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IRIS ETA LILA

U
rrutieneko Herrialdean, bizimodua lasaia
eta xumea zen; zoriontsu eta poz-pozik
bizi ziren hangoak. Hitz-jario handiko

jendea zen. Han bizi ziren Iris eta Lila neska gazte
baserritarrak.

Hurbileneko Herrialdean, ordea, oso bestelakoa
zen bizitza: jendeak begi txarrez begiratzen zion
elkarri, ez zekiten jolasten, ez zekiten elkarrekin nola
hitz egin, eta ez ziren zoriontsuak. Baina agintezale
porrokatuak ziren, mendean eduki nahi zituzten
beste guztiak. Bazen erregea izan nahi zuen printze
bat; printzea izateko, ordea, ezkondu egin behar
zuen. Ezkondu, ez zuen ezkondu nahi. Agindu egin
nahi zuen. Konde ustel eta gaizto bat zuen basailu,
eta bien artean erabakitzen zuten erresuma haren
etorkizuna. Printzeak berezi samarra zirudien, baina
kondeak ondo asko zekien hura nola maneiatu.



Eta halako batean,
gertatu egin zen!, Hurbi-

leneko printzeak emaztea
aukeratzeko ordua zela erabaki

zuen, eta hauxe gertatu zen:

Printzeak herrialdeko emakumerik politena
aukeratzeko agindu zion kondeari.  Kondea erresuma
osoan zamalkatu zen honako hau iragarriz: ezkon-
tzeko adin egokia zuten neska ezkongai guztiak
hartuko zituzten aintzat Hurbileneko Herrialdeko
erregina hautatzeko. Neska haiek politak, gazteak,
esanekoak eta atseginak izan behar zuten. Esan
beharrik ere ez dut milaka neska aurkeztu zirela,
hautatuak izateko itxaropenez denak ere.

Baina milaka neska haietatik, bakar bat ere ez zen
kondearen gustukoa izan.  

–Hemen ez da printzearen emaztea
izateko neska duinik! Ez zaizkit
gustatzen, ez ditut nahi!

Printzeak bere printzesa izango
zena aurkitu ote zuten jakin nahi izan
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zuenean, kondeak esan zion bakar bat ere ez zuela
gustuko izan; orduan, beste erresuma batzuetarantz
berehalakoan abiatzeko eta bilatzen jarraitzeko agindu
zion printzeak kondeari. 

Bidaia luze baten ondoren, beste herrialde batera iritsi
zen, Urrutieneko Herrialdera, hain zuzen ere; han, kon-
deak bi neska eder ikusi zituen, kolore desberdinekoak;



bazirudien elkarrekin oso ongi pasatzen zutela, oso
maite zutela elkar, eta jolasean zoriontsu zirela.
Barre-algaratan zebiltzan beti eta kilimak egiten zio-
ten elkarri, elkar besarkatzen eta musukatzen zuten;
izan ere,... maitemindurik zeuden! Eta jolasean
jarraitzen zuten, gaitzen baten mehatxupean izan
zitezkeela kontuan izan gabe. Lila xumea zen, eztia
eta polita; Iris... desberdina zen! Haren azala ederra
zen, oso beltzarana, distiratsua eta leuna. Haren gor-
putzaren erritmoa zoragarria zen, haren ibilera...
kanabera eta azukrearena zen!

Irisek, jolasean, ustezko etsaiengandik
defendatzen zuen Lila, eta Lilak bera
defendatzen uzten zion Irisi..., eta
barrez eta ongi pasatzen jarraitzen
zuten.
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–Lila, hemendik,
maitea... hator
nire atzetik eta
egin iezaien ihes
hogeita hamar he-
rensugeei! -esaten
zion Irisek–. 

–Salbatuko haut,
zalantzarik ez izan!

–oihukatzen zion Irisek
Lilari–. 

Eta beti hala,... jolasean
jarraitzen zuten. Irisek Lila hogeita

hamar herensugeengandik salbatzen, eta Lilak bere
maiteari bera salbatzen uzten. 

Aho bete hortz geratu zen konde gaiztoa bi
neskatilen edertasunaren aurrean; hala ere, Lilaren
edertasunak eragin zion zirrara bereziki. Ezin zuen
sinetsi ikusten ari zena. 

–Baina, baina... –zioen–, Zergatik musukatzen dute
elkar horrela? Bi emakume dira-eta!, baina, jakina, ez
zuen ulertzen haiek elkar maite zutela, neska-lagunak
zirela eta musukatzeko grina zutela.

Beste ezeren gainetik, printzeak Lilarekin ezkondu
behar zuela erabaki zuen kondeak berehala. Ez
zitzaizkion axola Irisen eta Lilaren sentimenduak.
Berdin zion! Berak erabakia zuen Lila zela emakume
egokia printzearentzat eta bost axola zitzaion zer
sentitzen zuten emakume haiek!
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Halako batean, kondea Iris eta Lilarengana joan zen,
eta hauxe esan zien: 

–Begira neskak, Hurbileneko Erresumako kondea
naiz eta jakinarazten dizuet gaurtik erabakita dagoela
Lila printzearen emaztea izango dela; beraz, jauregira
joan behar du eta bertan izango da ezkontza-egunera
arte; han ikasiko du gure nahia onartzen, bai eta
Hurbileneko Erresumako printzearen emaztea eta
etorkizuneko erregina izateko betebeharrak ere.

–Nor, ni?, esan –zuen Lilak–, nahiago dut
hil!...  eta Irisekin jolasean eta
barrealgaratan jarraitu zuen.

–Baina, baina, horixe
lotsagabekeria! Ez al
dakizu nortzuk garen?
–Kondea haserretzen
hasia zen... 

–Neskato,
aukeratu: printzea-
rekin ezkondu ala
hil.

Irisek eta Lilak
elkarri begiratzen
zioten, ezer ulertu
ezinik.

–Morroi hau pitza-
tuta zagon! –zioten–. 
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Baina kondearen begiradez
eta mehatxuez ohartu
zirenean, berehala ulertu
zuten hura ez zebilela
jolasean. Korrika hasi ziren
eta ez ziren gelditu urruti-
urruti egon arte.

B
aina ez ziren hain
urruti joan; izan ere,
printzearen eta

kondearen boterepetik ihes
egitea oso zaila zen, izugarri
zaila...

Kondea jauregira itzuli
zen, eta printzea sutan jarri
zen gertatutakoaren berri
jakin zuenean. Ezin zuen
ulertu. 

–Ez da posible, ez da
posible! –zioen–, esan al
hion nirekin ezkontzeko
zela?, argi esan al hion nahi
eta nahi ez ezkondu egin
beharko zuela? 

Horixe esan niola!
–erantzun zion kondeak–. 

–Ezkondu ala hil esan
nion. 
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–Eta zer erantzun zian? –galdetu zuen printzeak–.
Kondeak, burumakur eta lur jota, hauxe esan zuen:
–hil, erantzun zuen, hil; hiltzea aukeratu zuen, jauna!

Printzearen sumina hain zen handia, jauregiko
hormek burrunba egiten zutela.

–Baina hori ulertezina duk, nola liteke?, nola liteke
nirekin ezkondu baino heriotza nahiago izatea?
Printzea nauk-eta!.. Erabakita zagok, onez ala gaitzez,
Lila nire emaztea izango duk!

–Nire soldaduen artetik, gaizto eta liskarzaleenak
aukeratu! –oihukatzen zion printzeak kondeari...–
eta bidal itzak Lila bahitzera! Jauregian izan behar
dik segituan, ulertzen? Berehalaxe! Inork ez
zidak barre egiten niri, eta are gutxiago hark.
Behartuta ekar dezatela!”.

Printzearen aginduak betez, bi gaizkile
zital kontratatu zituen kondeak: Azka-
rratxin, ezpatari beldurgarria, eta Koplas,
indartsu gaiztoa baina atsegina; Koplasek ez
zuen inoiz pentsatzen eta errima osatuz hitz
egiten zuen beti.

Azkarratxin eta
Koplas Urrutieneko
Erresumara iritsi
zirenean, Iris eta Lila
aurkitu zituzten, jolasean
orduan ere. Une hartan,
ezkutaketan ari ziren; Iris
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ezkutatzen zen eta Lila haren bila zebilen, eta,
zoriontsuak ziruditen, alajaina! 

–Iris, maitea, non sartu haiz? –oihukatzen zuen
Lilak–. 
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–Hagoen tokian hagoela aurkitu egingo haut!

Azkarratxinek hauxe agindu zion Koplasi: –Adi
egon! Lila bahitu egin behar diagu, zuria duk. 

–Mulatatxoari segika dabilen emakume fina, ezpata
dirudien emakume eder eta pinpirina? –erantzun zion
Koplasek–. 

–Utz itzak errimak, Koplas!, lanera etorri gaituk eta
ezin diagu luze jo, jarrai dezagun bilatzen.

–Bai, bai, eta printzesatxoa ehizatzen –erantzun
zuen Koplasek–.

Bat-batean, zerbait arraroa gertatzen ari zela
konturatu zen Iris; begira eta begira hasi zen, eta bi
morroi zelatan zituela konturatu zen. 

-Ai, ene! –esan zion bere buruari–, hemen zerbait
arraroa zagon, susmo txarra hartzen zionat, begira
ditinagu eta ez gaitizten ongi begiratzen. Honek ez
zidan usain onik ematen! Lila, Lila!, non hago? Hator,
azkar! Beldurrez nagon, zerbait txarra gertatzen ari
dun, mesedez hator azkar! Norbait segika dinagu, eta
uste dinat ez dutela asmo onik.

Ordurako, Azkarratxinek bazekien Lila ez zebilela
urruti eta hauxe esan zion Koplasi:

–Lila hurbil ibiliko duk, Urrutieneko Erresumako
neskatila gurea duk. 

Koplasek, barrez, hauxe esan zuen: –horixe! Hain
hurbil dago neska panpoxa, ematen duela, ikusteko,
erabili dugula kataloxa. Kar, kar, kar....
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Lilak jolasean jarraitzen zuen, gertatzen ari zenaz
konturatu gabe, eta oihuka deitzen zion Irisi. 

–Laztantxo, polit hori, Iris, aurkituko haut!

Azkarratxinek ordurako ikusia zuen Lila eta hauxe
esan zion Koplasi: –goazak harantz, hesi horren
atzean zagok-eta. –Ai, ai, harrapatzen dugunean
xukadera beharko diagu, bai! –esan zuen Koplasek
kantari–.

–Koplas, hi beti bezain txirene!, ez ezak txorakeria
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gehiago esan eta goazak harira. Egiteko bat betetzera
etorri gaituk hona eta Lila bahitu egingo diagu. Hori
egingo diagu! eta... ixo!, mesedez!... neurria gain-
ditzen ari haiz hire txorakeriekin!

Lilak, bitartean, Irisen bila jarraitzen zuen: –Iris,
Iris, maitea, non hago?

Azkarratxinek eta Koplasek, hauxe zioten
ahopean: –ez zagok zalantzarik, bera duk!
–Harrapatu neska, eta gero festa! –esan zuen, nola
ez!, Koplasek–.
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Esan eta egin, Lila bahitu zuten, zaku batean sartu
eta Hurbileneko Erresumako printzearengana era-
mateko prest zeuden.

Irisek, ezkutaturik, den-dena ikusi zuen. 

–Sinestezina dun, gogoz kontra printzearekin
ezkonarazteko bahitu diten! Zerbait egin beharra
zagon, zerbait pentsatu beharra zagon! - pentsatu
zuen haserre bizian.

Iris etsita zegoen: 

–Aitari zaldia eskatuko zionat, eta amatxori
aitonaren arrantza-sareak; borrokarako erabiliko
ditinat. Nire bizitzan egiten dudan azken gauza
bada ere,... salbatu egingo haut, Lila maitea!
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A
zkarratxin eta Koplas poz-pozik zeuden
Lila bahitzea lan erraza suertatu
zitzaielako eta egindakoaren truke jasoko

zuten sariarengatik. 

–Kar, kar, kar, orain bai ondo biziko garela! Printzea
oso kontento jarriko duk.  –Poz-pozik, barre egingo
dik gogotik, –erantsi zuen, beti bezala, Koplasek–.

-Isil hadi, Koplas!, urrats batzuk sumatu ditiat...,
baina ondoren isiltasuna egin zen nagusi.

Lila zakuan zegoen oraindik, deseroso
samar, baina ziur zegoen Iris salba-
tzera etorriko zitzaiola.

Halako batean, atseden
hartzea erabaki zuten,

-Bihar ere argituko dik, -
leher eginda zeuden, benetan.

–Nekearen nekez entzuten
ditiagu soinu zoroak, ziur –esan
zuen Azkarratxinek lokartu
baino segundo batzuk
lehenago–.

Bat-batean, Koplasek
Azkarratxin iratzarri
zuen: 

–Azk, Azk!!!  zerbait
entzun diat sasi horien
atzean, ai, gauean!,
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basurde beltza dela uste dut,
basurde beltz handia entzun dut!

–Koplas, hain handia izanda ere,
beldurtia eta tentela haiz, gero! Utz

iezadak lo egiten, eta ez kezkatu,
bizkarra zakuaren ondoan lo egingo diat,

gure harrapakinak ez dik arriskurik izango.
Begira ezak zer hurbil jarri naizen; egon hadi lasai,
nirekin seguru egongo duk; zalantzarik ez izan,
honek etorkizunerako ateak zabalduko zizkiguk.
Printze inozo horrek ongi ordainduko ziguk-eta.

Pixkanaka, loak hartu zituen; gaua ilun-iluna zen,
eta pixkanaka lasaitasuna egin zen nagusi; gure
emakume heroia, mozorroa jantzita zuen
pertsonaia, ordea, ez zegoen lasai!!! Izan ere, gau
eta egun gaizkileen atzetik ibilia zen. Azkarratxin eta
Koplas lo zeuden basoko soilgunera iritsi zenean,
Lila erreskatatzea erabaki zuen. Ahal zuen moduan,
sasi eta uztondoen artean pasatu zen eta aitonaren
sarea Lilaren zakuaren gainera botatzea lortu
zuen. Bitartean, Koplasek soinuren bat
sumatu zuen, baina lehenago
Azkarratxinek lelotzat eta koldartzat
hartu zuenez, ez zuen ezer esan,
“istilurik ez sortzeko”. 

Une hura aprobetxatu zuen Irisek
eta sareari tiraka hasi zen, poliki-
poliki. Azkenean, Iris zegoen zakua
oinetaraino ekartzea lortu zuen.
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Berekin izatea lortu zuenean, ezin zuen sinetsi ere
egin. Bere zaldiaren gainera igo zuen eta urrutiraino
zamalkatu zen.

–Azkenean!, –esan zuen Lilak, kexati– eskerrik
asko erreskatatzeagatik zarena zarela! Baina, begira,
nazka-nazka eginda nago, behin eta berriz bahitu
naute-eta. Ni ez naiz printzesa, ezta izan nahi ere!
Beraz, axola ez bazaizu, banoa, presaka nabil-eta.

–Lila, Lila, neu naun, hi erreskatatzera etorri naun! 
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Mozorroa jantzita zuen pertsonaia Iris zela kon-
turatu zen Lila, eta oihuka hasi zen pozarren,
hunkiturik. –Ene, Iris, nire salbatzaileaaaaa!!!! ez
ninan uste hain ausarta hintzenik. –Ezta neuk ere,
–esan zuen Irisek–, eta gero neskak ez garela
ausartak esango diten. Batez ere, ez ninan onartu
nahi munstro horiek hi bahitzea eta gogoz kontra
printzesa bihurtzea. –Ene, Iris, zein zoriontsu
naizen!, eskerrik asko!, maite haut...!

A
zkarratxin eta Koplas harrapakinik gabe
iritsi ziren jauregira, hura lortuko zutela
hitz eman bazuten ere, eta printzeak

zigortu egin zituen, jauregiko ziegarik hondoenean
sartu zituen.

Lila gabe geratu nahi ez zuenez, gauzak berak
konpontzea erabaki zuen, eta bere soldaduekin
batera abiatu zen printzea Urrutieneko
Erresumarantz, kontatu zioten guztia egia zela
ikusteko. Eta egia biribila zen, bai horixe!
Urrutieneko Erresumara iritsi eta Iris eta Lila jolasean
ikusi zituenean, ez zuela bilatzen jarraitu behar
konturatu zen. Lila ez beste inor izango zen bere
erregina.

–Gauzaez tentel horiek ez dute neska jauregira
eramatea lortu! Neuk eramango dut!

Iris eta Lilarengana joan zen... -Hurbileneko
Herrialdeko printzea naiz, eta nahi duzuena
pentsatu, baina Lilaren bila nator!, nirekin ezkondu
behar du eta ez dago aitzakiarik!

20



Lilak eta Irisek estralurtar bat izango balitz bezala
begiratzen zioten... –Baina zer zion ero ergel honek?
ni, Lila, berarekin ezkonduko naizela...?  nahiago
dinat hil...!

–Amore eman ala hil egingo zara!, –oihukatu zuen
printzeak bere armadaren aurrean–. Lila ez bada
nirekin ezkontzen, atxilotzeko agindua emango dut
eta jauregiko ziegetan sartuko zaitut, zalantzarik gabe.

Hala eta guztiz ere, ez zela printzearekin ezkon-
duko erantzun zuen Lilak. Iris maite zuela. Printzea
izugarri haserretu zen, sutan jarri zen..., eta hauxe
erabaki zuen: Iris espetxeratzea eta Lila berarekin
eramatea.
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Eta horrela, jauregiko ziegetan elkartu ziren
Azkarratxin, Koplas eta Iris.

P
rintzea barrez zegoen, –kar, kar, kar... nor
bere lekuan dago. Azkarratxin eta Koplas
astun horiek Irisekin ziegan, eta Lila bere

gelan, giltzapean. Kar, kar, kar... harekin ezkondu
bezain laster, errege izango naiz, eta pikutara
bidaliko dut!

Kondeak, dena entzun, eta hauxe erantzuten zion:
–Bai, bai, oso ondo, printze, eta gero Urrutieneko
Erresuma inbadituko dugu, eta boteretsuenak izango
gara... kar, kar, kar!

Gatibuek, printzearen eta kondearen hitzak
entzunda, ezin zuten sinetsi. –Entzuten al duzue?,
azkar, zerbait egin behar dugu!

–Mesedez, Azkarratxin, Koplas, lagundu!, ezkontza
hori eragotzi egin behar dugu nola edo hala!, –bai,
bai, eragotz dezagun ezkontza itsusi hori!

Bazirudien inork ez zuela entzuten haien el-
karrizketa, eta bat-batean..., pertsonaia xelebre eta
alai bat agertu zen haien aurrean, ziegetan kantari
sartuta: Quimeras doktorea zen. Bederatzi formula
zituen, eta printzeak formula haiek gatibu batzuekin
probatzen uzten zion, haren zerbitzuen truke.

Azkarratxinek, Koplasek eta, batez ere, Irisek deitu
egin zioten: –Mesedez!, laguntza behar dugu,
premiazkoa da!, hemendik irten behar dugu.
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–Beno, ba, laguntza behar baduzue, nire formula
berria probatu beharko duzue; ondo funtzionatzen
badu, ziur egon ihes egin ahal izango duzuela,
tximeleta bihurtuta, hegan eta hegan egin ahal
izango duzue... (gure artean: Quimeras doktorea ero
samar zegoen).

–Hemendik irten beharra daukagu!, ekarri edabe
hori, agure ero horrek; goazen azkar, ez dugu
denborarik galdu behar, Lila salbatu behar dugu
–esan zuen Irisek ausart–. 

–Ea ba, har ezazue! Quimeras doktoreak edabe
bana eman zien, eta orduan, har bihurtzen hasi
ziren pixkanaka. Har bihurtu berriek ziegako burdin
barren artetik pasatu eta ihes egitea lortu zuten.
Quimeras doktorea abesten hasi zen pozaren pozez. 

–Ondo egin dut, ondo egin dut!, har bihurtu dira,
eta zorte pixka batekin, tximeleta bihurtuko dira
ondoren; hori.... ozpin gehiegi bota ez badut. ¡Ui,
ui,ui, larala, larala...! Zein pozik jarriko diren kondea
eta printzea; hemendik aurrera konfiantza izango
dute nigan, eta formulak eskatuko dizkidate mundua
menderatzeko, eta munduko doktorerik bote-
retsuena izango naiz.

Baina doktorearen formulak akatsen bat izango
zuen; izan ere, gure mesederako, Iris, Koplas eta
Azkarratxin berehala bihurtu ziren pertsona berriz
ere.  Iris taldeko aitzindari jarri zen eta antolatzen
hasi zen jauregia goitik behera miatzeko, Lila
aurkitzearren. 
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–Gela guztiak miatuko ditugu Lila aurkitu arte. Bana
gaitezen; Koplas, zu handik joan; Azkarratxin, zeu
handik.

Bakoitza korrika eta oihuka hasi zen. Lila, Lila!, non
hago? Lilaaa, erantzun!

Ate guztietan jotzen zuten, baina ez zuten
aurkitzen. Doilor haiek ongi ezkutaturik zeukaten. Lila
aurkitzeko korrika zihoala, Azkarratxinek kondearekin
egin zuen topo.

–Esadazu, konde, non ezkutatu duzue? non dago? 

–Ezta pentsatu ere, ez dizut esango, ez dizut esango
non dagoen, printzearen nahia bete behar da, eta Lila
printzearekin ezkonduko da, zuek nahi ala ez. 

–Esadazu, konde, edo nire ezpataren ahoa dastatuko
duzu, –esan zuen Azkarratxinek–. 

–Zure ezpataren ahoak barregura ematen dit, izango
dudan boterean pentsatu behar dut, mundu guztia
mendean hartzeak emango didan lorian, eta ez nauzu
beldurtzen, - une horretan kondeak ere ezpata atera
zuen eta borrokan hasi ziren.

Bitartean, Irisek eta Koplasek Lilaren bila jarraitzen
zuten; ate batean jotzen zuten, gero bestean,...
Azkenean, Lila entzun zuten; hauxe esan zien:
–hemen nago, zatozte, ate honen atzean nago,
lagundu! 

Irisek, atea izugarri handia eta lodia zela ikusita,
hauxe esan zion Koplasi: –azkar Koplas, zure indarra
behar dut, bota dezagun ate hori! Lila atzean dago. 
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–Bai, lasai, Iris; pasako dugu ate hori, tiruri-tiruri.
Eta indarrez eta pazientziaz, Koplasek eta Irisek atea
botatzea lortu zuten. 

Azkarratxinek, ordurako, kondea mendean hartuta
zuen, eta Iris, Koplas eta Lilarekin elkartu zen.
Elkarrekin ihes egin zuten, eta korrika eta korrika
joan ziren Urrutieneko Erresumara iritsi arte, salbu
egon arte, alegia.

Halaxe lortu zuten ihes egitea, Quimeras doktore
tentelari esker. Handik aurrera, Lilak ez zuen gehiago
pentsatu behar izan Hurbileneko Erresumako printze
gaiztoarekin ezkontzera behartuko zutenik.

B
aina,... Hurbileneko Erresuman, beste gauza
batzuk gertatzen ari ziren une hartan. Beste
printzesarik ez zutela bilatu beharko,

horretarako irtenbidea zuela ziurtatu zien Quimeras
doktoreak printzeari eta kondeari, bai eta haiek
konbentzitu ere. Doktoreak berak eginiko pilulak
hartzen bazituzten, ez zuten gehiago kezkatu
beharko; izan ere, eder askoak izango ziren eta
munduan inork ezin izango zien muzin egin.
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Kondeak pilula bat eman zion printzeari eta beste bat
hartu zuen beretzat. 

–Har dezan berorrek, printze, nik hauxe hartuko dut,
eta hemendik aurrera munduaren jabe izango gara,
ziur. Kar, kar, kar! jende guztiak gurtuko gaitu eta gure
esana beteko du. –Osasuna, konde! -Osasuna,
printze!...

Eta, bat-batean, ipuin bat izango balitz bezala,
kondea eta printzea txerri bihurtu ziren. Ezin zuten
sinetsi... Quimeras doktoreak barre egiten zuen... –kar,
kar, kar, oraingoan berbena limoiusain gehiegi erabili
dut, hurrengoan izan beharko... kar, kar, kar... 



Handik aurrera, inoiz ez zen konde gaizto haren
eta printze zeken haren berririk izan.

I
ris eta Lila zoriontsu bizi ziren elkarrekin eta
libre, eta batez ere, elkar maite zuten. Hura zen
garrantzitsuena. Handik aurrera, ez ezerk, ez

inork ez zuen haiek banatzea lortu. Eta hala bazan
edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila
herriko plazan.
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