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1. Egilearen aitortza egin behar da.

2. Lan hau, ezta bere eratorriko lanak, ezin da erabili xede 
komertzialetarako.
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banatzerakoan baimen hauxe berau erabili beharra dago.
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Patrizia eta Montse oso pozik bizi ziren elkarrekin. Eta Ane iritsi zenean, 
haien bizitza zeharo liluragarri bilakatu zen. 



Aneren irribarrea ezin konpara zitekeen Patriziak eta Montsek beren bizitzan 
ikusi zuten ezerekin. Eta hirurek gozatzen zuten goizero elkarren ondoan 
esnatzearen erregaliarekin.



Ane arin ere arin hazten zen. Beraiek nahi zuketen baino askozaz azkarrago.



Jakingura handiko neskatoa zen. Eta arrunt atsegin zuen inguruan zituen 
gauza guztiez galderak egitea.



Aneren bi amak oso harro zeuden hartaz, eta opari bat egin nahi zioten. 



Horregatik, arratsalde batean bi ahate nano beltz aurkitu zituen lorategian, 
eta ahatetxook naturak sor zitezkeen animaliarik ederrenak iruditu 
zitzaizkion Aneri. 



Eta handik lasterrera, animalia haiek arras garrantzizko 
bilakatu ziren neskatoaren bizitzan. 

Jaten ematen zien, 
zaindu egiten zituen, 
paseatzera ateratzen 
zituen eta, lantzean 
behin, ez zituen 
bakean ere uzten, 
asper ez zitezen. 



Behin batean, Anek galdetu zuen ea zergatik ez zuten ahatekumerik egiten. 
“Agian, biak direlako arrak, arra eta emea barik" erantzun zion Montsek 
barreka. 

Montseren 
erantzunak erabat 
goibeldu zuen 
neskatoa, Anek 
zoriontasuna eta 
familia estu lotzen 
zituelako.



Bost urte bete zituenean, kartoizko kutxa txiki bat oparitu zioten, barruan 
garrantzi handiko zerbait gordeta zeukana. 



"Arrautza bat baino ez da" esan zuen neskatoak, Patriziari eta Montseri 
harriduraz beterik begiratzen zielarik. "Hara, bai, arrautza bat da, eta bizitza 
ere bai" esan zion Patriziak emeki. 

Lorategiraino lagundu eta ahateen etxearen barruan ipini zuten arrautza. 
Eta handik lasterrera ahateak txandaka hasi ziren arrautza berotzen. 



Ane goizero-goizero joaten zen txitarik jaio ote zen begiratzera. Halako 
batean, bi ahateen erdian ahatekume zuri ederra agertu zen. 

Txita zuria zen, egiatan, baina ahateek zoriontsu ziruditen. Beraz, zer arrazoi 
zeukan triste egoteko?



Konturatu orduko ahate biak eta txita lorategian zebiltzan, ilaran, bata 
bestearen atzetik. 



Txita ez zen oso trebea urmaelean igeri egiten; pare bat alditan salbatu ere 
egin behar izan zuten.

 Intsektuak arineketan harrapatzen, ordea, apartekoa zen.



Txita apurka-apurka hazi zen ahateen ardurapean, eta oiloen jokaera zeukan. 

Baina ahateek haien artean hartu eta oso maite zuten, eta gainera, 
elkarrekin egoten ziren, elkar zaintzen. Eta Ane zuten jolaskiderik onena.



 “Oso desberdinak dira” esan zuen Anek egun batean, “baina hurbil egon 
nahi dute; elkar zaintzen eta elkarrekin ibiltzen dira jolasean. Eta une oro 
laztanka ari dira. Konturatu zara? 

Zoriontsuak dira. Bai, uste dut 
gurea lako familia bat osatzen 
dutela”. 

Anek, zutik jarri eta, hitzaldi 
bat eman beharko balu legez, 
honakoa esan zien serio-serio: 

"Izan ere, maitasuna xarma 
bilakatzen deneko gunea da 
familia".




