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Aurkikuntza
kezkagarriak



– Sarrera –

(Hemen laburbiltzen diren gertaerak Iban Aldenurikoa.
Thaurroken basoa izenburuko liburuan kontatzen dira)

Iban Aldenurikoa hamabi urteko mutikoa zen. Udazke-
neko egun batez, ustekabean, ohartu zen aireratzeko gai
zela, bere baitara bildu eta kontzentratu hutsarekin. Al-
bisteak, harridura ez ezik, kezka sortu zien Ibanen gura-
soei, Ferrio eta Anari, osaba Landerri eta anai-arrebei: Kel,
Enkel, Ruth eta Magge txikiari.
Hegatzeko gai zela ohartu eta egun gutxira, itsasoaz

beste aldean bizi ziren kerren izeneko itsas lapur batzuek
mutikoa harrapatu eta skerrag deitzen zioten gerra ontzi
batean eraman zuten bahituta.
Aldenurin, mutilaren jaioterrian, estu eta larri ibili zi-

ren Ibanen familia eta thainea, herriko buruzagia, kerre-
nek mutikoa bizirik itzultzearen ordainetan eskatutako di-
rutza itxuragabea bildu ezinik.
Bien bitartean, Ibanek skerragetik ihes egitea lortu

zuen, krilden izeneko itsas munstro ikaragarri batzuek ke-
rrenen ontzidia erasotzean sortutako katramilaren erdian.
Airetik ihes eginik, Errion-Thaleko penintsulara iri-

tsi zen Iban, Fenndorreko dorretxera. Han bizi ziren
Ghulden eta Astuur aita-semeak. Sasoi hartan, izuturik
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zebiltzan, dorretxetik hurbil zuten Arkaneko basoan,
thaurrok beldurgarrien –aspaldi iraungiak uste zituzten
piztitzar batzuk– presentzia sumatzen baitzuten.
Errion-Thalen ezagutu zuen Ibanek Gheos agure ja-

kintsua ere. Hark emandako argibideei esker jakin zuen
mutikoak zer paper jokatu beharko zuen gainera zetorkien
gatazka ikaragarrian.
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– 1 –

Finedanek egun guztia lanean zeraman Eldas-Kalarreko
portuan, Kerrenia hegoaldean.
Itsasontzi bat bikeztatzen ari zen: kroskoa zirrikituz be-

teta zeukan skerrag zahar bat, aspaldi hartan Enden itsa-
soan hondoratua egon beharrekoa. Hezur guztiak min-
beratuak zituen Finedanek. Bereziki abaildua eta
haserretua sentitzen zen. Edo biak batera. Hain lur jota
sentitzean, izutu egin zen pixka bat.
–Itsas lapur madarikatuok…!
Ihes egiteko irrika biziz zegoen: bistatik galdu nahi zuen,

behin betiko, bere bizi osoan espetxe izan zuen herrialde
hura. Ez zen gertatzen zitzaion lehen aldia, baina ideia bu-
rutik kendu behar izan zuen beti, ez zelako posible, inola ere.
Burua altxatu zuen eguzkiari begiratzeko: oso behera-

tua zegoen, baina, zoritxarrez, lanean jarraitu beharra
zeukan oraindik, puska batean. Gero, salda moduko bat
emango zioten katilu zahar batean, afaritzat, eta kamaina
gainera eroriko zen, leher eginda. Eta bihar, berriro bikea
ematera… Skerrag bat azaldu zen itsasotik. Portuan ba-
rrena abiatu zen, astiro.

KERRENIA, kerrenen lurraldea, urrun zegoen Aldenuritik,
Finedanen jaioterritik. Hainbat astez zeharkatu behar zen
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itsasoa hara iristeko. Finedanen esku egon izan balitz, alde-
nerritar bakar batek ere ez zukeen inoiz lur hura zapalduko.
Han bizi ziren bakanak itsas lapurrek aspaldiko sarraldietan
preso hartutako jendea zen. Bahituak izan ondoren, erres-
katerik eskatu gabe edota, familiakoek erreskatea ezin or-
daindu izan zutelako kerrenen mende geratutako pertsonak
ziren. Halakoetan, ezertarako gauza ziren artean, esklaboen
gisan lan egitera behartzen zituzten bahituak.
Gatibu guztiak ez ziren Finedanen herrikideak, kerre-

nak beste bazter askotara iristen baitziren beren sarraldi
odoltsuetan. Hala, aldenerritarrak ez ezik, baziren kelde-
nak, larhunderrak, asthurdunak, orrogh-inndarrak, iber-
dunak, idus-skandarrak, llayreak, veiggoak, askeldainak,
piktenorrak eta beste herri askotakoak, gehienak ezeza-
gunak ozeano amaigabe haietan inoiz menturatu ez de-
narentzat. Oso hizkuntza desberdinetan mintzatzen ziren
eta kerrenera erabiltzen zuten elkarrekin hitz egiteko, bes-
talde, hura beste hizkuntzarik ez baitzen ametitzen Ke-
rrenian. Lan gogorra eta klimaren laztasuna zirela-eta,
bahitu gehienak zahartu gabe hiltzen ziren.
Kerreniako klima biziki hotza zen, oso iparrean bai-

tzegoen. Uda laburrean, eguerdi aldeko orduetan baizik ez
zuen eguzkiak giroa zertxobait epeltzen. Negua beldur-
garria izaten zen: ordu luzez egon behar izaten zuten ilun-
petan, Finnis-Laerkenez haraindko ipar haize gogorrek he-
rrialdea zigortzen zuten bitartean.
Trokk zuen izena snørkak, Aldenuriko thainearekin

pareka zitekeen agintariak. Hemen, ordea, snørkaren agin-
tea ez zen herrixka bakar batera mugatzen, baizik eta Ke-
rreniako lurralde osora zabaltzen zen, Eldas-Kalar hiribu-
rutik hasita.
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Aginte hurrenkeran bigarrena zenari Øhldemük zeri-
tzan. Snørkaren konfiantzako gizona zen eta, praktikan,
haren botereak ez zuen mugarik. Bera arduratzen zen
atzerritar bahituei lana izendatzeaz. Pertsonaia beldurga-
rria zen, harria baino gogorragoko bihotza zuen eta edo-
zein huskeria nahikoa izaten zuen sutan jartzeko.
Gizon garaia eta sendoa zen eta jantzi ohi zuen soin-

gaineko zabalak are itxura ikaragarriagoa ematen zion.
Aurpegiko izur sakonek eta antzinako liskarretatik gera-
tutako orbanek eite zaharkitua ematen zioten. Begiak
zein bere aldetik mugitzen zitzaizkion eta ez zegoen seguru
jakiterik nora edo zeri begira zegoen. Ilea, urria eta zikina,
hainbat tonutakoa zuen, zurixkatik horiztara bitartean.

UDABERRI hasierako egun haietako batean, azken orduan,
jada iluntzen hasita zela, Eldas-Kalarreko portura arriba-
tzen ari zen skerrag hura Ibanen erreskateagatik ordain-
dutako hirurogei dobloi urreak zekartzan berbera zen.
Aldenuriko kostatik urrundu ondoren, beste hainbat

parajetan ibilia zen, zihoan lekuan hondamendia eta oi-
nazea zabalduz, eta Kerreniatik urruti igaro zuen negua.
Orain, harrapaketatik eta xantaiatik lortutako altxorrez za-
matua zetorren. Hala ere, aldenerritarrek ordaindutako
erreskatea zen guztien artean baliotsuena.
Svejnnek, skerrageko kapitainak, deiadarka eman zion

Øhldemüki neguko kanpainan izandako arrakastaren be-
rri, eta bereziki ospatu zuen Aldenerrin eskuratutako urre
kopuru ikaragarria.
–Jah, jah! Irmenwheilln unkrastvender umkkjë Aldënthu-

rrik loghtt onder pfëimtten kraggkhte aan!* –erantzun zion
Øhldemükek zakar bezain pozik (Arraio mila demoniotan!
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Hori dena ordaindu badute ez duk bazter haietan baliozko
ezer asko geratu!).
Øhldemükek portuan lanean ari ziren gatibuen aurrean

hitz egin zuen. Finedan ere han zegoen, besteekin batera,
eta elkarrizketa guztia entzun zuen. Ezin esan bolada
onean zegoenik, baina huraxe izan zen ontziari gainez era-
gin zion tanta. Ezin izan zion haserreari eutsi eta, ahots in-
dartsuz, oihukatu zuen, kerreneraz:
–Eta halako barregurea ematen al dik horrek? Hi be-

zalako astakirten bat baizik ez huke poztuko besteren zo-
rigaitzaz!
–Nork esan du hori? –biratu zen kolpetik Øhldemük,

txinpartak zerizkiola.
Ondorengo isiltasun astunaren erdian, Finedan ohartu

zen, kontrolatu ezin izan zuen erreakzio hura zela medio,
bere heriotza zigorra sinatu zuela.
Berrogeita hamalau urte zituen. Bere gorpuzkera sendo-

ari eta izaera hotzari esker –orain traizio egin ziola zirudien
arren– lortu zuen adin horretara heltzea, bizitzea egokitu zi-
tzaion ingurunea eta baldintzak hain gogorrak izanik ere.
Lau urte besterik ez zituen, amaren besoetan, Kerre-

niara heldu zenean. Kerrenek Aldenuriko plazan hil zio-
ten aita, Thainemarkaren aurrean eta ama Eldas-Kalarren
hil zitzaion, hainbat urte gatibu egon ostean.
–Finedan izan da! Aldenerritar ergel hori! –erantzun

zuen kerrenetako batek.
–Finedan? Nor da Finedan? –galdetu zuen berriro

Øhldemükek, lehen baino ere tonu suminduagoan, nor
zen oso ongi zekien arren.
–Ni nauk! –Finedanen ahots irmoak harriturik utzi zi-

tuen entzuleak. Ohorez hiltzeko prest zegoela zirudien.
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–Harrapa ezazue aho-zabal hori! –agindu zuen Øhl-
demükek– Baina etzazue hemen hil! Zintzilika ezazue
Hornnëko dorretik!
Hornnëko dorretik zintzilikatzeak herio luze eta an-

kerra izango zuela esan nahi zuen, hainbat egunez luza zi-
tekeena. Askotan, beren zeregin nardagarriari ekiten zio-
ten putreek, artean kondenatuak arnasa zuela. Agintari
kerrenen iritzian zigor eredugarria merezi zutenei bakarrik
ematen zieten halako heriotza krudela.
Zirt edo zart egin beharrak bultzatuta, Finedanek ure-

tara bota zuen bere burua, ordurako hurbiltzen hasita zi-
tuen gerlari kerrenei aurrea harturik. Oso gutxi falta zuen
gautzeko; hori zeukan iheslariak alde, baina Kerreniako
itsasoa oso hotza zen urte osoan. Laärkeko ur-lasterra
ipar izoztutik zetorren zuzenean, Finnis-Laerken baino ha-
ragotik, eta ur haietan murgiltzen zen gizagaixoak minutu
batzuetan baizik ezin zezakeen bizirik iraun. 
–Harrapa ezazue! –egin zuen deiadar Øhldemükek.
Soldaduek ez zekiten nondik hasi. Azkenean, haie-

tako bi portuan amarraturik zegoen txalupa batera saltatu
ziren.
Bien bitartean, Finedan urpera sartu zen. Indarrez era-

giten zien besoei etsaien bistatik eta irismenetik lehen-
bailehen urruntzeko. Iritsi berri zen skerragaren krosko al-
dera zihoan, murgilean, ikusiko ez zuten aldetik azalera
irteteko asmotan.
Berehala atera zuen burua. Birikek ametitzen zioten ar-

nasa guztia hartu zuen. Skerragak estaltzen zuen lehorre-
tik ikusia izatetik. Pixka bat alboratu eta kontu handiz atera
zuen burua, kaian zer gertatzen zen ikusteko. Txalupa bat
bere bila zetorrela ikustean, airea hartu eta murgildu egin
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zen berriro. Hotzaren eragina nozitzen hasita zegoen. Bu-
ruko mina eta taupada indartsuak sentitzen zituen lokie-
tan. Ezingo zuen askoz gehiago iraun uretan.
Itsasontziaren gilapean ezkutatu zen, zur likatsuari ahal

bezain gogorren heldurik. Urpean, arraunen txipli-txaplak
entzuten zituen, gero eta hurbilago baitzeuzkan esesleak.
Skerragaren kroskoan bermaturik, burua atera zuen be-

rriro, kontu handiz. Harrikada batera baino gertuago
zeukan txalupa. Ezin zuen gehiago jasan hezur-muineta-
raino barneratzen zitzaion hotz ikaragarria. Matrailezurra
dardara batean zeukan, besoak eta zangoak zurruntzen ari
zitzaizkion, eta burua sorgortzen hasita zuen. Handik ir-
ten beharra zeukan lehenbailehen. Eta txalupaz jabetzen
saiatzen bazen? Erokeria hutsa zen, bai. Baina ezer egiten
ez bazuen, berehalaxe hilko zuen hotzak, beraz, ez zeukan
zer galdurik…
Bi kerrenak iheslariaren bila zebiltzan, lehorretik hel-

tzen zitzaizkien madarikazio, birao eta mehatxu ikaraga-
rrien akuilupean. Oraindik ez zuten haren arrastorik. Sol-
daduetako batek, brankatik uretara makurturik, arpoi
luze bat zeraman eskuan, han eta hemen ur ilunetan hon-
doratzen zuena, iheslaria ustekabean sastakatzeko asmoz.
Bestea arraunean zihoan, lagunari bizkarra emanda.
Irispidean jarri zitzaionean, Finedanek arpoitik heldu

eta indarrez tira egin zion, desesperazioak ematen duen ke-
menarekin. Arpoilaria, bere armari sendo oratuta zegoe-
nez, uretara erori zen.
Bi aldiz pentsatu gabe, aldenerritarrak txaluparen al-

boari bi eskuekin heldu eta, besoetan indar ikaragarria era-
kutsiz, barrura jauzi egin zuen zelatan dagoen tigrearen an-
tzera.
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Arraunlaria, eserita eta bizkarrez, ezustean harrapatu
zuen lagunaren erorketak, baita Finedanek, txalupara igo-
tzean, ontziari eragin zion astinduak ere. Arraunei berehala
jaregin eta altxatzen saiatu zen, orekari eutsi nahirik. Baina
Finedanek, ordurako, arraunetako bat eskuetan hartu eta,
aizkora bat bezala jasorik, egundoko zartakoa eman zion
burutik behera. Ondoren, soldaduari suspertzeko betarik
eman gabe, bultza egin eta uretara bota zuen.
Txalupan bakarrik geratu zenean, arraunak kokatu eta

bogatzen hasi zen, zituen indar guztiekin, itsaso zabalera. 
Segundo gutxitan gertatu zen guztia: kerren eta gatibu,

guztiak sor eta lor geratu ziren, ilunabarreko argi motela-
ren pean. Øhldemük, amorruz gorriturik, deiadarka eta
mehatxuka ari zen: aurrean zeuden guztiak garbituko zi-
tuela, bai bere soldaduak eta bai presoak, Finedanek ihes
egitea lortzen bazuen.
Kerrenak bereziki saiatzen ziren gatibuetako bakar ba-

tek ere ihes egin ez zezan. Ez zuten nahi, inola ere, ihes egi-
tea posible zela haien artean zabaltzerik. Beldurra eta etsi-
pena ziren itsas lapur gupidagabe haien aliatu onenak.
Gaua, pixkanaka, gero eta beltzagoa zen.
Ez zegoen atzera bueltarik. Finedanek ondotxo zekien

abentura hartatik onik ateratzeko aukera urriak zituela. Ho-
tza eta nekea kontra zeuzkan, bai eta skerragen lastertasuna
ere. Seguru zegoen berehala abiatuko zitzaizkiola atzetik.

– 2 –

Aurreko udazkenean, Helderrek, herriko thaineak, Ibanen
itzuleraren berri izan bezain laster –aspalditik irrikaz espero
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zuten albistea zen–, aldenuritar guztiei biltzeko deia egin
zien mutilari harrera festa handi bat prestatzeko xedearekin.
Ez ziren falta izan inguruko herrixketako aldenerrita-

rrak ere, batzuk nahiko urrutikoak, Assen bailarakoak,
kasu.
Guztiak izan ziren eskuzabalak erreskatea ordaintzeko

orduan. Haietako batzuek aurrezturik zuten guztia eman
zuten. Aldenerritar asko, eta Aldenuriko altxorra bera, na-
barmen pobretu ziren erreskatea ordaindu ahal izateko. Ja-
kinaren gainean zeuden kerrenek ziria sartu zietela, Iban
ez baitzeukaten beren mende erreskatea kobratu zietene-
rako, baina ez ziren egindakoaz damu. Fede onez jokatu
zuten, beren esku zegoen guztia egin zuten eta Iban, az-
kenean, beren artean zeukaten, hori zen garrantzizkoena.
Handikiro ospatu nahi zuten haren itzulera. Oso pozik
zeuden berriro etxean zelako, onik eta osorik, bere etxe-
koen konpainian.
Aldenerritarrek galdera asko zeuzkaten mutikoari egi-

teko; galdera batzuen arrazoia Ibani eta haren familiari zio-
ten maitasuna zen… eta beste batzuen atzean, berriz, ha-
rritzekoa ez zenez, jakin-mina asetzeko gogo bizia zegoen:
zer ikusi zuen Aldenerriko mugetatik harago? Esaten zu-
ten bezain beldurgarriak ote ziren kerrenak?
Zurrumurru asko zabaldu zen Ibanen ibilerei buruz eta

protagonistaren ezpainetatik jaso nahi zituzten albisteak:
nola lortu zuen, benetan, skerragetik ihes egitea? Zer ger-
tatu zen, egiaz, Errion-Thalen?
Kontua da, ospakizun zaratatsuaren erdian, denei kasu

egitearren eta beragatik egindako guztiagatik esker oneko
agertzearren, bizi izandako abenturei buruzko mila gal-
derari erantzun behar izan ziela.
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Hainbeste xehetasun eskatzen zioten, ze ezin izan bai-
tzuen beretzat gordetzea nahiago izango zukeen hainbat
gertaera kontatu gabe utzi. Bazekien, izan ere, esaten zi-
tuen zenbait gauza oso kezkagarriak izan zitezkeela pres-
tatu gabeko entzulearentzat… edo ez sinestekoak, beste
gabe.
Nolanahi ere, auzokoa izandako Hugo Gorkholen jo-

kabidea aipatu behar izan zien, eta xehetasun osoz azaldu
zien nola jakin zuen Gorkhol gerrari morghuka zela ere,
ia inork gogoan ez zuen iraganeko herri zital, liskarzale ba-
teko kidea, alegia.
Thaurrok beldurgarriak deskribatu zizkien hurrena,

hamar metro altuko munstro ikaragarri haiek; eta, estua-
sun handiena ematen ziona, azkenean, domina thalikoa
aurkitu zuen egunean, hegan egiteko gai zela nola ohartu
zen ere aitortu behar izan zien.
Azken aitorpen horren aurrean, mota guztietako erre-

akzioak izan ziren: batzuek (oso gutxik) duda izpirik gabe
sinetsi zioten; beste batzuek (gehienek) pentsatu zuten,
Iban gizagaixoak, hain egoera larri eta muturrekoak bizi
izan ondoren, apur bat nahastuta zuela burua; beste gu-
txi batzuek, azkenik, ez zekiten zer pentsatu…
Baina inork ez zion guztien aurrean hegaldi bat egiteko

eskatu. Ez ziren ausartu. Sinestu ziotenek ez zuten nahi
haren hitza zalantzan jartzen zutela pentsatzerik; eta si-
nesgogorrek, berriz, ez zuten estuasunetan jarri nahi, bere
ongietorri festan, hain zuzen.
Edozein moduz ere, atsegin handiz entzun zioten guz-

tiek Ibani: merezi zuen, inolako zalantzarik gabe, hain is-
torio zirraragarria entzutea, batzuen iritzian, zenbait zati
fantastikoak edo asmatuak izanda ere.
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Inork ez zukeen aldenerritar bat berdinduko istorio
onak kontatzeko eta entzuteko gustuari zegokionez. Ez
zen, beraz, batere harritzekoa, ongietorri festan hasi eta
ondorengo hainbat egunetan –asteetan, segur aski–, Al-
denurin eta inguruko herrixka eta bailaretan beste hizke-
tagairik ez izatea.
Baina galdezka ari ziren guztiak ez ziren istorio zirra-

ragarriak entzuteagatik bakarrik ari. Aldenerriko aginta-
riek, Helder buru zutela, pisu handiagoko arrazoiak zi-
tuzten gertatutako guztiaren berri ipi-apa jakiteko:
hainbeste urtean bakean bizi izanda gero, kerrenen erasoak
eta, batez ere, thaurrokak eta morghukak berriro agertu
izanak errotik eten zuen –eta betiko, agian– haien bizi-
modu baketsu beti berdina. Aspalditik iraungita uste zi-
tuzten mehatxuak aurrez aurre eta bizi-bizirik baitzituz-
ten berriro.
Gainera, komeni zen astiro eta xeheki aztertzea auke-

raren bat ba ote zegoen kerrenek lotsagabeki lapurtu zie-
tena berreskuratzeko.

URTE sasoiak aurrera egin ahala, hotza gero eta gordina-
goa zen. Ustekabean, morienngo ilargia estreinatzearekin,
elurra egin zuen. Hasieran ez oso gogotik, elur maluta
txiki eta bakanetan, baina atertu gabe segitu zuen harik eta
zelaiak eta bideak zuritu zituen arte. Zaharrenek ez zuten
gogoratzen hain negu gogorrik. Berehala geratu zen Al-
denuri bide guztiak itxita. Itsasotik heltzea ere ezinezkoa
zen, haize gogorrek ez baitzuten itsasoratzen uzten.
Herrixkako zereginak gutxienera mugatu ziren. Etxe

barruko giro epelak kontraste bizia egiten zuen kanpoko
eguraldi gaiztoarekin: haizeak ulu egiten zuen etxeen
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kontra jotzean, eta otsoen intziri triste mehatxagarriak
–askoz ugariagoak ziren eskualdean, Arkaneko gertaerak
ezkeroztik– gero eta hurbilago entzuten ziren.
Ibanek maiz gogoratzen zituen Errion-Thalen egin-

dako lagunak. Zer moduz ote ziren?
Ekinozioaren etorrerarekin eguraldia dezente hobetu

zen: hotzak amore eman zuen eta, noizean behin, eguzkia
ere agertu zen. Baina eorianngo ilargira arte ez zuen eguz-
kiak bere distira guztia erakutsiko. Orduan loratu ziren be-
laze eta zelaiak edertasun paregabeko kolore sinfonian.

EORIANNGO ilargi hasierako egun haietako batean, Iban
etxera zihoan Thainemarkeko plazatik. Pauso onean
zihoan, bidazti gutxiko bide batean gora, Illunnmendi al-
dera, han baitzeukan etxea, baso sarri bat igaro ondoren.
Haizekirri freskoa sentitzen zuen aurpegian. Lehen ena-
rek diosal egiten zioten, beren hegaldi alaien bidez, uda-
berri urratu berriari.
Keldorain inguruko baserri baten jabeari aitzur berria

eramatera joan zen, aitak bidalita. Etxerakoan, behar
baino luzeago entretenitu zen azari baten arrastoaren atze-
tik.
Errion-Thalen egon zenean, animalien aztarnak ja-

rraitzeko hainbat trikimailu ikasiak zizkion bere lagun As-
tuurri eta, udaberriko euriteak zirela medio, lur bigu-
nean hain hatz marka garbiak ikustean, ezin izan zion
haiek jarraitzeko tentazioari eutsi. Baina, aztarna haien
atzetik joateak zeraman bidetik urrundu zuen eta, batez
ere, denbora galarazi zion. Ez zen garaiz iritsiko bazkal-
tzera… eta aitari ez zion inolako graziarik egiten seme edo
alabaren bat berandu heltzeak.
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Aitaren haserreak sortzen zion kezka zela-eta, herrira
bueltatu zenetik lehen aldiz, hegatzeko ahalmenaz balia-
tzea bururatu zitzaion. Aurrez ez zen saiatu zeren, ongie-
torri festa handiaren biharamunean, aitak, Ferriok, ba-
karka hartu eta seriotasun handiz hitz egin baitzion:
–Hara, Iban, ama eta biok pentsatzen egon gara eta…

ez genuke nahi, inondik ere, zu Aldenuriko txerpolari mo-
duko bat bihurtzerik. Eskerrak ematen dizkiogu Jainko-
ari, hegatzeko gaitasunak zeure burua eta beste hainbat
pertsona salbatzeko balio izan dizulako, baina… uste
dugu ez zenukeela hegan ibili behar, premia larriren bat
izan ezean… ulertzen duzu?
Oso ongi ulertzen zuen, batez ere, zuela gutxi bizi

izandako esperientziagatik: ez zen alferrik eskualdeko biz-
tanle guztien jakin-minaren jopuntu izan! Beraz, oinez jo-
ango zela alde guztietara agindu zion aitari, mundu guz-
tia bezala, eta ez zela berriro hegatuko hartarako pisuzko
arrazoiren bat egon ezean.
Negu luzean jasandako eguraldi traketsa lagungarri

izan zitzaion emandako hitzari eusteko. Ez zen batere ten-
tagarria airean altxatzea giro izoztu haren erdian. Gainera,
otsoak zebiltzan herrixkatik hurbil eta haize ufada bortitzen
batek galbidera bultzatzeko arrisku bizia zegokeen, aireratu
izan balitz. Egun horretan, ordea, airea guztiz gardena zen
eta ez zen hosto bat ere mugitzen. Bazirudien eguraldi ona
etorri zela eta geratzeko asmoa zuela. Ibanek pentsatu
zuen premia benetakoa zela eta, gainera, ez zegoela inolako
arriskurik. Inork ez zuen paraje bakarti hartan ikusiko.
Nori egiten zion kalte tarte batean hegan joanagatik?
Pentsakizun horiek buruan zituela zihoan, erabaki

ezinik, aldapan gora pausoa bizkortzen zuen bitartean.

26



Lasterka ere joan zen, aldi luze samar batez, harik eta
bare-heldu mingarria alboan sentiturik, arnasari buelta
emateko gelditu behar izan zuen arte. Alferrik zen: ahal
zuen bizkorrena joanda ere, berandu iritsiko zen. Gehiegi
entretenitu zen azeriaren hatz marken atzetik.
Milia erdi batera edo ikusten zuen etxea, zuzenean jo-

anda; bi halako, segur aski, bihurgunez jositako bidezi-
dorretik joanez gero. Hegaldi labur bat nahikoa zuen, jauzi
luze bat ia-ia, bazkaritara orduan iritsi eta aitaren haserrea
saihesteko. Zalantzan luzaroago egon gabe, kontzentratzen
hasi zen, pixkanaka lurretik bereizten hasteko…
Ez zen ezer gertatu.
–Praktika galdu izango dut neguan –esan zuen, irri-

barrez…
Berriro ahalegindu zen, baina ez zen lurretik amiñi bat

ere altxa.
–Tira! Beti esan izan da hirugarren ahalegina dela ba-

lio duena! –esan zuen berekiko, orain benetan kezkatzen
hasita.
Eta berriro saiatu zen, ahal zuen kontzentrazio han-

dienaz. Ez zen begiak irekitzen ausartu segundo batzuk
igaro ziren arte: nahikoa, pentsatu zuen, bizpahiru me-
troko alturan egoteko. Poliki-poliki ireki zituenean ikusi
zuen lurrari itsatsita jarraitzen zuela. Ez zukeen emaitza
hobea lortuko txoriak bezala besoei eraginez hegatzen
ahalegindu izan balitz!
Bat-bateko larritasun batek hartu zion barrena: ezin zen

hegatu!
Lasterka abiatu zen berriro, ahal zuen azkarren, ba-

besgabetasun sentimendu arraro bat burutik kentzeko
ahaleginetan: beldurra ari zitzaion nagusitzen.
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Minutu batzuk behar izan zituen oraindik, etxera iris-
teko. Arnas estuka sartu zen atetik. Familia guztia jange-
lan eserita aurkitu zuen. Mokadurik probatu gabe zeuden.
Bistakoa zen zain zeuzkala.
Iban ohartu zen, harriturik, gonbidatu bat zeukatela

mahaian eserita: Helder, thainea.
Ferriok hartu zuen hitza Ibani ezer esateko betarik

eman gabe:
–Seme! Ez zara berehala etorri! Zure zain gaude, ares-

tiaz gero!
Iban harritu eta lasaitu egin zen aitaren tonua entzun

zuenean: ez zuen haserrea islatzen; aldiz, jakin-mina edo,
beharbada, kezka adierazten zuen.
Iban nahastuta zegoen.
–Aita! Sentitzen dut berandu iritsi izana… zera…
–Ez dio axola, Iban, eser zaitez. Eta agur ezazu thaine

jauna.
–Eguerdi on, thaine jauna –esan zuen Ibanek ahopean,

ileta batean doluminak emango zituzkeen ahots tonu be-
rean.
–Kaixo, Iban. Asko pozten naiz ikusteaz! Esango nuke

zurekin hitz egiteagatik etorri naizela, batez ere. Ez dugu el-
karrekin egoteko aukera handirik izan negu honetan, ezta?
–Ez, egia da, ia ez dugu etxetik irteterik ere izan…

– 3 –

Eldas-Kalarreko portuan ez zegoen sosegurako astirik: gi-
zon armatuak hara eta hona zebiltzan, zuzia eskuan, Fine-
danen bila berehala itsasoratzeko moduan zegoen skerrag
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