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Gu guztiok lotzen gaituzten loturei buruzko ipuina

erein

MIRIAM TIRADO
I



Amona Carme-ri eta lotzen gaituen hari ikusezinari





Bazituzten ama-alabek hainbat ohitura behin eta berriro errepikatzen zi-
tuztenak; adibidez, amak Nurari gorputza xaboiz igurzten zion bitar-
tean, honela esaten zion: «Ondo-ondo garbituko ditugu hankak, 
korrika eta jauzi bizkor egiteko. Eta baita oin eder hauek ere, oso 
urrun iristeko. Eta besoak eta eskuak berdin, gauza asko hartu 
eta jasotzeko…».

Nura bainatzen ari zen. Izugarri gustatzen zitzaion bainuontzian sartu 
eta orduak ematea uretan, harik eta azala zimurtzen zitzaion arte.



Egun hartan, ama sabelaldera iritsi zenean Nurak galdetu 
zion:

—Ama, zertarako da zilborra? Badakit zure sabelean 
nengoenean zure zilborretik irteten zela handitzen lagun-
du zidan zilbor-hestea. Baina, orain…, zertarako dut zil-
borra?

—O, Nura…, ez dakizu zenbat pozten nauen galdera 
horrek! Aspalditik nengoen zuk hori noiz galdetuko zain…
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Nura amari begira gelditu zen, begiak zabal-zaba-
lik, tutik ere ulertu gabe.

—Zilborrean dugu gordeta sekreturik ederren eta 
kuttunena.

—Bai? —esan zuen Nurak—. Zer sekretu da ba 
hori?

—Hari ikusezinaren sekretua.






