
TXANOGORRITXU 

Bazen behin amarekin bizi zen neskatila bat. Txano gorri bat jantzita ibiltzen zuenez, 

Txanogorritxu deitzen zioten. Egun batean, amak amonarengana bidali zuen, hauxe esanez: 

 

- Txanogorritxu, amonarengana joan behar duzu, gaixorik dago eta aspaldian ez duzu ikusi. Har 

ezazu otzaratxo hau eta eraman iezaiozu pastel hau, gustura jango du eta. 

 

Txanogorritxuk amonarengana joateko baso handi bat zeharkatu behar zuen. Bidean, txorien 

kantuak eta txio-txioak entzunez eta, noizean behin, lore bat edo beste amonarentzat hartuz, 

konturatu gabe joan zitzaion denbora. Berandu zela ohartu zenean korrika hasi zen. Eta, bat-

batean, hara non agertu zitzaion otso handi bat!! 

 

- Nora zoaz hain azkar, Txanogorritxu? - esan zion otsoak. 

- Amonarengana noa. Mendiaren bestaldean bizi da eta dagoeneko berandu da - erantzun 

zion. 

 

Otsoak, hori entzun zuenean, mendian gora egin zuen eta Txanogorritxu baino lehenago heldu 

zen amonaren etxera. "Tan, tan, tan" jo zuen atea otsoak. 

 

- Nor da?- galdetu zuen amonak. 

- Txanogorritxu naiz- esan zion otsoak, amonari gezurra esanez. 

- Ireki atea eta etorri nire gelara, ohean nago eta- erantzun zion amonak. 

 

 

Otsoa amonaren gelara sartu zen eta "AUM", irentsi egin zuen. Gero, amonaren arropak jantzi 

eta bere ohean sartu zen. Txanogorritxu geroxeago iritsi zen amonaren etxera. Atea jo zuenean 

... 

- Nor da?- galdetu zion barrutik ahots batek. 

- Txanogorritxu naiz, amona- erantzun zion honek. 

- Ireki atea eta sartu- esan zion barrukoak. 

 

Txanogorritxuk gelan sartu eta amona ikusi zuen ohean. 

 

- Amona, zeinen begi handiak dituzun!- esan zion. 

- Zu hobeto ikusteko dira- erantzun zion. 

- Baina, amona, nolako belarri zarrak dituzun! 



- Zu hobeto entzuteko dira, maitea. 

- Baina, baina, amona, nolako hortz handiak dituzun! 

- Zu hobeto jateko diraaaaaaa... 

 

Eta "AUM" eginez, Txanogorritxu ere irentsi egin zuen. 

 

Otsoa, betekadaren betekadaz, zutik egon ezinik, basora irten zen gerizpean etzateko. 

Halako batean, ehiztari batzuk agertu ziren eta tiro bat emanez hil egin zuten. Otsoak hain 

sabel handia zuenez, barruan zer zeukan jakin nahi izan zuten ehiztariek eta ireki egin zuten. Ireki 

zutenean, pozez beterik irten ziren amona eta Txanogorritxu. 

 

 

Ipuinerako aldaketak (taldeka lantzeko eta ahoz ipuina kontatzeko): 

 

- Otsoa ez da gaiztoa. 

- Amonaren arropa txikiegia gelditzen zaio otsoari eta ezin da amonaz mozorrotu.  

- Ehiztariak egun txarra du: tiro guztiak bota ditu eta ez dio otsoari eman. 

- Otsoa bidetik, aspaldi ikusi ez dituen lagun batzuekin gelditzen da eta Txanogorritxu 

bera baino lehenago heltzen da amamaren etxera. 

 

 


