erraldoi. Dena elkarrekin egiten zuten: 

jolastu, ikasi, eskolara joan… Haien adiskidetasunak erraldoi gaizto baten jeloskortasuna eta 

inbidia piztu zituen, eta madarikazio bat bota zien: ez zuten oinordekorik izanen eta, okerragoa 

zena, munduko erraldoirik tristeenak izatera kondenatu zituen. 

- Ene bada! -kexatu ziren-. Ezin izango dugu seme-alabarik izan! eta okerragoa dena, beti 

triste egongo gara. Ezinezkoa da, beti alaiak izan gara! Irtenbide bat bilatuko dugu, ezin 

gara ezer egin gabe gelditu. Ziur konponduko dugula. 

Atsekabeturik, hilabete luze eta mingarri bat igaro zuten, bueltak eta bueltak emanez irtenbidea 

aurkitu nahian. 

Goiz batean, lau erraldoiak herriko plazan elkartu ziren eta hauetariko batek esan zuen: 

- Gauza bat bururatu zait. 

- Esan, esan! -eskatu zioten lagunek-. 

- Ez dakit aukerarik onena ote den, baina nire ustez gure lurraldetik atera eta mundua 

ikusi beharko genuke, agian horrela, bidaian gauden bitartean madarikazioaren 

konponbidea aurki genezake. 

Zalantza handiak zituzten, ez zuten oso garbi, ez ziren inoiz herritik atera eta are gutxiago 

lurraldetik, baina azkenean joateko erabakia hartu zuten. 

Hurrengo goizean bidaiari ekin zioten. Oso urduri zeuden, baina haien etxeetatik urrundu ahala, 

pausoz pauso, alaiago eta gogotsuago zeudela nabaritzen hasi ziren. 

Ibili eta ibili, mendiak igo eta jaitsi, ibaiak gurutzatu, herriak eta hiriak zeharkatu… Hotz eta bero 

handi pasatu zuten, baina ez ziren gogogabetu, haien patua aldatuko zuen zerbait edo norbait 

aurkituko zutela baitzekiten. 

Egun batean, herri txiki baten kanpoaldean, hura desberdina izango zela sentitu zuten beren 

bihotzetan. Elkarri begiratu, eta erraldoietako batek esan zuen: 

- Agian hau izanen da gure bidaiaren amaiera. 

- Nik ere hala uste dut -komentatu zuen beste erraldoi batek-. 

- Leku hau berezia delakoan nago, baina jarraitu aurretik atseden hartu beharko genuke 

eta bihar, indarrak berrituta, herrian sartu eta bertako jendea ezagutu. Agian zortea 

izango dugu eta hemen gera gaitezke. 

Hurrengo egunean, iraileko goiz eguzkitsu eta eder batean, plan bat burutu zuten. Nerbioak 

airean, baina erabaki handi batekin, herrian barneratu ziren. Berehala musika polit bat heldu 

zitzaion belarrietara. Oso soinu ona zen, festa hotsa! Aurrera jarraitu zuten gaita doinuen atzetik, 

hiru gaitari txiki aurkitu arte, zelako sorpresa! Ez ziren erraldoiak. 

Pieza bukatu eta erraldoien presentziaz ohartzean, gaiteroak zur eta lur geratu ziren, hori 

tamaina! Zein nolako altuera! Orduan erraldoietako batek, adoretsu, esan zuen: 

- Egun on. 

Inork ez zuen erantzun. Gaiteroak mutu geratu ziren. Erraldoietako batek, lagundu nahian:  



Kanpokoak gara eta leku baten bila gabiltza geure burua ezartzeko eta gure alaitasuna 

berreskuratzeko. 

Gaiteroak harriturik zeuden, benetan erraldoiak ziren! Baina laster ohartu ziren ez zutela kalterik 

egiten eta egia esaten zutela. 

Gaiteroek berriz ere haien gaitak jo zituzten, eta une horretan zerbait zoragarria gertatu zen: 

erraldoiak solemnitate handiz mugitzen hasi ziren! dantza bat zen, gaita musika horretarako 

egina zegoela uste zen dantza bat. 

Herria esnatzen hasia zen, eta minutu gutxiren buruan herritar asko leihoetatik begira zeuden, 

bitxienak alde batetik bestera zebiltzan, pertsona handi batzuk gaiteroen konpasean dantzan ari 

zirela esanez. Pertsona ausartenak gehiago hurbiltzen ziren gaiteroengana eta lau 

erraldoiengana. Neskak eta mutilak korrika zebiltzan kaleetan, kantuan eta dantzan … 

Musika gelditu egin zen une batez, jende harritua lasterka hurbildu zen erraldoien ingurura eta, 

nahiko lotsatiak zirenez, apur bat gorritu egin ziren, baina gero eta poz handiagoa sentitzen 

zuten. Zerbait gertatu zen, ordu batzuk lehenago ezinezkoa zirudien zerbait: bizitzeko leku on 

bat aurkitu zuten, eta alaitasuna sekula galduko ez zutela sentitzen zuten. 

Erraldoietako batek bertan zeuden pertsonak agurtu zituen: 

- Egun on guztioi, bide luze bat egitetik gatoz, etxe baten bila, eta uste dut… jada aurkitu 

dugula, arazorik ez badago, hemen gelditu nahiko genuke. Baina norbaitek esan 

geniezake nola deitzen den herri hau? 

Mutiko bat hurbildu zen jendearen artetik eta, erraldoiari gonetatik tira eginez, esan zien: 

- Herri hau UHARTE da eta denoi gustatuko litzaiguke zuek hemen gelditzea. 

Musikak berriro jo zuen eta egun hartan herria festa izan zen, festa handi eta sonatua, denek 

dantzatu eta kantatu zuten egun osoan zehar. Iluntzean, herriak erraldoiei aterpea eskaini zien, 

afari handi bat eta ohe handi batzuk eman zizkieten, eta atseden hartzeko eskatu zieten, 

hurrengo egunean berriz ere herriko gaiteroekin eta haurrekin dantzatzera irten zitezen. 

Nekatuta zeuden! Baina zeinen zoriontsu sentitzen ziren! 

Ordu bete baino ez zeramaten lotan, zarata ezagun batek esnatu zituenean. Erraldoi gaiztoa zen, 

bai, bai, sorginkeria bota ziena eta bere erruz herrialdetik alde egin behar izan zutena. 

- Zoaz, atera gure bizitzetatik -oihukatu zieten-. 

Erraldoi gaiztoa harrituta geratu zen erakutsitako ausardiagatik, eta mehatxu egin zien. 

- Nire sorginkeria hautsi duzue, eta alaitasuna berreskuratu zuen adiskidetasunari esker, 

baina oraindik min egin diezazueket. Baina orain banoa eta ez nauzue sekula gehiago 

ikusiko. 

Gau hartan erraldoiak lo sakon eta lasai batean murgildu ziren … 

Hurrengo goizean, esnatzerakoan zerbait arraroa gertatzen zitzaiela sentitu zuten, sorginkeria 

berri baten menpe zeuden. Erraldoi gaiztoak haien gorputzak zurezkoak bihurtu zituen eta 

eskuak zein burua kartoizko. 



- Ene bada! Berriro ere ziria sartu digu -esan zuten atsekabeturik-, baina oraingoan ezin 

gara mugitu ere egin. 

Logelako atea zabaldu zen eta lauek ikusi zuten aurreko egunean baino jende gehiago zegoela , 

denok zain zeuden, urduri, berriro ere haiekin dantzan egin nahi zuten herriko kaleetatik barna. 

Ez zen inor ateratzen. 

- Lokartuta egonen dira -esan zuen bizilagun batek-. 

- Leher eginda egonen dira -aipatu zuen beste batek-. 

- Goazen esnatzera -esan zuen neska batek berantetsi- berriro ikusi nahi ditut. 

Jendea logelan sartu zen, ez zuen inork ezertxo ere ulertzen, lau erraldoiak zutik zeuden, baina 

ez zuten hitzik egiten, ez ziren mugitzen, haien aurpegiak eta eskuak kartoizkoak ziren. Mutiko 

batek gona altxatu zien eta ikusi zuten gorputzak zurezkoak bihurtu zirela. 

Denak mutu zeuden, inork ez zuen txintik ere esaten, aurpegiak goibel zituzten, orduan oso 

gauza polita gertatu zen. Danbor hotsa entzun zen eta, segidan, gaita batzuk hasi ziren joka. 

Herriko mutil batzuk sartu ziren, kontu handiz jaso zituzten gonak eta, barrura sartu zirenean, 

haien egurrak indarrez hartuz, altxatu eta mugitzen hasi ziren. 

Harmonia handiz eta berriro ere herriko kaleetan, zalaparta handia sortu zen, gaitek ez zioten 

sona egiteari utzi eta lau erraldoiek ez zioten dantzari utzi egun osoan zehar. 

Gauean, herriko gazteek handik aurrera beraiena izanen zen  etxera eraman zituzten. Han lo 

egingo zuten, beste urtebetez jaiak noiz iritsiko zain, eta horrela, goizero herriko kaleetan zehar 

dantza egitera irten, etengabe dantzan eta dantzan, haien garraiolariek eramanda eta, batez 

ere, herriko haurrek jarraituta. 

Gau hartan konturatu ziren inoiz ez zirela berriro bakarrik geratuko, zeren eta, nahiz eta erraldoi 

gaiztoak egur eta kartoi bihurtu, ez zekien inoizko oparirik onena egin ziela, beti egongo zirelako 

musikaz eta jendearen berotasunaz inguratuta, eta beti zoriontsuak izango zirelako, zeren urtero 

eta egoera berezi guztietan, gaita baten musika entzungo zuten eta haien soinuetara dantzatuko 

zuten eztitasunez eta solemnitatez. Inoiz ezingo lirateke triste sentitu; izan ere, erraldoi bat 

kaleetatik ateratzen den bakoitzean, neskato batek eskua ematen dio, mutiko batek musu bat 

ematen dio eta baten batek bere txupetea oparitzen dio. Erraldoi batentzat hori da 

zoriontasuna. 

Horregatik, jaien amaieran, erraldoiak makurtu egiten dira eta haurrei musu ematen diete, 

belarrira esateko ez daudela triste, datorren urtean berriz ere kaleetan zehar aterako direla eta 

goizero eurekin dantzatuko dutela. 

AMAIERA 


