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A zer azeria!
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Hiru baserritarrak

Haranean, hiru baserri zeuden. Baserri ho-
rien jabeei negozioak ondo joan zitzaizkien. 
Aberatsak ziren. Bai eta gaiztoak ere. Inoiz 
aurki zenitzakeen pertsonarik gaizto eta 
zekenenak ziren hirurak. Txilbor, Txikin 
eta Tximel zuten izena.
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Txilborrek oiloak hazten zituen. Milaka 
oilo zituen. Gizen-gizena zen. Izan ere, egu-
nero hiru oilasko egosi jaten zituen, patate-
kin lagunduta, gosaritarako, bazkaritarako 
eta afaritarako.



11

Txikinek ahateak eta antzarak hazten zi-
tuen. Milaka ahate eta antzara zituen. Ipotx 
tripontzi baten antza zuen. Hain zen txikia, 
ezen haren kokotsa ur azpian geldituko bai-
litzateke munduko edozein igerilekutako sa-
konerarik txikieneko aldean. Donutsak eta 
antzara-gibelak jaten zituen. Gibelak ore hi-
guingarri bihurtu arte xehatu, eta ore hori 
donutsetan sartzen zuen. Dieta horrek tri-
pako mina eta jenio txarra ematen zizkion.
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Tximelek indioilarrak eta sagarrondoak 
zituen. Milaka indioilar zeuzkan sagarron-
doz betetako arboladi batean. Inoiz ez zuen 
ezer jaten. Jan beharrean, bere arboladiko 
sagarrekin egiten zuen sagardo bizia edaten 
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zuen, litroka edan ere. Zotza bezain argala 
zen, eta hiruretan argiena.

Txilbor, Txikin eta Tximel,
horra hiru baserritar ustel!
Itxuraz guztiz zatarrak,
izaeraz oso txarrak
eta ibileraz baldarrak!
A zer baserritarrak!

Inguruko haurrek hori kantatu ohi zu-
ten, ikusten zituztenean.
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A zer azeria!

Haranaren goialdeko mendixka batean, ba-
zen baso bat.

Basoan, zuhaitz handi-handi bat. 
Zuhaitzaren azpian, zulo bat.
Eta zuloan, Azeri aita, Azeri ama eta 

haien lau azerikumeak bizi ziren.
Arratsaldero, ilundu bezain laster, Azeri 

aitak Azeri amari esaten zion: 
—Esan, maitea, zer nahi duzu ekartzea 

afaltzeko? Oilasko mardul bat Txilborren 
baserritik? Ahate bat edo antzara bat Txi-
kinen baserritik? Ala indioilar eder bat Txi-
melen baserritik? 
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Eta Azeri amak zer nahi zuen esan ondo-
ren, han abiatzen zen Azeri aita haranean 
behera isilka-misilka, ilunpean, eskatuta-
koaren bila. 

Txilborrek, Txikinek eta Tximelek ondo-
txo zekiten zer gertatzen zen, eta horrek be-
ren onetik ateratzen zituen. Ez zitzaien gus-
tatzen ezer musu-truk ematea. Are gutxiago 
norbaitek beren gauzak lapurtzea. Horrega-
tik, gauero, eskopeta hartu, eta nor bere ba-
serriko leku ilunen batean ezkutatzen zen, 
lapurra harrapatzeko itxaropenarekin.

Baina Azeria haiek baino argiagoa zen. 
Beti gerturatzen zen baserrietara haizeak 
aurrez aurre jotzen zuenean, eta horrek 
esan nahi zuen norbait itzaletan zelatan 
bazegoen haizeak urrutitik eramango zue-
la haren usaina Azeriaren sudurrera. Hor-
taz, Txilbor bere lehen oilategiaren atzean 
ezkutatuta bazegoen, Azeriak 45 metroko 
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distantziatik usaindu, norabidea berehala 
aldatu eta baserriaren beste puntan zegoen 
laugarren oilategira joko zuen.

—Malapartatua, piztia nazkagarri hori! 
—oihukatu zuen Txilborrek.

—Jo eta tripak aterako nizkioke! —esan 
zuen Txikinek.

—Akabatu egin behar dugu —oihukatu 
zuen Tximelek.

—Baina nola? —esan zuen Txilborrek—.  
Nola demontre harrapatuko dugu lotsagabe 
hori?

Tximelek hatz luze bat sartu zuen sudu-
rrean, disimulu handiz. 

—Badut plan bat —esan zuen.
—Orain arte, ez duzu inoiz plan onik 

izan —esan zuen Txikinek.
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—Ixo, eta entzun —esan zuen Txime-
lek—. Bihar gauean, basoan ezkutatuko ga-
ra, azeria bizi den zuloaren ondoan. Atera-
tzen den arte itxarongo dugu. Eta orduan... 
Danba! Danba! Danba!

—Plan ederra —esan zuen Txikinek—. 
Baina lehenbizi, zuloa aurkitu beharko dugu.

—Nire Txikin maitea, dagoeneko aurki-
tu dut —esan zuen Tximel maltzurrak—. 
Mendixka gaineko basoan dago, zuhaitz 
handi baten azpian.




