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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Gaur kontatuko dizuedan abenturarekin, aulkitik eroriko zarete. Ikaragarria da! Oraindik lanak ditut sinesten: denboran bidaiatu genuen!
Nik uste nuen halako gauzak filmetan baino
ez zirela gertatzen. Eta eskolan hasi zen dena...
Jaionek, gure irakasleak, motxilan janaria ekartzeko eskatu zigun. Txangoa genuen. Baina zein
izango zen gure helmuga, ideiarik ere ez.
Imajinatzen duzue denboran bidaiatzea? Zein
garaitara joango zinatekete hautatzerik bazenute? Historiaurrera? Piramideak eraiki zituzten garaira? Frantziako Iraultzara? Ala nahiago
zenukete etorkizuna ezagutu? Nik uste dut ikaragarri kostako litzaidakeela aukeratzea. Baina
gure abenturan ezin izan genuen hautatu. Denboraren makinak erabaki zuen.
Jakin nahi duzue zein garaitara eraman gintuen? Jarraitu ba irakurtzen. Gurekin bidaiatzeko zorian zaudete. Ez ahaztu ogitartekoa. Eta,
bide batez, etxean ikatz pixka bat aurkitzen baduzue, sartu hori ere motxilan. Berehala ikusiko
duzue zertarako behar dugun.

-7-

BIDAIARIAK TRENERA!
Ostegun goiz batez hasi zen dena. Jaionek,
gure irakasleak, egun hartan ogitarteko batzuk
ekartzeko eskatu zigun, ez omen ginen-eta etxeratuko eguerdian. Ez zigun beste ezer esan nahi
izan, baina ondotxo genekien halako zerbaitek
gauza bakarra esan nahi zuela: TXANGOA!
Imajina dezakezue, beraz, zein urduri geunden. Ohartuak ginen Jaionek bidaia bat prestatua zigula, baina gutako inork ez zekien nora
eramango gintuen.
—Eta Gorbeiara eramaten bagaitu?
—Eta Mendukilo leizea ikustera bagoaz?
—Nik uste Urkulu urtegia hautatu duela. Jaione
Bergaran bizi da, eta urtegia handik gertu dago.
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—Ez, Gatz Haranera joango gara.
—Edo Lekeitiora.
—Edo surf egitera!
Eta hala infinituraino. Eskolara iritsi ginenetik
autobusak gure helmugaraino eraman gintuen
arte, nora gindoazen asmatu nahian ibili ginen.
Jaionek ez zuen ezer esaten, eta barrez hasten
zen kale egiten genuen bakoitzean.
Eta badakizue nork asmatu zuen?
Inork ez!

Autobusetik jaitsi ginenean, geltokiburuz jantzitako gizon bat geneukan zain: jaka bat zeraman soinean, buruan kapela, eta eskuan bandera gorria, duela urte asko trenei irteera emateko
erabiltzen ziren horietakoa.
—Ongi etorri Burdinbidearen Euskal Museora,
bidaiariak! Xabier Gurupando nauzue, eta zuen
gidaria izango naiz.
Hura zen beraz Jaioneren sekretua... Museo
bat ikustera gindoazen.
—Ez dirudi ba oso txango dibertigarria —kexatu zen Aimar.
Ahopean esan zuen, baina gidariak entzumen
ona zuen...
—Ez zaitez okertu, gazte —egin zion errieta,
bandera gorria berarenganantz zuzenduz—.
Hau ez da nolanahiko museoa. Berehala ikusiko duzu hemen ohiz kanpoko gauzak gertatzen
direla.
Trenez mukuru beteriko hangar bateraino jarraitu genion. Tren batzuk egurrezkoak ziren,
besteak burdinazkoak; batzuek urre-koloreko hizkiak zituzten, beste batzuek etxeko sofa
baino erosoagoak ziren eserlekuak, edo ban-
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ku gogor-gogorrak, esertzeko gogorik ematen
ez zutenak... Orotariko trenak, alegia. Batzuk,
zahar-zaharrak: gure birraitona-amonek ere ez
zituzten ezagutuko. Beste batzuk, aldiz, askoz
modernoagoak.
—Eta sar gaitezke barruan? —galdetu zuen
Erikek.
Gurupandok barre-algara esajeratu bat egin
zuen bibotearen puntak biribildu bitartean.
—Jakina, motel. Tren bat da. Trenak ez dira
soilik begiratzeko. Jendeak barruan sartuta bidaiatzen zuen. Aurrera. Igo, eseri nahi duzun
tokian eta amestu urruti-urrutira bidaiatzen
duzula. Hau Zaragozako tranbia zahar bat zen.
Oraindik funtzionatzen du.
—Ea... Jar dezakezu martxan? —eskatu zion
Sarak.
Gizonak erloju bat atera zuen sakelatik zer
ordu zen ikusteko.
—Ez dut uste posible izango denik. Denbora
gutxi geratzen zaigu. Ez dago ezer okerragorik
garaiz abiatzen ez den tren bat baino.
Eta berriro algara bitxi hura.
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—Zein trenez ari da? —jakin nahi izan zuen
Erikek.
Geltokiburuaren hatzak jolasean aritu ziren
une batez bibote xelebre hartan. Gero, gizona
nire nebarenganantz makurtu zen, misteriotsu.
—Berehala ikusiko duzu, gazte. Baina ez galdu denborarik hizketan, arren, eta gozatu tren
hauetaz. Benetako altxorrak dira. Tira, tira... Igo
trenetara, usaindu lehen klasean bidaiatu zuten dama perfumatuen lurrina, sentitu milaka
meatzari izerditsu hirira eraman zituzten hirugarren klaseko eserleku gogorrak...
Eta, pentsa dezakezuenez, karkaila neurrigabe haietako batez bukatu zuen esaldia.
Elkarri begiratu genion. Niri barreak ihes egin
zidan. Irrigarria gertatzen hasia zitzaidan tipo
bitxi hura. Nire lagunek ere ahaleginak eta bi

egin behar izan zituzten barreari eusteko.
Aimarrek lokomotor berde zahar bat seinalatu zuen:
—Nork etorri nahi du nirekin? —galdetu zuen.
—O, sentitzen dut, baina ezinezkoa da —aurre
hartu zion gure gidariak. Erlojua zeukan berriro
eskuan, estalkia irekita—. Ordua da.
Beste behin ere, barre egin nuen neure artean.
Ezinezkoa zen ezer ulertzea. Minutu eskas bat lehenago, tren gehiago ikustera bidali gintuen, eta orain
zioen bukatua zitzaigula denbora. Aimarrek jarri
zuen aurpegia ikusita, nik bezala pentsatzen zuela
ulertu nuen. Gurupando ez zegoen burutik sano.
—Tira, mugi! Ez geratu izarrei begira. Trenak
ihes egitea nahi duzue, ala? —presatu gintuen
gidariak tren-biltegitik kanpora abiatuz.

Atzetik jarraitu genion, tutik ulertu gabe. Zein
trenez ari zen? Zer zela-eta halako presa?

nua eginez. Gero, buelta erdi eman eta barre artean aldendu zen.

Geltokiko eraikin nagusiraino eraman gintuen, museoa Azpeitiko geltokian baitago. Hori
ez dizuet oraindik kontatu, ezta? Ez da nolanahiko geltokia, urteak dira-eta handik trenik
igarotzen ez dela. Horregatik egiten zitzaigun
hain bitxia Gurupandoren presa, trenak ihes
egin behar zigula-eta.

—Honek ez du inolako zentzurik. Lehen esan
digu hemendik ez dela jada trenik pasatzen.
Zein trenez ari da? —galdetu zuen Ainarak.

—Gera zaitezte hemen. Ez mugitu. Trenek ez
diete bidaiariei itxaroten—esan zigun begi-kei-

—Nik uste burutik egin zaiola. Eta zergatik
hasten da barrez hitz egiten duen bakoitzean?
—gaineratu zuen Sarak.
—Jaione, joan naiteke komunera? —galdetu
zuen Junek.

—Ni ere pixaguraz nago —batu zitzaion Nora.
Eta Gorka, eta Maialen, eta... Bat-batean, denek joan nahi zuten komunera.
—Ondo da, goazen. Lagunduko dizuet. Uste
dut hortik dela —esan zuen gure irakasleak.
Gero niregana jiratu zen—. Itxaron hemen, Onin.
Berehala itzuliko gara.
Begira geratu nintzaien geltokiko eraikinean
sartu ziren arte, eta gero nirekin geratu zirenengana jiratu nintzen. Badakizue nor ziren?
Bingo!
Ainara, Aimar, Sara eta Erik.

Gurupando zen!
—Aurrera aurkezten dizuet. Gure museoko harribitxia da, ehundik gora urte dituen lurrun-lokomotorra. —Berriro irri-karkaila zoro hura, eta
berriro atzamarrak bibotea kiribiltzen—. Tira, ez
geratu hor lelotuta... Bidaiariak treneraaaaaa!
—Besteak komunera joan dira —esan nion
ahotsa goratuz, lokomotorraren zarataren gainetik entzun ziezadan.
Makinistak ezezko keinua egin zuen. Geltoki
zaharraren fatxadatik zintzilik zegoen ordularia
seinalatu zuen. Orratzek eguerdiko hamabi-hamabiak markatzen zituzten.

Nire nebak ahoa ireki zuen zerbait esateko.
Ez zuen astirik izan, zeren txistu ozen-ozen
batek trenbiderantz birarazi gintuen. Hasieran,
ke beltzezko laino bat baino ez genuen ikusi
guregana hurbiltzen. Gero, lokomotorra forma
hartzen joan zen. Granate-beltza zen, eta kea
zerion etengabe tximiniatik zerura, ke-laino
ilun-iluna.
Gure ondora iristean, makinistak lokomotorraren txistua jo zuen, eta gero gu agurtzera
atera zen.
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—Ordua da. Puntualtasuna garrantzitsua da
trenen munduan, gazte. Bidaiariak trenera!
Erikek ez zuen dudarik egin. Trenera igotzeko
irrikatzen zegoen. Lehenengo bagoiko atea ireki
eta barrura sartu zen, eta haren atzetik Aimar,
Sara eta Ainara.
Makinistak soka bati tiratu zion, eta lokomotorrak beste txistu batekin erantzun zion. Gurpilak biraka hasi ziren, lehenik poliki-poliki eta
gero bizkorrago. Di-da erabaki ezean, trena huts
egingo nuen.
—Zatoz, Onin. Ez geratu hor —esan zidan Erikek burua atetik ateraz.
Aurrera gero eta bizkorrago zihoan. Azken aldiz begiratu nuen geltokiko eraikinerantz. Besteen arrastorik ez. Jaione ere ez zen komunetik
irten. Baina han itxaroteko eskatu zidan!
—Oniiin! —deitu zidan Ainarak leihatila irekiz.
Trena oso azkar zihoan ordurako. Korrika hasi
nintzen. Bagoiak banan-banan igaro zitzaizkidan ondotik.
—Igo, Onin! Trena huts egingo duzu! Eta abentura!
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Abentura? Hori bai ezin
nuela huts egin. Ezin nintzen nasan
geratu Jaione eta gainerakoak itzuli arte
trenak alde egiten zuen bitartean.
Ainarak eskaintzen zidan eskuari heldu,
eta bagoiaren barrura egin nuen jauzi.
—Uau, Onin. Inoiz ez zintudan ikusi hain
arin korrika —esan zidan Aimarrek.
Ezin izan nion erantzun. Arnasestuka nengoen halako lasterraldiaren ondoren.
—Ikusi duzu ze polita den? —galdetu zidan
Sarak, liluratuta.
Arrazoi zuen. Zoragarria zen: egurrezko
eserlekuak zituen, eta antzinako lanparak.
Halere, egia esan behar badizuet, ez zen oso
erosoa, zeren eserlekuak gogor-gogorrak ziren
eta min ematen zuten ipurdian.
Erikek leihatila ireki eta burua atera zuen.
—Tunel batera iristen ari gara.
Ozta-ozta bukatu zuen esaldia, orduantxe irentsi baikintuen iluntasunak. Lanparak ederrak ziren, baina ez zuten
funtzionatzen. Ez zen ezertxo

ere ikusten.
—Aaj! Zer da hau? —kexatu zen
Sara.
Nik ere zerbait sentitu nuen aurpegian.
Leuna zen, elur-maluten tankerakoa, baina
ez hotza. Puska bat ahoan sartu zitzaidan.
Supermikatza zen.
—Kedarra da! Erik, itxi leiho hori —oihukatu nion eztulka hasi aurretik.
Azkura nuen eztarrian. Bat-batean, eztula
besterik ez zen entzuten. Lokomotorraren kea
barrura sartzen zen leiho irekitik.
—Lagundu! Ezin dut itxi... —eskatu zigun
Erikek.
Zutitu eta korrika joan nintzen nebari laguntzera. Beste esku batzuk ere nabaritu nituen kristala gorantz bultzatzen. Oso gogor zegoen, baina guztion artean lortu genuen ixtea.
Orduantxe irten ginen tuneletik. Eguzkiaren argiak argitu zuen berriro bagoia, eta
orduan barreari eman nion. Zer egingo
zenukete zuen lagunak goitik behera
belztuta ikusiz gero? Ba halaxe

zeuden Aimar, Erik, Ainara eta Sara, ikatz-biltegi batetik baletoz bezala. Begien zuria baino ez
zitzaien ikusten.
—Zu berdin zaude —esan zidan Erikek isekaz.
—O, Erik... Begira zer egin duzun. Nire soineko
berria... —protestaz Sarak. Minutu batzuk lehenago hain txukun ageri zuen arropa beltzez zikinduta zeukan.
—Ez naiz ni izan, trenaren kearen errua da.
—Leihoa ireki ez bazenu, ez zen sartuko!
Beste tunel batek eten zuen eztabaida. Ilunpetan geratu ginen berriro, eta oraingoan askoooooz luzaroago.
—Ez al goaz oso azkar?
Txinpartak ikusten genituen leihatilan zehar.
Abiadura sinestezina zen: eserlekuaren kontra
bultzatzen ninduen, eta apenas uzten zidan hitz
egiten. Eta, hori dena, tunelaren iluntasunean.
Beldur pixka bat ematen zuen, egia esan.
—Zer gertatzen da? —galdetu zuen norbaitek.
Uste dut Aimar zela, nahiz eta, hainbeste kirrinka eta triki-traka artean, ezin nuen haren ahotsa ezagutu.
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Gurupandorengan pentsatu nuen. Lokomotorra ikatzez betetzen irudikatu nuen, gero eta
azkarrago joan zedin. Nola bururatu zitzaigun
tren hartara igotzea, ero baten moduan barre
egiten zuen tipo hark gidatzen zuela jakinda?
Txinpartak gero eta handiagoak ziren, eta
bagoia doi-doi argitzera ere iritsi ziren. Nire lagunen aurpegi izutuak ikusi ahal izan nituen.
Oihuka ari ziren, ikarak jota. Baita ni ere.
Eta, tupustean, trena tuneletik irten eta bat-batean gelditu zen.

BIDAIA BEREZI BAT
—Ondo zaudete denak? —galdetu nuen trena
geratu orduko.
Banan-banan, nire lagunek baietz erantzun
zuten. Aimar eta Sara lurrera eroriak ziren balaztadaren eraginez, baina ez zuten minik hartu.
—Uste dut Gurupando ez dela oso trebea trenak gidatzen... —esan zuen Ainarak, diadema
ongi ipintzen zuen bitartean.
Erikek leihatila ireki eta burua atera zuen.
—Gurupando hor dago. Lokomotorretik jaitsi
da. Uste dut arazoren bat dagoela.
Kanpora irten eta makinistarengana joan ginen korrika.
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