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Katua il jakon gure 
nezkazarrari. Olako 
piztitxu baten erio-

tzak ezin izan lei leba andirik, baña 
Maintoni neska zarra, negarrez 
urtu zan. Bere bizitza luzean beste 
adizkiderik ez eban euki.

Gaztetan polit-polita ei izan, baña 
eskonge geratu zan. Ludiko gauzak 
alakoxeak dira eta. Itxasontzi ba-
teko buru zanagaz paseo batzuk egin 
ebazan Volantin egurastokitik. Gero ezer 
ez, itxasontzia joan zalako. Ainbat eguneko negarra 
euki eban, baña azkenean aiztu jakon.

Correo txaideko (kaleko)  bere etxean bizi zan. 
Eta bizitza bakartia, bizitza ituna dalako, katu 
bat ekarri eban. Bizar luze-luzea zan eta sagurik 
ez eban atrapau sekulan.

  Maintoni begiko egin jakon. 
Bere bee ondoan egin eutsan oirik bigunena. Eta 

negua zanean berokin ondoan lo eragiten eutson.
  Seme bat baleu moduan maite eban. Eta jan zer 

gero, jan! Edozelako janaririk ez eutson emoten, 
janari meeak baño.

Semerik, ez senarrik ez daukan neskazarrak, 
katua maite bear ba. Baña betikoak ez gara gu be, 
eta abereak gitxiago. Guztioi eriotzea jatorku.

  Maintonen negarrak negar biziak ziran, eri 
txarrak katua eroan eutsolako. Zaarren zaarrez, 
narras ebillan eta areto nagusitik suteko berota-

suneraño be ezin joan izaten zan. Bizar luzeak 
jauzi jakozan eta narruko uleak be zeaztu 

jakozan. Arek eukan itxurea !
  Katuaren bizitzea zala ta, otoi andiak egin 

eroazan geure Mainton zarrak, baña Balbea sartu 
zanean  katua eroan eban.

_”Ai nire katutxu pintoa, neure bizitza poza, 
neure egun tristeen argia, neure bakar

aldien izarra!” eta alako andiak iñoazan neska-
zar gaxoak. Correo kaleko etxe ederrean, negar 
galantak entzun ziran. Egurastuten ebiltzanak, 
ikaratuta  geratzen ziran.”Zer jasoten dok or 
gero?.

Maintonek bere antzeko adizkide bat eukan. 
Nezkazarra axe be. Ezkonduteko ei egoan, baña 
gaxo il jakon senargaia. Lantzean bein biok batzen 
ziran euren nekeak eta samiñak edestuteko asmoz.

Katutxuaren eriotz-egunean eldu zan Maripe. 
Lagunaren negarrak entzun 

ebazanean,berak be negarrari eragoion. 

KATUA IL...
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-Eta orain zer egingo dozu, ba? Katua obiratu 
bear da!

-Ez neuk! Olakorik neuk ez neuke egingo. Katu 
zoragarri au ezin lurparatu geinke.

-Etxean be ezin gorde zeinke ba. Ustel-atsaz 
beteko jatzu bizitokia.

-Zer egingo dogu ba? Au zoritxarra! Neu il ba-
nintzan, neu!

-Erre egin daigun erre.
-Ez orixe. Ara asmo bat bururatu jat,otu jat. 

Paketetxu batean bilduta eroan egizu. Ibaizabale-
ra jaurti zeinke. Urak eroan dagiela bere altzoan. 
Olako katutxu maitagarri batentzat leku oberik 
ez dago. Ganera itxaso zabaleraño joango da. An 
arraiñak jango dabe ta kito.

Mariperi ez jakon txar 
irudi bere adizkidearen 
itza. Bien artean egin eben 
paketetxua. Ingi zuriz 
ogei toles egin eutsen, bai? 
Eta sedazko lokarri ba-
tegaz lotu eben.

Ondartza edo Arenal ondora eldu zan Maripe, 
paketetxua eskuan ebala. Baña zelan jaurti? Er-
tzaiñak ikusten ziran alde guztietatik. Deustuko 
Ikastola Nagusiraño be eldu ziran. Baña, alperrik. 
Antxe be ertzaiñak ziran. Zer egin ez ekian. Ibaira 
jaurtitea baño errezagoa zan edozer. Olako ba-
ten, barriro, ganean itxi eban bere pakete dotorea. 
Aldendu ez zan aldendu, diadarka non jatorkon 
ertzain bat: -Emakume, au aiztuta itxi dozu, ezta?

Maripek eskerrak emon eutsozan eta eskupe-
kotxu bat, ain ertzain ona zanari. Zer egin ezekian. 
Alako baten Ondarreta edo Getxoko bultzia artu, 
bai? Eta itxasoraño joatea otu jakon. Esan baño 
leenago egin eban.

Bultzian sartu zanean, milla peketetxugaz joaten 
dan errekadista baten ondoan jezarri zan. Ja-
tsi zan Ondarretan eta paketetxua artu bere bai. 
Itxas ondora joan zan. Gizon eta emakume asko 

ikusi ebazan ondartzan. Igeri ebiltzan.
Zer egin? Bilbaon bertan baño gatxago zan pa-

ketea uretera jaurtitea. Buruko miñaz Bilbaoratu 
zan. Correo kalean sartu zan bere paketeagaz. 

-Ai Mainton adizkide ona! Ibaira ezin jaurti izan 
dot. Auxe ta auxe jazo jat. Zer egingo dogu?

-Ara,ba, sua biztu edo isiotu daigun. Baña surik 
ederrena. Usainezko sua ta antxe erreko dogu. Ka-
tuaren azkena alangoxea izan da!

Neska zarrak piztu eban surik ederrena. 
Kolonia-ura bota eban eta garrak dirdirka asi 

ziranean, artu paketetxua eta zabaldu eben. Zer 
zan a? Katua ez eban bildu ba? Katuaren ordez 
urdaiazpiko ederrena baillatu eben !

Euren ikarea galanta izan zan eta irribarre-
ka alkarri iñotsen: Zer esango ete dau katutxu illa 
aurkitu daunak? 

Laster, beste katutxu bat ekarriko ei dau geure 
Maintonik!

Correo kalean dan ezkero, jakingo dogu. 

Munetxe


