
Amonaren ipuin magikoak
JOSEBA EROSTEGI BIDAGUREN

'ELTZIKORTA'



www.literaturakoadernoak.org

E U S K A L  E R R E P R E S A L I A T U  P O L I T I K O E N
L I T E R A T U R A  K O A D E R N O A K



COPYLEFT
Publikazio hau copyleft erakoa da. Beraz, bere edukiak zabaldu, aipatu eta hitzez hitz kopiatu 
daitezke, osorik zein zatika, edozein medio erabiliz eta edozein helburu lortzeko, ohar hau man-
tentzen eta jatorria aipatzen den bitartean.

www.literaturakoadernoak.org

LEGE GORDAILUA. DEPÓSITO LEGAL. DÉPOT LÉGAL: 

EGILEA:
Joseba Erostegi Bidaguren 'Eltzikorta'
1953.09.07
Antzuola

1997.01.07an atxilotu zuten. Alcala-Mecon izan ondoren, Herrera de la Mancha 
presondegira eraman zuten eta bertan daukate gaur egun.

IRUDIAK:
Lorea Erostegi Fernandez

Centro de Cumplimiento Herrera de la Mancha
Ctra. de Armarsill, s/n.  
Apdo. 77
13200 Manzanares  
Ciudad Real



www.literaturakoadernoak.org

E U S K A L  E R R E P R E S A L I A T U  P O L I T I K O E N
L I T E R A T U R A  K O A D E R N O A K

Amonaren ipuin magikoak



       4

Protagonista
Protagonistaren laguntxoa
Herria
Mendia

OHARRA
Hutsune batzuk topatuko dituzu 
testuan, kolore ezberdinekin.  
Kolore bakoitzean, zuk zeuk hautatu 
eta hutsunean bertan idatzi beharko 
dituzu zeure protagonista, haren 
laguna, herria eta gertu daukan 
mendiaren izenak.
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Hitzaurrea
Ipuineko ontziak, kontakizuneko protagonistak urrutiko lurraldera eramaten dituen 
bezala, Mirentxin ontziak mila bidai egiten ditu etxekoak eta lagunak eramanaz 
elkartasunaren eta maitasunaren bideetatik sakabanaketaren lur arrotzera, bisita 
bakoitza egun magiko bihurtuz. 

Espetxealdian bidelagun izan ditudan emazteari, senideei, lagunei eta  
Mirentxinekoei omenaldi xumea eginez, eskaintzen diet ipuintxo hau maitasunez. 
Joseba Erostegi    
                                                                        
Mirentxineko gidariei, eskerrik asko zuen elkartasunarengatik.
Senide eta lagunei. Udane, Julen, Aiala eta Enararentzako keinu berezi bat,  
eta nola ez ilusioz eta maitasunez egindako lana argitaratzeagatik,  
Ataramiñeko lagun guztiei.
Lorea Erostegi



Euskal Herriko umeok ipuinak maite dituzuelako,  
kontatzera goaz                        ko eta                         mendiaren magalean,  
baso ondoko IPUINDEGI izeneko etxetxoan hasten den                         eta
                      ren bidai magikoa. Adi-adi entzun, gero amets goxo egiteko.

Ipuindegi etxetxoan bizi zen amona maitagarri irribarretsua,  
inguruko umeei ipuinak kontatzen zizkielako asko maite zuten guztiek.

                        eta                          ere han egoten ziren amonak kontatzen  
zizkien ipuinak liluratuta entzuten: 

Anbotoko Marirenak, Jentil indartsuenak, Basandere eta Basajaunenak,  
baita berak munduan zehar egiten zituen bidai magikoenak ere.

Egun baten,                         eta                         amonari galdetu zioten:

– Egia da bidai magiko guzti horiek egin dituzula?                                                                                
– Bai horixe! –erantzun zien amonak.
– Guk ere bidai magiko bat egitea nahi dugu!
– Eskolan jai daukazuenean etorri zaitezte eta bidaiatxoren bat egingo dugu.
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Eskolan jai eguna zelarik, bidaia egiteko irrikaz, Ipuindegira joan ziren 
poltsatxo banarekin.

Han zegoen gure amona maitagarria umetxoak itxoiten,  
musu bana eman ondoren, nora joan nahi zuten galdetu zien.

Batek Afrikara lehoiak ikustera; eta besteak, Australiara kanguruak  
eta koalak ikustera.

Amonak orduan: 

– Leku batera bakarrik joan gaitezkeenez, gauza bat egin dezakegu:

Munduko mapa mahai gainean ipini eta begiak itxiko ditut,  
nire hatzak zapaltzen duen lekura joango gara. 

Hatza dantzan jarri  eta XIDANE izeneko uharte txiki baten ipini zuen. 
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Amonak etxeko sotora eraman zituen eta han ikusi zuten gurpildun itsasontzi 
moduko bat. Amonarekin batera, ontzi kaskoari bultza eginez atera zuten etxe 
aurreko atarira.

– Hau bai itsasontzi arraroa! –esan zioten amonari.

– Ez, ez, hau ez da itsasontzia, HAIZEONTZIA da. Sar gaitezen barrura!

Behin barruan, amonak bere poltsatxotik txirula bat atera eta doinu batzuk  
jo zituen. Ondoren bertso motz bat abestu zuen:

Ipar Hegoko haizeak batuz

etor zaitezte honaino

guri indartsu bultza egiteko

XIDANE uharteraino.

Berehala HAIZEONTZIA ikara egiten hasi eta haize zurrunbilo batek   
gora-goraka eraman zuen.
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Hodei artean zeudelarik, inguruko 
mendiak ikusten zituzten Haizeontzitik.  

Amonak eskua Anboto mendirantz 
luzatuz, zera esan zuen:   
                                                                
– Mendi horretako haitzuloan bizi da 
Mari, eta hortik su-bola bihurtuz beste 
mendietaraino joaten ikusi dutela esaten 
dute ingurukoek. 
                                                        
Berehala, Irati basoa ikusi zuten eta, 
amonak Basandere eta Basajaun nortzuk 
ziren kontatu zien.
                                                                                                                 
Han egongo ziren ziur asko, baina ez 
ziren agertu. Hortik ibiliko ziren ardiak 
eta arkumeak zainduz  
artzainei laguntzen.
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Haizeak Haizeontziaren oihalei putz eginez, ziztu bizian zihoazen  
Ori mendiaren gainetik, beti elurtuta zeuden menditzarren artetik. 
    
Xidane uhartera iritsi zirenean, zain zituzten bertako biztanleak,  
eta... "Xuri! Xuri!” (Kaixo! Kaixo!) esanez, eta herrixkakoek ohitura 
zuten bezala, euren sudurtxoak gure laguntxoen sudurtxoekin igurtziz 
ongietorria egin zieten.

Ondoren, aurkezten hasi ziren.   

– I bixa arami Mai! –“Amona Mai naiz!”.
– I bixa Tzu! –“Tzu dut izena!”–irribarretsu mutikoak.
– I bixa Li –“Li dut izena!”- neskatilak, iritsi berriei sudurra igurtziz.

Eta horrela herrixkako guztiak, sudur puntaz agurtu arte.
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Amona eztulka zebilen eta ezin zuen hitz egin. Arami Mai-k (amona 
Mai-k) bere etxera eraman zuen, eta su ondoan zegoen eserleku baten 
eseri zen epel-epeletan egoteko.                         eta                          
han zeuden amonaren ondoan, Li eta Tzu neska-mutiko irribarretsuak 
etorri ziren haien bila eta Tiroxi! Tiroxi! (“goazen, goazen!”) esanez 
                       eta                         laguntxo berriekin abiatu ziren.



Li-k eta Tzu-k uharte guztia erakutsi eta bertako hizkuntzan izen berriak ikasi 
zituzten. Beti euren inguruan zebilen lorotxo berritsu bati                         eta                                
                       euskarazko hitz batzuk irakatsi zizkioten eta lorotxoak, “kaixo!”-  
“agur!” esaka, hitzok errepika eta errepikatuz egin zuten herrixkara itzulerakoa.

                       eta                         ikasi zituzten hitzak:

MIXU: IZURDEA   ARAMA: AITONA  I: NI 
XAMA LEI: OSO ONDO  ARAMI: AMONA  IXO: ZU 
TIROXI TA: GOAZEN HARA KAIO: AITA   IROXI: GU 
TAI: ETORRI    KAI: AMA   MIX: SUA 
TIROXI: GOAZEN   LAI: UMEA   LUXO: LURRA
TA: HARA    XIRU: ETXEA   UXO: FRUTAK
KIMAI: AGUR    GOXI: JAN   KIRO: TXIMUA
XUXI: KAIXO    XULI: LO   XOROTXU: LOROA
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Li eta Tzu-rekin hondartzara joan ziren. 
  
Li-k ura erakutsiz, esan zuen:                      

– Mixu, mixu!! (“izurdea!”). Mixu ezagutzen zuten.
 
Orduan Li-k esan zuen:

– Tiroxi! Tiroxi! (“goazen!”) eta mixu-rengana abiatu zen. Mixu, hegaletatik 
helduta, gure lagunak urrutira eraman eta berriz ekartzen zituen.

Itsasoaren sakonera eraman zituenean, landare koloretsuak eta sekula 
ikusi gabeko arrain txiki eta handiak aurkitu zituzten. Bueltan bi haurrak 
hondartzan berriz utzi zituenean,                         eta   
liluratuta zeuden, amonari abentura kontatzeko irrikaz.
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                       eta                         joan ziren abentura kontatzera,  
baina amona eztulka zebilen eta ezin zuen hitzik egin.

– Amona ezin baduzu bertsoa abestu, ezingo gara sekula etxera itzuli?                                     

Haurrak oso larrituta zeuden eta bere herriko laguntxoei gertatzen zena 
kontatzera joan ziren. Li eta Tzuk,                         eta                        -ri  
izurdearekin batutako lore-sortarekin salda sendagarri bat egiteko asmoa 
zutela esan zieten, haiek, XIDANEKO eskolan hala ikasi zutelako.     
                                                                                                                                        
Arami –Mai-rengana joan ziren salda sukaldatzera eta prest zeukatenean 
amonari eman zioten eztarria sendatzeko.

Poliki-poliki amonaren aurpegia alaitzen hasi zen eta bat batean:                               

– Ze salda goxoa! –esan zuen amonak. 

– Ene, lore hauek magikoak izan dira, hitz egiten hasi da eta! –pentsatu  
zuten                         eta                        .
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Arami Mai-k herrixkakoei berri ona jakinarazi zien eta erabaki zuten 
afari berezi bat prestatzea amonatxoa sendatu zelako.

Han ederki pasatu zuten Xidane uharteko eta Euskal Herriko dantzak 
dantzatzen. Hainbat kanta abesten, tartean Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsen “Eskerrik asko” eta “ Iritsi da eguna”.      
              
Afaria eta jaialditxoa bukatzerakoan, amonak                          eta                   
                      ren masailtxoak ukituz, lo egindakoan berriz  
etxera itzuli behar zutela adierazi zien.                         eta                  
aurpegi tristez joan ziren lotara.
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Hurrengo goizean Xidane 
uharteko lagun guztiek 
Haizeontziraino lagundu 
zituzten eta,                        ,
                       eta amonak 
herrixkakoen lagun guztien 
sudurtxoak igurtzi zituzten 
agur esateko. 

Haizeontzian sartu ziren eta 
amonak txirula poltsatxotik 
atera eta doinu batzuk jo 
zituen, baita bertso txiki bat 
abesten hasi ere:

Ipar Hegoko haizeak batuz

etor zaitezte honaino

guri indartsu bultza egiteko

maite dugun etxeraino.

24



25

Haizeontziak ziztu bizian egin zuen itzulerako bidaia eta Ori mendia  
ikusi zutenean, etxean zeudela jakin zuten, sekulako poza sentituz.  
Berehala iritsi ziren Ipuindegira.

Ipuindegiko atarian zeudela,                        eta                        k  
hurrengo bidaia noiz egingo zuten galdetu zioten amonari.      

– Etor zaitezte etxe ondoko basoraino –esan zien amonak. 

– Hemen ikusten dituzuen zuhaitzak nire arbasoek eta nik landatutakoak  
dira –jarraitu zuen amonaren azalpenak.             
                                                                                                                                    
– Bidaia magiko bakoitzeko zuhaitz bat landatzen dugu.  
Zuek bat landatu behar duzue. Urte asko ditudanez asko nekatzen naiz eta 
erabaki dut bidai magiko gehiago ez egitea –                        eta  
oso triste jarri ziren.     

– Baina guk bidaia magikoak egin nahi ditugu!  
Zer egin behar dugu? –galdetu zuten.



Orduan, amonak, orritxo bat atera zuen poltsatik 
eta haiei emanez, bertan bidai magikoak egiteko 
sekretua zegoela esan zien.      

– Ondo irakurri eta bertan ipintzen duena betetzen 
baduzue nahi dituzuen beste bidai magiko egin 
ditzakezue- esan zien amonak.

Musu bana, orria, txirula eta Haizeontzia erabiltzeko 
baimena eman zien.

Eta hala bazan edo ez bazan, zure bidai magikoaren 
istorioa sar gutun baten azalean eta agertu dadila 
Ipuindegiko sukaldean.
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LEHENENGO ARAUA:
Bidaia magikoak egiten hasi aurretik, zuek 
baino zuhaitz txikiagoa landatu behar 
duzue. Zuhaitza zuen neurrikoa egiten 
denean, bidaia magikoa egin dezakezue.

BIGARREN ARAUA:
Ezagutuko dituzuen herrixketako  
lagunak errespetatu behar dira eta 
eurengandik ikasiz eskerrak eman.

Bidai magikoen sekretua
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