
 Concurso de Relatos Breves del COPB, modalidad euskera.   

Alias: Gaua    Izenburua: JUNESEN ABENTURA  

Gau hartan familia guztia elkartu zen Junesi agur esateko.Amonak harrotasun 

aurpegiarekin begiratzen zuen bere biloba gogokoena, honek  neba-arrebak, 

lehengusuak eta gurasoak besarkatzen zituen bitartean. Bera zen esperantza, denbora 

luzean zehar etxetik alde egin eta herrialde berri bat ezagutzera alde egingo zuen 

hamazazpi urteko gizontxo ausarta. Hurrengo goizaldean,  motxila hartu eta atzera 

begiratu gabe alde egin zuen bere herritik. Hilabeteak zeramatzan bidai horretan 

pentsatzen, eta argi zuen zein zen bere bidea. Orduak igaro zituen ibiltzen eguzki 

distiratsuaren azpian eta basamortu lehorretik zehar. Mutil argal eta gaztetxoa bazen ere, 

indartsua zen Junes, eta ez zen ahuldu, momentu batean ere ez, bere ibilbidean zehar. 

Denbora baino lehen heldu zen kotxe zahar batean itxaroten ari zitzaion gizonarengana. 

Gizonak begirada hotz batez agurtu zuen, eta dirua jaso bezain laster kotxean sartzeko 

keinua egin zion. Kotxean beste hiru pertsona zihoazen, gizon bat, emakume gazte bat 

eta haur bat. Junesen patu berdina zuen familia ausarta  zirudien. Familia honek irribarre 

beroago batez agurtu zuen gaztea, eta giro atsegina sortu zen kotxe zahar hartan. 

Bidai luzea izan zen, geldiune gutxikoa, baina azkenik, gauarekin batera lehenengo 

helmugara heldu ziren. Errepide abandonatu batean geratu ziren, eta gidariak bidexka 

batetik ibiltzen joan zitezela agindu bezain laster, ospa egin zuen inork ezagutzen ez 

zuen leku ilun hartatik. Ibiltzen hasi ziren, eta bidearen amaieran gizon baten irudia 

ikusi zuten. Harengana hurbildu, eta bai familiak eta bai gazteak  zeukaten diru guztia 

eman zioten gizonari. Gizonak dirua kontatu eta korrika pasatzeko agindu zien, inolako 

irribarrerik gabe, inolako hurbiltasunik gabe.  

Hondartza batera heldu ziren eta, bertan, jendez josita zegoen itsasontzi bat ikusi zuten. 

Argi zegoen jende gehiegi zegoela itsasontzi hartan, baina han sartu zen Junes, jende 

zurrunbilo baten erdian, familia bistaz galduz. Ez zen ezer sentitzen hainbeste pertsonen 

artean, hor ez zegoen lagunik, denek borrokatzen zuten espazioa izateko. Bat- batean, 

gizon indartsu bat igo zen itsasontzira eta lasaitasuna eta isiltasuna eskatu zuen. Denek 

geldi eta isilik egon behar zuten dena ondo irteteko. Isiltasunean, beldurra eta bizitzaren 

mehatxua sentitu zuen Junesek eta begiak ixtea erabaki zuen. 

Begiak itxi eta bere herri koloretsuan pentsatzen hasi zen. Bere herriko kaleak alaiak 

dira, zerua urdin eta argi egoten da gehienetan eta ederra da lur marroi argitsuarekin 

egiten duen kontrastea. Jendeak ez dauka gauza material gehiegirik, horregatik alaitasun 

eta sormenari ematen zaio garrantzia herri hartan, horrek mantentzen baititu bizirik. Beti 

dago jendea kalean, helduak lanean, haurrak jolasean eta aiton-amonak gerizpean 

deskantsatzen. Ardiak eta behiak dira animalia preziatuenak oso argal badaude ere, eta 

haurrei hauekin bihurrikeriak egitea gustatzen zaie, gurasoek begiratzen ez dutenean. 

Etxola gutxi batzuk daude herrian. Hauetariko bakoitzean familia osoa  bizi da, baina 

denak dira lagunak herrian, elkar laguntzen dute familiaren batek arazoren bat 

daukanean. 

Irribarre bat jartzen zaio Junesi aurpegian, familia giroan pentsatzen duenean. 

Igandeetan sutondoan jartzen dira, eta aitonak abesti bat abesten du, denek irribarretsu 

txalokatzen duten bitartean. Momentu alaiak dira horiek Junesentzat. 
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 Junes beti bizi izan da poz- pozik bere herrian, baina beti izan da abenturazalea. 

Eskolara joan da haurra zenetik, bere herritik ordubetera dagoen eskola batera. Eskola 

horretan denetarik irakatsi diote, eta Junesek beti izan du beste herrialde eta beste 

bizimodu batzuk  bizitzeko nahia. Argi izan du txikitatik, ahal bezain laster herritik alde 

egingo zuela, beste herrialde batzuk ezagutzera, eta beranduago, noski, ezagutza horiek 

bere herrialdera berriro ere ekarriko zituela.  

Junes lo geratu da bere pentsamenduetan murgilduta, eta bat- batean beste herri batera 

heldu da. Herri horretan txaloka itxaroten dituzte. Irribarretsu portutik. Hara heldu eta 

jende asko dago beraiek itxaroten, txalupatik irteteko laguntzen. Junes pozik dago, 

janaria eta edaria ematen diote lurra zapaldu  bezain laster, eta besarkadak jasotzen ditu 

herri berrian itxaroten duen jendearen partetik. Erabaki ona hartu duela konturatu da, eta 

herri berri hori gustoko duela konturatzen da. Zenbat ikasiko duen, zein harro egongo 

den bere familiari esperientzia berriak kontatzen dizkionean, zenbat lagun egingo 

dituen… Amets bat da mundu berri hori. 

Eta horixe da Junesi gertatzen zaiona, amesten zegoela.  

Bat- batean, itsasontzia alde batera eta bestera mugitzen zen bortizki eta 

mugimenduarekin esnatu egin zen. Berriro ere ikara sentitu zuen gorputzean, eta bat- 

batean ondoan zuen norbaitek gogor eutsi zuen Junesen besoa, eta honek ere gogor 

hartu zion besoa ezezagunari. Tinko eutsi behar zuten gorputza, ez baitzuten ia lekurik 

inon eusteko, beraien gorputza eutsi behar zuten, laguntzarik gabe bazen ere. 

Orduak igaro zituzten horrela, baina bat- batean zerbait hasi ziren urrunean ikusten. 

Lurra zen, ez zekiten zein herrialde, baina lurra zen. Poz pozik jarri ziren denak, eta 

esperantza eta segurtasun sentsazioak bueltatu ziren berriro ere Junesen gorputzera. 

Itsasertzera hurbildu bezain laster, jendeak salto egin zuen itsasontzitik, ahal zuen 

bezala, hondartzara hurbilduz. Junesek ere salto egin zuen eta eskolan irakatsi zioten 

bezala hasi zen igerian. Berak ez zuen sekula igeri egin, baina oso ondo zekien teoria, 

eta besoak eta hankak modu errepikakor eta  baldar batean hasi zen mugitzen. Gorputza 

aurrera mugitzen zela konturatu zen eta sekulako emozioa sortu zion horrek. Aurrera eta 

aurrera, hondartzara heldu arte. Hara heldu, eta jende guzia korrika hasi zela konturatu 

zen. Bera ere korrika, ez zekien nora, baina korrika hasi zen hori baitzirudien zela egin 

behar zena. 

Han ez zegoen inor beraiek itxaroten, ez zegoen jendea janariarekin eta edariekin 

itxaroten, han bakoitzak ahal zuen bezala alde egin behar zuen, edozein momentuan 

zerbait arriskugarria gerta zitekeela hautematen zutelako. Bat- batean urrunetik argi 

batzuk ikusten hasi zen, eta argi horiek beraiengana hurbiltzen zirela konturatu zen. 

Junesek inoiz bezala egin zuen korrika eta korrika, eta azkenean zurrunbilo guzti 

horretatik alde egitea lortu zuen.  

Baso batera heldu zen, nekatuta, bustita, eta ezer gabe. Nekatuta zegoen eta bakardade 

eta beldur sakona sentitzen zuen bere barrenean. Ez zekien zer egin eta zuhaitz baten 

alboan eseri zen. Bere salbabide bakarra lo egitea zela konturatu zen, eta han geratu zen 

lo, zuhaitzaren ondoan, bakarrik, munduan bakarrik.  

Junesek ez zekien zer gertatuko zen hortik aurrera bere bizitzarekin. Baina abentura, ona 

a la txarra, luzea izango zela konturatu zen momentu hartan.  


