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Z

aila da poesia zer den eta non dagoen zehaztea narrazio batean; dena den,
esan daiteke Kenneth Grahamen (1859-1932) kontakizun hau poesiaz beterik
dagoela. Egileak berak aitortzen du, ur-arratoi pertsonaiaren bidez, berea ez
dela poesia jasoa, agian poesia ere ez, baina nahi duen moduko poesia egiteko
askatasuna aldarrikatzen du, barrutik ateratzen zaiona esateko askatasuna, sentipenek bultzatzen diotena idazteko askatasuna. Ur-arratoi poetak berdin egingo du eguberri-kanta bat, nahiz naturaren deskripzio-poema bat, nahiz besteri
jasorik buru barruan daraman poesia-altxorretik datorkion pieza bat; eta lagunak ere kutsatuko ditu poesiaz. Aldi berean, narratzaileak, izadiko gorabeherak
deskribatzerakoan, estilo poetiko bertsuko esaldiak onduko ditu; beste era batera esanda, ur-arratoiaren poesia-sena eta narratzailearena bat datoz. Eta jakin
badakigu narratzaile hori, kasu honetan, egilea bera dela funtsean; izan ere,
Grahamek bere seme txikiari ohe-ertzetik kontaturikoetatik ondua da liburua.
Ez dakit zergatik, Salinger ekarri dit gogora, ifrentzutik noski. Horra, naturaren eta kontaeraren aurrean, bi polo kontrajarri, bata garratza, bestea eztia
(Graham-en kasuan ezti makatza izatera iristen da pasarte batzuetan, baina,
gehienetan, ezti prozesatua da).
Literaturan, izadira jo denean, era guztietako jarrerak agertu dira; oso eskematikoki, jarrera horiek bitan laburbil ditzakegu: edo izadia bere horretan
hartzea, hotz eta motz, krudel ere bai sarritan (gizakion ikuspuntutik krudel,
jakina), edota humanizatzea (hasi locus amoenus-etatik eta, artzain-giroko idealizazioetatik igaroz, animalia-landareak pertsona balira bezala tratatzeraino).
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Grahamek azken horixe egiten du, bada: animalien gizarte idealizatu bat osatu,
gizakionaren antzekoa; animaliarte fantastiko hori noizean behin benetako gizakien gizartearekin gurutzatzen du, alegien tradiziotik nahikoa hurbil, baina oso
modu bitxian, bi errealitate paralelo gisa jokatzen baitute ia denbora guztian,
bata agerikoa, eta bestea oihal moduko baten atzean ezkutatua.
Baina hau ez da alegia bat, nahiz eta alegien ezaugarri ugari dituen, bere
etsenplu edo moraleja-joera eta guzti. Alegia izatekotan, Alizia lurralde miresgarrian kontakizuneko sormen-askatasuna eta umorea gehituta da alegia, herritradizioetako animalia-abenturen ugaritasuna gehituta da alegia; beste era batera esanda, alegien mugak hautsi eta haur-nobela modernoaren bidean dagoen
kontakizuna dugu, azken batean.
Narrazioaren pisua ur-arratoiak darama, bera da bide erakusle, baina istorioa satorraren ikuspuntutik kontatzen da hein handi batean, nahiz eta azken aldera pixka bat bigarren mailara pasatu, apoaren mesedetan; satorraren ikuspuntutik esan dugu, ezen ez ahotik, narratzaile orojakileak lepogainean kameratxo
bat jarri balio bezala irakurtzen baitugu istorioa. Badira beste pertsonaia batzuk
ere, zeregin handikoak: lehen aipaturiko apoa eta azkonarra, nagusiki; kapitulu
batean, azken aldera, itsas arratoi bat ere agertzen da, ur-arratoiaren kontrapisu ulisestar bat, baina eranskin itxura guztia du, narrazio orokorraren tonutik
aldendua, kontuan izanik Grahamek bere umearentzat asmatutako materialak
biltzen zituela. Pertsonaiak guztiz sinbolikoak dira, herri-tradiziokoak bezala, eta bakoitzak giza izaera mota bat adierazten du, horrela ezaugarri psikologikoen nolabaiteko sailkapen bat osatuz; dena dela, Grahamek bere erara ontzen
ditu sinboloak, bere mundu berezia sortzen du. Oro har, animalia horiek gizakien antzeko etxeetan bizi dira, gizakien janariak jaten dituzte, gizakiak bezala
janzten dira, gizakien garraioak erabiltzen dituzte; dirua ere erabiltzen dute,
hortik atera kontuak. Eta honako giza nortasun hauek sinbolizatzen dituzte,
besteak beste: satorra, inozotasunaren sinbolo, haur txiki baten antzekoa da,
jakin-min handikoa, besteen eragina erraz nozitzen duena, irudimentsua, lagun leiala, lotsati samarra; ur-arratoiak, zuhurtasunaren sinboloak, heldu gazte
bat dirudi, ingurua ongi menderatzen du, arrakastaz, gizarte-harreman sendoak
ditu, eta aldi berean irudimentsua da, poeta, nahiz eta jarrera kontserbadore
samarrak izan. Apoa, berriz, nerabe arduragabearen sinbolo da; handiustea,
denak maneiatu nahi ditu, mundua ezagutu, apetak ematen diona egin, berrikuntza zoroetan sartu; nahiz eta min hartu edo kartzelara joan, berea egiten
du. Azkonarrari dagokionez, gizaki zuhur eta jakintsu baten antzera jokatzen
du, aholku onak emanez eta egoera larrietan lagunduz, irakasle-maisu baten
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antzera. Pertsonaia tipoak dira, hein handi batean, beren izaera-tipoaren arabera
jokatzen dutenak. Oro har, pertsonaiok bihotz onekoak dira, nolabait haurrak
balira bezala, haurren mundu autonomo bat islatuko balute bezala; badute,
halere, ezaugarri bat, narratzaileak behin eta berriz aldarrikatzen duena: sena,
animaliek izadia irakurtzeko duten sena, istorioan zehar sen poetiko bihurtua.
Hala, basoko animalia ugarien arteko harremanak berez-berez doaz, haurren
mundukoen antzera, eta ez dago gatazka gogorrik, kaskagogorkeria batzuk gorabehera. Bada animalia arriskutsuren bat hor nonbait, haren hotsa entzutera
ere iristen gara, baina ez da agertzen, ez du ezer egiten; mamu baten antzeko
zerbait da.
Osagai horiek guztiek (poesiak, sinbolizazioak, istorioa kontatzeko moduak, umorezko ukituak, xumetasun xaloak...) ematen diote kontakizunari lilura eta interesa, segidan zer gertatuko den jakin-mina, pertsonaiekiko enpatia…
istorio eder unibertsal batek izan ohi dituen osagaiak.
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Ibaiertza

S

eman zuen goiz osoa, bere etxetxoa txukun
tzen. Lehenengo, erratza pasatu zuen, eta hautsa kendu, gero; ondoren,
hartu brotxa eta kare-ontzia, eta etxea kareztatu zuen, eskailera, zurubi
eta aulki batzuen gainera igota, harik eta hautsez bete zitzaizkion arte eztarria
eta begiak, kare tantaz zipriztindu bere larru beltz guztia, eta mindu bizkarra,
eta nekatu besoak. Inguru guztian bizi-bizi sumatzen zen udaberriaren borbor
bizia: lurrean, bere oinen azpian eta kanpoan, etsipenezko eta oroiminezko ukitu goitar bat zerion bere etxetxo ilun xumearen barreneraino. Ez zen harritzeko kontua izan, beraz, Satorrak halako batean brotxa lurrera bota izana, esanez
“Kito!”, “Nazkatu naiz!” eta “Utikan udaberriko txukunketak!”, eta etxetik ziztu batean alde egin izana, berokia janzteko betarik ere hartu gabe. Han goitik
zerbaitek erakarrita bezala, tunel estuan gora igo zen eginahalak eginez; tunel
huraxe baitzuen sarbide Satorraren etxeak, eguzkitik eta airetik hurbilago bizi
diren animaliek beren etxeko atarian izaten duten hartxintxarrezko bidexkaren ordez. Hala, bada, aztarrikatu zuen lurra, eta hazkabozkatu eta atzaparkatu
eta atzamartu, eta gero berriro atzamartu, eta atzaparkatu eta hazkabozkatu
eta aztarrikatu, bere atzapartxo txikiak astinduz eta hortzen artean xuxurlatuz
“Bagoazela gora! Bagoazela gora!”, harik eta halako batean, pott, muturra eguzkitara atera eta belaze eder bateko belar samurraz inguratuta aurkitu zen arte.
“Gauza ederra da hau!”, esan zuen bere baitarako. “Etxea karetzen jardutea
baino mila aldiz hobea da hau!”. Eguzkiaren epeltasuna sumatzen zuen azalean,
brisa leun batek aurpegia laztantzen zion, eta, hainbeste denboran bizileku izan
zuen soto hartako bakarraldi luzearen ondoren, txori alaien txorrotxioek oihuak
balira bezala durundi egin zuten bere belarri sorgortuetan. Lau hankekin aldi
berean jauzi egin zuen, bizipozak eta txukunketa lanik gabeko udaberriaren
atorrak jo eta ke lanean
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zoramenak adoretuta, eta belazean barrena abiatu zen, haren muga adierazten
zuen hesiraino.
—Geldi hor! –esan zuen untxi zahar batek hesiko langan–. Jabego pribatutik igarotzea, sei sos!
Baina, konturatu zenerako, hankaz gora bota zuen Sator irrikatsu destainariak, eta lasterka ihes egin zion hesiaren albotik, iskanbila hura zer ote zen begiratzera beren gordelekuetatik ateratako beste untxi guztiei iseka eginez. “Tipula saltsa! Tipula saltsa!”, esaten zien, burla haizez, eta hanka egin zien, untxiek
neurriko erantzuna asmatzerako. Orduan, elkarri errietan hasi zitzaizkion untxi
guztiak: “Ergel alaena! Zergatik ez diozu esan halako?”, “Hara bestea! Eta zergatik ez diozu zuk esan bestelako?”, “Aski zenuen beste hura gogoraraztea…”, eta
horrela, betiko moduan; baina, jakina, ordurako berandu zen, ohi bezala.
Egia izateko onegia ematen zuen hark guztiak. Satorra belazeetan hara eta
hona korrika zebilen, landare hesien alboan, sastraken artean, nonahi topatuz
txoriak habia egiten, kimuak loratzen, hostoak ernatzen: dena alai, hazi eta hazi,
gainezka. Eta kontzientziaren ausikia sumatu beharrean, “Karea!” esanez, arrazoiren bat zela medio, izugarrizko atsegina eman zion ikusteak bera zela hain
lanpetuta zebiltzan bizilagun haien guztien artean alferkerian zebilen bakarra.
Azken batean, horixe baita, seguru asko, oporren gauzarik onena: ez, hainbeste,
atsedena hartu ahal izatea, baizik eta besteak buru-belarri lanean ikustea.
Zorion betea erdietsi zuela pentsatzen hasita zegoela, ibai emaritsu baten
ertzera iritsi zen, nora ezean batera eta bestera ibiliaren ibiliaz. Sekula lehenago
halakorik ikusi gabe zegoen: animalia distiratsu bat, bihurgunetsua eta gorputz
sendokoa, lasterka, barrez, parean topatzen zuen guztia gurgur batez irentsiz eta
algara batez kanporatuz, eta berriro beste jolaskide batzuen gainera jauzi eginez, eta astinduka askatzea lortzen zuten orduko haiek berriro harrapatuz. Hango astindua eta dardara; eta distira, dirdaia eta dirdira, xuxurla eta zurrunbiloa,
karraska eta borborra. Satorra liluratuta zegoen, xarmatuta, txundituta. Ibaier
tzean batetik bestera lasterka zebilen, nola ibiltzen baita bat txikitan, kontakizun harrigarriak kontatzen dizkion gizon heldu baten alboan sorginduta bezala;
gero, pixka bat nekatu zelarik, eseri zen urertzean, eta ibaia gauzak murmurikatzen hasi zitzaion: mundu zabaleko istoriorik bikainenen segida xuxurlari
bat, lurraren barren-barrenetik sortua, itsaso aseezinari kontatzeko, azkenean.
Belarretan eserita ibaiari begira zegoela, beste aldean ur mailaren gaingainean ikusten zen zulo ilun batek arreta eman zion, eta ameskerietan murgildu zen, pentsatuz zeinen bizileku polita eta erosoa izango zen hura, premia
handirik ez zeukan eta ibaiertzeko etxetxo batean bizitzea beste nahirik ez zuen
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animalia batentzat, ur gainean, zaratarik eta hautsik gabe. Begirada zuloan il
tzatuta zuela, barruan zera dizdizari txiki bat kliskaka ari zela iruditu zitzaion;
gero, desagertu, eta kliska egin zuen berriro, izar txiki bat balitz bezala. Baina
ezinezkoa zen halako toki batean izarrik egotea; eta distiratsuegia eta txikiegia
zen ipurtargia izateko ere. Hari so zela, konturatu zen behin eta berriz kliskaka
ari zitzaiola; eta orduan erabaki zuen hura begi bat zela, eta, pixkanaka, aurpegi
txiki baten soslaia agertuz joan zen haren inguruan, margolanaren inguruan
markoa nola.
Aurpegitxo marroi bat, biboteduna.
Aurpegi biribil serio bat, eta Satorraren arreta erakarri zuen begi-distira hura.
Belarritxo txukun batzuk, eta ile lodi leuna.
Ur Arratoia zen!
Bi animaliak zutitu, eta elkarri begira gelditu ziren, zuhur.
—Kaixo, Satorra! –esan zuen Ur Arratoiak.
—Kaixo, Arratoia! –erantzun zion Satorrak.
—Etorri nahi duzu nire etxera? –galdetu zion Ur Arratoiak berehala.
—Oi, erraz esan duzu zuk! –bota zuen Satorrak, lotsagabe samar, berria
baitzen ibaian eta ez baitzituen ezagutzen ibaiertzeko bizimodua eta ohiturak.
Arratoiak ez zion erantzun, baina makurtu, lokarri bat askatu, eta hari tiraka hasi zen; eta, jauzitxo arin batez, txalupa batean sartu zen. Satorrak orduan
erreparatu zion ontzitxoari. Urdinez pintatuta zegoen kanpoaldetik, eta zuriz
barrutik; eta doi-doi zuen bi animaliarentzako tokia. Satorrari ikaragarri gustatu zitzaion ontzi hura, zertarako ote zen oso ongi jakin ez arren.
Zeharkatu zuen Arratoiak ibaia arraunean, eta ibaiertzean lotu zuen txalupa. Gero, aurreko atzaparra jaso zuen, Satorra kontuz-kontuz jaitsi zelarik.
—Jarri hankak hemen –esan zion–. Eta, orain, egin jauzi handi bat! Eta,
halaxe, benetako txalupa baten txopan eserita aurkitu zen Satorra, harrituta eta
txundituta.
—Bai egun zoragarria! –esan zuen, Arratoiak txalupa urertzetik aldenarazi
eta berriro arraunak hartzen zituen bitartean–. Badakizu zer? Lehen aldia da
txalupa batean nabilena!
—Nola? –oihukatu zuen Arratoiak, aho zabalik–. Ez zarela, ibili… sekula… Eta zeren zain zinen?
—Hain gauza ona al da, ba? –galdetu zuen Satorrak, lotsatu samar, baina hala ote zen egiaztatzeko irrikaz, eserlekuaren atzeko aldean bermatuta, eta
kuxinei, arraunei, toletei eta hango tresna harrigarri guztiei begira, txaluparen
kulunka leuna sumatuz bere azpian.
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—Ona? Ona baino hobea! –erantzun zion Ur Arratoiak, harro, arraunei
eragiteko aurrerantz makurturik–. Benetan, lagun gaztea: ez dago ezer, ezertxo
ere ez, txalupan hara-hona ibiltzea baino hobea. Hara-hona nabigatzea, besterik
gabe –jarraitu zuen, ametsetan bezala–, txalupan hara-hona ibiltzea…
—Begiratu aurrera, Arratoia! –oihukatu zion Satorrak halako batean.
Berandu, ordea. Txalupak ibaiertza jo zuen aurrez aurre. Eta ameslaria,
arraunlari alaia, hankaz gora erori zen txalupan.
—Txalupaz ibiltzea, edo txalupekin ibiltzea –jarraitu zuen Arratoiak lasai
asko, barre algara bat egin eta zutitu zenean–. Txalupa barruan nahiz kanpoan
ibili, berdin-berdin baita. Ez dio batere axola, eta horixe du xarmagarria. Nabigatu nahiz ez, zure helmugara iritsi nahiz beste edozein tokitara iritsi edo inora
iritsi ez, beti daukazu zer egina, eta ez daukazu egiteko jakinik; eta hori amaitzen
duzunean, beti dago beste zerbait egiteko, eta egin dezakezu, nahi baduzu, baina
askoz hobea da ez egitea. Aizu! Gaur goizean beste zereginik ez baduzu, zergatik
ez gara jaisten elkarrekin ibaian behera eta ez dugu igarotzen eguna elkarrekin?
Satorrak hanketako behatzak luzatu zituen, pozaren pozez; zorionezko
hasperen bat eginez bularra harrotu, eta kuxin leunetan eroso etzan zen.
—Hauxe da, hau, egun ederra! –esan zuen–. Goazen oraintxe bertan!
—Itxaron minutu bat –esan zion Arratoiak.
Eta amarra bere ontziralekuko zirgilotik pasatu, ezpondan gora bere zuloraino igo, eta berehala agertu zen atzera, janariz betetako zumezko saski handi
baten zamaren eraginez balantzaka.
—Jarri hau zure hanken tartean –esan zion Satorrari, saskia txalupan sar
tzen zuen bitartean; gero, amarra askatu, eta arraunak hartu zituen, berriro.
—Zer dakarzu saskian? –galdetu zuen Satorrak jakin-minak jota.
—Ba, oilasko hotza –erantzun zuen Arratoiak labur-labur–, eta mingainhotzaurdaiazpikohotzaxerrahotzaluzokertxoakozpinetanentsaladaogio
pilakberroogitartekoakharagipateajengibregaragardoalimonadasoda…
—Et, et, et! –oihukatu zuen Satorrak liluratuta–. Gehiegi da!
—Hala uste duzu? –galdetu zion Arratoiak serio–. Horixe eramaten dut
beti txango labur hauetan, eta beste animaliek esaten didate xuhur zeken hutsa
naizela eta motz gelditzen naizela!
Baina Satorrak ez zion hitz bat bera ere entzun. Hasi berria zuen bizimodu hartan murgilduta, hango distirekin, uhinekin, usainekin eta hotsekin eta
eguzkiarekin hordituta, hanka bat uretan sartuta zeraman eta esna ametsetan
zihoan. Ur Arratoiak, zintzoa baino zintzoagoa izanik, arraunean jarraitu zuen,
lagunari trabarik egin gabe.
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—Oso jantzi polita duzu, laguna –esan zuen handik ordu erdira–. Belus
beltzezko horrelakoxe smoking bat erosiko dut nik ere, ahal dudan bezain pronto.
—Barkatuko didazu –esan zuen Satorrak, apur bat agontzeko eginahalak
eginez–. Lotsagabekeria irudituko zaizu, agian; baina hau guztia berria da niretzat, eta… Zera… hau… ibai bat da, ezta?
—Ibaia da –zuzendu zuen Arratoiak.
—Ibaiertzean bizi zara, hortaz? Bai bizimodu zoragarria!
—Ibaiertzean, ibaiarekin, ibai gainean eta ibai barruan –esan zuen Arratoiak–. Nire anaia eta arreba balitz bezala da, eta izebak, eta konpainia, eta
jan-edana, eta (nola ez!) garbiketa. Nire mundua da, eta ez dut besterik nahi.
Hark ematen ez didana edukitzeak ez du merezi, ezta hark ez dakiena jakiteak
ere. Jainkoarren! Zeinen ondo bizi garen biak elkarrekin! Izan negua, izan uda,
izan udaberria nahiz udazkena, beti da dibertigarria eta zirraragarria. Otsailean uholdeak gertatzen direnean, eta nik alfer-alferrik dudan edariz goraino
betetzen direnean nire sotoak eta etxabea, eta ur marroi-marroia nire logelarik
oneneko leihoraino igotzen denean; eta, gero, ur maila jaistean, mahaspasa opilen usaina darien lokatz arrastoak uzten dituenean, eta ihiek eta sasiek ubideak
buxatzen dituztenean, eta hankak busti gabe ibil naitekeenean batetik bestera
ibai ohe guztian, eta aurkitzen ditudanean jana erruz eta jende axolagabeak beren ontzietatik uretara botatako gauzak, ugari!
—Baina ez al da aspergarria batzuetan? –galdetu zion Satorrak, ausart–.
Zu eta ibaia, biak bakarrik, norekin hitz egin ez duzula…
—Norekin hitz egin ez dudala… Tira, ezin hartuko zaitut estuegi ere –esan
zuen Arratoiak egonarriz–. Berria zara hemen, eta ez dakizu, noski. Ibaiertza hain
dago beterik azkenaldian, jende asko eta asko beste toki batzuetara aldatzen hasita
baitaude. Ez da aspaldiko garaietan bezala, ezta pentsatu ere. Igarabak, martin
arrantzaleak, murgilak, uroiloak, hemen ibiltzen dira denak egun osoan atzera eta
aurrera, beti zuk zerbait egin zain… Beste zereginik ez bagenu bezala, aizu!
—Zer dago han? –galdetu zuen Satorrak, ibaiaren alde bateko ertza inguratzen zuen baso eremu iluna atzaparraz seinalatuz.
—A, hori? Zera, Baso Basatia da –erantzun zion Arratoiak lehor–. Gu,
urbaztertarrak, ez gara asko joaten hara.
—Hangoak ez al dira… ez al dira jende jatorra? –galdetu zuen Satorrak
urduri samar.
—Tiiiira –erantzun zuen Arratoiak–, nola esango nizuke nik… Urtxintxekin, arazorik ez. Ezta untxiekin ere; batzuekin, behintzat: untxiak, denetarikoak baitaude. Eta, gero, Azkonarra ere badago, jakina. Basoaren bihotzean
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bizi da; eta ez luke beste bizilekurik hartuko, ezta ordainduko baliote ere. Gure
Azkonar zintzoa! Inor ez da harekin sartzen, eta hobe horrela –erantsi zuen, oso
modu adierazgarrian erantsi ere.
—Eta zergatik sartu behar luke inork harekin? –galdetu zuen Satorrak.
—Badirelako beste batzuk –azaldu zuen Arratoiak zalantzati–: erbinudeak, eta katazuriak, eta azeriak, eta horrelakoak… Jatorrak, denak ere, beren
erara. Haien oso laguna naiz ni, topo egiten dugunean-eta gustura egoten gara
elkarrekin… baina, batzuetan, beren onetik ateratzen dira, ezin ukatu hala dela,
eta, halakoetan, ba, ezin zara haiez fida, badakizu nola izaten diren gauza horiek.
Satorrak ondotxo zekien animalien artean edukazio txarrekoa dela balizko
arazoez garai baino lehenago kezkatzea, edo are horiez hitz egitea ere; eta, hortaz, gaia aldatu zuen.
—Eta Baso Basatiaz harago? –galdetu zuen–. Dena urdina eta lausoa den
toki horretan, non ikusten baitira muinoak diruditen baina agian ez diren horiek eta hirietako kearen antzeko zerbait, edo hodei zerrendak besterik ez dira?
—Baso Basatiaren ondoren, Mundu Zabala hasten da –esan zuen Arratoiak–. Baina horrek ez du interes zipitzik ez zuretzat, ez niretzat. Ez naiz inoiz
izan han, ezta izango ere; eta zu ere ez, zentzu pixka bat baldin baduzu, behin
tzat. Eta ez ezazu berriro aipatu, mesedez. Hara, begira! Hor bertan da urloa;
hortxe bazkalduko dugu.
Ubide nagusitik irtenda, lehen begiratuan irtenbiderik gabeko aintzira
zirudien toki batera iritsi ziren. Belardi berdeak urertzeraino jaisten ziren, eta
ur azal barearen azpian dizdiz ageri ziren zuhaitz sustrai marroi bihurrituak;
aurre-aurrean, berriz, presa baten ur-jauzi apartsua, teilatu gris punta-zorro
tzeko errota bateko gurpil birakari zipriztintsuarekin batera hotsen zurrumurru
lasaigarri, sor eta motel batez betez airea, ahots argi batzuen berriketa alaia
ere entzuten zela tarteka. Hain zen toki zoragarria, Satorrak ezin izan baitzuen
hankak jaso eta hasperen egin besterik: “Ene, ba! Ene, ba! Ene, ba!”
Arratoiak hurbildu zuen txalupa urertzera, lotu zuen, lagundu zion lehorreratzen Satorrari, zeinak jarraitzen baitzuen guztiz liluratuta, eta janaren
saskia eman zion. Satorrak arren eta mesedez erregutu zion uzteko berari gauzak
ateratzen. Arratoiak atsegin handiz onartu zuen, eta belarretan luze-luze etzan
zen atseden hartzera, lagunak irrikaren irrikaz zamaua astindu, pakete misteriotsu haiek guztiak banan-banan zabaldu eta haien edukia txukun-txukun antolatzen zuen bitartean, “Ene, ba! Ene, ba!” esanez aurkikuntza berri bakoitzarekin.
Dena prest zegoenean, Arratoiak esan zuen:
—Eta, orain, has gaitezen, laguna!
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Eta Satorrak atsegin handiz bete zuen haren esana; izan ere, oso goiz hasi
zen udaberriko txukunketa lanetan, jendeak egin ohi duen bezala, eta ez zen gelditu mokadutxo bat egiteko eta hurrupatxo bat edateko ere; gainera hainbeste
gauza gertatu zitzaizkion harrezkero, egun mordoa bezain tarte luzea iruditzen
baitzitzaion.
—Zeri begira zaude? –esan zuen Arratoiak, bat-batean, tripazorriak pixka
bat baretuta zituztelarik Satorrak begirada zamautik pixka bat aldendu ahal
izan zuenean.
—Ba –esan zuen Satorrak–, hor ur gainean mugitzen diren burbuila horiei
begira. Bai gauza bitxia!
—Burbuilak? Hara! –esan zuen Arratoiak, eta ahots ernagarri batez deika
hasi zen.
Halako batean, mutur zabal distiratsu bat agertu zen ezpondaren ertzean,
eta Igaraba herrestan gora igo, eta ileko ura xukatzen hasi zen astinduka.
—Tripazain halakoak! –esan zuen, bazka hurbiletik ikusita–. Eta ni gonbidatu ez, Arratoitxoa?
—Ustekabeko zerbait izan da –azaldu zuen Arratoiak–. Bide batez, honako hau Sator jauna da, nire laguna.
—Urte askotarako –esan zuen Igarabak, eta bi animaliak elkarren lagunak
egin ziren berehala.
—Hau iskanbila, gaurkoa! –jarraitu zuen Igarabak–. Denek ibairako asmoa
hartu dute, nonbait. Bake pixka baten bila nentorren urlora, eta zer, eta zuek aurkitu behar! Gutxienez… Oi… barkatu… ez nuen hori esan nahi, benetan.
Karraska bat entzun zuten atzealdean, aurreko urtetik hosto mordoxka
gelditzen zitzaizkion sasi batean, eta, bat-batean, buru marradun bat agertu
zen, eta sorbalda garai batzuk haren atzetik, urrutitik beraiei begira.
—Zatoz hona, Azkonarra –oihukatu zion Arratoiak.
Azkonarra urrats bat edo bi aurreratu zen, trostan, eta “Umm! Jendea dabil…” xuxurlatu, atzera jiratu, eta desagertu egin zen.
—Horrelakoxea da Azkonarra! –esan zuen Arratoiak, etsita–. Gorroto du jendartea! Ez dugu egun osoan berriro ikusiko. Tira, esaguzu, ba, nor dabil ibaian?
—Hasteko, Apoa –erantzun zuen Igarabak–. Estropadetako bere kanoa
berrian, jantzi berriak soinean… dena berria!
Bi animaliek elkarri begiratu, eta barrez hasi ziren.
—Behin batean, otu zitzaion belaontzian nabigatu behar zuela –azaldu
zuen Arratoiak–, eta ez zuen besterik egiten. Gero, nazkatu zen belaontziaz,
eta txanelan hasi zen. Egun osoa txanelan ibiltzeak beste ezerk ez zion atsegin
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ematen, eta sekulako desastrea izan zen. Iaz, berriz, ur gaineko etxe bat behar
zuela eman zion apetak, eta haraxe joan behar izan genuen denok, etxea asko
gustatzen zitzaigun itxura egitera. Ur gaineko etxe batean igaro behar omen
zuen bizi guztia. Beti berdin dabil: edozer gauzari heltzen diola ere, nazkatzen
da berehala horretaz, eta beste zerbaiti ekiten dio.
—Eta jatorra da, izan –ohartarazi zuen Igarabak, gogoetatsu–. Baina oso
egongaitza… ontzi batean, bereziki!
Zeuden tokitik ongi ikusten zuten ubide nagusia –urloaren eta haren artean uhartea bazuten ere–, eta, halako batean, hara non agertzen zaien begien
bistan estropadetako kanoa bat: arraunlaria –baxua eta lodikotea bera– arraun
kolpe traketsak emanez zihoan, eta kulunka ero batean, ontzia zuzendu ezinik.
Arratoia zutitu, eta eskuaz keinuka hasi zitzaion, baina Apoak –bera baitzen
arraunlaria– burua astindu, eta arraunean buru-belarri jarraitu zuen.
—Laster eroriko da uretara halako astinduekin –esan zuen Arratoiak, eta
berriro eseri zen.
—Bai, horixe! –esan zuen Igarabak, barre txiki bat eginez–. Kontatu dizuet inoiz Apoaren eta esklusen arduradunaren arteko pasadizo hura? Begira.
Behin batean, Apoa…
Maiatz-euli alderrai bat balantzaka igaro zen ur-lasterrean alde batetik
bestera, maiatz-euliek jaioberritan izaten duten hegada hordi eta itxurati horrekin. Ur zurrunbilo bat, eta “glup!” bat, eta akabo maiatz-eulia: desagertu
egin zen.
Baita Igaraba ere.
Satorrak behera begiratu zuen. Igarabaren ahotsa entzuten zuen artean,
baina istant bat lehenago hura etzanda zegoen belardian ez zegoen inor. Ez zen
beste igarabarik ikusten ostertzean.
Bat-batean, beste burbuila sorta bat agertu zen ur azalean.
Arratoia doinutxo bat kantatzen ari zen, eta Satorra gogoratu zen animalien artean oso edukazio txarreko gauza dela inoiz lagun bat ezustekoan desa
gertzen delarik inolako iruzkinik egitea horri buruz, lagunak desagertzeko arrazoiren bat izan nahiz ez.
—Tira, tira –esan zuen Arratoiak–. Alde egiteko ordua dugu. Saskiko
gauzak gutako nork bildu beharko ote lituzkeen galdetzen diot nire buruari –ez
zirudien bera horretarako oso prest zegoenik.
—Mesedez, utzi niri –esan zion Satorrak. Jakina, Arratoiak utzi egin zion.
Gauza guztiak saskian sartzea ez zen izan haiek saskitik ateratzea bezain lan
atsegingarria. Ez baita inoiz hala izaten. Baina Satorra erabakita zegoen gertatzen
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zitzaion guztiaz gozatzera, eta saskia beteta eta ongi itxita zuelarik platera bat
belar gainetik berari begira ikusi arren, eta saskia berriro itxi zuelarik Arratoiak
sardexka bat seinalatu zion arren, itxurak inork ikusi ez zuena, eta, azkenean,
ikusi zuen arren non eta ziape poto baten gainean eserita zegoela, ez zen asko
amorratu zeregin hartan.
Arratsaldeko eguzkia nahiko behean zela, Arratoia etxerako bidean arraunean hasi zen, motel, amesgiro, bertsoak xuxurlatuz ahapeka eta Satorrari jaramon handirik egin gabe. Satorra, berriz, lepo beteta zegoenez, gustura zihoan
txalupan, harro eta etxean bezala (hala uste zuen berak, behintzat), baina, apur
bat urduritzen hasi zen, eta, halako batean, esan zuen:
—Arratoitxoa! Mesedez, nik arraun egin nahi dut orain!
Arratoiak burua astindu zuen, irribarretsu.
—Oraindik ez, nire lagun gaztea –esan zuen–. Eskola gehiago hartu beharko dituzu. Ez baita dirudien bezain erraza.
Satorra isilik gelditu zen minutu bat edo bi. Baina Arratoiarekiko bekaizkeriak erraiak kiskaltzen zizkion, haren arraunkada indartsu eta erraza ikusita,
eta bere urguilua esaten hasi zitzaion bera ere bazela arraun egiteko gai. Batbatean, jauzi bortitz bat egin, arraunak indarrez hartu, eta Arratoia, zeina baitzihoan arreta galduta uretara begira eta bere baitarako bertsoak xuxurlatzen,
ustekabean atzerantz erori zen, hankaz gora, bigarrenez; Satorrak, garaile, haren
tokia hartu eta erabateko konfiantzaz arraunei heldu zien.
—Geldi, astakirtena! –oihukatu zion Arratoiak txaluparen hondotik–.
Zuk ez dakizu! Azkenean irauli egingo gara!
Satorrak atzerantz eragin zien arraunei, keinu dotore batez, arraunkada
handi bat egiteko bezala. Baina, ur azala ukitu ere egin gabe, hankak burutik
gorago igo zitzaizkion, eta Arratoiaren gainean etzanda aurkitu zen bat-batean.
Estu eta larri, saiatu zen ontziaren ertzari heltzen, eta, halako batean, plaust!
Txalupa irauli egin zen, eta Satorra ibaian ostikoka gelditu zen.
Ene, bada! Bai hotza ura! Eta, ai ene, zein hezea! Belarrietan trumilka sumatzen zuen ura, hondoratzen zen bitartean, gero eta sakonago, gero eta sakonago! Zer-nolako eguzki distiratsua eta atsegina, Satorrak azalera ateratzea
lortu zuenean, eztulka eta arnasestuka! Eta zer-nolako estuasuna eta larritasuna,
berriro hondoratzen ari zela sumatzean! Halako batean, atzapar sendo batek
irmo heldu zion garondotik. Arratoia zen, eta barrez ari zen, zalantzarik gabe:
Satorrak, ikusi ez arren, sumatu egiten zuen haren algara nola iristen zitzaion
haren besoan eta atzaparrean zehar leporaino.
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Arratoiak arraun bat hartu, eta Satorrari besapean sartu zion; gero, gauza
bera egin zuen beste aldean, eta, haren atzetik igerian, animalia koitadua ibaier
tzeraino eraman, uretatik atera, eta lurrean etzan zuen, zaku zahar bat bezalaxe.
Arratoiak igurtzi batzuk eman eta ura pixka bat xukatu zionean, esan zion:
—Motel, motel! Hasi zirga bidean lasterka, ahal duzun bezain azkar,
pixka bat berotzeko eta lehortzeko; bitartean janari saskia hartzeko murgilean
egingo dut.
Burumakur, blai-blai kanpotik eta lotsa-lotsa eginda barrutik, Satorra
alde batetik bestera korrika ibili zen lehortu arte. Bien bitartean, Arratoia berriro uretan murgildu zen, txalupa hartu, zuzendu eta amarratu zuen, igeri gelditutako bere gauza guztiak pixkanaka urbazterrera hurbildu, janariaren saskia
bilatu arte murgilean egin eta lehorrera eraman zuen, eginahalak eginda.
Berriro abiatzeko pronto zeudenean, Satorra, goibel eta abailduta, txaluparen txopako bere tokian eseri zen, eta ahapeka esan zuen, hunkituta:
—Arratoitxoa, nire lagun eskuzabala! Bene-benetan sentitzen dut hain
ergel eta esker txarreko portatu izana. Bihotza erdiratzen zait pentsatuz zure
saski polit hori galtzeko zorian egon naizela. Astakirten hutsa izan naiz, badakit. Nahiago nuke hau guztia aintzat hartuko ez bazenu eta barkatuko bazenit,
orain arte bezala jarrai dezagun.
—Ongi da, zaude lasai! –erantzun zion Arratoiak, alai–. Zer da, ba, hezetasun pixka bat Ur Arratoiarentzat? Egunean uretatik kanpo baino denbora
gehiago egiten dut nik uretan. Ez eman buelta gehiago, eta entzuidazu ongi!
Denboralditxo batez bizitzera nirera etorri behar zenuke, nire ustez. Oso bizileku xumea da, eta luxurik gabea, badakizu, Apoarenaz oso bestelakoa, hori oraindik ikusi gabea duzun arren; dena dela, gustura biziko zara han. Eta erakutsiko
dizut arraunean, eta igerian, eta, denbora gutxi barru, gutako edozein bezain
eroso ibiliko zara uretan.
Satorra hain hunkituta zegoen lagunaren hitz txeratsuekin, mutu gelditu baitzen; malko pare bat xukatu behar izan zituen hankaren ifrentzuarekin.
Baina Arratoiak beste aldera begiratu zuen, amultsu, eta, handik berehala, Satorrak, guztiz gogoberrituta, erantzun burutsu askoa eman zien bere itxura narrasa zela-eta isekan ari zitzaizkion bi uroilori.
Etxera iritsitakoan, Arratoiak egongelako tximinia piztu, eta besaulki batean sutondoan jarri zuen Satorra; utzi zizkion txabusina eta zapatila batzuk, eta
ibaiko kontakizunak esaten jardun zitzaion afalordura arte. Kontakizun zirraragarriak, inola ere, Satorraren moduko animalia batentzat, zeina bizi izan baitzen
beti lurpean. Presei buruzko kontakizunak, ustekabeko uholdeenak, lutxoenak,
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eta botilak jaurtitzen zituzten lurrunontzienak –gutxienez, gauza ziurra zen
botilak jausten lurrunontzietatik, eta uste izatekoa zen, beraz, haiek jaurtitzen
zituztela–; eta koartzenak, eta norekin hitz egin aukeratzeko garaian izaten
zituzten apetenak; eta ur ibilguetako abenturenak, eta Igarabarekin arrantzan
igarotako gauenak, eta Azkonarrarekin urrutira egindako txangoenak. Afari
alaia izan zen, benetan; baina, afaldu eta berehala, Satorrari izugarrizko logura
jarri zitzaion, eta bere ostalari adeitsuak eskaileretan gora igotzen lagundu behar izan zion, etxeko logelarik onenera. Berehala etzan zuen burua burukoaren
gainean, pozik eta lasai, jakinik bere lagun berriak, Ibaiak, bere leiho arasa
miazkatzen zuela.
Egun hura antzeko beste hainbat egunetan lehena izan zen Satorrarentzat;
emantzipatuz gero, zein baino zein luzeagoak eta interesgarriagoak izan ziren
egunak udak aurrera egin ahala. Ikasi zuen igerian eta arraunean, eta ezagutu
zuen dabilen urak ematen duen gozamena; eta, belarria ihien zurtoinera hurbilduz, haizeak haien artean etengabe egiten duen xuxurla horretatik zerbait
entzuten hasi zen, tarteka.
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