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I. ATALA

BALEAZALEEN OTOITZA,
ITSASORA IRTEN AURREKOA

O Iaun Tobias gaztea ungi begiratua,
Guardaritzat bidaldurik Arkangelu Saindua.

Eta kostara arraña erakharrarazia,
Haren hilltzeko egiten ziñoela grazia.
Guri ere ekharguzu hurbillera Balea,

Segurkiago armaren landatzeko kolpea.
Biziaren gatik dugu hirriskatzen bizia,
Arren egiguzu haren gelditzeko grazia.

AITA JOANES ETxEBERRI, 1627
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Kostaldeko konderrian,
Mendebaldeko fiordoen eskualdean,

1613. urtean

Kristrúnek begirada altxatu, eta zeruertzean kolore zuriko
zerbait ikusi zuen. Izeberga ote? Estualdi hotza sentitu zuen
bularraldean. Zer zekien berak; neska gazte bat besterik ez zen,
bere egitekoak zituen. Zaharragoei eta jakintsuagoei zegokien
aztertzea zeruko seinaleak eta itsasoak zekartzanak, horietatik
ondorioak ateratzeko. Aurki izango zen arkumeei titia ken-
tzeko garaia, eta negua eta hotza joanak behar zuketen, ilundu
ere ez baitzuen egiten ordurako, eta erruna-egutegiaren ara-
bera udako solstizioa hurbiltzen ari zen.

Ez zegokion Kristrúni esatea, baina halere izuak barrena
estutu zion eta lepo atzean gelditu zitzaion, mamu bat bezala.
Bazekien izebergak zer esan nahi zuen, ahoskatzera ausartzen
ez zen zerbait ekar zezakeen: izotza. Hura aipatzean jendeak
aitaren egin eta ahotsa apaltzen zuen.

Haizeak itsasoko izotz puskak urertzeko harkaitz garaie-
netaraino jaurtitzen zituenean, gizonek kostaldetik urruntzen
zituzten txalupak, izotza iristen ez zen lekuetara, bitartean
ekaitzak burrunba eta izotz-puskek elkarren kontra talka egi-
ten zutela.

Umea zela, iruditzen zitzaion izotz gehiago etortzen zela
etengabe, itsasoak mendi-maldetaraino bultzatzen zuela. Ez zen
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hala izaten, baina urtetik urtera argitzen joan zitzaion haur-
tzaroko negu hartako gosetean zer gertatu zen. Izotz-pilak
amildegi altu baten forma hartu zuen, harrotasun hotza jaria-
tzen zuena. Ez zirudien jendeen edota animalien hasperenek
biguntzen zutenik, ez elur azpian belar-puntaren bat aurkitzeko
esperantzaz arakatzen zuten ardienek –ezin zutelako itsasbe-
heran azaleratzen ziren algak jatera joan–, ez itsasbazterrean
kontu handiz eta kezkatuta ibiltzen ziren gizonenek, ezta lu-
rrezko etxetxoetan burumakur zeuden andreenek ere. Orduan
esaten zen zeruko eta lurreko Jaunak seme-alabei gogor egin
nahi ziela, debozio handiagoz hurbildu zitezen harengana,
ikas zezaten bizitzan eta heriotzan harengan konfiantza izaten;
Jaunak haren sufrimenduaren eta heriotzaren bidez ireki bai-
tzien betiereko zoriontasunaren bidea.

Kostaldeko urak izotzez estalita zeudenez, ez Kristrúnen
aita Gunnlaugurrek ez beste inork ezin zuen txalupa itsasoratu.
Eta hori bizirauteko ezinbestekoa zen han, mendi zut eta ur na-
hasien artean bizi eta moldatzen baitziren, itsasoaren eta men-
diaren arteko gune estuetan edo haran aldapatsuetan. Artean
bazuten azken aukera bat esku-hutsik ez gelditzeko. Fokak izotz
gainean erditzen ari ziren; Gunnlaugur eta beste hiruzpalau gi-
zonkotek larruzko arropa iragazgaitzak jantzi, arpoiak prestatu,
eta kapa zuriak bizkarrean, horiek harrapatzera abiatu ziren.
Erraza ez zen, eta izotz artetik erortzeko arriskua hor zegoen
etengabe, baina foka haragia zuten irabazteko, eta odol freskoa,
koipe aberatsa eta gibel elikagarria. Horrela moldatu behar iza-
ten zen garai kaskarrenetan, nola edo hala, ausardiaz eta Jain-
koaren laguntzaz.

* * *
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Aitak azaldu zion halakoxea zela bizimodua konderri hartan, eta
baita mendien beste aldean ere, mendebaldeko fiordoetan; gi-
zonak negu osoan zehar txalupekin ibiltzen ziren, baita udaran
ere, denborarik gelditzen bazitzaien, etxea eta abereak ere zaindu
behar baitzituzten. Húnaflói badia zabalaren beste aldean Ipa-
rraldeko probintzia zegoen. Han haranak zabalagoak ziren, eta
larreak berdeagoak, baina itsasoak ez zuen haien kostaldeetan
bezainbeste arrain ematen. Hori ere Jainkoak pentsatu ote zuen
noizbait, batzuei larreak eta besteei arrainak, gizakumeek zer jan
izan zezaten herrialdeko txoko guztietan. Kristrún batzuetan ba-
diaren atzeko mendiei eta ertz zorrotzeko lur-puntei begira
gelditzen zen, eta pentsatzen zuen agian han bestelako lurra
egongo zela, bailaren eta muino berdeen lurra, beharbada
eguzki-izpien eta loredien lurra, baina ez zen zehazki hala.

Iparraldeko probintziako gizonak, edo motzean esaten
zen bezala, iparraldeko gizonak, negu onetan badiara etortzen
ziren sei edo zortzi arrauneko txalupekin; bale-arrantza gune-
etan beren ontziralekuak eta txabolak ere bazituzten. Berdin
egin behar izaten zuten iparraldekoek ere arraun negu ga-
raian, kontu mamitsuak kontatuz, itsasora joaterik ez zegoen
garaietan abileziaz asmatutako errimak eta bertsoak kantatuz.
Aitak ere batzuetan kantatzen zituen etxean, arrantzatik itzul-
tzean, imintzioka; Kristrúnek bazekien kantu batzuk ez zirela
andreen eta umeen belarrietarako eginak. Amak, gainera, tinko
esan zion aurreko neguan arrantzale-txaboletara ez hurbil-
tzeko, ez bazen beste norbaitekin eta soil-soilik beharrezkoa ze-
nean, adibidez arraina garbitu edo lehortzen jarri behar zenean.
Amak zorrotz esaten zion kontuz ibiltzeko. Aitak, berriz, ipa-
rraldeko batekin ez ezkontzeko, “kostaldekoa behar du, itsas-
gizona eta, ahal bada, egurra lantzen dakiena”.
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Kristrún txikia zela izan zen azken negu txarra, itsasoko
izotza luzaroan egon zenekoa. Garai gogorra izan zen denen-
tzat. Iparraldeko probintziatik familia osoak etorri ziren Kos-
taldeko konderrira gosez kexaka eta janari eskean. Esan zuten
gutxi batzuk baino ez zirela etorri, gehienak Snæfells lurmu-
turrera joan zirela, glaziarraren magaleko arrantza guneetara,
Breida fiordoa ere izoztuta baitzegoen.

* * *

Belarra behientzat gorde behar zen, norbere behientzat, eta ba-
tez ere, lurjabearen behientzat. Bi besterik ez zituzten Kris-
trúnen etxean, biak Steingrím fiordoko apaizarenak, eta udaro
bakoitzarengatik hogei libra gurin eman behar zitzaizkion
errentan. Maizterrak ziren, errentariak, baina behiak lurjabe-
aren ardurapean zeuden eta seitik bi utzi zizkien zaintzeko.
Aitak behin esan zuen, umore txarrez, orsteinn jabea bere
behi ziztrin parearekin gelditzeko utzi zizkiela haiei apaizare-
nak. orsteinn zen Svansbúd etxaldearen jabea, eta bi par-
tzelatan banatzen zen: Strandkot izenekoaz Kristrúnen aita
Gunnlaugur eta ama orbjörg arduratzen ziren. Svansbúd
osoa Steingrím fiordoko apaizaren lurretan zegoenez, hari
errentan eman behar zitzaizkion gurina eta lehortutako arraina.
Gurina nahikoa egiten zuten, agian horregatik jartzen zen aita
hain harro behiei zegokienez, eta belarra biltzeko garaia hel-
tzean esaten zuen fardo txikiren bat ere eman beharko zi-
tzaiela apaizaren behi ziztrinei, ez zitezen neguan gosez hil.

orbjörgek arreta handiz zaintzen zituen behiak; esaten
zuen ongi zainduz gero gurin pixka bat geldituko zela etxe-
rako ere, bestelako esnekiez eta gazuraz gain, Jainkoaren opa-
riak baitziren den-denak eta bizitzeko ezinbestekoak. Behiak
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emakumeen ardurapean zeuden, haien munduaren eta bizi-
moduaren parte ziren: amek eta alabek etxeko lanak egiten zi-
tuzten, eta behiek konpainia egiten zieten, sabel bero, bizitza-
ren berme, besteen jabetza izan arren; begi marroiekin, jakintsu
eta goxotasunez begiratzen zieten Kristrúni eta haren ahizpa
txiki Gudrúni.

Apaizarenak ziren behiak eta bizirik iraun behar zuten ne-
guan ere, garai hartan gizakiek eta behiek patu bera baitzuten.
Kristrúnek belarra ematen zien Skjaldari eta Hyrnari. Ez zen
negu osorako iristen, baina bizirauten zuten eta uda iristean in-
darberritzen ziren; behiei belarra eta ardiei gelditzen zena.
Beti ez zen gelditzen, eta haurtzaroko negu gordinez hitz egi-
ten zuten helduek, orduan ardiak ez ezik jendea ere hitzen zela.

* * *

Baina hori guztia aspaldiko kontua zen. Kristrúnek ez zuen ezer
askorik gogoratzen haurtzaroan bizitako negu txarrez, zera
ilun eta desatsegina zen, horretan ez zen pentsatzen, eta gainera
zaila da gogoratzea hotzaz, goseaz eta ahuleziaz; izatekotan ere,
zerbaitekin akordatzen bazen, gogoan zuen amak zer trikimailu
zituen janaria aprobetxatzeko, nola esne gaingabetua irabiatzen
zuen, nola biguntzen zituen samindutako gazurean arrainen
arantzak eta behien hezurrak, nola egiten zuen marru goseak
ihartutako ardiak. Gogoan zuen, hori bai, nola egiten zioten
aurre neguari, nola mareek azkenik eramaten zituzten izo-
tzak, eta arrainak ekarri, nola urertzetik muskuiluak eta zinta
luzeen itxurako algak jasotzen zituzten, ardiek jaten zituzten
alga berdinak, eta gogoan zuen zein goxoak ziren egositako kaio
arrautzak udako lehen egunetan.

* * *
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Azken negua erraza izan zen; izotza martxo aldera iritsi zen,
baina ordura arte aita eta beste gizonak itsasoan ibili ahal izan
ziren. Arrainik ez zitzaien falta eltzean, eta Gudrún eta Kristrún
sabela beteta oheratzen ziren gauetan, manta azpian uzkurtu, eta
intsektuen tik-tak hotsari adi gelditzen ziren. Aitak esaten zien
kakalardoren bat baino ez zela izango, lurrez estalitako sabaian
habeari hozka, baina amonak zioen heriotzaren seinalea zela ka-
kalardoaren hotsa. Nolanahi ere, tik-tak hotsa berriro itzuli zen
eguzkia zeruan gora igotzen hasi zenean; berriro ere, itsasoari eta
kostaldeei bizitza zerien, kaio arrautzek bor-bor egiten zuten el-
tzean, ardiak erditzen ziren, urre-txirriak urertzean paseatzen zi-
ren eta eider arrek oihu egiten zuten badian.

Erditzeko garaia igarota, amak ardiei ilea moztu zien;
udan artile berri eta trinkoa haziko zitzaien. Neskek ardiari hel-
tzen zioten, geldirik egon zedin, Gudrúnek burutik eta Kris-
trúnek hanketatik, eta amak eskuineko eskuan zeukan aizto
txiki eta zorrotzaz moztutako artilea ezkerrekoarekin jasotzen
zuen.

Errekaren ahoan garbitzen zuten artile hori, bailara er-
dibitzen zuen errekastoa labirinto bihurtzen zen tokian, hon-
dar-banku eta ur geldien artean. Urmael horietako baten er-
tzean ari ziren, udako lehen artileak garbitzen, Strandkoteko
emakumeak: Kristrún, Gudrún, ama orbjörg eta aitaren
ama Gunnthóra.

Kristrúnek ardien gernuaz betetako bi ontzi ekarri zituen,
Gudrúnek egurrezko terreina bat eta sustraizko otar bat,
amonak zakukada bat artile. Amonaren aholkuei jarraituz,
Kristrúnek gernua ibaiko urarekin nahastu zuen terreinan, eta
han garbitu zuten artilea, eskukada bat aldiro. Amak artilezko
bolak bi eskuekin igurtzi zituen terreinan; horrek eskuak
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gorrituta eta garbi-garbi utzi zizkion. Neskek garbitutako ar-
tilea otarrean jaso eta ibaiko uretan pasatu zuten. Amonak, az-
kenik, artilea belar gainean zabaldu zuen lehortzeko, eta errai-
nak eta bilobek egindako lan bikaina loriatu zuen. Ipar haizea
sartu zen badian, eta eguzkitan dirdiratzen zuten laino zuri lu-
zeei bultza egin zien, mendi-magalen paretik aldendu ziren eta
tontorrak bistaratu ziren hodeizko gerrikoaren gainean. Itsas
mika batek hegoak astindu zituen, moko gorria ur arrasean
zuela, eta artile zuriak dir-dir egiten zuen zelai berdean.

Kristrúnek segundo batez lana utzi eta zutitu egin zen itsa-
sora begiratzeko, zeruertzera, eta hara non ikusi zuen gauza zuri
bat. Aurrena izeberga zela pentsatu zuen, baina une baten on-
doren lasaitu egin zen: izeberga bazen ere, ezin zuen izotz-puska
bakarti bat baino izan, gehienez bankisa batzuk, izotz soltea-
ren garaia pasatua baitzen ordurako. Eguzkiak indarrez jotzen
zuen, mendi-magaletako elur arrastoak urtzen zituen egunez
egun, urre-txirria ere aspaldi iritsi zen, haren oihu zalaparta-
tsuaz hasiera eman zion udaberriari, eta ordurako uda zen.

Giro eguzkitsu hartan haien mendiak ez zirudien hain me-
hatxatzailea. Badiaren hegoaldeko ertzean tinko zutitzen zen
Kaldbakshorn, konkordun, zakar. Bailaran gora mendiek ma-
gal leunagoak zituzten, batzuetan goraino igo zitekeen, baina
Kaldbakshornen alboak zuzen altxatzen ziren behetik gora.
Amildegiak eta arrakalak zituen, eta mendiak haserre aurpegia
jarri nahi zuela zirudien, umore txarreko konkor itxura hartzen
zuen puntak fiordoaren gainaldean. Tontorrak eta mendiaren
itxurak argi erakusten zuten mendia ez zegoela guztiz desertu.

Txikitan, Kristrúnek uste zuen Jainkoa Kaldbakshorn
puntan egoten zela eserita, serio eta zorrotz, eskuan zarta prest,
jendea zigortzeko zain. Hainbestetan hitz egiten zen Jainkoaren
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haserreaz eta maitasunezko diziplinaz… Amak esan ohi zuen
Jaunak maite zituenak zigortzen zituela, eta mendiez bestalde
etorritako apaizak ere berdina, baina sermoi itxuran. Gurasoek
aitaren egiten irakatsi zioten, eta otoitz egiten, eta behar zenean
zigortu ere egiten zuten, baina hori ez zen askotan gertatzen,
edo ez zuen gogoan behintzat. Amonak ere gauza asko kontatu
zizkion, Salbatzaileaz hitz egin zion, nola hark ere ez zien
oinazeari eta sufrimenduari ihes egin, eta nola libratu zituen
gizakiak bekatutik eta heriotzatik, bere gorputza gurutzean il-
tzatzen utzita Lurralde Santuko Jerusalem hirian. Eta nola
hari sekretu oro kontatzea zeukan, eguneko edozein ordutan
txoko kuttunera joan eta xuxurlatuz.

Kristrún ez zen umea, ordea; neska gaztea zen ordurako,
eta patuak hurrengo egunetan zer ekarriko zion pentsatzen ari
zen. Jada ez zuen sinesten Jainkoa Kaldbakshornen tonto-
rrean zegoenik ere, baizik eta zeruetara joan zela, santutasun an-
kerrez beste munduko herritarrak zigortzera eguraldi txarraren,
izozteen eta goseteen bidez; eta, aldi berean, Salbatzaile gisa
etorri zela bere bihotzaren ondora.

Hala ere, mendia ez zegoen desertu ez hutsik. Goizero
ikusten zuen etxeko atarira irteten zenean, aitaren egin eta zer
eguraldi zegoen begiratzen zuen. Izan ere, inguruko bizilagu-
nen artean ohiko ustea zen, askotan ozen esaten ez zuten
arren, mendian izaki asko bizi zirela, beste harkaitz eta muino
askotan bezalaxe. Ezkutuko izakiak zeuden, beren ohiturak eta
bizimodua zituztenak: Evaren haur garbitu gabeak, Jainkoa
Edenera bisitan joan zenean ezkutatu nahi izan zituenak. Or-
duan ezkutuko izaki horiek ikusezinak bihurtu ziren giza-
kientzat, soilik hilzorian zeudenek ikus zitzaketen batzuetan,
egoerak hala eskatzen bazuen. Eta, bestalde, igarleak zeuden,
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beste gizakiek baino errazago argitzen zituztenak ezkutuko
izakien joan-etorriak eta asmoak.

Aitak behin neguko iluntze batean kontatu zuenez, lehen
biztanleak Norvegiatik iritsi zirenean Björn izeneko gizon ba-
tek hartu zuen handik hegoalderantz zegoen fiordoa, eta bere
izena eman zion. Kaldbaksvík badiara beste kolono bat ailegatu
zen, egurrezko hanka zuen Önundur, eta deltaren iparraldean
eraiki zuen etxea. Esaten zen Önundurri bizkarra hozten zi-
tzaiola kanpalekuko sutondoan, eta iruditu zitzaion seinalea
zela bertan etxea egiteko. Horregatik etxeari Kaldbakur izena
eman zion, “bizkar hotz”, eta horren arabera izendatu zen
beste guztia: badia, ibaia, bailara eta mendia.

Önundurren etxea ibaiaren iparraldeko ertzean zegoen, eta
beste ertzera Svanur etorri zen arrantzara, Björnen fiordoko ko-
lonoaren semea. Svanur aitaren fiordoan bizi zen, Svanshóllen,
baina Kaldbaksvíka etortzen zen arrantzara, eta etxetxo bat egin
zuen beretzako, Svansbúd izena jarrita, “Svanurren txabola”.
Hala, Svanur Kaldbakur badian itota hil omen zen, istripuz edo
Önundur zaharrak inbidiaren inbidiaz madarikazioa botata,
ezin jakin; hark esan zuen bezala, gera bedi zorigaiztokoa bere
fiordoan.

Baina uste zuten Svanur hil ondoren berpiztu eta mendira
joan zela, ezkutuko izakiekin bizitzen jarri zela eta haiek po-
zarren hartu zutela. Kristrúni harrigarria egiten zitzaion, nola
hildako bat inora joan zitekeen, zergatik ez zen aitona ere
mendira joan. Amak esan zion, ordea, aitona kristaua zela eta
horregatik zerura joan zela Jaunarengana, askoz hobeto zego-
ela han.

Aitak zioenez, paganoen garaian pertsonek ahalmen eta in-
dar bereziak zituzten, baina ordurako ahaztuta zituzten; alde
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batetik, kristauentzat desegokiak zirelako, arimarentzat arris-
kutsuak, lotsagarriak, edo zena zelakoa, eta bestetik, beste
gauza askorekin gertatzen zen bezala, ezintasun hutsagatik al-
boratzen zituztelako. Isilune baten ondoren, aitak azaltzen ja-
rraitu zuen: esaterako, igeri egitea. Islandiar batek ere ez zekien
igeri egiten, ezta aitak berak ere; inork ez zion irakatsi eta, gai-
nera, itsasoko ura hain zen hotza… Baina antzinako garaietako
gizonak gogorragoak izango ziren-edo, Grettir Zakarrak Dran-
gey uhartera sua eraman baitzuen igerian, eta handik lurrera
tarte ederra zegoen.

Gustatzen zitzaion aitari bestela ere antzinako garaietako
jendeaz eta islandiarren sagez hitz egitea. Bereziki gogoan iza-
ten zituen Grettir Zakarra eta Gísli Súrsson, inguru horietan
biziak eta ibiliak baitziren. Aurreko neguan Gísliren saga ira-
kurri zuten etxean, aitari liburua utzi baitzioten eta iluntzee-
tan sutondoan irakurtzen zuen etxekoek entzun zezaten. Ez ze-
goen oso garbi idatzita, batzuetan hitzak deszifratzeko gelditu
behar izaten zuen, silabaz silaba irakurri, baina elegantziaz eta
zirraraz beti. Legegabetzat kondenatzera eraman zituen patuak
bi heroiak, uharteetan ezkutuan ibili behar izan zuten, eta arma
eskuan hil, ohorea defendatuz. Zalantzarik gabe, horrek adore
gehiago ematen zuen gosez edo lepraz hiltzeak baino, Kris-
trúnek bizi zuen garaian hori izan arren arruntena. Antzinako
garaietan legegabeek ez zuten barrualdeko bailara ezkutuetan
babesa bilatzen, geroagokoek egiten zuten bezala, eta, gai-
nera, haran horiez kontu beldurgarriak kontatzen zituzten
Iparraldeko gizonek. Inor ez zen horietan egon, jakina, hara
iristen zen oro betiko gelditzen baitzen, atzera bueltarik gabe.
Legegabeen haranak sekretupean zeuden, ezkutuko izakiak
eta haien bizilekuak bezalaxe.
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Beraz, ez zekiten seguru Svanur oraindik mendian bizi ote
zen, ezkutuko izakien gortean pozik. Baina mendi-magalaren
arrakalarik ilunenak Svanurren arraila zuen izena, eta hara ez
zegoen hurbiltzerik. Mendiaren azpiko zelaian ere ezin zuten
jolasean ibili, eta ardiak uxatu egin behar ziren handik. Ezku-
tuko izakien zelaia zen, eta kitto. Amonak ez zuen inoiz hitz
egiten mendiaz, baina lagun ona zuen ezkutuko andre bat,
etxetik mendirantz berrogeita hamar bat pausora zegoen harri
batean bizi zena. Andretxo hark tarteka ezkutuko izakien kon-
tuak kontatzen zizkion amonari, eta eskerrak eman ere bai, nes-
kek ardiak uxatzen zituztenean haien zelaitik. Denek zuten ze-
lai horren berri, lurjabearen abereak ere berdin uxatzen ziren
handik. Amonak esaten zuenez, andreak batzuetan istorioak
kontatzen zizkion, edo olerkiak kantatu, eta besteetan lantxoak
egiten lagundu.

Amak distantzia apur bat hartzen zuen kontu horiekiko,
ez zuen igarleen ahalmenik, ezta Kristrúnek ere. Baina Gudrún
askotan joaten zen harrira amonarekin, eta ez zion inori esa-
ten han gertatzen zena. Argi zegoen Gudrúnek beste inork
ikusten ez zituen gauzak ikusten zituela tarteka, amonak be-
zalaxe; zer egingo zitzaion, bada…

Kristrúnek noizean behin galdetzen zuen ea zer itxura
zuen andreak, eta amonak esaten zion altua eta ederra zela, ibi-
lera zuzenekoa eta sendoa, masail gorriduna eta begi argi-
duna. Jantzia, berriz, ezin apainagoa zuen, gorriz eta urdinez
brodatua, gizakien munduko inork baino abilezia handiagoz
josia, edertasun miragarriko Kristínaren soinekoak baino ede-
rragoa. Hólarko Gudbrandur apezpikuaren alaba eta Ari Mag-
nússon magistratuaren emaztea zen Kristína; seguru bazituela
zein baino zein soineko dotoreagoak, baina amonak ezin esan,
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ez baitzuen inoiz ikusi. Bazekien, ordea, ezkutuko andrea ede-
rra eta dotore jantzia zela, amonak inoiz ikusitako edonor
baino dotoreagoa, eta gainera oso ongi portatzen zen berare-
kin. Esaten zen ezkutuko izakien bizimodua eta ohiturak gi-
zakienen antzekoak zirela, baina haiei gauzak pixka bat hobeto
omen zihoazkien hilkorrei baino.

Amonaren eta andrearen laguntasuna normalean ez zen
nabaritzen, baina batzuetan Kristrún harritu egiten zen ikus-
tean amonak zeinen bizkor amaitzen zituen lanak, edo nola ba-
tzuetan aparteko mokadutxoak ematen zizkion sutondoan
edo esnetegian, janaria neurtuta egoten zen garaietan ere. Ga-
bonetan amonak berak egindako eskularruak oparitu zizkion,
likenarekin gorriz tindatuak eta puntu finez eginak. Harritze-
koa, zeren Kristrúnek ez baitzuen amona inoiz eskularru ho-
riek egiten ikusi.

Eguzkia laino artean sartu-irten ari zen, artile garbia ze-
lai berdean dirdirka eta emakumeak egindako lanaren emai-
tzari begira, kontent. Goizeko lanak ongi joan ziren, ondo-
ren etxera joan eta bazkaltzea tokatzen zitzaien. Ama
Thorbjörgek, ordea, begitartea zimurtu zuen, hark ere ze-
ruertzera begiratu eta esan zuen orban zuriak bi zirela, segu-
ruenik itsasontziak. Izan ere, izotzak beste itxura bat izaten
zuen, zinta zuri batena, zeruertzean luzatuta; horiek ontziak
ziren. Eskerrak Jainkoari, atera zitzaien denei batera, eta
Kristrún hain pozik jarri zen, harrigarria egin zitzaion. Biho-
tzean zeukan uzkurdura desagertu egin zen, hotza ere bai.
Nolatan izan zen hain txoroa, nola izango zen, bada, izotza-
ren eta zorigaitzaren beldur egun eguzkitsu hartan, uda hasi
ondoren? Hain konfiantza gutxi al zeukan Zeruko Jaunaren
babesarengan?
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–Ontziak bai, baina nor ote dator horietan? –esan zuen
amonak, pentsakor. Kúvíkurko merkatari daniarra iritsia zen
ordurako, eta Gunnlaugur artean salerosketara irteteko pres-
tatzen ari zen; lehenbailehen arkumeei titia kenduz gero den-
bora izango zuen belarra bildu baino lehen joan-etorria egiteko.

–Ingelesak dira, bakailaozaleak –erantzun zion amak. Gu-
drúnek hori entzutean ziurtatu nahi izan zuen ez zirela haien-
gana etorriko. Kristrúnek bazekien ahizpa txikia zeren beldur
zen. Behin, ahizpen arteko ika-mika horietako batean, amo-
rruaren amorruz esan zuen nahiago zukeela ingelesek Gudrún
haiekin eramango balute arrantzarako beita bezala erabiltzeko,
horretarako balioko zuen-eta, ile gorrixka horrekin. Kristrún
oso gaiztoa izan zen hori esatean, jakina baitzen arrantzale atze-
rritarrek ume ilegorriak eraman nahi izaten zituztela beita
gisa, kondairaren arabera. Gudrúnek egun asko eman zituen
beldurtuta, eta Kristrúnek ipurdia berotuta, aitak gogoz eman
baitzion, ahizpa txikia horrela beldurtzeagatik. Aspaldi izan zen
hori guztia, inor ez zen gogoratzen ordurako, baina Gudrúnek,
ia konturatu gabe, amaren eskuari heldu zion etxerantz abiatu
zirenean. Bazkaltzeko ordua iritsi zen, arratsaldeko lanei ekin
aurretik.

19



2

Gunnlaugur aiztoa zorrozten ari zen etxeko hormaren kontra
jarrita, eguzkitan, bazkariko arrain apurrak paparrean eta bi-
zarrean han-hemenka. Ukuiluko sabaia kendu berri zuen;
hainbeste ur sartzen zitzaion jada, ezen lastoa lizundu egin bai-
tzen neguan. Orain teilaturako lur berria moztea tokatzen
zen, ondo bizi nahi bazuten. Aitak Kristrún hartu zuen la-
guntzaile, besteak moldatuko ziren hura gabe ere artilea gar-
bitzeko. Neska handia baitzen ordurako, ia heldu baten ta-
mainakoa. Eta sendoa, bizkorra eta esanekoa, behar zen bezala.
Gunnlaugurrek lur zerrendak moztu zituen, eta Kristrúnen la-
guntzaz teilatu gainera altxa zituen.

Egundoko lana eragiten zuen eraikinen mantenuak. Ez
etengabe konpontzen eta hobetzen ibili behar zelako bakarrik,
lurra denborarekin higatu eta ura xurgatzen hasten baitzen; bai-
zik eta egiaz jabearenak zirelako. Gunnlaugur, beste behin
ere, luzaz ibili zen orsteinnekin eztabaidan, noren ardura-
pean ote zegoen ukuiluko teilatua. Eta jabea bera bazen ere,
orsteinnek arranguraka esan zuen apaizaren lurra zela hura
eta apaizak konpondu behar zuela teilatua, inork konpon-
duko bazuen.

Orduan Gunnlaugurri odolak bor-bor egin zion zainetan,
baina mihiari hozka egin, eta esan beharrekoak esan gabe gel-
ditu zen, ezorsteinni ez apaizari, nahiz eta apaizak ez zekien
ezer horretaz guztiaz. Nolanahi ere konponketatxo bat egin be-
har ziola esan zuen, eta kitto.

20



Ukitutxo bat. Beharko, ura barruraino sartzen baitzen,
kristoren putzua egiteraino. Eta bertako gizonak zur eta lur, ja-
beak ez zuelako konpondu nahi izan, ezta horretarako baime-
nik eman ere.

Gísli Súrssonek ez zuen baimenik eskatu bere teilatua
konpontzeko.

Gunnlaugurrek aizto oker batekin mozten zituen lur ze-
rrendak, alde bat ireki aurrena eta gero bestea; zerrenda bat
prest. Lur moztu berriak usain ona zuen. Kristrún arinagoa ze-
nez teilatura igo eta handik laguntzen zion aitari zerrendak ze-
gozkien tokietan jartzen. Gailurreko zatia jartzea bakarrik falta
zitzaienean, Svansbúd etxaldetik norbait korrika hurbildu zen:
orsteinnen seme Einar zen, oihuka, esanez begiratzeko kan-
potarren ontziei.

Gunnlaugurrek itsasorantz begiratu zuen. Emakumeek
ere artilea utzi eta itsaso zabalera zuzendu zuten arreta, baita
Svansbúd inguruan zegoen jendeak ere. Ontziak artean urrun
zeuden, baina zuzen-zuzen zetozen badiarantz.

Ez ziren, ordea, ingelesen arrantza-ontziak; masta nagusia
eta atzeko masta txikia izaten zituzten horiek, eta bizpahiru
foke trinketeko haga luzean. Hurbiltzen ari zirenak guztiz
desberdinak ziren; bi mastatan zituzten bela koadroak, eta hi-
rugarren masta bat ere bazuten txopa aldean, erregearen ge-
rrako ontziek bezala, baina ez ziren horietakoak ere.

orsteinn izango zen, edo bereetako bat, ozen esan zuen
lehena.

–Lapurrak!

* * *
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Ingalaterrako kortsarioei buruzko kontuak aditzen ziren tar-
teka; arrantzaleen antzeko ontziekin ibiltzen ziren, edo pixka
bat handiagoekin, eta, bitxia bazen ere, herrikideei lapurtzen
zieten gehien, arrantzale ingelesei. Jón Marrazkilaria Kostal-
deko konderriko iparraldeko gizon bitxia zen, Krossnes pe-
nintsulakoTrékyllisvíkekoa, eta dena zekien. Behin Kúvíkurko
merkataritza-estazioaren atarian kontatu zuen, Gunnlaugu-
rrek entzuteko moduan, kortsarioek arrantzaleei lapurtuta
nahiko erraz eskuratzen zutela harrapakinen bat edo jateko zer-
bait, bederen, gero ur handiagoetara joan ahal izateko urre eta
ohore bila. Konformatzen ziren ardi edo bigantxa batekin,
baina arrantzaleren bati harrapakin osoa ere kendu izan zioten.

Merkatari daniarrak, hala ere, gehienetan bakean uzten zi-
tuzten, agian beldur zirelako haiei lapurtuz gero erregeak ge-
rraontziak bidaliko zituela ordainetan. Edo, agian, esaten
zuen Jón Marrazkilariak, erregeak utzi egiten zien arrantzale
ingelesei diskrezioz lapurtzen, denetarik ekartzen baitzuten is-
landiarrei salerosteko asmotan; labanak eta segak ematen ziz-
kieten esnearen, ardien, artilezko oihalen edo galtzerdien
truke. Baina hori debekatuta zegoen, erregeak merkatari jakin
batzuei bakarrik saltzen baitzien salerosketarako lizentzia, eta
beste edonorekin tratuak egitea debekatu egin zien islandia-
rrei. Hortaz, ezkutuko negozioetan zebiltzan arrantzaleei la-
purtzean, kortsarioek mesedea egiten zioten erregeari, eta ba-
tik bat merkatari daniarrei; horregatik ez zituzten gerraontziak
bidaltzen.

Jón Marrazkilariaren esanak ziren horiek, askoren ustez
Kostaldeko konderriko gizonik jakintsuena zenak, Steingrím
fiordoko apaiza kontatu gabe behintzat, hark mamuak hilobira
itzularazten baitzekien errima magiko batekin. Beste batzuen
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ustez Jónen hitzak ameskeria hutsak eta txorakeriak ziren,
okurritzen zitzaion edozer marrazten, idazten, zizelatzen eta us-
natzen zuen, eta etxea ondo zaintzen ere ez zekien, gainera. Az-
kenik, batzuek beldur apur bat zioten, Gvendur txalupagilea-
ren seme horrek gehiegi zekiela uste zuten, eta gehiegi hitz
egiten zuela, gauza batzuez ez baitzen komeni denen aurrean
eta egun argiz hitz egitea. Aztia zela, eta madarikazioren bat
bota zezakeela, edo gaitzen bat eragin; beraz, hobe zen isilik
egon eta hura ez ernegatzea.

Gunnlaugur eta badiako beste gizon pare bat buruarekin
baietz egiten ari ziren Jónen esanei entzun bitartean, agian arra-
zoi izango zuen; salerosketako tragoek masailak gorritu ziz-
kieten denei eta horregatik zeukan hark ere mingaina arinagoa.
Ez zegoen presarik. Baina Djúpavíkeko jabe handiak, Geir-
mundurrek, esan zion Jóni hobe lukeela ongi pentsatu zer za-
baltzen zuen lau haizeetara, gutxiagorengatik zigortu izan zi-
rela batzuk legebiltzarrean. Ez zen komeni behar baino gehiago
jakitea.

Jón ezustean harrapatu zuen; Geirmundurri begiratu eta
esan zion berak ez zekiela ezer, gauzen zergatia argitu nahian
zebilela, besterik gabe; esaterako, ingelesek zergatik lapurtzen
zieten beste ingelesei Islandian. Geirmundurrek erantzun zion
batzuetan gauza horiek norbere kabuz argitzea komeni zela.
Agur esan, eta alde egin baino lehen Jóni esan zion, tonu
otzanagoz, hark ez zituela esandakoak zabalduko. Jainkoa zue-
kin, esan zien Jóni eta Kaldbaksvíkeko gizonei.

* * *

Itxura guztien arabera kortsarioak zirenak hurbiltzen ari ziren,
badiara zetozen. Itsaslapurrak baziren, ez ziren Ingalaterrako
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arlote zitalak, herrikide armagabeei lapurtzen zietenak, eta
batzuetan lurretatik ardiak ere hartzen ausartzen zirenak.
Hauek, batere lotsarik gabe, belak zabalduta zetozen barru-
raino, ez ziren izango Jainkoaren beldur, ez ziren ezergatik lo-
tsatuko, pentsatuko zuten erregearen gerraontziek ez zituztela
harrapatuko. Beharbada kristauen munduko zuzenbidea ez
zuten ezagutuko, agian turkiarrak izango ziren, paganorik ze-
kenenak, lapurtzera, txikitzera eta bortxatzera etorritakoak,
agian esklabo eramango zituztenMahomaren lurretara edo Ba-
belgo hirira. Hauek benetako munstroak ziren!

Ideia azkar zabaldu zen, laster inor ez zen gogoratuko
nork bota zuen lehenengo, baina ordurako denak ados zeuden,
turkiarrak zetozen. Berehala hasi ziren oihuak, zalaparta eta aie-
neak; etxeak elkarrengandik nahiko hurbil zeuden, eta argi
ikusten zen beste etxeetan zerbait arraroa gertatzen bazen.
Gunnlaugur jo eta ke jarri zen pentsatzen zer egin lehenbizi,
eta etxekoei aginduak ematen hasi zen. orbjörgek eltzea eta
ohe-gainekoa hartu zituen, Gunnlaugurrek puntuzko manta
batean bildu zituen zeio bat, gubia bat, gurin pixka bat eta le-
hortutako arrain batzuk. Aiztoa gerriko zorroan zeraman, aiz-
kora gerrikoan, eta arpoi bat eskuineko eskuan. Neskak abe-
reak ateratzen hasi ziren, ardiak eta behiak bailara barrura
gidatzen, handik behar bezain urrunera egin ahal izango zuten
ihes. Gurasoek amonari lagundu zioten, eskerrak Jainkoari
hankak ondo zeuzkala. Kristrúnek sega-aho batzuk ere hartu
zituen besapean, igandeko gonan bilduta. Gunnlaugurrek esan
zuenez, etxea erreta ere, berria egin ahal izango zuten erre-
mintak bazituzten, eta, nolanahi ere, belarra moztu beharko zu-
ten uda bukaeran. orbjörgek buruaz baietz egin zuen, bere
fardelean iltze-kutxa sartua zuen.
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Abelburu batzuk bertan utz zitzaketen, lapurrentzat; jateko
bila etorri baziren, konformatuko ziren kostaldeko etxaldee-
tatik hartutako animaliekin. Hobe hori, mendialdera jarraitzea
baino, auskalo zer egingo zieten. Gunnlaugurrek arpoia estu-
estu hartu zuen eskuan. Lapurren eskuetan hiltzea bazen pa-
tua, bera ez zuten ardi bat bezala sarraskituko. Borroka egingo
zuen, arpoiarekin askorik egin ezin bazen ere. Gísli Súrssonek
ere ez zuen bizia musu-truk eman.

Strandkotekoak ihesari ematear zeudela, Svansbúdeko bi-
zilagunak korrika ari ziren etxearen eta lurrean egindako zu-
loaren artean. Gazur-upelak, esneki-pertzak eta arraia-kutxak
garraiatzen ari ziren, eltzeak, lapikoak, denak zulora botatzen.
orsteinnen morroiak lurra botatzen zuen gainera. Áslaug
emazteak oihu egin zien, “ezkuta ezazue balioa duen guztia, ho-
rrela alde egingo dute! Ez dadila ezertxo ere gelditu munstro
horientzat!”.

Gunnlaugurrek buruaz ezetz egin, eta esan zien hartzeko
arropa, erremintarik garestienak eta arrain pixka bat, bidaltzeko
abereak aurretik, baina uzteko behi zaharrenak lapurrentzat, ez
zirela atzetik joango jateko zerbait aurkituz gero. “Azkar, ez
dago denbora askorik, turkiarrak belak erasten ari dira-eta!”.

–Hi bai alferra, Gunnlaugur, eta kakati galanta, ez nian ho-
rrelakorik espero higandik –egin zuen garrasi Áslaugek. Etxe
barrutik danbadak eta zaratak atera ziren. orsteinnek ziur-
tatu nahi zuen Áslaugen ehungailuan ez zela lapurrentzat ezer
geldituko.

* * *

Jendea maldan gora zihoan, lurraren barnetik atera bailiran, be-
lar berdedun teilatuko etxeetatik kanpora, artilezko arropa
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gris eta marroiekin, lurreko herritarrak lurraren koloreekin; ila-
ratan abiatu ziren errekaren bi aldeetatik, malda zorrotzeko bai-
laran barrena. Ardiak eta behiak aurrean, eta fardoak bizka-
rrean, auzotarrak kostaldetik eta lapurrengandik ihesi joan
ziren, bailararen sakonera, eta behar izanez gero, mendian
gora. Behien tulun-tuluna aditzen zen, eta gizonek arma gisa
eta ausardiaren berme gisa hartutako arpoietan edo sega-aho-
etan islatzen zen eguzkia. Alde egin aurretik gauzak puskatzen
eta jana eta ondasunak zulo eta urmaeletan ezkutatzen ibili zi-
ren. Zaldi askoren zaman arropa, arrain lehorra eta erremin-
tak zeuden, gizon batzuen bizkarrean amona edo aitona zaha-
rren bat. orsteinn zaldiko biziarekin elkartu zitzaien laster,
ezkutaketa lanarekin kontent. Hlídarendiko Gunnar gerla-
riak sagako kontakizunetan alabarda zeraman bezala, maiestate
berdinarekin heltzen zionorsteinnek bere palari, arma bai-
litzan. Banan-banan, etxe guztietatik gehitzen ziren iheslariak
ilarara, inork ez zuen nahi kortsarioen eskuetan gelditu. Jeru-
salemeko biztanleei mendira ihes egiteko ordua heldu zitzaien.

* * *

Gauak ilundu zuenean iheslari gehienak maldaren goian zeu-
den, goi-lautadaren ertzean. Artilez betetako ontzi bat ematen
zuen bailarak; lainoek gainalde osoa estaltzen zioten. Zuhaix-
ken eta txilarren artean, fardoekin lotan ari ziren iheslariak
han-hemenka, behiak eta ardiak gizon-emakumeen artean
etzanda. Barrurago bizi zirenek ez zuten alde egin, baina agian
fardoak prest izango zituzten eta adi egongo ziren gauean. In-
guruko bizilagunak hartu zituzten ukuilu eta zalditegietan;
baina kostaldean bizi zirenak eta beldurtienak maldan goraino
joan ziren, eta dardarka ari ziren uda hasi berriko gau freskoan.
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Gunnlaugur alboz etzanda zegoen, baina ez zegoen lo.
Amona zurrungaka ari zen bere bizkarraren kontra, Gudrún
magalean. Beroa elkarri eman behar, bestela…orbjörg eta
Kristrún loak hartu ezinda ibili zirenez, denbora aprobetxa-
tzearren jateko liken bila joan ziren. Izan ere, orbjörg asko-
tan joaten zen Svansbúdeko emakumeekin liken bila, goi-lau-
tadara igotzen ziren udako solstizio garaian, oihalezko babes bat
jartzen zuten, gau batzuk han pasatu, eta zakuak likenez beteta
itzultzen ziren. Ikustear zegoen nola moldatuko ziren orain-
goan, etxerik ere izango ote zuten laster. Baina ez zeukan
itxura txarrik momentuz, etsaiak ez ziren haien atzetik joan,
behintzat. Eta Gunnlaugurrek ezin zuen kexatu, emazte mi-
resgarria baitzuen: ihesaldi betean zer eta, likenak biltzera.
Eguzkia ipar-ekialdetik atera zen, ipar-mendebaldean zegoen
Drangajökullgo glaziarrari argia emanez, eta orduantxe etzan
ziren txilar artean Kristrún eta ama.

Ezer berezirik entzuten ez zenez, egunsentian Kaldba-
kurko seme zaharrena, Eyvindur, eta beste lagun bat atzerrita-
rrak zelatatzera joan ziren zaldi banatan. Zin egin zuten urrun
egongo zirela haiengandik, zertan ari ziren ikusi eta berehala
itzuliko zirela berriak ekartzera.

Eyvindur eguerdiaren ondoren itzuli zen; ordurako ihes-
lari gehienek maldan behera egin zuten atzera, goien zeuden
etxeen inguruetara. Itsasontzikoak atzerritarrak zirela segurua
zen, arropak eta beste guztiak hala erakusten zuen; baina lapur
itxurarik ez omen zuten. Badian ainguratu zuten, eta txalupa
bizkorrekin joan-etorrian ari ziren ontzien eta urertzaren ar-
tean. orsteinnek ahotsa altxatu eta galdetu zion ea nola ze-
kien hori; ikusi al zuen, bada, inoiz benetako kortsario edo tur-
kiarrik?
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Eyvindurrek erantzun zion ezetz, ez zuela, orsteinnek
bezalaxe, sekula turkiarrik ikusi, baina konturatzen zela haiek
ez zirela lapurretara etorri, armarik gabe lurreratu baitziren, eta
ingurua miatzen baino ez ziren ari. Eta batzuetan pipa zuriak
eramaten zituzten ahora, kea botatzen zuten, hori bai arraroa
zela. Besteak ere konturatu ziren etorkin horiei bost axola zi-
tzaizkiela etxe hutsak. Ura hartzen zuten errekatik, upeletan
sartu eta arraunean ontzietara eraman; horretaz aparte, itsaso-
ari begiratzen zioten gehien bat, eta elkarri imintzioak egin.

* * *

Aurrena taldetxo bat joan zen atzerritarrak ezagutzera; Gunn-
laugur tartean zen. Harekin joan ziren Kaldbakurko Gudbran-
dur eta haren hiru semeak, eta Svansbúd aldetik orsteinnen
morroia eta beste bi auzotar gazte. Gunnlaugurrek aizkora
atzean utzi zuen, baina arpoia eskuan zeraman makil baten gi-
san. Horrela, oharkabean; baina badaezpada ere eskuan.

Atzerritarrak badiaren iparraldeko ertzean finkatu ziren,
Kaldbakurko ontziralekuan. Hiru txalupa bizkorrekin lurreratu
ziren han, eta beste bi behintzat ikusten ziren uretan, ontzien
alboetan. Batzuk baloiarekin jolasean ari ziren hondartzan,
oihuka eta algaraka. Seguruenik urrunetik etorri ziren eta asko
poztu ziren lehorrera iritsi izanaz. Txalupen alboan lau gizon
zeuden, zaharragoak eta bizardunak, buruzagiak zirela ematen
zuen. Eguzkitan etzanda zegoen bat konturatu zen islandiarrak
hurbildu zirela; aitaren batean zutitu zen, eta denak haiei be-
gira gelditu ziren. Hogei-hogeita hamar bat gizon gazte, atze-
rriko janzkerarekin, ile beltzekoak eta azala ere beltzaran sa-
marra zutenak. Islandiarrak, artilezko arropekin, dozena erdi
bat baino ez ziren. Beraien lurretan zeuden, etxean, baina, hala
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ere, kanpotarrak sentitzen ziren ordurako; atzerritarrak haien
badian finkatu baitziren. Ikusten zuten, ordea, itsasgizonek ez
zutela armarik, batzuek labana gerrikoan, baina ez ziren bo-
rrokarako edo lapurretarako. Islandiarrak aurrena ikusi zituen
gizon hark zerbait esan zien, eta erantzun baten zain gelditu
zen; gero, eskuineko eskua altxa zuen agurtzeko. Beste gehie-
nek ere berdin egin zuten, buruzagiek barne.

Kaldbaksvíkeko gizonak, atzerritarrengana hurbiltzean,
diskrezioz elkarrengana hurbildu ziren, axolagabe plantak egi-
nez, baina edozertarako prest. Haiek agurtzean, islandiarretako
askok eskua altxatu zuten agurra itzultzeko, aurrena Eyvindu-
rrek, gero Gunnlaugurrek, gero besteek. Itsasgizon batzuek irri-
barrea zuten ahoan, hortzak bistan; batzuek pentsatuko zuten
zertan ari ote ziren imintzioka. Lasaitua hartu zuten denek, zu-
rrumurru bat zabaldu zen eta islandiarrak buruzagien aurrera
eraman zituzten. Hizketan hasi zen gizonak txukun moztutako
bizar beltza zuen, ile zuri batzuekin, txapel gorri zabal bat eta
parpailadun lepoa jakaren gainean, eta Ari magistratuarenak
bezalako galtza zabalak eta botak. Duintasuna eta borondate
ona ikusten zitzaion.

–Egun on, jaunak.
–Bai, egun on eta ongi etorri –esan zuen Kaldbakurko

Gudbrandurrek; txanoari hazka egin, eta jarraitu zuen–: Zer-
tara etorri zarete, bada, kanpotarrak?

Inork ez zituen ulertzen atzerritarren hitzak, eta haiek ere
ez zuten ezer ulertuko, Gudbrandur zekien daniera apurrare-
kin jo eta ke saiatu arren. Elkarri eskua ematen hasi ziren, eta
baten batzuek ezin zioten tentazioari eutsi, hatz-puntaz txapel
gorridunaren atorra ukitzen zuten, sekulako leuna zen. Zertara
etorri ziren oraindik ez zuten argitu. Eta bertakoak apur bat lo-
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tsatuta zeuden, edo asko, lehenengotik mendira ihesi joan zi-
relako.

Gero denei ogi gogor, zapal puska bana eman zieten. Txa-
pel gorridunak erakutsi zien zer egin; bere puskari hozka egin
zion.

–Biskusa.
Ez zegoen batere txarra. Bertan ez zen ogirik jaten, salbu

Gabonetan eta pazko egunean. Azkenekozorbjörgek irin es-
kukada bat gorde zuen, pazko egunean sutondoko txingorrean
ogi pixka bat egiteko, baina Kúvíkurko merkatariari erositako
irinean harrak atera ziren. Galbahearekin harrak kendu, eta
orbjörgek ogitxoak egin zituen. Gunnlaugurrek sekula ez
zuen horrelako ogirik ikusi, baina ogia zen, zalantzarik gabe,
eta zereal zaporea zuen. Hurrengo, kanpotar batek edaria atera
zuen pitxerrean. Txapelgorriak ikusi zuen Gudbrandur zela tal-
deko zaharrena eta buruzagia. Berak trago bat hartu ondoren,
hari luzatu zion pitxerra:

–Adiskidetasuna.
–Topa zuei ere –esan zuen Gudbrandurrek, tragoa hartu

eta pitxerra itzuli zion. Txapelgorriak hurrengo gizonarekin
berdin egin zuen, baita beste guztiekin ere, denek kapitaina-
rekin edari garratza probatu zuten arte. Kapitaina hura zela
ematen zuen, behintzat. Edariak zapore garratza zuen, min-
dutako gazuraz bizitutako uraren antzekoa, islandiarrek itsa-
soan edaten zutena barrika txikietatik; baina edari hark erra-
zago jotzen zuen, antza.

Adiskidetasuna.
Ad skídi eda sunnu. “Oholei eta eguzkiari”, hori esan ote

zuen kapitain txapelgorriak? Argiaren omenez eman nahi ote
zien edaria, pentsatu zuen Gunnlaugurrek.
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Behin anaitasun tragoak edanda eta mokadutxoa ere
eginda, lasai har zezaketen arnasa. Kanpotarrek argi erakutsi zu-
ten ez zirela asmo txarrez etorri, bederen, eta Gudbrandurrez
gain Gunnlaugur ere hasi zen galdera zehatzagoak egiten. Bes-
teak ere azalpenak eman nahian ari ziren, itsasoa seinalatzen zu-
ten, eta arrantzara etorri zirela ulertarazi zieten. Baina Gunn-
laugur eta beste asko keinuka hasi zirenean, arrainak eskuz
harrapatzen ariko balira bezala, atzerritarrek buruaz ezetz egin
zuten, batek besoa luzatu zuen zerbait botatzen ariko balitz be-
zala. Keinuka egin zuten arraunean, gero zerbait bota, eta az-
kenik zatitu.

–Balea –esaten zuten.
Eta oso handia izan behar zuen, itsasoko zerbait. Balea? Bai

zera. Nola izango zen, bada… Agian txapelgorria balea-biza-
rrez ariko zen, ez oholez, eta bale-arrantzarako zorte onaren
alde edanarazi zien. Baina nola ausartuko ziren balearengana
hurbiltzen, zoratuta egon behar zuten. Gunnlaugurrek eta
beste guztiek bazekiten balearengana ez zela hurbildu behar, eta
izenez ere ezin zitzaion esan, “handia” edo “zezena” deitzen zi-
tzaion, hartaz hitz egin behar bazen.

Hiru urte lehenago balea bat agertu zen Bala mendiaren
oinean, kostaldeari lotutako irla batzuk zeuden tokian, haien
arabera izendatutako Eyjar etxaldearen inguruan. Justu itsasoko
izotzak desagertu zirenean iritsi zen bizkar beltzeko balea
hondartzara, hantxe hil zen. Auzolanean zatitu, eta balea-olioa
eta haragia eskuratu zuten. Garai hartakoak ziren Eyjarko etxe
baten teilatuko habeak eta ontziralekua; izan ere, balearen
saihets-hezurrak egokiagoak baitziren txalupak uretaratu eta
lehorreratzeko, labainagoak eta iraunkorragoak; eta etxe txi-
kien teilaturako ezin hobeak. Izugarri poztu ziren, beraz,
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balea udaberriko gose-garaian eta izotzak joandakoan iritsi
zelako, justu gosea indarrak kentzen hasi zenean, azken urte-
etako gosetearen mamu iluna inguruak izutzen zebilenean. Or-
duantxe iritsi zen balea behartsuenentzat, janaria gose zire-
nentzat, eta denaren jabe zen Jaunari eskerrak eman zizkioten;
itsasoa, zerua, lurra eta lurreko erreinu osoa harenak baitziren.
Esaten zenez, hamarkada batzuk lehenago balea ugari etorri zi-
ren badiara aldi berean, edo zerbaitek ekarri zituen, edo itsa-
soak desbideratu, Goikoak gidatu edo ezkutuko izakiek sor-
gindu, edo auskalo zer aztikeria, inork ez zekien egiaz.

Izan ere, islandiarren ezagutzaren arabera, balearen eto-
rrera ez zegoen gizakiaren eskuetan, zerbait handiagoa zen.
Gertatu behar bazen gertatzen zen. Beraz, kanpotar horiek no-
latan pentsatuko zuten, bada, itsasora joan eta… itsasoko ze-
zenak harrapatzen hastea? Ez al zen Jainkoaren asmoen gai-
nean jartzea, Jainkoak gizakiak egiterik nahi ez zuen zerbait
indarrez egitea? Edo, besterik gabe, kanpotar madarikatuek
bertakoek egiten ez zekiten zerbaitekin irabazten al zuten bi-
zia? Gunnlaugurrek pentsatu zuen islandiarrei sekula ez zi-
tzaiela otu baleak harrapatzen hastea, nahiz eta ondo-ondoan
zeuzkaten, baina ez zen ausartu ozen esaten. Eta, ezer baino
lehen, bale-arrantza legezkoa ote zen ur horietan, erregeak eta
apaizek eta magistratuek edozertarako baimena eman behar
zuten herrialde hartan, non ingelesengana ere ezin baitzen
joan aiztoak, eltzeak, edo irina erostera; are gehiago, harra-
patuz gero, egundoko isuna ordaindu behar zuten, zigortzen
ez bazituzten.

Edonola ere, hobe izango zen agintariek horren guztiaren
berri izan zezaten, horrela behintzat inork ez zien errua botako
Kaldbaksvíkeko biztanleei. Beraz, erabaki zuten Kaldbakurko
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Eyvindur zaldiz joango zela bailaran barrena eta goi-lautada-
ren beste aldera, Steingrím fiordora, Stadurko apaiz-etxera.
Ólafur apaizak jakingo zuen, beharbada, zer komeni zen
egitea.
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