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BAKE-ZUBI

(1.° SARIA)

Nik ezagutzen dodan lurralde polit, zoragarri ba-
tean paitak eta oilloak bizi ziran.

Paitak Paitamendin eta oilloak Oillomendin, eta
bien erdian ibaia.

Antziña, ibai alde batetik bestera joan-etorria egi-
teko zubi zabal bat egoan, asaba zarrak egindako
arrIzko zubi ederra.

Zubi orretatik paitak OillOmendira eta oilloak Pai-
tamendira lagunak lez alkartasun osoan, ara ona, joa-
ten ziran, eta danak batera alaitasun ederrean aber-
tzale jaialdi pozgarriak ospatzen ebezan. Ikusgarriak
ziran! Beste lurraldeetako txori eta egaztiak gure paita
eta egaztiai erreminez begiratzen eutseen.

Paitamendi eta Oillomendi gaineko zeru ozkar-
bian ez zan laiñorik ikusten. Beti udako eguzki beteak
argi egiten eban. Zorioneko bizitza oneri eskerrak,
paitakumeak eta oilloen txitak asko ugaritu ziran, eta
txori eta egaztien Lendakaria aukeratzeko Batzar Na-
gusia biltzen zanean, paitak eta oilloak alkarturik beti
nagusi izaten ziran...

Onegatik beste txori eta egaztiak, iñartsiz biotza
erreta alkartasun ori, zelan edo alan, apurtu egin bear
zala, erabagi eben...

* * *

Zoritxarreko egun goibel batean Gorrotomenditik
egaz, gaua baiño baltzagoa zan bela moko-makurra
etorri zan, eta zubi ondoko zugatz baten puntan jarri-
rik, infernuko kantu au "krok-krok" asi zan kantetan:

"Zertarako da Paitamendi eta Oillamendiko zubi
zar ori?".

"Oilloak eta paitak naste, uf! Ortik ez dator gauza
onik".

"Paitak Paitamendin eta oilloak Oillomendin bizi
bear dabe".

"Onela bakota zer eta zelakoa dan garbiago ja-
kingo da".

Bela baltzaren kantua belarrietan pozik artuta, bu-
rubako paita eta oillo batzuk, bela moko-makurrari si-
nistu egin eutsoen...

Orduan zeru garbia illundu zan. Laiño baltzak me-
tatu ziran. Trumoi eta tximistak jo eben. Euri zaparra-
dakaz ibaia arrotu zan, eta asaba zarrak ainbeste izer-
diz jasotako arrizko zubia urak eroan eban.

Batzuk, zubia urpean ikusita, negar egin eben,
ama galtzen danean egiten dan bezelako negar ga-
rratz-samiña... Eta asaba zarren azurrak illobian ika-
raz dar-dar egin eben...

Beste paita eta oillo burubako batzuk, ostera, esa-
ten eben:

"Beleak arrazoia zeukan. Gauzak garbitu egin bear
dira, garbitu".

"Orain jakingo dogu argi eta garbi bakotxa zer eta
zelakoa dan".

Arrezkero, lotsagarri, paitak eta oilloak edozer ai-
txakiagatik beti alkarreri mokoka, pikaka, burruka
bizi dira.

Oilloak diñoe, paitak ereakako ura zikindu egiten
dabela.

Paitak, ostera oilloak arroputzak eta agintariak di-
rala.

Oilloak diñoe, paita alperrak iñoren lepotik bizi
gura dabela.

Paitak, ostera, diñoe, oilloen arrautzak ustelak di-
rala.
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Gurea dan ona... Zuena dan txarra... Anaiak alka-
rren artean burruka lotsagarri! Arerioen aurrean ba-
rragarri!...

Bela baltza zugatz puntatik burrukalariai pozik ba-
rreka begíra.

Andik illabetera langilleak amar ziran, eta bi ílla-
betera ogei...

Urte erdi barru, paitak euren aldetik eta oilloak
besterik, danak zubigiñen jo eta ke ziarduen.

* * *

Baiña ba-zan Paitamendin zentzundun paita bat,
eta asi zan pentsatzen:

"Zergatik paitak eta oilloak beti asarre bizi bear
dogu?".

"Zergatik ez dogu alkartu bear?".

Baita ba-zan Oíllomendin be beste buruargiko oi-
llo bat, asi zana oldozten:

"Oilloak eta paítak zatituta bíziz, zer irabazten
dogu?".

"Danon indarrak bat egitea ez ete da guztíen one-
rako?

Eta paita zentzunduna eta oíllo buruargia asi ziran
euren artean izketan, zer egingo pentsatzen... Eta az-
kenean Paitamendí eta Oillomendi arteko asaben
zubi zarra barriztatu egin bear zala, erabagi eben.

"Zubí" izena Paitamendin entzun zaneko, lengo
burubako paitak asi ziran deadarka esaten:

"Zubi zar orí zertarako? Oílloak gure nagusi iza-
teko?".

Eta asmo orren barri Oillomendin jakin zanean, an
be beste burubako batzuk asi ziran aurka egiten:

"Ez dogu zubirik bear! Lagun gaiztoakin baiño
obe da bakarrik bizi!».

Eta bela beltza gorrotoaren suari zugatz puntatik
putz egiten.

* * *

Baiña paita zentzunduna eta oillo buruargía asi zi-
ran zubigiñen. Beste paita eta oilloak ameslari bi arei
esaten eutseen:

"Alperriko lana. Plater apurtuak ez dauka konpon-
biderik".

Baiña ameslari biak, zubí zarreko arriak erreka zu-
lotik atera, arri bat bestearen gaiñean ípíñi, eta era-
manpenaz ekín eta ekin, egun bat eta bi, aste bat eta
beste bat, lanean eten barik jardunez, zubia jasotzen
asi ziran.

Eta orain, irakurle, ames gozo bat egíten itxíko al
deustazu!!!

Zubía amaitu ebenean paitak eta oílloak, danak
bat egíník, jai alai, aundi, zoragarri bat atondu eben.
alako jai ederrik ez da sekula Paitamendi eta Oillo-
mendin ezagutu.

Adelu-inaugurazio egun orretan, asaba zarren
zubi barria goitik beraiño ikurriñez jantzíta ikusten
zan, eta Paitamendi eta Oillomendíko agintariak, erri
guztia atzetik etorrela, suzirí, txistu eta dantzarien er-
dian, zubiraíño etorri ziran, eta zubi erdian alkarreri
eskuak emonez, betiko bakeak egin ebezan. Gero
paita eta oillo guztiak eskuetatik eldurik, bakearen au-
rreskua dantzatu eben. Eta txístu, irrintzi eta dantzen
artean asaba zarren abestí au entzuten zan:

"Alkartasun eguzkia, basotík urten da".

"Bere argia edonun arin zabaltzen da...".

Abestiaren soiñura, eguzkiak, jaí onen edertasu-
naz zoraturik, laiño urratuen artetik bere aurpegi alaia
barreka agertu eban.

Eta Oillomendi eta Paítamendíko bizilagunen ar-
tean egindako alkartasuna izenpetzeko zubi gaiñean
Ortzadarra, bere zazpí margo ederrenakin, díztiratsu
azaldu zan.

Asaba zarren azurrak illobian pozez dardarka asi
ziran.

Eta zugatz puntako bela baltzak "krok-krok" alde
egin eban.

Ez al da geiago agertuko!!! Ala bedi.

IÑAKI GOIKOETXEA S. J.

Ipuin au abertzaleekin orain gertatzen dana adíerazteko as-
matu dot.
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