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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Sara

EZAGUTU NAHI AL DITUZUE
GURE LAGUNAK?

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?

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!
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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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Kontatu al dizuet inoiz baserrian traste zaharrez
betetako ganbara bat dugula? Inoiz ez digute han
gora igotzen uzten. Galdetzen dugun bakoitzean,
argiztapen eskasa duela esaten digute, eta gauza
zaharrak besterik ez dagoela. Ze izorranteak
diren nagusiak horrelako kontuetarako.
Beraz, ganbarara igotzeko baimena eman zigutenean, Erikek eta biok ezin genuen sinetsi.
Leku misteriotsu hartako argia nola piztu ere ez
genekien. Gauza pila zegoen, ikaragarri pila, baina gehien poztu gintuena antzinako maleta bat
aurkitzea izan zen. Gure birraitonarena zen. Gu
bezain abenturazalea omen zen. Edo are abenturazaleagoa!
Eta halaxe hasi zen inoiz egin dugun bidaiarik
handiena. Badakizue zer den Zetaren Bidea? Eta
nor zen Marco Polo? Ba haren urratsei jarraituz
altxor baten bila joatea erabaki genuen. Ez zen
batere erraza izan! Gurekin etorri nahi? Ba hartu
motxila handi samar bat, oraingoan Txinaraino
iritsiko gara-eta!
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Bai, ondo entzun duzue. Txinaraino! Eta hori
azken helmuga baino ez da izango, bideak herrialde
asko ezagutaraziko dizkigu-eta; hainbeste, non
orri piloa beharko bainuke denak aipatzeko.
Prest?
Goazen ba!

GANBARA
Larunbata zen. Larunbat arrunt bat, bidaia
edo plan handirik gabeko larunbat lasai horietako bat. Nik gosaritako opiltxoak neuzkan aurrean. Erikek janak zituen ordurako, baina ni
ezinean nenbilen. Kontua ez da ez zaizkidala
gustatzen. Bai zera. Ikaragarri gogoko ditut, batez ere gure erlauntzetako eztia badute gainean.
Baina jaiki berritan ez naiz gose izaten. Nire
neba bai: opil-erretilu oso bat jango luke.
Erretilu oso bat?
Ez. Fabrika oso bat!
—Utz ditzaket gerorako? —galdetu nuen esnea edaten nuen bitartean.
—Bazkariarekin elkartuko zaizkizu —ihardetsi
zidan amak.
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Aitak sabaia seinalatu zuen.
—Gainera, gaur ganbara hustu behar dugu.
Energiarik ez baduzu, ezingo diguzu lagundu —
esan zidan begi-keinua eginez.
Erikek eta biok aho-zabalik begiratu genion
elkarri.
—Ganbara?
Hura bai albiste ona. Inoiz ez digute
han sartzen uzten: traste zaharrak
baino ez omen daude han, eta,
batez ere, hauts mordoa.
Eta armiarma-sareak!

Eta saguak!
—Bai, ganbara. Bihar hasiko dira teilatua berregiten, eta langileek eskatu digute ez dadila
han goian traste bakar bat ere geratu. Baliteke
teilak aldatzen dituzten bitartean ur pixka bat
sartzea, eta hondatu egin liteke han uzten duguna.
—Eta hustu dezakegu Oninek eta biok? —oihukatu zuen Erikek.
—Noski —erantzun zuen amak—. Zerbaitek
asko pisatzen badu, helduok aterako dugu, baina gainerako guztiarekin lagundu dezakezue.
Platerean geratzen zitzaizkidan opiltxoak derrepentean desagertu ziren nire ahoan. Tximista
bezain azkar irentsi nituen. Irrikatzen nengoen
ordura arte debekatua izan zitzaigun leku hartan sartzeko.
—Has gaitezke? —galdetu nuen jauzi batez
zutituz.
—Bai. Jantzi arropa zaharra han sartu aurretik. Oso zikin dago dena.
Eskaileretan gora gindoazela, amamarekin
gurutzatu ginen. Gosaltzera zetorren.
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—Nora zoazte hain bizkor? Hartz bat dabilkizue atzetik, ala? —itaundu zigun eskudelari helduz, ia bota genuen-eta gure presarekin.
—Ganbarara! Sartzen utzi digute!
Hori entzutean, amama serio-serio jarri zen,
eta esku bana ipini zigun sorbaldan.
—Kontuz ibili. Oso gauza antzinako eta baliotsuak daude hor goian.
—Kontuz ibiliko gara! —agindu genion berriro
lasterka abiatuz.
Handik minutu batera, ganbarako sarreran
geunden, gure arroparik zaharrenak soinean.
Pentsa zein urduri geunden ate hura lehen aldiz
irekiko genuela jakinda!
Zer ote zegoen atzean?
Nolakoa ote zen leku hura?
—Prest? —esan nion Eriki.

ere entzungo zuten. Gero, lehenengo oina jarri
genuen eskaileran. Egur zaharrezkoa zen. Krask
eta krask egiten zuen, gure urrats bakoitzarekin
haustera balihoa bezala.
—Ez da ezer ikusten —esan zuen Erikek.
—Ezertxo ere ez.
Hormak haztatzen ari ginen biok.
—Aaj! Armiarma-sare bat ukitu dut —oihukatu nuen eskua astinduz.

—Jakina! Ireki!
Sabeleko kirioak dantzan nituela tiratu nion
atearen heldulekuari.
Ateak sekulako kirrinka egin zuen. Bizilagunek
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—Joango gara linterna baten bila?
—Ideia ona.
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Arineketan joan ginen logelara. Ero baten
moduan hasi nintzen kaxoiak irekitzen. Non
demontre zeuden linternak? Erikek, bitartean,
bere motxila hartu zuen. Badakizue, denetatik
gordetzen duen motxila hori... Eta, noski, linterna bat atera zuen.
—Zer egiten duzue hemen? Ez al zeundeten
ganbarara igotzeko irrikatzen? —Ama zen. Begira geneukan, harrituta—. Behin izango igotzeko baimena, eta zuek gelara etorri jolastera. Ez
dago ulertuko zaituztenik.
—Linterna bila genbiltzan.
—Ganbararako? —Ama barrez hasi zen—. Argia dago. Zatozte. Piztuko dizuet nik.
Etengailua atearen ondoan zegoen. Sakatu orduko argitu ziren eskailerak.
—Sukaldera noa gosaltzen bukatzera. Laguntza
behar baduzue...
—Ez kezkatu! —oihukatu nion esaldia bukatzen
utzi gabe.
Eskailera-maila batzuk igo eta...
Ganbara! Azkenean!
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Alde guztietarantz biratu nintzen, eta gauza
zaharrak besterik ez nuen ikusi. Batzuk izaretan
bilduta zeuden, mamuak balira bezala, eta beste batzuk hautsez estalita.
Zahar- eta heze-usaina zegoen. Itukinak erortzen
ziren edonondik. Batzuek putzuak sortzen
zituzten zoruan, baina gehienak norbaitek ura
jasotzeko jarritako kuboetara erortzen ziren.
Ziur amama izan zela, bera baitzen ganbarara
igo ohi zen bakarra.

—Ikusi duzu, Onin? —Erik kulunkaulki batean eserita zegoen, eta atzera-aurrera zebilen,
zabu batean bezala.
—Kontuz. Oso zaharra dirudi —ohartarazi
nion, baina uste dut beranduegi izan zela, konturatzerako lurrean baitzegoen nire neba.
—O, o! Hautsi egin da —esan zuen Erikek
burua hazkatuz.
—Ez da hautsi. Zuk hautsi duzu —egin nion
errieta—. Kontu handiagoz ibili behar genuke.
Gauza hauek balio handia dute amamarentzat.
—Tira, konponduko dut gero —esan zidan nebak serio-serio—. Pare bat torloju berri eta kito.
—Ados, baina kontuz ibili.
Jaikitzen lagundu nion, eta gero ganbara barrenerantz abiatu nintzen. Hantxe zeuden objekturik zaharrenak. Egia esan, ez ziren hainbeste
ere. Bitxia da: amamak ganbaran gordetzen ditu
bere gauzak, baina ez dute leku asko hartzen.
Guk, orain daramagun erritmoan, ganbara bat
baino gehiago beharko dugu handitan.
—Orain ulertzen dut zergatik esaten duen aitak
ez dela erosteagatik erosi behar —esan zuen Erikek.
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—Gainera, planeta suntsitzen ari gara hainbeste kontsumo zentzugaberekin —gaineratu nuen.
Disko-jotzaile zahar bat zegoen, bozgorailu
handi-handia duten horietakoa, lore-formakoa.
Edo turuta-formakoa esan beharko nuke?
—Musika jar genezake —bururatu zitzaidan.
—Ez dakit funtzionatuko duen. Zenbat urte
izango da ez duela inork erabili?
Beste objektu batek eman zidan atentzioa.
—Ikusi duzu hori? —galdetu nion Eriki.
—Lur-globo bat! Superpolita da. Gure gelan
jar genezake —esan zuen Erikek—. Eta ikusi
duzu alboan duen maleta?
Handia zen, larru ilunez eta errefortzu metalikoz egina. Pegatinak zituen eta higatuta zegoen, asko bidaiatu izan balu bezala.
—Zenbat herrialdetan egon ote da?
—Auskalo! —oihukatu zuen Erikek.
Badakizue zer zegoen barruan?
Mapak, ohar-koaderno bat, pasaporte bat, iparrorratz bat, labana bat eta baita giltza zahar bat ere.
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—Zure motxila bezalakoa da, Erik.
—Baina antzinakoa. Norena ote da?
Bat-batean, pauso batzuk entzun ziren gure
atzean.
—Zertan ari zarete nire aitaren maletarekin?
—Amama zen.
—Zure aita? Gure birraitona?
—Bai, birraitona Antonio. Abenturazale handia zen. Ez dizuet inoiz kontatu?
Erikek eta biok aho-zabalik begiratu genion
elkarri. Ez genekien ezer.
—Uste nuen meatzaria zela —erantzun nion.
—Eta ez zaude oker, Onin. Zuen adina zuela,
ikatz-meategietan egiten zuen lan. Beste garai
batzuk ziren, eta umeek ere lan egiten zuten.
Irabazi zuen diru apurrarekin Marco Polok idatzitako liburua erosi zuen.

merkatari europarra, duela zazpi mende baino
gehiago jada, pertsonaia liluragarria iruditu zitzaigun.
—Espezien eta zetaren bila joan zen Marco
Polo. Horregatik, Zetaren Bidea esaten zaio hark
egindako ibilbideari.
—Eta lortu zuen?
—Jakina lortu zuela. Eta liburu bat idatzi zuen
bidaiaren xehetasun guztiekin —ihardetsi zigun
amamak.
—Birraitona Antoniok erositako liburua!
—Horixe bera. Eta, harrezkero, haur meatzari
hark Marco Poloren urratsen atzetik bidaiatzea
beste ametsik ez zuen izan.
—Eta berak ere lortu zuen Txinaraino iristea?
Amamak baietz esan zuen, harro-harro.

Amamak esertzeko eskatu zigun. Oso istorio
luzea zen, eta, halakoren bat kontatzen digun
bakoitzean bezala, betilerik mugitu gabe entzun
genuen. Marco Polo, Txinaraino heldu zen lehen

—Urte asko itxaron behar izan zituen bere
ametsa betetzeko, baina azkenean lortu zuen
lan gogor hura uztea eta bidaiari ekitea. Ordurako, jaioa nintzen ni. Maletan ikusten dituzuen
postal horiek guztiak niri bidali zizkidan. Ez dakizue nolako poza ematen zidan eskolatik bueltan
postontzia ireki eta aitaren postala aurkitzeak!
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—Nor da hori?

duen kutxa baterako bidea erakusten duela. Begira, maletan dagoen giltza horrek irekitzen du
kutxaren sarraila.
—Altxor bat! —oihukatu nuen.
—Eta zer da? —galdetu zuen Erikek ezinegonez.
Amamak bizkarrari eragin zion.

—Eta itzuli zen?
Amamak barre egin zuen.
—Jakina itzuli zela. Begira, beti lepoan daramadan zapi hau berak ekarri zidan. Zetazkoa
da. Ez al da polita?
Korapiloa askatu, eta zapia eman zigun. Oso
leuna zen.
—Mapa bat dirudi —esan nuen marrazkia
ikusitakoan.
—Horixe da-eta —baieztatu zuen amamak—.
Aitak esan zidan niretzako opari bat gordetzen
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—Ez dakit. Inoiz ez zidan esan. Sorpresa berezi
bat zela esaten zidan, eta egun batean elkarrekin
joango ginela haren bila. —Ezpainak beherantz
okertu zitzaizkion—. Baina asmo hura gauzatu
aurretik hil zen. Txinako lekuren batean egongo
da altxor hori.
—Eta zergatik ez zuen berarekin ekarri? —
galdetu nuen.
—Ezusteko batengatik han utzi behar izan
zuelako. Ondo ezkutatu zuen, egunen batean
bila itzultzeko esperantzaz.
Tarte luzexkoa eman nuen zapiari begira. Oso
mapa bitxia zen; informazioa falta zen.
—Ez dut lortzen mapa ulertzea.
—Nik ere ez —esan zuen Erikek.
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Amamak baietz egin zuen buruaz.
—Aitak azaldu zidan zapia Marco Polok marraztu zuen ibilbidearen maparen gainean jarrita soilik aurkitu zitekeela altxorra.
—Eta non dago mapa hori? —galdetu zuen
Erikek.
Amamak lur-globoa hartu eta hautsa kendu
zion blusaren mahukarekin.
—Venezian. Han bizi izan zen Marco Polo, eta
han gordetzen da bere espediziotik ekarri zuen
guztia.
—Ba gu zurekin joango gara altxor horren
bila! —erabaki nuen amama besarkatuz.
Amamak barre egin zuen, eta ilea laztandu
zidan.
—Nik baratzea eta ardiak zaindu behar ditut,
Onin.
Erikek munduaren bola birarazi zuen. Gu bizi
garen tokitxoan jarri zuen hatza, eta, pentsakor,
Txinaraino mugitu zuen. Egundoko distantzia
zen. Hala eta guztiz ere, gureganantz biratu zen,
serio-serio.
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—Oninek eta biok ekarriko dizugu altxor hori.
Hain ziur esan zuen, berehala jakin bainuen
bazuela plan bat.
Oraingoan bai: tximeletak sentitu nituen sabelean.
Abentura hastear zen.

VENEZIA
Kosta zitzaigun Edorta topatzea. Zuhaixken
atzean kukututa zegoen, prismatiko erraldoi
batzuetatik hegaztien zelatan.
—Onin! Erik! Hau bai ustekabea. —Prismatikoak eskaini zizkigun—. Begira, Landak eta Royk
txitak izan dituzte.
Landa eta Roy arrano arrantzaleak dira, Cousteau bezala. Gogoratzen nola jarraitu genion
Cousteauri Afrikaraino? Hura bai abentura!
—Ea? —esan zuen Erikek prismatikoak hartuta—. Uau, ze politak! Lumazko bolatxoak dirudite. Leun-leunak izango dira.
—Eta Cousteau? Itzuli da Afrikatik? —galdetu
nuen.
Edortak barre egin zuen.
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