
GALTZAGORRIEN MUNDUAN

Kaixo, nire izena Maialen da, eta atzo gertatu zitzaidana kontatuko dizuet.

Goizean, etxean nengoela, nire gurasoak gauza arraroak esaten ari zirela entzun 
nuen:

-Ezin dugu horrela jarraitu, zerbait egin behar dugu Maialenekin.

Ni oso urduri nengoen, ez nekien zer egingo zidaten, bat-batean nire gurasoak nire 
logelara etorri ziren eta hauxe esan zidaten:

-Maialen sar gaitezke?
-Bai noski, sartu.
-Gauza batzuk esan behar dizkizugu.-esan zidan aitak.

Ni oso urduri eta beldurtuta nengoen.
-Begira Maialen -hasi zen ama- gaurko eguna bakarrik igaroko duzu etxean, baina 
mesedez, ongi portatu.
-Bai ama, noski.

Beno, azkenean, ez zen nik pentsatzen nuen bezalakoa izango.
Nire gurasoek agurtu egin ninduten eta joan egin ziren.
Oso harrituta nengoen zarata arraroak entzuten hasi nintzelako. Sukaldetik zetozen 
eta sukaldera abiatu nintzen. Bat-batean Galtzagorri txiki bat agertu zen.
-Zer egiten duzu zuk hemen? Nor zara?- galdetu nion.
-Ni  zure  galtzagorria  naiz,  eta  nire  mundura eraman behar  zaitut,  lagundu behar 
diguzulako.
-Nork? Nik? Zuei lagundu behar dizuedala? Eta zergatik??
-Ba... begira. Duela gutxi nire neba txikiari zerbait gertatu zitzaion eta hortik aurrera 
maltzur bihurtu zen.
-Eta nola lagundu ahal dizuet?
-Ba, etorkinak gure mundura etortzen.

Azkenean  beraien  mundura  joan  nintzen.  Iritsi  ginenean  guztia  oso  txikia  zela 
konturatu  nintzen,  eta  baita  ez  nintzela  laguntzera  joan  zen  neska  bakarra,  nire 
gelako guztiak zeuden: Naroa, Haizea, Irati…
Uste nuen amets batean nengoela eta gauza arraroak zeudela.



-Ongi etorri gure mundura, neska.
-Galderatxo bat. Hemen nolakoa da janaria?- galdetu zuen Naroak
-NAROA!- oihukatu genuen klaseko guztiok.
Bat-batean norbait zetorrela entzun genuen, galtzagorri guztiak joan egin ziren eta 
bakarrik geratu ginen gu.
-Zer egingo digute?- galdetu nuen beldurtuta.
-Ez dakit- esan zuen Haizeak.
Guztiak  oso  beldurtuta  geunden,  bat-batean  galtzagorri  bat  agertu  zen  baina 
desberdina  zen.  Ez  zen  besteak  bezalakoa,  bat-batean  gogoratu  nintzen  nire 
galtzagorriak esan zidanaz, bere nebari zerbait gertatu zitzaiola eta gero desberdina 
zela.
-Zu maltzurra zara, joan zaitez hemendik oraintxe edo bestela…
-Edo bestela zer?- esan zuen galtzagorriak.
-Ba… ez dakit.
Zurian geratu nintzen. Ez nekien zer esan, bat-batean zerbait piztu zitzaidan eta esan 
nuen:
-Zurekin bukatuko dugu.
-Nola??- galdetu zidan Iratik.
-Ba borrokatzen, noski.
-Bale, borrokatu egingo dugu.

Hasi baino lehen irabazi genuen, ni prestatzen ari nintzen bitartean nahi gabe zapaldu 
nuelako. Galtzagorri guztiak oso pozik atera ziren eta nire gainean bota ziren baina 
bat triste zegoen, nire galtzagorria zen.
-Zer gertatzen zaizu, lagun?
-Ba nire neba hil egin dela.
-Barkatu, baina nik hau daukat, eta esan zidaten hura edaten bazuen berriro bere 
onera itzuliko zela.
-Eman mesedez.
Eman genion, eta 20 segundo eta gero bere onera itzuli jarri zen.
Gutxika-gutxika desagertzen hasi ginen, eta geroago etxera bueltatu nintzen, justu 
gurasoak etortzen ari zirenean.
Beno, azkenean guztiok pozik bukatu genuen.
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