
Basetxe Zaharra sorginduta dagoela esaten
dute. Horri buruz istorio asko kontatzen da. Ho-
rietako asko ez dira benetakoak. Baina aitortu
beharra daukat haren hormek zenbait sekretu
gordetzen dutela. Agian sekretu horietako bat
basetxearen horman azaltzen da guztion aurrean.
Horrela ziurtatzen du askok, eta argazki kamerak
ezin gezurrik esan: harritik bertatik, tristura darion
duen aurpegi ilun batek guri begira dagoela
ematen du.

Basetxea guztiz ahaztuta dago, denboraren
igarotzeari utzita. Bizkaiko Atxondo eta Abadiño
artean kokatuta dago, Durangaldean. Basetxea
bisitatzea desafio bat bilakatu da. Barrenean sartu
eta solairu ezberdinetan zehar ibiltzea oso arris-
kutsua da, zoladurak behera jo baitezake edozein
unetan. Hala ere, badago basetxea bisitatzen due-
nik, agian misterioak topatu nahian edo pertsonalki
esperientzi paranormalak bizitzeko asmoz. Kontua
ez da gutxiagorako…

Harrian txertatua

Barrukaldean odolez zikindutako hormak to-
patu dira, gurutze eta bestelako sinbolo ezezagunak
irudikatuz. Hilkutxetako gurutzeak lurrean botata
azaltzen dira, eta baita eskela bilduma bat ere,
OHE fenomenoari buruzko prentsa zati baten
parean. Psikofonia ugari lortu da ere, bai barrukal-
dean zein inguruetan. Zenbait ibiltarik etxetik
aldentzean sentsazio arraroak izan dituela dio.
Kasualitate misteriotsuak, beti ere basetxearen
inguruan, atrezzo elementu bat balitz bezala.
Horien artean trantzeak hartutako igarle bat, berak
emandako informazioa Melilla eta Bartzelonatik
beste hainbat sensitibok emandakoarekin bat
datorrena…

Ustez sorginduta dagoen leku bat bisitatzea
erakargarria da beti. Baina bisitariak gutxitan

aurpegi bat horman
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Durangaldean dagoen basetxe batean aurpegi berezi bat
ikus daiteke. SEIP elkartearen Bizkaiko ordezkaria den
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erreparatzen dio hormatik berari begira dagoen
misterio bati. Giza aurpegi batek, seguruenik
gizon batena, harrian bertan sustraituta dagoela
ematen du, hurbiltzen ausartzen direnei urrunetik
begira. Seguruenik, erreportai hau laguntzen duten
argazkiek irakurlearen irudimena piztuko dute.

Denbora luzez aurpegi horren berririk ez da
izan, pertsona batek ezagutarazi zigun arte.
Basetxe Zaharraren inguruan istorio ikaragarriak
kontatu genizkiolako hurbildu zen basetxera,
eta ondoren hots egin zigun ”horman aurpegi
bat zegoela” esateko. Egia zen. Hara hurbildu
ginenean berehala topatu genuen duda izpirik
gabe aurpegi bat zirudiena. Hormari itsatsitako
aurpegia zen, eta denbora zein errealitatetik
harantza guri begira zegoela zirudien. Misterio-
aren munduan teleplastia deritzenak, hain zuzen.
Antza, urte luzeak emanak zituen bertan. Aur-
pegi bakartia, tristuraz beterikoa, espresio lako-
nikoduna. Etengabe aurrera doan denborak
Basetxe Zaharra, bere etxea, pixkanaka nola
txikitzen duenaren testigu isila.

Bizitza laburra

Sen onak arrazoi naturalez horman azaldu
den orbana baino ez dela agintzen digu. Orban
kapritxosoa, ahalegin haundiegirik gabe giza
aurpegi bat gogora ekartzen diguna. Irudia
hurbiletik ikustean gutako bakoitzak sentitzen
duena inpresio pertsonal eta subjektiboen
eremuan kokatzen da. Onartu beharra dago,
hala ere, orbana bereziki kuriosoa dela, eta
espekulaziorako aukera ematen duela.

Behin batean orbana ezabatzen saiatu ginen,
ura eta xaboia erabiliz, fenomenoa berriro azalduko
ote zen konprobatzeko. Gure ahalegin guztiak,
alta, alferrikakoak izan ziren, aurpegia horman
gogor finkatuta baitzegoen. Oraindik ere bertan
dago, kuriositate eta balentriaz hornituta hara
hurbiltzen denari so. Noiz arte?

Basetxearen teilatua erori da. Zomorroek,
txakurrek zein tximitxek barrukaldea marruskatu
dute. Gela ezberdinetan ordenurik gabe azaltzen
diren altzari eta bestelako trasteak pipien janari
bihurtu dira. Aterik ez dago, zoruan barreiatuta
dauden egur puskak ez badira. Eskailerak oso
arriskutsuak dira kontuz ibiltzen ez direnentzat.

Basetxe Zaharrak bizitza laburra izango du.
Urte askotan zehar basoko zuhaitzen artean erdi
izkutatuta egon da. Orain, ordea, gizakiek zakarki
bota dituzte zuhaitzak, inguruaren lasaitasuna
hautsiz, garapen teknologikoaren mesedean paisaia
artifiziala eratzeko asmoz. Basetxe Zaharraren
horma ahulak azkenetan dira. Bere malko eta
negarra behin leihoak ziren zuloetatik ateratzen
diren bitartean, aurpegi herabeti batek aurrean
dituen egun apurrak zenbatzen ditu. Horman
barneratuta,  beldurgarri eta melankolikoa, inork
ez daki zergaitik eta zertarako azaldu den. Nor
den ere ezin dugu jakin. Eta psikofonia edota
Ouija taularen bitartez emandako erantzunetan
oinarritzen diren espekulazioen bitartez ez bada,
gertaera paranormalaren garrantzi hutsala eskuratu
duen orban beltz hau zergaitik azaldu den ere ezin
izango dugu jakin.
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