
INDIAKO ABENTURA 

Ni  Maialen deitzen  naiz. Oso abenturazalea naiz. Oso azkarra  ere banaiz, lehoi bat 
bezalakoa. Ni ez naiz leku finko batean bizi. Leku batera joaten naiz eta gustatzen 
bazait geratzen naiz eta ez bazait gustatzen  gutxiago geratzen naiz. Orain Erriberrin 
nago. Kontatuko dudan historia niri gertatu zitzaidan bidai batean.

Indian nengoen, bigarren eguna zen eta lagun ona egin nuen. Bertakoa zen baina ez 
dut  gogoratzen nola zeukan izena. Hau esan zidan:

- Orain dela urte asko, mutil bat tenplu batera joan zen. Hor harri bat hartu zuen, 
berdea zen, distiratsua eta oso polita. Baina ez zen harri bat normala, tenpluaren 
bihotza zen. Geroztik gauetan, fantasma bat herriko etxez etxe joaten da bihotza 
hartzera. Ikusten badu norbaitek harria edo bihotza duela, jabetuta egongo da.

Nik esan nuen oso beldurtuta:

- Hori egia al da?

Baietz esan zidan. Gau horretan oso beldurtuta nengoen. Lo egitean fantasma bat 
ikusi nuen. Berehala harria edo bihotza neukala  konturatu nintzen. Bidai  batean, 
duela urte asko, hartu nuen. Hurrengo egunean  oso beldurtuta nire lagunari esan 
nion:

-  Nik bihotza daukat.

Bera pentsakorra geratu zen, eta bost minutu eta gero esan zuen:

-Plan bat daukat! 

Ni fidatu nintzen. 

Hurrengo gauean  bere plana egin genuen, hauxe zen: bihotza edo harria nahigabe 
hartu nuela fantasmari esango nion. Eta gero emango nion. Biak oso urdurik 
geunden. Fantasma kusi nuenean esan nion oso beldurtuta:

- Kaixo ni Maialen naiz, tenpluaren harria edo bihotza nahigabe hartu nuen.

Fantasmak hau esan zuen oso haserre:

- Zuk izan zarela!! Orain zigor bat izango duzu.

Nik esan nion oso beldurtuta:



-Zigor bat jarri baina ez jabetu.

Fantasma barrez  hasi zen eta esan zuen:

-Ez zaitut jabetuko  esan didazulako zigor bat ere ez dizut jarriko baina ez egin berriz 
berdina. Oso polita den harri bat ere emango dizut baina ez da tenpluaren  bihotza. 

Ni oso pozik jarri nintzen zigor bat izan behar ez nuelako. Baita nire laguna ere oso 
pozik zegoen bere herrian ez zelako  izango  fantasmarik gehiagorik. Nik 
fantasmaren laguna egin nintzen. Orduz geroztik fantasmaren laguna naiz. Eta ez 
ditut hartzen nireak ez diren gauzak. Orain Indiara asko joaten naiz nire laguna eta 
fantasma ikustera.  

KATUTXO


