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Twain (jatorrizko izena Samuel Langhorne Clemens zuen), idaz
le estatu batuarra, 1835ean jaio zen Floridan (Missouri) eta 1910ean
hil zen Redding-en (Connecticut). Zazpi senide ziren (Samuel
seigarrena), baina hiru haurtzaroan hil ziren. Lau urte zituela, estatu berean,
Hannibal herrira joan ziren bizitzera, eta han, Mississippi ibaiaren ertzean, egin
zituen lehen ikasketak, eta hantxe eman zuen gaztaroa. Herri huraxe da, fikzio
bihurturik, bere eleberri ospetsuenetan ageri den St. Petersburg herrixka.
1847an, Samuelek 11 urte zituela, aita pneumoniaz hil zitzaien. Ikasketak
bukatu gabe utzi, eta inprimategi batean ikastun edo aprendiz hasi behar izan
zuen, eta halaxe hasi zen herriko aldizkarian idazten ere. 18 urtetik 22ra Estatu
Batuetan bidaiatzen, lan ibiltariak egiten eta idazten aritu zen.
22 urte zituela, pilotu-aprendiz egin zen Mississippiko bapore batean,
eta 1859an ibaiko pilotu-titulua lortuta, hartan lan egin zuen, labur bada ere,
1861ean Sezesio Gerran parte hartu baitzuen.
Gero, Far West-era joan eta meatzari bihurtu zen, baina arrakasta txikiarekin, eta Virginia Cityn kazetari-lanetan ibili zen; hain zuzen ere, han erabili
zuen lehenengo aldiz Mark Twain ezizena. Pixkanaka kazetari eta hizlari gisa
ospea hartuz joan zen, eta horrek aukera eman zion Polinesiara eta Europara
bidaiatzeko; bidaiei buruzko artikuluek eta liburuek, eta haiei buruzko hi
tzaldiek, ospe handia eman zioten.
1870ean, familia aberats bateko emakume liberal batekin, Olivia Langdon-ekin, ezkondu zen, eta laster Hartford-en (Connecticut estatuan) jarri ziren
bizitzen. Seme bakarra izan zuten, Langdon, hemeretzi hilabeterekin difteriaz
hil zena, eta hiru alaba, haietako bi ere aita baino lehen hil zirenak.
ark

Sekula ez zuen negozioetarako trebetasunik izan, eta dirutza handiak
(emaztearen ondarea eta bere liburuekin eta hitzaldiekin irabazitakoak…)
xahutu zituen porrot egin zuten asmakuntza eta teknologia berrietan, interes
handia baitzuen gai haiekiko. Azkenean, lagun on batek, Henry H. Rogers-ek,
lagundu zion zulotik irteten.
Bizitzako azken urteetan depresio sakona pairatu zuen Mark Twainek,
bere lanetan islatu zena. Izan ere, 1896an, Susy alaba 24 urterekin hil zitzaion
meningitisak jota. 1904an, Olivia emaztea galdu zuen betiko; 1909an, bere
hirugarren alaba, Jean, hil zen Gabon gauean; eta Henry Rogers adiskidea ere
bat-batean zendu zen.
Denak ez ziren, ordea, albiste ilunak izan, eta 1907an doctor honoris causa
titulua eman zion Oxfordeko Unibertsitateak, Twainek asko estimatu zuen ohorea.
1909an, honela idatzi zuen Mark Twainek: “Halley kometarekin etorri
nintzen mundura 1835ean. Kometa datorren urtean itzuliko da berriro, eta berarekin joatea espero dut. Neure bizitzako etsipenik handiena izango dut, ez
banaiz Halley kometarekin joaten. Zalantzarik gabe, Ahalguztidunak esana du:
‘Orain hemen daude bi fenomeno ulergaitz hauek; elkarrekin etorri ziren, doazela batera ere’. Oi, irrikaz nago horretarako!”. Eta halaxe gertatu zen, 1910eko
apirilaren 21ean, 74 urte zituela, Halley kometa lurrera gehien hurbilduko zen
egunaren bezperan, betiko “joan zen”.
Bere pentsamoldearen ezaugarri nagusi batzuk aipatze aldera, nazioarteko
politikari buruz, urte askoan inperialista izan zen, baina 1899an iritziz aldatu
eta, 1910ean hil zen arte, antiinperialista konprometitua izan zen. Bestalde, esklabotzaren aurrean, abolizionismoaren eta beltzen emantzipazioaren alde jokatu zuen irmo; era berean, emakumearen emantzipazioaren eta botoaren aldeko
sutsua izan zen. Erlijio-gaietan, berriz, presbiterianoa zen eta neurri batean parte hartu izan zuen elizako bizitzan; baina batzuetan gogor kritikatu zuen erlijio konbentzional eta antolatua, eta bizitzaren bukaera aldera kristautasunaren
zenbait elementuren aurka idatzi zuen, halako idazki gehienak bera hil eta gero
argitaratu baziren ere.
Esan bezala, era askotako lanak idatzi zituen Mark Twainek, besteak beste,
bere bidaietan inspiratuak asko, baina haren lanik garrantzitsuenetako bi gaztaroko oroitzapenetan oinarrituta daude: Tom Sawyerren abenturak (1876), orain
esku artean duzun hauxe, eta Huckleberry Finnen abenturak (1885), Aintzane
Ibarzabalek 1990ean euskaratua. Bata bestearen ondoren, biak irakurtzera animatzen zaituztet, nolabait ere elkarren segida baitira biak.

Gazteentzako oharra: Tom Sawyerren abenturak irakurtzean ez ahaztu duela
135 urte baino gehiago idatzitako eleberria ari zaretela irakurtzen. Zuen egungo
ohiturak eta Tom Sawyerrenak oso desberdinak irudituko zaizkizue. Adibidez,
artean esklabo beltzak ohikoak ziren Estatu Batuetan hegoaldeko estatuetan;
gaur egun xelebreak iruditzen zaizkigun sineskeria asko zituzten; medikuntza
ez zegoen gaur egun bezain aurreratuta (haur asko hiltzen zen oso gazte); artean
ez zegoen automobilik, ez irratirik edo telebistarik, ez telefonorik; sortu berriak
ziren guretzat hain ohikoak diren pospoloak... Bestalde, inguru haietan erlijioak –zehatz esanda, protestantismoaren adar presbiterianoak– eragin handia
zuen jende gehienarengan, eta oro har oso puritanoa zen gizartea, guk gaur egun
nekez ulertzen ditugun ohitura eta jarrerekin.
Baina horixe da literaturaren gauza ederretako bat, aukera ematen digula beste herrialde eta beste garai batzuetara “bidaiatzeko eta beste jende bat
aspaldi nola bizi zen ikasteko. Ordutik hona, arlo askotan, gauzak ikaragarri
aldatu diren arren, antzekoak dira, aldi berean, garai guztietako gizaki guztion
irrikak, grinak, ametsak eta arazoak, eta, zuei bezalaxe, Tom Sawyerri ere bihotzak kili-kili egiten zion bere “maitea” ikustean. Bestalde, ohartuko zarete
Tom Sawyerrek eta haren lagunek, batez ere Huck Finnek, ondo pasatzeko eta
dibertitzeko gogo demasa zutela, abenturazale porrokatuak zirela... nahiz eta
batzuetan ustekabeko “zulo” ilunetara eramaten zituzten beraien balentriek.
Ez zuten eskola oso gogoko, baina Tom Sawyer behintzat bazen liburuzalea, eta irakurritako liburuetatik ateratako pertsonaiak (Robin Hood, etab.)
hartzen zituzten sarri jolaserako. Bihurri eta kaiku samarrak ziren, baina jatorrak eta bihotz onekoak, zuzentasunaren sen bizikoak. Haiek bezalaxe, gozatu
eta ondo pasa zuek ere!
Helduentzako oharra: Ez pentsa Tom Sawyerren abenturak gaztetxoentzat
bakarrik direnik; hori ere bai, baina idazleak bere Hitzaurrean dioenez, “espero
dut nagusiek ez gutxiestea horregatik, nire asmoetako bat hauxe izan baita:
atseginez gogoraraztea helduei garai batean nolakoak izan ziren beraiek, eta
nola sentitu eta pentsatu eta hitz egiten zuten orduan, eta zer-nolako eginkizun
bitxietan murgiltzen ziren batzuetan”.
Liburuak baditu umorea, ironia, gizartearen eta erlijioaren kritika, giza
izaera edo psikologiaren ezagutza sakona eta abar, bizkarrean urte batzuk gehiago eta eskarmentua hartutakoan hobeto ulertzen diren alderdiak. Mark Twainek
bere haurtzaro edo nerabezarora begiratu eta keinu asko egiten dizkigu nagusi
edo helduoi, esango baligu bezala: “Ez ahaztu gero geu ere izan ginela ume eta

gaztetxo!”, eta aldi berean liburuko protagonista gazteen ikuspegitik batzuetan
astindu ederrak ematen dizkie helduon jarrera hipokrita eta portaera inkoherente samarrei.
Bukatzeko, zehaztu behar da euskaratzea Penguin Books Ltd-ek 2006an
argitaraturiko ediziotik egin dela, eta aldi berean testu horrek lehenengo
amerikar edizioari jarraitzen diola, 1876an American Publishing Company-k
argitaratuari, alegia.
Iñaki Mendiguren
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Liburu honetan kontaturiko abenturetako asko benetan
gertatuak dira; horietako pare bat neuk bizi izandakoak
dira, eta gainerakoak neure eskola-lagun ziren mutikoek.
Huck Finn bizitza errealetik aterata dago; Tom Sawyer
ere bai, baina ez da mutiko bakar bat, baizik eta neuk
ezaguturiko hiru mutikoen ezaugarrien konbinazioa, eta,
beraz, arkitekturaren konposizio-ordenaren parte da.
Aipaturiko sineskeria edo superstizio bitxiak nagusi ziren Mendebaldean haur eta esklaboen artean istorio
honen garaian, hau da, orain dela hogeita hamar edo berrogei urte.
Nahiz eta nire liburua batez ere neska-mutikoen
entretenimendurako pentsatua egon, espero dut nagusiek ez gutxiestea horregatik, nire asmoetako bat hauxe
izan baita: atseginez gogoraraztea helduei garai batean
nolakoak izan ziren beraiek, eta nola sentitu eta pentsatu
eta hitz egiten zuten orduan, eta zer-nolako eginkizun
bitxietan murgiltzen ziren batzuetan.
Idazleak
Hartford, 1876
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—
om!
Erantzunik ez.
—TOM!
Erantzunik ez.
—Zer gertatu ote zaio mutil honi? E, Tom!
Erantzunik ez.
Andre zaharrak betaurrekoak beheratu eta haien gainetik begiratu zuen
gelan zehar; gero goratu egin zituen eta haien azpitik begiratu zuen. Sekula ez
zuen betaurrekoetan zehar begiratzen mutiko bat bezalako txikikeria bilatzeko,
edo nekez egiten zuen; betaurreko haiek galako parea ziren, bere bihotzaren harrogarri, eta jabea nabarmentzeko helburua zuten, ez hari zerbitzua ematekoa…
Berdin-berdin begiratu ahal izango zukeen su gaineko zirrindoletan zehar. Une
batez txundituta geratu zen, eta gero esan zuen, ez era basatian, baina bai altzariek ere entzuteko moduan:
—Tira, zin dagit, harrapatzen bazaitut, bero…
Ez zuen bukatu, ordurako makurtuta eta ohe azpian erratzaz kolpeka ari
baitzen, eta arnasa hartu behar baitzuen kolpeak areagotzeko. Katua besterik ez
zuen handik atera.
—Sekula ez dut gero horrelako mutikorik ikusi!
Zabalik zegoen atera joan eta han geratu zen kanpora begira, baratzean
zeuden tomate-landare eta asma-belarren artera begira. Tomen arrastorik ez.
Beraz, urrunerako kalkulaturiko angeluaz ahotsa zuzendu eta oihu egin zuen:
—Eeee, Tom!
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Hots txiki bat entzun zuen bere atzean, jiratu eta ozta-ozta heldu zion
mutikotxo bati jakaren barrenetik, eta haren ihesa geldiarazi zuen.
—Hara! Bururatu beharko zitzaidan armairu horretan begiratzea. Zer egiten ari zinen hor?
—Ezer ez.
—Ezer ez? Begira zeure eskuei. Eta begira zeure ahoari. Zer da zikinkeria hori?
—Ez dakit, izeba.
—Ba, nik bai. Marmelada, horixe da. Hamaika aldiz esan dizut marmelada hori bakean uzten ez baduzu, larrutu egingo zaitudala. Emadazu makila.
Makila goian astindu eta… arriskua izugarria zen…
—Horra! Begira atzean, izeba!
Andre zaharra jiratu egin zen, eta gonak bildu zituen arriskutik babesteko
edo. Mutikoak ospa egin zuen berehala, zurezko hesi handiaren gainetik salto
egin eta desagertu egin zen bestaldean.
Izeba Polly txundituta geratu zen une batez, baina goxo barreka hasi zen gero.
—Mutiko malapartatu hori…; ez ote dut inoiz ikasiko? Ez al dit orain arte
nahikoa bihurrikeria egin dagoeneko jakinean egoteko, ala? Baina ergel zaharra da
ergelik handiena. Esaerak dioen bezala, txakur zaharrak ezin trikimailu berririk
ikasi. Baina, alafede, sekula ez dit azpikeria bera bi egunetan jarraian egiten, eta
nola jakingo dut, ba, zer datorren? Ematen du badakiela ondo zenbat atsekabetu
behar nauen neure onetik ateratzeko, eta jakin badaki unetxo batez arreta galarazi edo barre eragiten badit, dena ahaztuko zaidala berriro eta ez diodala jipoirik
emango. Ez naiz ari mutil horrekiko dagokidan betebeharra ongi betetzen, horixe
da egia hutsa, Jainkoak ere badaki. Liburu Santuak dioen bezala1, makila ez astin
tzea haurraren kalterako da. Bekatua eta sufrimendua metatzen ari naiz biontzat,
badakit. Deabruz betea dago mutiko hori, baina, zer arraio!, neure ahizpa zenaren
semea da, gizagaixoa, eta ez dut adorerik merezi duen bezala zigorkatzeko. Libre
uzten dudan bakoitzean, barruak ausiki egiten dit, eta jotzen dudan bakoitzean
ia apurtu egiten zait bihotz zaharra. Tira, tira, Eskritura Santuek dioten bezala,
“emakumeagandik sortutako gizakiak egunak gutxi eta kezkak ugari”2, eta benetan horrela dela uste dut. Mutikoak piper egingo du gaur arratsaldean, eta bihar;
zigortzeko, lan egitera behartuko dut. Oso gogorra da larunbatetan, beste mutiko
guztiek jai duten bitartean, lan eginaraztea horri, baina beste ezer baino gehiago
gorrotatzen du lana, eta nik ere noizbait bete beharko dut neure eginbeharra, edo
mutikoaren galbidea izango naiz.
1
2

Esaera Zaharrak 23,13-14.
Job 14,1-2.
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Bai, Tomek piper egin zuen, eta oso ondo pasa zuen, gainera. Garaiz itzuli
zen etxera Jim-i, mutil txiki beltzari, afaldu aurretik biharamuneko egurra zerratzen eta ezpalak zatitzen laguntzeko… edo, behintzat, garaiz iritsi zen Jimi
bere abenturak kontatzeko, Jimek lanaren hiru laurdenak egiten zituen bitartean. Sid-ek, Tomen anaia (hobeto esanda, anaiorde) gazteenak, jada bukatua
zuen bere lana (ezpalak jasotzea), mutil otzana izaki ez baitzen abentura eta
iskanbiletan sartzen.
Tom afaltzen, eta aukera zuen bakoitzean azukrea harrapatzen, ari zen bitartean, izeba Pollyk maltzurkeriaz beteriko galderak egin zizkion, kontraesan
edo gezurretan harrapatu nahi baitzuen. Beste pertsona inozo asko bezala, haren
harrokeria bereziak eramaten zuen pentsatzera diplomazia ilun eta misteriotsurako talentuz horniturik zegoela, eta atsegin zuen bere azpijokorik gardenenak
azerikeria miresgarriak zirela pentsatzea. Esan zion:
—Tom, gaur bero samar egingo zuen eskolan, ezta?
—Bai, izeba.
—Bero handia, ezta?
—Bai, izeba.
—Ez zenuen igeri egitera joateko gogorik, Tom?
Izu-ikara pixka bat sentitu zuen Tomek, susmo ezeroso samar bat. Izeba Pollyren
aurpegia aztertu zuen, baina ez zion ezer adierazi. Beraz, erantzun zion Tomek:
—Ez, izeba… Tira, gogo handirik ez.
Andre zaharrak eskua luzatu zuen, Tomen alkandora ukitu eta esan zion:
—Orain ez zaude, ba, oso bero.
Eta izeba pozik zegoen, inortxo ere konturatu gabe, alkandora lehor zegoe
la egiaztatu zuelako, horixe baitzen hark buruan zuena. Baina izebaren jokoak
gorabehera, Tomek bazekien orain nondik jotzen zuen haizeak. Beraz, aurrea
hartu zion hurrengo mugimendua izan zitekeenari:
—Gutako batzuek ura ponpatu dugu buru gainera, nirea bustita dago
oraindik. Ikusten?
Izeba Polly amorratuta zegoen oharkabean pasa zitzaiolako halako froga
zirkunstantzial bat, eta hura itzuri zitzaiolako. Orduan, beste burutazio bat izan zuen:
—Tom, ez duzu nik josi nizun alkandoraren lepokoa desegin behar izan
buru gainera ura ponpatzeko, ezta? Aska ezazu jaka!
Zeharo desagertu zen kezka Tomen aurpegitik. Jaka ireki zuen. Bere
alkandoraren lepokoa ondo josita zegoen.
—Tira, tira, zoaz hemendik. Ziur nengoen piper egin eta igerian egitera
joan zarela. Baina barkatzen dizut, Tom. Esaera zaharrak dioen bezala, katu
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galdarraztatua bezala zarela uste dut… Ematen duzun baino hobea izan zara.
Oraingoan, behintzat.
Erdi muzinduta zegoen bere maltzurtasunak porrot egin zuelako, eta erdi
pozik Tomek esandakoa egin ziolako, behingoagatik, behintzat.
Baina Sidneyk esan zuen:
—Hara! Nik uste nuen horren lepokoa hari zuriz josi zenuela zuk, baina
beltza da.
—Zer? Ba, benetan zuriz josi nuen! Tom!
Baina Tom ez zen gainerakoaren zain geratu. Atera zihoan bitartean, esan zuen:
—Siddy, jipoi ederra emango dizut honengatik.
Leku seguru batean, Tomek bi orratz luze aztertu zituen, bere jakaren
papar-hegaletan sartuak, eta hariz inguratuta zeudenak: orratz batek hari zuria
zuen eta besteak beltza.
—Izeba ez zen inoiz konturatuko, Sidengatik izan ez balitz. Kaka zaharra!
Batzuetan hari zuriaz josten du, eta beste batzuetan beltzaz. Nahiago nuke bata
edo bestea aukeratuko balu behingoz; nik ezin dut horren kontua eraman! Baina
benetan diot jipoi ederra emango diodala Sidi. Nik erakutsiko diot horri!
Tom ez zen mutil eredugarria. Baina ondo ezagutzen zuen herriko mutil
zuzen eredugarri hura, eta gorroto zion.
Bi minuturen buruan, edo are lehenago, ahaztuak zituen bere arazo guztiak. Ez bere problemak ez zirelako berarentzat gizon batentzat bereak diren
bezain astun eta garratzak, baizik eta interes berri eta ahaltsu batek menderatu
eta burutik kendu zizkiolako mementoz, eginkizun berrien zirrarapean gizonen
ezbeharrak ere ahazten diren bezalaxe. Interes berri hori txistu egiteko era berri
bat zen, oso balioetsia, beltz batengandik ikasi berri zuena; eta inork eragotzi gabe praktikatzen ahalegindu nahi zuen. Hegazti-txorrotxio berezi bat zen,
txioketa likido bat bezalakoa, musikaren erdian tarte laburretan mihiaz ahosabaia ukituz jotzen zena; ziur asko irakurleak gogoratuko du nola egiten den,
inoiz mutikoa izan bada. Prestasuna eta arreta jarrita, laster hartu zion tamaina,
eta kalean aurrera joan zen urrats luzeetan, ahoa harmoniaz eta arima esker onez
beterik zituela. Planeta berri bat aurkitu duen astronomoa bezala sentitzen zen,
baina, zalantzarik gabe, atsegin bizi, sakon eta erabatekoari dagokionez, mutikoarena handiagoa zen astronomoarena baino.
Udako arratsaldeak luzeak ziren. Artean ez zegoen ilunduta. Laster Tomek
txistu egiteari utzi zion. Mutil ezezagun bat zeukan aurrean, bera baino handixeagoa. Edozein adin edo sexutakoa izan, etorri berri bat bitxikeria zirraragarria zen St. Petersburgeko herrixka behartsu eta zaharkitu hartan. Mutil hura
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ondo jantzita ere bazegoen, ondo jantzita astegun buruzurian. Hori txunditzekoa zen. Haren kapela fina zen, eta oihal urdineko jaka botoiz lotua berria eta
dotorea, haren prakak bezala. Zapatak zituen, eta ostirala baino ez zen. Gorbata
ere bazuen, xingola-zati distiratsu bat. Hiri oneko mutil baten itxura zeukan eta
horrek erraiak sutzen zizkion Tomi. Zenbat eta gehiago begiratu Tomek mirari
zoragarri hari, orduan eta gehiago mespretxatzen zuen haren dotorezia, eta gero
eta zarpailagoak iruditzen zitzaizkion bere jantziak. Ez batak eta ez besteak
ez zuten hitz egin. Bat mugitzen bazen, bestea ere mugitu egiten zen, baina
alboka bakarrik, zirkuluan; denbora guztian aurrez aurre elkarri begira zeuden.
Azkenean, esan zuen Tomek:
—Baietz eman jipoi eder bat!
—Ikusi nahi hinduket saiatzen.
—Ba, egin zezakeat, e!
—Ez, hik ezin duk.
—Bai, bazezakeat.
—Ez, ezin duk.
—Badezakedala!
—Ezin duala!
—Baietz, ba!
—Ezetz, ba!
Isilaldi deserosoa. Orduan, esan zuen Tomek:
—Zer izen duk?
—Hiri bost axola.
—Erakutsiko diat nola axola zaidan.
—Eta zergatik ez duk, ba, egiten?
—Ba, asko esaten baduk, egin egingo diat.
—Ba, asko, asko, asko… esan diat. Eta orain, zer?
—Oso argia haizelakoan, ezta? Nahi izango banu, esku bat atzean lotuta
ere jipoituko hinduket.
—Esan bai, baina egin…; zergatik ez duk egiten?
—Ba, zirikatzen banauk, egin egingo diat.
—O, bai… Familia osoak ikusi ditiat estualdi berean.
—Bai axkarra haizela! Norbait haizelakoan, e? Hara, a zer kapela duan!
—Kapela gogoko ez baduk, hor konpon! Ezetz ausartu niri kentzera… Eta
ausartzen ez dena, koldarra galanta!
—Gezurtia halakoa!
—Hi handiagoa!
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—Hi gezurti hutsa eta gainera oilobustia.
—Tira, ospa hemendik!
—Aizak, horren lotsagabe jarraitzen baduk, hartu eta harri bat botako
diat burura.
—Bai? Ez duk egia izango!
—Bai horixe!
—Orduan, zergatik ez duk egiten behingoz? Zergatik jarraitzen duk esan
eta esan? Zergatik ez duk egiten behingoz? Beldur haizelako, ezta?
—Ez nauk beldur.
—Bai, bahaiz.
—Ezetz, ba!
—Baietz!
Beste isilaldi bat, eta elkarri zorrotz begira jarraitu zuten, itzulinguruka.
Laster, soinez soin ziren. Esan zuen Tomek:
—Ospa hemendik!
—Hoa heu!
—Ez nauk joango.
—Ni ere ez.
Beraz, han egon ziren, bakoitzak irmo eusteko hanka bat aurrera zuela
angeluan, eta biak elkarri bultzaka indar osoz, eta bata besteari sutsu begira gorrotoz. Baina inork ez zuen alderik lortzen. Biak berotu eta gorritu arte indarka
aritu ondoren norgehiagoka, amore emanez joan ziren, kontu handiz bazen ere.
Eta Tomek esan zuen:
—Koldarra haiz eta kakaumea. Anaia zaharragoari esango zioat, eta hark
hatz txikiarekin ere txikituko hau; neuk esango zioat hori egiteko.
—Niri bost axola hire anaia zaharragoa! Nik badiat anaia bat hirea baino
handiagoa… eta are gehiago, hango hesi haren gainetik ere botako likek hirea.
(Bi anaiak irudizkoak bakarrik ziren).
—Gezurra galanta hori!
—Bai, hik esan dualako izango duk.
Tomek marra bat egin zuen hautsetan hankako behatz lodiaz, eta esan zuen:
—Marra hau igarotzen baduk, jipoitu eta zutik egoteko ere gauza ez haizela utziko haut. Ausartzen ez dena lapur nazkagarria!
Mutiko berriak berehala igaro zuen marra, eta esan zion:
—Egingo duala esan duk; ea, ikus dezagun egiten duan.
—Ez nazak zirikatu, hobe duk-eta kontuz ibiltzea.
—Heuk esan duk, ba, txikituko ninduala. Zergatik ez duk orain egiten?
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—Arraioa! Bi zentabo, baietz egin!
Iritsi berriak kobrezko bi txanpon zabal atera zituen sakelatik eta mespretxuz eskaini zizkion. Jo eta lurrera bota zizkion Tomek. Istant batean bi mutilak
lurrean ziren biraka eta iraulka, katuak bezala elkarri helduta; eta minutu batez
bata besteari tximetatik tiraka eta jantziak urratzen aritu ziren, elkarri muturrekoak emanez eta sudurrak atzamarkatuz, eta horrela hautsez eta aintzaz estali
zituzten beren buruak. Gero nahas-mahas hark forma hartu zuen eta borrokaren
laino artetik Tom agertu zen, mutil berriaren gainean zangalatrau eserita, ukabilkadak ematen zizkiola.
—Eman ezak amore! –esan zion Tomek.
Mutila aske geratzeko borrokatzen zen. Negarrez ari zen, amorruz batez ere.
—Emateko amore! –eta muturrekoak ematen jarraitu zuen Tomek.
Azkenean arrotzak “amore ematen diat” esan zuen isilka, eta Tomek zuti
tzen laga eta esan zion:
—Horrela ikasiko duk. Kontuz ibili hurrengoan nor zirikatzen hasten haizen.
Mutil berriak jantzietatik hautsa kenduz alde egin zuen, negar-zotinka,
zintz eginez eta tarteka atzera begiratuz, buruari eragin eta “hurrengoan harrapatzen zuenean” Tomi egingo zionaz mehatxu eginez. Isekaz erantzuten zion
Tomek, eta zeharo harropuztuta abiatu zen handik, baina bira eman orduko
mutil berriak harri bat hartu, jaurti eta sorbaldaren erdian jo zuen Tom, eta
gero jiratu eta antilopea bezala lasterka joan zen ihesi. Traidoreari etxeraino
jarraitu zion Tomek, eta non bizi zen jakin zuen horrela. Gero hesiko atean geratu zen aldi batez, ea arerioa ausartzen ote zen kanpora irteten, baina arerioak
imintzioak bakarrik egin zizkion leihoaz bestaldetik eta ez zen kanpora irten.
Azkenean arerioaren ama agertu zen, eta Tomi haur gaizto, maltzur eta arrunta
zela esan eta alde egiteko agindu zion. Beraz, alde egin zuen Tomek, baina bere
buruari zin eginez “larrutik pagatuko zuela” mutil hark.
Gau hartan berandu samar iritsi zen etxera, eta kontu handiz leihora igo
zenean, izebak jarritako segadarekin topo egin zuen; izebak, Tomen jantziak
ikusi zituenean, larunbateko egun librea mutikoari gatibu eta lan behartuetan
igaroarazteko hartua zuen erabakia irmo eta sendoa bihurtu zen.

z 20 å

