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1799. urtean, Amasa Delano kapitaina, Duxburykoa (Mas-
sachussetts), itsas txakurren ehizan eta orotariko merkataritzan 
ziharduen ontzi handi bateko burua, aingurak egotzita zegoen, 
zama baliotsu batekin, txileko itsasbazter luzearen hegoaldeko 
mutur aldean, Santa Maria uharte huts, txiki, mortuko portuan. 
urez hornitzeko lehorreratua zen han.

Bigarren egunean, egunsentitik luzaro gabe, bere ohexkan ze-
tzala, lehen ofiziala behera etorri zitzaion, belaontzi bitxi bat badian 
sartzen ari zela jakinaraztera. Ontziak ez ziren orduan ur haietan 
orain bezain ugariak. Jaiki, jantzi eta igo zen ontzi-gainera.

Goiza, itsasbazter hark bere-bereak zituen haietako bat zen. 
Dena isil eta bare zegoen, dena gris. Itsasoak, uhin ildo luzeetan 
harrotua bazegoen ere, finkatua zirudien, eta leun-dirdaitsua 
zuen azala, urtzailearen moldean hoztu eta gogortu den berun 
izurtuaren gisa. zeruak estalki grisa zirudien. Hegazti gris ar-
tega taldeak, lurrun gris artega taldeen ahaide eta adiskide eta 
haiekin nahasian, apal eta boladaka hegaldatzen ziren ur-arras, 
enarak ekaitzaren aurretik larreetan bezala. Ageriko itzalak, 
etortzeko ziren itzal sakonagoen zantzu.

Delano kapitainak harriturik ikusi zuenez, ontzi arrotzak, 
betaurrekotik behaturik, ez zuen agertzen banderarik; nahiz 
badia batean sartzean hori egitea, inor ez biziagatik ere bertako 
itsasertzetan, non beste ontzi bakar bat ainguratuta egon bai-
tzitekeen, herri guztietako itsasgizon bakezaleen ohitura zen. 
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Gogoan edukirik toki hartako legerik eza eta bakartasuna eta, 
egun haietan, itsaso haiekin lotu ohi ziren istorio motak, Delano 
kapitainaren harrimena halako ezinegon bihurtzeraino sakondu 
ahal izango zatekeen, izaera oneko eta inongo mesfidantzarik 
gabeko gizona izan ez balitz, jaidurarik gabea –berebiziko eta 
behin eta berrizko eragileen mendean izan ezik, eta orduan ere 
nekez– barne asalduetara lerratzeko, baldin horrek gizakiari 
gaiztotasun zitala egoztea nolabait ekartzen bazuen berekin. 
Erabaki bezate jakintsuek, gizadia zer egiteko gai den ikusirik, 
horrelako bereizgarriak, bihotz samur batekin batean, ohiz kan-
poko adimen zolitasuna eta zehaztasuna dakarren ondorioz.

Baina zeinahi zirela arrotza lehen aldiz ikustean izan ahal 
zitezkeen goganbeharrak, ia guztiz aienatuko ziren edozein itsas-
gizonen gogoan, ontzia, portuan barneratzen ari zela, lehorrera 
gehiegi hurbiltzen zela ohartu orduko; haren brankaren parean 
urpeko uharri bat begiztatzen baitzen. Horrek erakusten bide 
zuen ontzia, egiatan, arrotza zela, itsas txakur-ontziarentzat ez 
ezik, baita uhartearentzat ere; ezin izan zitekeen, beraz, ozea-
no hartan ohitutako filibustero bat. Jakin-min ez gutxirekin, 
Delano kapitainak hari beha jarraitu zuen, nahiz lurrunek ez 
zuten asko errazten egiteko hori, ontzi-kroskoaren zenbait zati 
estaltzen baitzituzten, eta ontziko kabinatik zetorren goizeko 
argi urruna modu aski nahasgarrian jariatzen baitzen haietan 
barna; eguzkiaren antz-antzera –ordurako hemisferio bat agerian 
zerumugaren hegian, eta itxuraz, ontzi arrotza lagun, portura 
sartzen hasia–, zeina, behe hodei narrastari berdinez jantzirik, 
agertzen baitzen Limako emakume azpikari baten begi bakar 
gaiztoaz ez bestelakoa, bere saya-y-manta iluneko indiar saiete-
ratik Plazari erne begira.

Bazitekeen lurrunen engainua baizik ez izatea, baina, zen-
bat eta luzaroago behatu arrotzari, bitxiagoak ziruditen haren 
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maniobrek. zail zirudien luzaro gabe erabakitzeak sartzeko 
asmoa zuen ala ez, zer nahi zuen edo zer egin behar zuen. Hai-
zea, gauez apur bat ibili ondoren, erabat arina eta nahasia zen 
orain, eta horrek ontziaren higiduren ustezko segurtasunik eza 
handiagotzen zuen.

Susmoa izanik, azkenean, ontzia estutasunean egon zitekee-
la, Delano kapitainak balea-txalupa uretara botatzeko agindu 
zuen eta, lehen ofizialak zuhurki kontra egin arren, prestatu zen 
ontzira joateko eta, behintzat, hura portu barrura gidatzeko. 
Aurreko gauean, marinel talde bat irten zen arrantzan egitera 
oso urrutira, itsas txakur-ontzitik ezin ikus zitezkeen harkaitz 
bakarti batzuetaraino, eta eguna urratu baino ordu bat edo bi 
lehenago itzuli ziren, arrakasta ez txikia lortu ondoren. Arrotza 
beruna luzaroan jaurti gabea izan zitekeela susmaturik, kapitain 
zintzoak saski batzuk arrain sartu zituen, oparitzat, txalupan, 
eta abiatu zen. Ontzia urpeko uharritik hurbilegi baitzegoen 
oraindik, kapitaina, hura arriskuan zegoela iritzirik, bere gizo-
nei oihu eginez, lehiatu zen ontzikoei beren egoera ahalik eta 
lasterrena jakinarazten. Baina, txalupa heldu baino lehentxeago, 
haizea, arina bazen ere, aldatu zen eta beste norabide baterantz 
zuzendu zuen ontzia, bai eta haren inguruan zeuden lurrunak 
zatika urratu ere.

Hain urruna ez zen ikuspegi batetik begiratuta, ontzia, 
laino piltzarrez han-hemen zarpailki estalirik, uhin berunkaren 
gandorrean nabarmenki ikusi ahal izan zenean, ekaitz osteko 
monasterio karez zuritu bat bailitzan ageri zen, Pirinioetako 
malkar arreren baten gainean kokaturik ikusia. Baina ez zen 
izan irudipenezko antzekotasun soila, orduan, une batez, Delano 
kapitainari ia sinetsarazi ziona zer eta lekaide-zama bat zuela 
aurrean. Karelaren gainetik begiztatu eta baziren han, urrunta-
sun lainotsuan, txano ilun saldo handiak benetan ziruditenak; 
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idi-begi irekietan zehar boladaka salatuak, berriz, beste zenbait 
itxura ilun lausoki ikustatzen ziren, hara-hona, klaustroan in-
guruka dabiltzan Fraide Beltzenak1 bailiran.

Are alderago hurbiltzean, irudipen hau aldatu zen, eta 
ontziaren egiazko izaera nabaria izan zen: espainiar lehen mai-
lako merkataritza ontzia, kolonia-portu batetik bestera, esklabo 
beltzak, beste zenbait zama baliotsuren artean, zeramatzana. 
Oso ontzi handia eta, bere garaian, oso ederra, egun haietan 
itsaso haietan noizean behin topo egiten zirenak bezalakoa; 
zenbaitetan Akapulkoko altxorrak garraiatu zituzten ontzi 
ordezkatuak ziren edo Espainiako Erregeren Itsas Armadaren 
fragata erretiratuak, zeinek, italiar jauregi zaharkituen antze-
ra, oraindik, beren jabeen gainbeherapean, lehengo egoeraren 
aztarnak atxikitzen baitzituzten.

Balea-txalupa gero eta alderago hurbildu zenez, arrotzaren 
kare-esnezko itxura bitxiaren arrazoia ontzi osoa barrentzen zuen 
zabarkeria narrasa zela ikusi ahal izan zen. Hagek, sokek eta 
karel zati handi batek itxura iletsua zuten, arraspa, alkaterna 
eta eskuila aspaldi handian ikusi gabeak zituztelako. Bazirudien 
haren gila ezarri, haren saihetsak bata bestearekin elkartu eta 
ontzia bera uretaratu, Ezekielen hezur ihartuen haranean egin 
zirela2.

Orain zebilen zereginean, ez zirudien ontziaren orotariko 
moldeak eta aparailuak ageriko aldaketa handirik izan zutenik 
beren jatorrizko gerrako eta Froissart3 ereduan. Ez zen, hala 
ere, kanoirik ikusten.

1 Domingotarrak.
2 Ezekiel 37, 1 eta hurrengoak.
3 Jean Froissart (1337 ing.-1405 ing.), Frantziako kronikagile eta 

olerkaria.
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Gabiak handiak ziren eta behin sare oktogonalak izan zi-
renez zeuden hesituak; dena, orain, egoera negargarrian. Gabia 
hauek hiru txoritegi hondaturen gisa zeuden goian dilindan, 
eta haietako batean ikusten zen, soka-maila batean kokaturik, 
amen-txori zuri bat: hegazti bitxia, bere izaera letargiko, so-
nanbuloagatik horrela deitua, itsasoan maiz eskuz harrapatu ohi 
dena. Mailaturik eta lizundurik, aurreko gaztelu hozkadunak 
behinolako dorretxoa zirudien, aspaldian erasoz hartua eta, 
ondoren, hondatzen utzia. Popa aldean, bi galeria garai –haien 
balaustradak itsas goroldio lehor, ardagai-antz batek han-hemen 
estaliak– zabaltzen ziren aginte-gela hutsetik, zeinak kontra-
leihoak, eguraldiaren epela gorabehera, hermetikoki itxirik eta 
istinkaturik baitzituen; jende gabeko balkoi hauek dingilizka 
zeuden itsasoaren gainean, hau Veneziako Itsasarte Handia 
balitz bezala. Baina handitasun histuaren aztarren nagusia 
popako atalaren armarri itxurako obalo zabala zen: Gaztela eta 
Leongo armez korapilatuki zizelkatua, irudi mitologiko edo 
sinboliko sailak irudikatzen zituzten medailoiez inguratua; 
hauetan gorena eta erdikoa satiro ilun maskaratu bat zen, oina 
ahuspez emaniko itxura iraulkatu eta halaber maskaratu baten 
garondoaren gainean zeukana.

Ez zegoen oso argi ontziak brankako irudia ala mutur soil 
bat baizik ez zuen, alde hori estaltzen zuen belakia zela eta, bai 
zaharberritzen ari zen bitartean babesteko, bai, bestela, haren 
hondamena duintasunez ezkutatzeko jarria. zakarki margotua 
edo klarionez idatzia, marinel baten zoraldian egina izan balitz 
bezala, belakia baino beherago zegoen zutoin moduko baten au-
rreko aldean, esaldi hau zegoen: Seguid vuestro jefe (“Jarraitu zeuen 
nagusiari”); ondoan, berriz, ontziaren burualde higatuetan, ageri 
zen, behin urre-koloreak izan ziren letra larri handientsuez 
idatzia, ontziaren izena: SAN DOMINGO, letra bakoitza kobrez-
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ko iltzeei zerizkien zain-antzeko herdoil-negarrek jana; haren 
gainean, aldiz, doluzko koroen gisan, itsasbelar girlanda ilunak 
lohiki higitzen ziren eskuin-ezker izena doi-doi ukituz, kroskoa 
hileta-zalgurdi baten antzera kulunkatzen zen bakoitzean.

Azkenean txalupa kako-makilaz lotu eta brankatik on-
tziaren erdiko zurubirantz eraman baitzuten, txaluparen gilak, 
artean ontziaren kroskotik zenbait hazbetera bazegoen ere, 
lazki egin zuen karraska, urpeko koralezko uharri bat jo izan 
balu bezala. Elkarren gainka metatutako lapa mulko eskerga 
bat zen, ordea, urpean ontzi alboari lupua bezala itsatsia: itsa-
so haietan nonbait igarotako haize kirri nahasien eta barealdi 
luzeen seinale.

Ontzi alboan gora igota, zuri eta beltz saldo handi batek 
deiadarrez inguratu zuen bisitaria berehala, baina beltzak zuriak 
baino askoz ere gehiago ziren, espero zitekeen baino kopuru 
handiagoan, portuan arrotza zena beltzak garraiatzeko ontzia 
izanik ere. Baina, hizkuntza batean, eta aho batez bezala, beren 
barrua hustuta oinazezko istorio komun bat jaulki zuten denek; 
zeinean emakume beltzek, eta hauek ez ziren gutxi, besteak 
gainditzen baitzituzten beren suhartasun saminean. Eskorbutoak, 
sukarrarekin batean, haietarik asko eraman zituen, eta bereziki 
espainiarrak. Hornos lurmuturraren inguruan, gutxik egin zuen 
ez baitziren hondoratu; gero, egunak joan, egunak etorri, jitoan 
egon ziren haizerik gabe; jangaiez urri zebiltzan; urik ez zuten ia 
batere; haien ezpainak une hartan kiskaliak zeuden.

Delano kapitaina, horrela, mihi gose guztien helburu 
bihurtzen zen bitartean, haren begiratu gose bakarrak erabat 
hartu zituen aurpegi guztiak, bai eta haren inguruan ziren beste 
gauzaki guztiak ere.

Beti itsasoan, ontzi handi eta jendetsu batean lehen aldiz 
sartutakoan sumatzen den zirrara, bereziki ontzia atzerrikoa 
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bada, eta haren eskifaia zehazkaitza, hala nola laskarrez edo 
manilarrez osatua, eta jende arrotza bizi den lurralde arrotzeko 
etxe arrotz batean lehen aldiz sartzeak eragiten duena bestela-
koak dira alderdi berezi batean. Biek, etxeak eta ontziak, batak 
bere hormez eta saretez, besteak harresiak bezalako bere karel 
garaiez, azken unea arte gordetzen dute begietatik beren barnea; 
baina ontziaren kasuan hau gaineratu behar da: barruan daukan 
ikuskizun biziak, bat-batean eta oso-osorik agertzean, badu, 
ontzia mugatzen duen ozeano hutsaren aurrez aurre, halako 
sorginkeriaren ondorioaren antza. Ontziak ez dirudi egiazkoa: 
jantzi, keinu eta aurpegi arrotz horiek ez dira margolan bizi 
itzaltsu bat baizik, azaleratu berria sakontasunetik, zeinak 
zehazki eta berehala jaso behar baitu eman duena.

Beharbada gorago adierazten saiatu den horrelako eragi-
nen batek biziagotu zuen Delano kapitainaren gogoan, astiro 
ikusmiratu ondoren, ohi ez bezalakoa irudi zezakeen guztia; 
bereziki lau gizon beltz, zahar, ile-urdinxkaren itxura deigarriak 
–haien buruak sahats beltzen adaburu dardaratiak bezalakoak–, 
zeinak, beren azpiko zalapartaren aldean agurgarri, esfinge antzo 
paraturik baitzeuden, bat istriborreko dibidietan, beste bat aba-
borrean, eta beste biak begiz begi beste aldeko kareletan, masta 
nagusiaren abenken euskarrien gainetik. Haietako bakoitzak 
txirikordatu gabeko soka zahar bizartu puskak zeuzkan eskue-
tan, eta, halako gogobetetasun estoiko antz batez beterik, sokak 
zirpiltzen ari ziren iztupa egiteko, iztupa tontortxo bana ondoan 
zutela. Kantu apal, jarraiki, beti-bateko bat lagun ziharduten 
beren zereginean, burrunbaka eta lerde-jario atertu gabe, gaita- 
-jotzaile buru-urdinak bailiran hileta soinu bat jotzen.

Atzeko gaztelua gainalde zabal garai bateraino goititzen 
zen, eta honen aurrealdeko hegian, goian, iztupa-egileak beza-
la, jende saldo handia baino zortzi bat oin gorago, lerro-lerro 
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eseriak, elkarrengandik hutsarte berdinak utzirik, beste sei 
beltzen itxura zango-antxumatuak zeuden; esku-aizkora her-
doiltsu bana eskuan, adreilu puska batez eta zatar batez aizkorei 
sukalde-mutila harrikoari bezala lotuak; haien arteko bitarteetan 
esku-aizkora pilatxo bana zegoen, aizkoren aho herdoilduak 
aurrera begira, antzeko lan baten zain. Nahiz noizbehinka lau 
iztupa-egileak beheko jendetzaren arteko pertsonaren batekin 
edo batzuekin laburzki mintzatzen ziren, sei aizkora-leuntzai-
leek, ordea, ez zuten ez inorekin hitzik egiten, ez marmar erdi 
bat ere egiten elkarri, baizik beren zereginean osoki bilduak 
zeuden, tarteka izan ezik, zenbaitetan, langintza eta zaletasuna 
uztartzeko beltzek duten berezko grinarekin, binan-binan esku- 
-aizkorak saiheska elkar jotzen baitzituzten, txindatak bezala, 
dunbots basatia atereaz. Seiek, gehienek ez bezala, afrikar he-
zigabeen itxura basa zuten.

Baina hamar itxura horiek hartu zituen lehen begiraldi 
erabateko hori, hain nabarmenak ez ziren itxura askori zegokie-
nez, ez zen une batez baizik pausatu haien gainean, zeren, ahots 
zalaparta ezin eramanik, bisitaria biratu, eta ontziko burua izan 
zitekeenaren bila hasi baitzen.

Baina gogo gaitzez ikusiko ez balu bezala naturari uztea 
honek bere kasua haren zama oinazetuaren artean ezagutaraz 
zezan, edo bestela hori ordukoz geldiarazi ahal izateaz etsi izan 
balu bezala, espainiar kapitaina, gizon gizabidetsu bat, isil- 
-itxura eta gazte samarra begi arrotz batentzat, berebiziko jantzi 
aberatsez jantzia, baina loa galarazi zioten oraintsuko kezken 
eta arranguren aztarna nabarmenak zituena, egonean zegoen, 
masta nagusian bermaturik, noiz begiratu motel, indargabea 
ematen bere jende asaldatuari, noiz begiraldi goibela egiten 
bere bisitariarengana. Haren ondoan garaiera txikiko beltz bat 
zegoen, bere aurpegi latzean, noizean behin, artzain txakurrak 
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bezala espainiarraren aurpegirantz mutu itzultzen zuenean, 
nahigabea eta nahitasuna erdi bana nahasirik zituena.

Nekez bide eginez jende saldo handiaren artetik, amerika-
rrak aurrera egin zuen espainiarrarengana, bere atxikimendua 
segurtatzen ziola, eta bere esku egon zitekeen zeinahi laguntza 
eskaintzen. Horri espainiarrak hots eta zeremonia handiko 
esker-erakutsien bidez baizik ez zion ordukoz erantzun, osasun 
txarreko aldarte saturninoak bere herriko gizalegea iluntzen 
ziola.

Baina konplimendu hutsetan astirik galdu gabe, Delano 
kapitainak, zurubira itzulirik, bere saski arrainak ekarrarazi 
zituen gora; eta haizea artean arina zenez, eta, beraz, gutxienez 
zenbait ordu igaro beharko ziren ontzia ainguratzeko toki egoki 
batera eraman ahal zedin baino lehen, agindu zien bere gizonei 
ontzira itzultzeko, eta ekartzeko balea-txalupak eraman ahal 
zezakeen adina ur, janarizainak izan zezakeen zeinahi ogi bigun, 
ontzian gelditzen ziren kuia guztiak, kutxa bat azukre, eta bere 
botila sagardoetatik dozena bat.

txalupak alde egin eta minutu gutxiren buruan, denek 
atsekabeturik ikusi zutenez, haizea erabat baretu zen, eta marea, 
aldaturik, ontzia itsas barrura eramaten hasi zen etsi-etsian. Bai-
na horrek luzaz iraungo ez zuela uste izanik, Delano kapitaina 
arrotzei itxaropen onez bihotz ematen ahalegindu zen, eta poz 
ez txikia hartu zuen egoera horretan zeuden pertsonekin halako 
erraztasun batez –Karibe itsasoan eginak zituen bidaldi sarriei 
esker– haien ama hizkuntzan solas egin ahal zuelako.

Haiekin bakarka gelditu zenean, kapitainak ez zuen den-
bora asko behar izan zenbait gauza, bere lehen irudipenak sen-
dotzera zetozenak, nabaritzeko; baina harrimena erruki bilakatu 
zitzaion, espainiarren nola beltzen aldera, ur eta jangaien urriak 
bi-biak hein berean nabarmen mehetuak baitzituen; luzaroko 
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oinaze etengabeak, berriz, beltzen ezaugarri gutxienik onenak 
agerrarazi zituela zirudien, eta gainera, aldi berean, espainiarrak 
beltzen gainean zuen aginpidea hondatu. Baina, egoera horretan, 
ondorio horiek, hain zuzen, aurrez ikusiak izan behar ziren. 
Gudarosteetan, itsas armadetan, hirietan edo familietan, are 
naturan bertan, ezerk ere ez du gobernu ona gehiago nasaitzen 
zorigaitzak baino. Hala ere, Delano kapitainari gogoak ematen 
zion Benito Cereno kemen handiagoko gizona izan balitz, nekez 
iritsiko zatekeela gobernurik eza orduko egoera horretara. Baina 
espainiar kapitainaren ahultasuna, berezkoa zein estualdiek era-
gina, gorputzarena eta gogoarena, nabariegia zen aintzakotzat 
ez hartzeko. Eroritasun errotu batek guztiz hartua, itxaropenak 
berari luzaz iseka egin ondoren, orain hari amore eman nahi 
izango ez balio bezala, are jadanik isekarik ez zenean ere, eta 
ontzia arratsaldean edo, luzeenaz ere, iluntzean aingurak egotzi-
ta edukitzeko aukerak, ur ugari bere jendearentzat izanda, eta 
kapitain kide bat berari aholkatzeko eta adiskidetsuki laguntze-
ko, ez zirudien nabarmenkiro adoretzen zuenik. Haren gogoak 
erauzia zirudien, are larriago erasana ez bazegoen. Harizkizko 
harresi horien barruan itxia, eguneroko agintaritza hits bati 
kateatua, zeinaren baldintzagabetasunak okitzen baitzuen, aba-
de hipokondriako baten antzera geldiro zebilen joan-etorrian, 
zenbaitetan bat-batean gelditzen, asaldatzen, edo adi-adi begira, 
ezpainari hozkaka, azazkalari hozkaka, gorritzen, zurbiltzen, 
bizarrari tiraka, gogo besteratu eta aldartetsu baten beste zenbait 
sintomarekin batean. Espiritu gozakaitz honek ostatu hartzen 
zuen, lehenago iradoki bezala, halaber gozakaitza zen zuraje 
batean. Gizon luze samarra zen, baina bazirudien ez zela sekula 
izan sendoa, eta orain, kirioak deseginak izanik, ia hezur-huts 
egina zegoen. Biriketako gaitzen bat izateko joera batek berriki 
baieztua izan zela iduri zuen. Haren ahotsa birikak erdi honda-
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tuak dituen batena bezalakoa zen: mintzo erlats itoa, marmar 
marranta. Ez zen harritzeko, beraz, egoera honetan, hara-hona 
aldaroka zebilenez, bere zerbitzari pribatuak hari beldur antzean 
jarraitzea. Batzuetan beltzak besoa luzatzen zion bere nagusiari, 
edo musuzapia sakelatik hartu eta hari ematen zion; eta hauek 
eta hauen antzeko beste eginkizun batzuk kar amultsu batez 
egiten zituen, zeinak berez mirabe-egintzak baizik ez direnak 
semezkoa edo anaitasunezkoa den zerbait bilakatzen baititu, eta 
zeinak irabazi baitio beltzari munduan den morroirik atseginena 
egitearen izena; zerbitzari bat, halaber, zeina nagusiak ez baitu 
nagusitasun hertsiaz tratatu beharrik, baizik etxekoei dagokien 
uste onaz; zerbitzaria baino areago, lagun leiala.

Beltzek, oro har, zuten jokabide hezigaitz zalapartatsuaz 
oharturik, bai eta zurien eraginkortasun gabeko ahalegin hitsak 
ziruditenez ere, Delano kapitaina atsegin onberaz beterik izan 
zen Baboren jokaera on jarraikiaren lekuko.

Baina ez zirudien Baboren jokaera onak, besteren jokabide 
txarrak baino ozta-ozta gehiago, aldaratzen zuenik don Benito 
erdi ilargi-joa bere malenkonia lainotsutik. Ez zen hori izan, 
hain zuzen, bisitariaren gogoak espainiarrari hartu zion itxura. 
Espainiarraren banakako ezinegona ez zen ordukoz hartu ontzian 
zen orotariko nahigabearen ezaugarri nabarmentzat baizik. Hala 
ere, ez zuen Delano kapitaina gutxi kezkatu don Benitok erakus-
ten zion axolagabetasun mukertzat behin-behinean hartu behar 
izan zuenak. Espainiarraren portaerak iradokitzen zuen, halaber, 
erdeinu antz bat, garratza eta goibela, zeina berak ez baitzirudien 
neke handirik hartzen zuenik ezkutatzeko. Baina amerikarrak, 
onginahiez, eritasunaren ondorio akigarriei egotzi zien hori, zeren, 
lehengo beste aldi batzuetan, ohartua baitzen badirela giza izaera 
bitxiak luzaroko gorputz oinazeak adeitasunaren gizarte-sen oro 
itxuraz ezabatzen dienak: beren burua ogi beltzera beharturik, 
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zuzen baizik iritziko ez baliote bezala haiei hurbiltzen zaien 
pertsona oro, zeharbidez, erdeinu edo irainen bat egin dielako, 
haien ahamena partekatzera bortxatua izateari.

Baina luzaro gabe, Delano kapitainak bere burua premia-
tu zuen pentsatzera ezen hasieran barkabera izan bazen ere, 
espainiarra epaitzeko orduan, ez ziola, azken batean, onginahi 
nahikoa agertu beharbada. Funtsean, don Benitoren isiltasuna 
gaitzitzen zitzaion Delano kapitainari; baina isiltasun bera 
gordetzen zuen bere laguntzaile fidelarekin ez beste guztiekin. 
Are adierazpen ofizialak ere, zeinak, itsas ohiturei jarraituz, bere 
agindupeko xumeren batek (zuri, mulato edo beltz batek) aldi 
jakinetan ematen baitzizkion, ozta-ozta zuen haiek entzuteko 
adina pazientzia, destainazko higuinik salatu gabe. Horrelako 
egoeretan agertzen zuen airea zen, neurriaz zen bezainbatean, 
haren herrikide inperialak, Karlos V.ak, erakutsi zuela uste 
izatekoa litzatekeen hartaz ez bestelakoa, monarka hark bere 
tronua utzi eta bakarraldi eremutarrari ekin aurre-aurretik.

Karguak ematen zion higuin damurriatsu hau, hari zegoz-
kion ia egiteko guztietan nabari zen. Harroa bezain aldartetsua 
izanik, ez zen makurtzen inolako agindu pertsonaletara. zeinahi 
zirela eman beharreko manu bereziak, haren zerbitzariaren esku 
uzten zen haiek igortzea; honek, berriz, beren azkeneko helburu-
ra mandatarien bitartez helarazten zituen: espainiar ontzimutil 
edo esklabo ernaiak, haren ahotsaren helmenean zeuden paje 
edo pilotu-arrainen antzera don Benitoren inguruan etengabe 
zebiltzanak. Beraz, ezindu isilkor hau hara-hona emeki lerratzen, 
gogogabe eta mutu, ikusi izatera, ezein lehortarrek ezin izango 
zuen amestu ere egin haren baitan diktadura bat ostatatzen zela, 
lurrean, itsasoan egon bitartean, goragokorik ez zuena.

Horrela, espainiarrak, haren isiltasunari begiratuz gero, buru 
nahasmendu baten nahi gabeko biktima zirudien. Baina, egiatan, 
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haren isiltasuna, neurri batean, berariazko asmo batetik etor zite-
keen. Hala bazen, hemen nabari zen, beraz, jardunbide hormagarri 
baina ardurazko horren gailur gaizbera, ontzi handietako buru 
guztiek, nork gehiago, nork gutxiago, erabili ohi dutena, zeinak, 
larrialdi nabarmenetan izan ezik, ezeztatzen baitu agintearen 
ageriko agerpena, bai eta lagunkoitasunaren aztarna oro ere, eta 
gizakia mokor bilakatzen baitu edo, hobeki esan, kanoi kargatu, 
sua hausteko deirik ezean, esankizunik ez duena.

Horren argitan ikusirik, espainiarrak, ontziaren oraingo 
egoera gorabehera, jarrera horri eustea ez bide zen bere burua 
hain gogorki menderatzen luzaroan jardun izanak eragindako 
ohitura makurraren seinale naturala baizik, zeren jokabide hori 
kaltegabea izan bazitekeen ere –edo egokia, beharbada– itsa-
sontzi ongi tresnatu batean, bidaldiaren hasieran San Domingo 
izan zitekeen bezala, ez baitzen orain inola ere zentzuzkoa. 
Baina agian espainiarrak pentsatzen zuen kapitainekin jain-
koekin bezala izaten zela: isiltasuna, gerta ala gerta, izan behar 
dutela lege. Baina agintaritza lokartu itxura hau ez zatekeen, 
ziur asko, ergeltasun jakina estaltzeko saioa besterik: hau da, ez 
jardunbide sakona, amarru azala baizik. Baina zernahi ere zen 
hori guztia, don Benitoren jokabidea berariazkoa izan edo ez, 
zenbat eta gehiago nabaritzen zuen Delano kapitainak jokabide 
hori osoki kutsatzen zuen isiltasun orotara hedatua, orduan eta 
gutxiago gaitzitzen zitzaion berari egindako isiltasun horren 
edozein agerpen berezi.

Ez zen, ordea, espainiar kapitaina haren gogoeten gai 
bakarra. Familia erosoa zen itsas txakur-ontziko eskifaiaren 
ordena lasaira ohitua, San Domingoko oste handi oinazetuaren 
nahas-mahas zaratatsuak behin eta berriz jotzen zuen Delano 
kapitainaren begia. zenbait arau hauste nabarmen –diziplina 
hausteak ez ezik, lotsa on hausteak ere– ikusten ziren. Delano 
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kapitainak ezin egotz ziezaizkiokeen hauek, oro har, ontzi-
-gaineko azpiofizialik ez egoteari baizik, haiei ematen baitzaie, 
garrantzi handiagoko beste eginbide batzuekin batean, ontzi 
jendetsu bateko polizia saila izenda lekiokeenaren ardura. Egia, 
bazirudien zenbaitetan iztupa-egile zaharrek poliziako zaintzai-
leen papera jokatzen zutela beren herrikideen aldera, beltzen 
aldera alegia; baina nahiz hauek inoiz edo behin lortzen zuten bi 
gizonen artean noizbehinka altxatzen ziren garrantzirik gabeko 
liskarrak baretzea, ezer gutxi edo ezer ere ezin egin zezaketen 
ontzian orotariko lasaitasuna ezartzeko. San Domingo emigra-
tzailez betetako ontzi transatlantiko baten egoeran zegoen; 
honek barruan daraman zama bizidun andanaren artean badira, 
jakina, zenbait gizabanako kutxek eta fardelek bezain istilu 
gutxi sortzen dutenak; baina horrelakoek beren ontzi-lagun 
zakarragoei egiten dizkieten errieta adiskidetsuak ez dira lehen 
ofizialaren esku latza bezain eraginkorrak izaten. San Domingok 
eskas zuen emigratzaile ontziak duena: ofizial nagusi zorrotzak. 
zubi haietan, ordea, laugarren ofizial bat ere ez zen ikusten.

Bisitariaren jakinmina piztu zen horrelako laxokeria –bere 
ondorio guztiekin batean– ekarri zuten ezbeharren zertzelada 
guztiak ezagutzeko; zeren, ontzian sartu zen unean bertan, 
bisitaria hartu zuten intzirietatik bidaldiaren ideia lauso bat 
atera bazuen ere, ez baitzituen, hala ere, argiro ulertu xehetasun 
guztiak. Argibiderik onenak, jakina, kapitainak emango ziz-
kion. Hala ere, hasieran bisitaria herabe zen galdetzeko, uzkur, 
purrustada latzen bat eragingo ote zuen beldurrez. Baina bihotz 
harturik, hurreratu zitzaion azkenean don Benitori, eta adierazi 
zion berriz bere onginahizko gogoa, bai eta erantsi ere ontzia-
ren zorigaitzen zertzelada guztiak jakinez gero, bera (Delano 
kapitaina), beharbada, gaiago izango zela haiek azken buruan 
arintzeko. Ohoratuko zuen istorio osoaz don Benitok?




