KAIXO!
Onintza naiz, baina denek Onin deitzen didate. Hamaika urte ditut, eta Erik izena duen neba
biki bat. Elkarren antza dugula diote denek,
baina ez da egia, ez erabat. Erikek gogoko ditu
barazkiak; nik, ordea, ezin ditut begien aurrean
ikusi. Eskerrak Erikek ezkutuan nireak ere jaten
dituen.
Nik abentura-liburuak irakurtzea maite dut,
eta Erik ez da unetxo batez ere eserita egoteko
gauza bateria jotzeko ez bada.
Anbotoren magalean dagoen baserri batean
bizi gara, Mari jainkosaren mendian. Gure aita
Jon erlezaina da. Erlauntz pila bat ditu eta astronauten modura jantzi ohi da. Eta gure amak
Tina izena du. Zientzialaria da, baina gehien
gustatzen zaiona surfa egitea da.
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EZAGUTU NAHI AL
DITUZUE GURE LAGUNAK?
Aimar

Adina: 10 urte
Beti pozik egoten da,
gelan gehiegi hitz egiteagatik jolas-ordurik gabe
zigortzen dutenean ere
bai. Ez dakit nola egiten
duen, baina onena da
igarkizunak asmatzen.
Gainera, besteok nekatuta gaudenean, bera beti
egoten da prest aurrera
jarraitzeko.
Esaldirik gogokoena: Lortuko dugu!

Sara

Adina: 11 urte
Mendia baino nahiago du hiria.
Ez du jasaten lokatza sandalietan, ezta soineko dotoreak zikintzea ere. Eriki gustatu egiten
zaiola uste dut, elkarren inolako
antzik ez duten arren. Baina oso
jatorra da, eta horixe da inporta
duena, ez?
Esaldirik gogokoena: Asko falta
da iristeko?

Ainara

Adina: 11 urte
Txinan jaio zen, eta bi urterekin
Atxondora etorri zen bizitzera. Ainara inguruan badabil, dibertsioa
ziurtatuta dago. Ez du inoiz irribarrea galtzen, ezta haserre dagoenean ere. Tabletarekin ibiltzen da
beti eta ideia bikainak izaten ditu.
Esaldirik gogokoena: Ni, prest!
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Orain dela urte asko, telebistarik nahiz telefonorik ez zenean, amonek eta bilobek sutondoan
eserita igarotzen zituzten neguko arratsaldeak.
Imajinatzen duzue zenbat istorio konta zitezkeen euri- eta elur-egun haietan? Halaxe iritsi
ziren guganaino hainbat eta hainbat kondaira,
zein baino zen txundigarriagoak.
Erikek eta biok oso gogoko dugu amamari istorio horiek entzutea. Bizkotxoak edo galletak
prestatzen ditugun bitartean kontatzen dizkigu,
eta horrek are interesgarriago egiten ditu.
Atxondo, gure herria, Mari jainkosaren mendiaren magalean dago. Hantxe bizi dira, Mariz
gain, gure mitologiaren beste zenbait protagonista. Ziur entzunak dituzuela Tartalo, galtzagorriak, Herensuge, jentilak, laminak... Ba pentsa
zer den haiekin aurrez aurre topo egitea. Ederra
zortea izan genuena. Oraindik ezin dut sinetsi!
Kontatzera noakizuen abentura hau gure aitona-amonei eskainitako gorazarrea da, euskal mitologiari egindako omenaldia.
Ea ba, pasa orria. Bisita berezi bat jasotzeko zorian gaude.
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EGUN GRIS BAT
Egun aspergarri horietako bat zen, inoiz bukatzen ez den horietakoa. Arbelaren gainean
daukagun erlojuaren orratzak ikaragarri motel
mugitzen ziren. Leihorantz biratuz gero, euria
ikusten zen goian behean. Astebete generaman
euripean. Ederra plana! Eta aurrean genuenari
begiratuz gero... Uf, are okerrago. Zenbaki dezimaldunen zatiketek egin gabe jarraitzen zuten. Uste dut esana dizuedala gorroto ditudala
barazkiak... Ba matematikarekin dudan harremana ez da askoz hobea. Amak esaten dit zenbakiekin adiskidetu beharko dudala baldin eta
zientzialaria izan nahi badut, bera bezala.
Ederki kostatuko zait ba.
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Eriki ez hainbeste. Bera ongi moldatzen da.
Esaten du jolas baten modukoa dela. Irrikaz
hartzen ditu beti etxerako agintzen dizkiguten
buruketa luze-luze horiek, herri banatatik abiatu eta leku jakin batean elkartzen diren trenei
buruzkoak.
—Bukatu duzue?

—Oso ongi… Badirudi gehienek bukatu duzuela. Gero zuzenduko dugu. Orain sorpresa bat dut.
Atea ireki zuen eta joan egin zen.
Imajina dezakezue zer gertatu zen orduan.
Denok aldi berean hasi ginen hizketan.
SORPRESA BAT!

Jaione zen, gure irakaslea. Gure mahaietara
hurbilduz, ariketa ondo egin ote genuen egiaztatu nahi zuen. Hatzak gurutzatu nituen ez zedin nireganaino iritsi, artean ez bainuen zenbaki bat bera ere idatzi.

Ezerk ez gaitu urduriago jartzen.
—Ziur bere musika-taldea ekarri duela, eta
konposatu duten azken abestia joko digutela —
esan zuen Ainarak.
Dakizuenez, Jaionek rock talde batean jotzen du,
eta batzuetan haren kontzertuetara joaten gara.
—Bai zera! Nola etorriko dira ikasgelan jotzera?
—Eta zergatik ez?
Arrazoi zuen. Jaione oso originala izan ohi da.
Zorte handia dugu halako irakasle bat izanda,
nahiz eta badakien haserretzen ere, ez pentsa.
Baina soilik horretarako motiboren bat ematen
diogunean, egia aitortu behar badut.
Bat-batean isildu egin ginen denok. Norbait
ate-joka ari zen.
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—Prest zaudete? —Jaioneren ahotsa zen.
—Baaai.
Atea irekitzean, Jaione ez zegoen bakarrik.
Haren ondoan, gure adineko mutiko bat zegoen,
belarritik belarrirainoko irribarrea ahoan.
Ez duzue sinetsiko nor zen!
—ALUPA!
—Ez diozue besarkadarik emango, ala? —
bota zigun irakasleak, aho-zabalik geratu ginela
ikusita.
Lehena izan nintzen Aluparengana joaten.
Erik, Sara, Aimar eta Ainara ere berehala hurbildu zitzaizkion ongietorria ematera.
—Agindu nizuen egunen batean bisitan
etorriko nintzaizuela —esan zuen gure lagun
inuitak.
Gainerako ikasleek ez zuten ezer ulertzen.
Jaionek azaldu zien:
—Alupa Kanadatik etorri berria da. Zuen lagunek
han ezagutu zuten, San Juan baleontzian haraino
nabigatu zutenean. Gogoan duzue gainerakoek ez
zenutela ontzira igo nahi izan, ezta?
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Hunkituta geunden. Alupa mundiala da, eta
Kanada hain dago urruti, uste genuen ez genuela berriro sekula ikusiko. Eta orain hortxe zegoen, gure eskolan!
—Opari batzuk ekarri ditut —iragarri zigun
inuitak, zaku bat irekiz—. Nire amonak egin ditu.
Berokiak ziren.
—Bero handia ematen du —esan zuen Erikek
beroki bat probatuz.

—Haragia jateko ehizatzen ditugu. Larruarekin, berokiak egiten ditugu —argitu zuen Alupak sorbaldak altxatuz.
—Mundialak dira, Alupa —esan nion, tristatzen ari zela ikusita. Esker txarrekoak ginela
pentsatuko zuen, noski—. Nola esaten da eskerrik asko inuiteraz?
Irribarre batek argitu zuen gure lagun kanadarraren aurpegia.

—Uf, izugarria. Uste dut ito egingo naizela hemen barruan —Aimarrek barrez.
—Karibu-larruzkoak dira. Inuitok mendeetan
erabili ditugu hotzetik babesteko.
—Karibu? Zer da hori? —galdetu zuen Sarak.
Alupa Jaionerenganantz biratu zen, laguntza bila.
—Karibu bat elur-orein bat da —azaldu zigun
irakasleak.
—Bizarzuriren lera tiratzen duten horiek bezalakoa?
—Horixe.
—Ai, gaixoak —penatu zen Sara.
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—Nakummek.

- 15 -

—Nakomik? —ahalegindu zen Erik.
Besteok barreari eman genion, baina, saiatu
ginenean, huts egin genuen guk ere.
—Na-kum-mi-ik, horrela ahoskatzen da —zuzendu zigun Alupak.
—Na-ku-mik? —saiatu zen Aimar.
—Nakummek! —esan zuen azkenean Sarak,
Aluparen txaloak irabaziz.
Errazagoa izan zedin, Alupak silabaka errepikatu zuen, eta Jaionek arbelean idatzi zuen. Minutu bat geroago, denok ginen gai gure laguna
bere hizkuntzan eskertzeko.
—Zer iruditzen zaizue Aluparen bisita baliatuz inuiten herriari buruz zerbait gehiago ikasten badugu? —proposatu zuen Jaionek.
Primeran iruditu zitzaigun denoi, jakina. Jaioneri damutzeko astirik eman baino lehen, karpetan gorde nituen matematika-ariketak.
—Ez hain azkar, Onin —egin zidan errieta
irakasleak—. Lehenago edo beranduago egin
beharko dituzu zatiketa horiek. Bihar zuzenduko ditugu. Ez baduzu bukatzeko denborarik
izan, etxean egingo dituzu.
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—Aaaaados.
Jaionek arbelaren ondoan jartzeko eskatu
zion Alupari.
—Ekarri dizkiguzun beroki horiek ikusita,
pentsa dezakegu hotz handia egiten duela zure
lurraldean. Nolakoa da Red Bay neguan?
—Hotza. Askotan, tenperatura ez da zero gradutik gora igotzen, eta gauetan hogei gradu egin
ditzake zeropetik, eta haize zakarra.
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—Hogei gradu zeropetik?
—Hori ezinezkoa da. Nola bizi zaitezkete horrelako leku batean? —jakin nahi izan zuen Ainarak. Bera da beti hozberena.
—Eta zergatik ez zoazte leku beroxeago batera? —galdetu zuen Aimarrek.
—Gure herria delako. Nik gogoko dut Red Bay.
—Hemen ere berdin gertatzen zaigu: euri asko
egin arren, ez dugu Atxondotik joan nahi —esan
zuen Jaionek.
Arrazoi zuen. Gizakiok moldatu egiten gara.
Horretarako ditugu jantziak, berogailuak eta
haizemaileak.
—Gainera, beroki hauekin ez du axola nolako hotza egiten duen. Beti egongo dira bero-bero
—erantsi zuen Erikek. Aluparen oparia zeukan
oraindik soinean, eta izerdi-patsetan zegoen,
sauna batean balego bezala.
—Ez al zenuke hobe kanpora atera arte itxarotea berokia janzteko? —galdetu zion Sarak
barre artean.
Erikek buruari hazka egin eta berokia kendu
zuen. A ze lasaitua hartu zuen.
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—Duela urte asko, euskaldunok Red Bayra
joaten ginen bale-ehizara. Baina horiek aspaldiko kontuak dira —esan zuen Jaionek—. Zertan
aritzen da orain zure herriko jendea, Alupa?
Inuitak bi aldiz pentsatu gabe erantzun zuen.
—Gehienak arrantzan aritzen dira. —Bat-batean, Alupari aurpegia goibeldu zitzaion. Irribarrea kolpetik desagertu zitzaion—. Baina, azkenaldian, gauzak ez doaz ondo. Nire gurasoek
diote agian hirira joan beharko dugula bizitzera.
—Zergatik? —galdetu nuen.
—Hotzagatik —bota zuen Ainarak.
Alupak ezetz egin zuen buruaz. Ez, hotzak ez
zuen zerikusirik.
—Hilabeteak dira gure itsasontziak arrantzara atera eta esku-hutsik itzultzen direla. Itsasoa,
lehen, eskuzabala zen gurekin, behar genuen
arrain guztia ematen zigun: bakailaoa, sardinzarrak, karramarroak... Ez dakigu zer gertatu
den. Gure arrantzaleak gero eta gehiago urruntzen dira arrain-sarden bila, baina badirudi ez
dagoela zereginik. Ezer gabe itzultzen dira beti...
Uste dugu Sedna haserre dagoela.
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—Nor? Sedna? Nor da hori?
—Itsasoko jainkosa da. Erdi-emakumea, erdi-arraina. Inuiten tradizioaren arabera, arrainak Sednaren ile luzeetan korapilatuta bizi dira.
Horrela babesten ditu arrainak itsasoko jainkosak. Pozik dagoenean baino ez die joaten uzten.
Arrantzarik ez badago, Sedna haserre dagoen
seinale.

—Saiatu zarete Sednari arrainaren zati goxoago bat eskaintzen? Agian ez zaio gibela gustatzen —proposatu nuen.
—Normala. Niri ere ez zait gustatzen —esan
zuen Aimarrek.

—Sedna! —oihukatu zuen Sarak jainkosa irudikatuz—. Bai ederra. Zuk ikusi duzu inoiz?
—O, nik ez —erantzun zuen Alupak—. Arrantzaleek eskaintzak egiten dizkiotenean, haiekin
joaten naiz, baina ez dut inoiz ikusi.
—Eskaintzak?
—Abestiak kantatzen ditugu haren omenez,
eta, zorte ona eskatzeko, ehiza-sasoian harrapaturiko lehen animaliaren gibela botatzen dugu
itsasora. Sedna ez badugu alde, gure herriak gosea igaroko du.
—Eta aurten gibela eramatea ahaztu zaizue.

—Ezta niri ere —Sarak.
Alupak burua astindu zuen, goibel.

—Ez. Eta zenbait festa egin ditugu haren omenez, baina halere ez digu uzten arrainak harrapatzen.

—Denetatik probatu dugu, baina alferrik. Sedna oso oso haserre dago.
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Jaionek ez zekien zer esan Alupa adoretzeko.
Besteek ere ez.
Nire buruan, ordea, ideia bat hasi zen gorpuzten.
Erikek begiratu egin zidan. Banekien berak ere
gauza bera zerabilela buruan. Norbaitek laguntzekotan, gure amonak lagunduko zigun. Amamak dena daki izaki mitologikoez, eta inuiten
itsasoko jainkosa ere pertsonaia haietariko bat
izango zen.

ANBOTOKO DAMA

Orduantxe jo zuen txirrinak. Eskola amaitua
zen. Etxeratzeko ordua zen.

Baserrira iritsi orduko jakin genuen amama
sukaldean zela. Usainak salatzen zuen...

—Zatoz, Alupa. Amama aurkeztuko dizugu.
Berak lagunduko dizu.

—Zerena da usain gozo hori? —jakin nahi
izan zuen Alupak.
Aimarrek sabela igurtzi eta mihiaz busti zituen ezpainak.
—Oninen eta Eriken amamaren eztizko bizkotxoa, mundu osoan ezaguna!
—Izugarri goxoa da —esan zuen Sarak.
—Ezin hobea —Ainarak.
—Ba ni gosetzen hasia naiz —aitortu zuen
inuitak.
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