
HERENSUGEAREN KONDAIRA 

Orain dela urte asko eta asko, Bilbo herri txiki bat zen. Hain zen txikia non bertan sei etxe eta 

lau baserri besterik ez zeuden. Inguruko herrietan gero eta jende gehiago bizi zen baina 

Bilbon ez. Zergatik? Herensuge handi eta beldurgarri bat bizi zelako bertan. 

 

Herensugeak herriko biztanle guztiak beldurtzen zituen. Astean behin, herrira jaisten zen eta 

ase arte jaten zuen. Normalean ardiak eta txerriak jaten zituen, baina batzuetan 

pertsonaren bat ere jaten zuen. Egun batean, herrira hiru ahizpa iritsi ziren. Hiru ahizpa hauek 

bereziak ziren: 

 

- Ahizpa txikienak oso azkar egiten zuen korrika. Gaur egungo auto batek bezain azkar. 

- Ahizpa ertainak bista oso ona zuen: urrutiko gauzak ondo ikusteko gaitasuna zuen. 

- Ahizpa zaharrena, berriz, gezilari ona zen: urrutian egon zitekeen edozer gauzari gezia jaurti 

eta eman egiten zion. 

 

Bizitzeko leku baten bila zebiltzan eta Bilbo oso polita iruditu zitzaien. Baina, aldi berean, 

iluna eta isila zela konturatzen hasi ziren. Hasiera batean, herria hutsik zegoela iruditu zitzaien 

baina baserri batetik atera zen amona zahar batekin topo egin zuten. Amona oso goibel 

zegoen eta herensugearena kontatu ondoren, laguntza eskatu zien hiru ahizpei. 

 

Ahizpa zaharrenak beste herri batera joatea proposatu zuen, baina beste biek herrian zer 

gertatzen zen jakin zutenean, herensugea hiltzea erabaki zuten. Korrika azkar egiten zuen 

neskatoa, herensugea bizi zen kobazulora hurbildu zen eta oihuka hasi zitzaion:  

 

- Hemen nago! Hemen nago! Ezetz harrapatu! – oihukatu zion ahizpa txikiak. 

 

Herensugea ziztu bizian kobazulotik atera zen eta neska txikiaren atzetik abiatu zen. Korrika 

bizian atera zen ahizpa eta herrirantz hurbildu ziren. Bista ona zuen ahizpa, herriko eraikin 

altuenera igo zen eta bertatik dena ikusteko kapaz zen. Bertan eseri zen eta ahizpa txikia 

eta herensugea herrira hurbiltzen ari zirela ikusi zuen. Orduan, gezilariari oihukatu zion: 

 

- Adi! Hamar segundo barru etxe horren atzetik agertuko da herensugea. 

 

Herensugea agertu zenean gezia bota eta hil egin zuen. Horren ondoren, hiru ahizpak 

herrian bizitzera geratu ziren oso pozik. Eta handik aurrera Bilbo hazi eta hazi egin zen, gaur 

egun ezagutzen dugun hiria izatera iritsi arte. 

 

 

 



Ipuinerako aldaketak (taldeka lantzeko eta ahoz ipuina kontatzeko): 

- Herensugea ez zen gaiztoa. Herriko biztanleak ez zuten motiborik 

beldurtzeko. 

- Herensugeak korrika azkar egiten duen ahizpa harrapatu egiten du. 

- Korrika egiten duenak ondo egiten du bere lana, baina lainotuta dago eta 

bista ona duenak ez du herensugea iristen ikusten. 

- Gezilariak egun txarra du: gezi guztiak bota ditu eta ez dio herensugeari 

eman. 

 

 

 

 


