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UNTXI JAUN-ANDREEK UNTXI AMONAREKIN

UTZI BEHAR IZAN DITUZTE BEREN HOGEI

UNTXIKUMEAK. UNTXI AMONA, ORDEA,

OSO ARRETAGABEA DA, ETA BILOBEK

ELKARREN ANTZ HANDIA DUTE.

UMOREZ ETA SAMURTASUNEZ BETETAKO

HIZKERAREN BIDEZ, EGILEAK ERAKUSTEN

DIGU PERTSONEI... ETA UNTXIEI ETIKETAK

JARTZEA ZEIN DESEGOKIA DEN.

LEHEN IRAKURLEAK

Gabriela Keselman

Etiketa untxiak
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Ana Cañizal-entzat



Bazen untxi bat 
hogei aldiz. 
Edo, hobeto esanda, 
bazen behin 
hogei untxi txiki.
Denak grisak, 
belarri luzedunak 
eta untxi aurpegidunak.



Hogeiek untxi-bizimodu 
lasaia zeramaten, 
amaren eta aitaren ondoan, 
Untxiaga herrian.



Egun batean, inoiz gertatu gabeko 
zerbait gertatu zen.
Untxi jaun-andreek gutun bat jaso zuten.
Untxi jaunak goranzko jauzi bat egin zuen.
Eta denbora luzea pasatu zen jaitsi 
baino lehen.
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Gero, Untxi andreak 
beheranzko jauzi bat egin zuen.

Eta, beraz, ez zen oso urrunera joan.



Gutuna batak besteari
eta besteak batari eman zion.

Ondo irakurrita 
eta koipez zikinduta utzi zutenean,
zera oihukatu zuten pozaren pozez:

–Azenario Birrinduaren Lehiaketan 
parte hartzeko aukeratu gaituzte!

Untxi aita hain zegoen urduri
biboteak erauzten ari baitzen.

Untxi ama maletekin
behaztopatzen ari zen.
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Eta biek telefono beretik
hots egin zioten Untxi amonari.

–Etorri behar duzu
eta bilobak zaindu hiru egunetan.

–Bilobak hiru egunetan zaindu
eta etorri behar duzu.



Untxi amonari ideia zoragarria 
iruditu zitzaion.
Arazo bakarra zegoen.
Untxi amona munduko amonarik
arretagabeena zen.



Heldu zenean,
Untxi jaun-andreek
argibideak eman zizkioten
azkar-azkar.

–Idatziko dut dena 
–esan zuen amonak.

Horrela ez naiz nahastuko.
Etiketa batzuk atera






