TXANTXANGORRIA
Egunen batean txorrotxio, alai, bizi, deigarri eta zoragarri bat
entzuten dugunean, gogora zaitezte gure lagun txantxangorriarekin;
bere istorio triste eta bihotz gabeaz. Dena negu gorri, ilun eta hotz
batean gertatu zen. Istorio penagarri hau herri txiki, lasai, isil eta
baketsu batean gertatu zen, herri hau ezaguna zen bere baso
emankor eta paisaia txundigarriengatik.
Negu gorrian txantxangorriak etxe barruko epeltasuna nahi
zuen eta leihoa mokoaz jotzen hasi zen, sartzen uzteko esan nahian.
Familia bihotz gabe eta krudelak leihoa ez zion ireki eta ezta kasurik
egin ere.
Arratsalde lasai eta eder batean, ikastola bukatu ondoren neska
mutil talde bat jolastera atera zen. Bi neska mutiko ziren. Mutiko
batek poltsikoan berak egurra landu eta goma beltz bat erantsi zion
tiragoma sinple eta dotorea zeraman. Horrez gain, puxtarriak eta
edari txapak zeuzkaten jolasteko. Baso berdearen ertzera iristearekin
batera gazteak jolasean hasi ziren eta jokoa aurrera zihoala mutilek
txapa eta puxtarri guztiak galdu zituzten nesken aurka. Neskak
irribarrez zeuden, baina mutilen aurpegian tristura eta pena marraztu
ziren.
Halako batean txorrotxio deigarri bat entzun zen, gazteak
soinuari jarraika joan eta sagasti batera iritsi ziren, sagarrondo baten
puntan txantxangorria zegoen, sagarrak mokokatzen, lasai-lasai bere
eguneroko abesti dotore animatzaileekin. Neskek eta mutiletako
batek zoriontasunez eta mirespen handiarekin begiratzen zuten
sagarrondoaren puntara. Bazirudien bizitza osoan ez zutela
txantxangorri alai eta polita ikusi.
Beste mutikoa berriz amorruz jantzia tiragoma hartu, harriaz
kargatu, txantxangorrirantz zuzendu, deabrua bailitzan begiratu

(begitan hartu) eta ehiztari amorratua bezala harri puskak jaurtitzen
hasi zen. Harrietako batek txantxangorriaren burua jo zuen bete
betean eta konortea galduta utzi zuen, horrez gain, zuhaitzetik
behera erori zen izugarrizko kolpea hartuz. Umeen aurpegiak belztu
egin ziren, hau da, guztiz aldatu ziren, neskatxo batek honela esan
zuen: “txantxangorriak kukuaren txitak zaintzen ditu, lehendabizi
bere umeak galtzen ditu ( kukuak akabatzen dizkio) eta konturatu
gabe beste batenak ( kukuarenak) hazten ditu, egin duen sakrifizio
egin eta horrela tratatzea ere!!!” mutila lotsaturik geratu zen puxtarri
eta txapa batzuk galdu ondoren txori txiki babesgabe eta gizagaixo
bat bere suminaren eta itsutasunaren biktima zoritxarrekoa izan zen.
Hegazti ñimiño hark ez zeukan jateko haragi askorik, horren
ondorioz bakean utzi eta ezer gertatu ez zenaren itxura egitea
pentsatu zuten.
Gauean elurra egin zuen. Goiz eder eta fresko batean, dena
zuri-zuri zegoen, hura zen hura edertasuna! Ama naturak eginiko
artelana! Elurraren elurraz txantxangorriak ezin zituen aurkitu hain
gogoko zituen fruituak, landareen hazi ugariak, intsektu jostalari eta
elikagarriak etab. Orduan bere xalotasunean pentsatu zuen pentsu
pixka bat jatea, beste txoriek egunero jaten zuten, beraz; zer
gertatuko zen bada egun batzuengatik! Txantxangorria goseak
bultzatuta pentsua gogoz jaten ari zen, baina bat-batean, elurra
mugitzen ari zela konturatu zen, katakume bat zen eta goseak
akabatzen zirudien. Txantxangorria bereganantz urreratu zen, katua
zuri-zuria zen elurra bera bezalakoa, begi handi eder eta berdeak
zituen, eguberriko belar heze eta freskoa bezalakoak, katakumea
gutxi gora behera pertsona heldu baten esku haurrean sartuko
litzateke, hala ere, txantxangorri nanoa baino handiagoa zen.
Katakumeari bere ehiztari sena piztu zitzaion eta txantxangorria
hurreratu zenean katakumeak hankatik heldu zion, txantxangorri txiki
eta koitadua hegan hasi zen katakumeak hanka aska ziezaion, baina,

bizitzaren truke bere oin mehe eta hezurtsuetako bat galdu behar
izan zuen.
Ehiztariak usoei tiraka zebiltzan. Txantxangorria usotzat hartu
eta akabatu egin zuten, ehiztari gehienak barrez ari ziren, baina, bat
negar zotinka (tiro egin zuena) bihotza erdibiturik, kontzientzia
tirokaturik, mendi bat gainera erori balitzaio bezala.
Udaberria iritsi zen eta kukua isilik zegoen bere kumea nork
zainduko zuen. Txantxangorria hilik, urte osoan ez zen entzun ku-ku,
ku-ku, ku-ku… soinu berezi eta misteriotsurik, kukua triste eta
txorien kantuak isilik zeuden. Herri osoa harriturik zegoen giro
zozoegia zela eta.
Herriko jendea izuturik eta oso urduri zegoen, basoak isilik
zeuden, bazirudien hilik zeudela, gehienak gerta litekeen okerrena
pentsatzen hasi ziren, herriko zahar jakintsuek inoiz ez zuten
fenomeno triste eta paranormal hau bizi izan. Ehiztariak umeak eta
familia krudela burumakur iritsi ziren barkamena eskatuz,
belaunikaturik jarriz gertatutakoa azaldu zuten, haurrak negarrez
zeuden, egin zutenagatik lotsaturik eta ondo damuturik
kontzientziatik zama ederra kendu zuten, baina, baserritar langileak
ez zekien ezer bere katakumeak egin zuenaz.
Txantxangorri koitadua baztertua, harrikatua, erasotua eta
azkenik betiko lotaratua, zulo ederra utzi zuen herritarren eta
hegaztien bihotzean. Hala ere gorputzean baino min handiagoa eduki
zuen bihotzean, asmo txarrez sartu zioten arantzarengatik. Horrela
bukatu zen txantxangorriaren istorioa, baina, oraindik adi-adi begiak
itxita haizearen ulua entzuten baduzue, konturatuko zarete
txantxangorriak nola deitzen dituen bere adiskide leial txoriak doinu
bizigarri eta aldi berean penagarriarekin. Txantxangorria urruti, oso
urruti dago, inongo hegazti hegaz iritsiko ez den tokian eta bihotzerdibituak esaten dio noizbait zoriontsu izango dela eta lehenago
bezala baso eder haietan bere lagun txoriekin kanta eta jolas egingo
duela bere papar harro eta gorrixka eguzkitan argiturik.

