
AHATE ITSUSIA 

Uda guztietan bezala, Ahate Andrea txitatzen hasi zen eta lakuko lagun guztiak bere 

ahatetxoak ikusteko irrikan zeuden, guztietatik beti politenak zirelako. Arrautzak irekitzen hasi 

ziren pixkanaka eta guztiek habiaren inguruan bildu ziren ahatetxoak lehendabizi ikusteko. 

Sei ahatetxo eder banaka irteten hasi ziren eta Ahatetxo Andrea eta bere lagunak oihuka hasi 

ziren pozaren pozez. Oso pozik zeuden baina ez ziren konturatu arrautza handiena ireki gabe 

zegoela. Guztiak bere inguruan jarri ziren, ahatetxo jaioberriak ere. Mugimendu aztarnaren bat 

aurkitzeko irrikan. 

Handik gutxira, arrautza apurtzen hasi zen eta hortik ahate irribarretsu bat agertu zen, beste 

kumeak baino handiagoa zena baina aldi berean askoz itsusiagoa. Ahate Andrea hain 

lotsaturik zegoen non bere bistatik kendu eta beste sei ahatetxoengana hurbildu zen. 

Ahatetxoa triste geratu zen, han ez zutela nahi konturatzen hasi zelako... Egunak pasa eta bere 

itxura ez zen hobetzen. Altua eta kankailua zen eta gainera nahiko traketsa, gaixoa. Bere anai-

arrebek bromak egiten zizkioten, trakets eta itsusi deituz. Ahatetxoak pentsatu zuen benetan 

maite zuten lekuren batera joan behar zela, benetako lagunak aurkitzeko. Horregatik, goiz 

batean alde egin zuen. 

Emakume zahar batek jaso zuen, ahatetxoak maite zuen norbait aurkitu zuela pentsatzen zuen 

baina ez, emakumeak ahatetxoa jateko asmoa zuen. Beraz, handik ere alde egin zuen. 

Azkenean udaberria heldu eta urmael batean inoiz ikusi zituen hegazti ederrenak ikusi zituen. 

Hain ederrak eta hain ondo mugitzen ziren non ahatetxoa konplexupean sentitu zen. Hala ere, 

ezer galtzen ez zuenez, beraiengana hurbildu eta ea beraiekin bainatu zitekeen galdetu 

zien.Zisnek, animali mota hauek baitziren,ondorengoa erantzun zioten: 

- Bai, noski, etorri gurekin jolastera zisne gazte! 

Ondoren ahatetxoak erantzun zion: 

-Ez niri ziria sartu! Badakit itsusia naizela baina ez zarete horregatik nirekin sartu behar... 

-Begira ezazu zure isla uretan! - esan zioten - Ikusiko duzu nola ez dizugun gezurrik esan. 

Ahatetxoa uretan sartu eta ikusi zuena harriturik utzi zuen, neguan zehar zisne eder batean 

bilakatu zen! Lehen izandako ahatetxo itsusi eta kankailua, orain urmael horretan zegoen 

zisnerik politena zen. 

 



Ipuinerako aldaketak (taldeka lantzeko eta ahoz ipuina kontatzeko): 

 

- Ahatetxoa ez zen sekula zisne bihurtu. 

- Emakume zaharrarekin bizitzen gelditzen da. 

- Ahatetxoa bere neba – arrebak baino askoz ederragoa da. 

- Ahate Andreak eta neba – arrebek ez dute baztertzen itsusia izateagatik. 

 

 


