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Agian ez duzu mamu eta
agerpenetan sinesten, baina

badira horiekin topo egin
dutela diotenak. Haiek

esandakoak ez du zalantzarik
uzten: ezinezkoa den zerbait

deskribatzen dute.
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Elorrioko hilerrian gizon baten mamua ibili
ohi dela diote. Hilobi eta nitxoen artean lasaitasun
osoz noraezean dabilen gizon baten mamua omen
da. Sarrera hurbiltzen da, herabeti, kanpokaldeari
begira pena eta ezinegonaz, zeharkaezina zaion
muga baten aurrean balego bezala: bizitza eta
heriotzaren arteko muga.

Kontu honen inguruan jaso genuen lehen albis-
tea 1997. urtekoa da. Anonimotasuna mantendu
nahi duen lagun batek hilerriaren atean berari
begira zegoen mamu bat ikusi zuen. Testigu honen
deskribapenaren arabera, “txuriz jantzitako gizon
bat zen, argitasun arraro batez inguratua. Segundu
gutxitara buelta eman eta hilobien artetik galdu
zen. Bera jarraitu nahi izan nuen, baina ez nuen
topatu. Hilerrian… ni baino ez nengoen”.

Garai horietan Durangaldean OHEen ikustaldi
bolada txiki bat gertatu zen, 1995an gertatutakoa
baino haundiagoa. Laranja koloreko esfera miste-
riotsuak eta jatorri ezezaguneko beste aire untziak
ikusi ziren zeruan. Hori dela eta, Fernando Jimenez
del Osok zuzentzen duen Enigmas aldizkariak
Elorrioko topaketa hau OHEekin erlazionatu zuen.
Humanoide bat, untzi horietako tripulante bat
izatea probablea zirudien. Baina ez zen horrela
izan.

Urte batzuk geroago agerpen berdina ikusi
zuten testiguak topatu genituen, eta 2003an ere

mamu misteriotsu hori ikusi zutela ziotenen testi-
gantzak heldu zitzaizkigun. Elorrioko Udaltzain-
goak hilerrian bizi omen den gizon misteriotsu
horren inguruko informazioa badu bere artxiboetan.

Beste toki batean, eszenatoki honetatik kilome-
tro gutxira, gazte erradikalek okupatutako etxebi-
zitza bloke batek beste misterio beldurgarria
gordetzen du: neskato baten mamua. Goiko solai-
ruetan bere urratsak entzun dira, eta baita bere
negarra ere. Batzuek zenbait gelatan  sartzen ikusi
dutela diote. Nor da? Zertaz ari gara?

Atxondoko eleizan, neure etxearen aurrean,
andra misteriotsu bat ikusi izan da. Serora baten
soineko txuria jantzita zuen eta eleizatarian flota-
tzen ari zela zirudien. Testiguak agerpena ingura-
tzen zuen argi aureola arraroa azpimarratu zuen.
Bapatean, inoiz esistitu izan ez balitz bezala, mamu
bitxia desagertu zen, zentzugabekeria azalgaitzak
irentsita. Orain arte inork ez du berriro “ikusi”
agerpen misteriotsu hori. Baina bai, ordea, Elo-
rrioko hilerriko mamua, oraindik zenbait bisitariren
artean kezka zabaltzen duena. Hilerria, gainera,
zenbait gazte nerabek profanatua izan da, agian
hilobien artean dabilen gizonaren begiradapean.

Interesgarria da ere Matienako errepidearen
alboan emakume batek ikusitakoa: harrizko hesi
txiki baten gainean “era bitxian” ibiltzen zen neska
nerabe bat. Emakume hori herrira heldu berria
zen, eta ez zituen bizilagunak apenas ezagutzen.
Baina neskato horren presentzia atentzioa eman
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zion eta buruan oso berneratuta gelditu zitzaion
bere irudia. Behin aukera izan zuela neskato horren
deskibapena egiteko, bizilagun asko zur eta lur
geratu zen. Zenbait hilabete lehenago hil berri
zen nerabea zen!

Baina istorioa ez zen bertan amaitu. Mamu
misteriotsu horren irudia berriro ikusi ez bada
ere, emakumeak zenbait xehetasun izkutatu zuen,
gerora gure arteko solasaldietan atera direnak.
“Neskatoak lore berde eta txuriak zituen alkandora
zeraman, lazo bat ilean, pitiliozko prakak…” Ez
genuen denbora gehiegi behar izan zera jakiteko:
hori zen neskatoak hil zen egunean jantzita zuen
arropa!

Baina istorioa ez da oraindik ere hor bukatzen.
Harresi txiki horren gainean zebilen neskatoaren
ustezko mamua buelta eman eta emakumeari
begira jarri zen. “Denbora izoztuta zela ematen
zuen. Hotzikara sentitu nuen, eta berak irribarrea
erakutsi zidan. Eskua altxatu eta eskuinean zera-
man eskumuturrekoa behin eta berriz seinalatu
zuen. Ez dakit zer esan nahi zidan”. Guk ere ez
dakigu, gure susmoak baditugu ere.

Nortzu dira? Zer nahi dute? Zertan ari dira
noraezean ibilita?

Ezin ditugu galdera hauek erantzun. Baliteke
hildakoen irudiak ez izatea, baina bada kontutan
hartu behar dugun zerbait: testiguak ez dira gezu-
rretan ari. Euren begien aurrean azaldutako  hil-
dakoak ikusi zituztela uste dute. Hau ezin dugu
bermatu,ordea, eta baliteke azalpena bestelakoa
izatea.

Baina lerro hauek irakurtzen dituzun bitartean,
baliteke Elorrion espektro misteriotsu hori hilobien
artean ibiltzen egotea. Agian neskato hura etxe-
bizitza blokean negarrez ari da, edo serora hori
Atxandoko eleizan azaldu da.

Inork ez du berriro ikusi harresi txiki horren
gainean dabilen neskatoa. Baina haiek hor daude,
hainbatetan distortsionatzen den Beste Mundu
horretan. Orduan zenbait pribilejiatuk agerpenak
eta mamuak errealitate irmoa diren mundu ezeza-
gun horretan sartzeko aukera du,  gure aurrean
enigma eta misterio gisa aurkezten zaigun errea-
litatean barrena.
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