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UDABERRIA. Eguna argitzen ari du. Ekialdean 
tonu arrosak ditu zeruak. Ilargia horitasuna galduta 
prestatzen ari da eguzkiari ongi etorria emateko. 
Baina lehenago agur esango dio lurrari. 

Mendian gaueko animaliak gordelekuetako bi- 
dean daude eta egunekoak gordelekuetatik atera- 
tzen. Txorien lehenengo txioak entzuten dira. 

Eguzkiaren etorrerarekin mendia mundu txiki bat 
bilakatuko da.

Zaratatsua!

Alaia!

Bizi-bizia! 

Mundu horretan basoa garrantzitsua da. 

LURJALEA

Liburu bat dago zabalik  
begi guztientzat: natura.

Jean-Jaques Rousseau
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Halako batean zurrumurru bat aditu du Haritz Za- 
harrak. Harana aldetik dator. Harantz begiratu du. Ez 
du ezer ikusi, behe-lainoak galarazi dio ezer ikustea. 

Begira ari dela txantxangorri bat pausatu zaio 
adar batean. Haranetik dator, negua bertan igaro eta  
gero. 

Pixka bat geroxeago karnaba bat elkartu zaio eta 
berriketan aritu dira bi txoriak.

—Haranetik al zatoz? —galdetu dio karnabak. 

—Bai, negua han pasatu naiz —txantxangorriak 
erantzun.

—Orduan agian jakingo duzu zer den zarata hori.

—Tamalez!

—Tamalez? 

—Bai, halaxe da, tamalez. 

—Zergatik?

—Animalia ezezagun bat dabil bidean. Mendian 
gora dator zalaparta bizian. Hemen zurrumurrua 
besterik ez da aditzen, baina gertutik sekulakoa da 
ateratzen duen zarata.  

—Animalia ezezagun bat? 

—Bai, ezezaguna. Gizakien artean ez, baina gure 
artean bai. 

—Ez da izango!

Oso garrantzitsua!

Txorien txioek esnatu dute Haritz Zaharra. Eta 
goizero bezala, esnatu orduko begiratu bat eman dio 
inguruari. 

Zerua oskarbi dago. Mendia ihintzaren izarapean 
nagiak ateratzen. Harana behe-laino azpian galduta. 

Udaberriko miraria nonahi ikus daiteke. 

Ihintzaren freskotasuna sentitzen du Haritz Zaha- 
rrak. Ur-tantek distira egiten dute bere hostoetan. 
Negua biluzik pasatu eta gero berdez jantzi da berriro. 

Eta bera bezala basoko beste zuhaitzak ere. 

Zerutik begiratua basoa itsaso bat da. Itsaso 
berdea. Hostoak dira itsaso horren ur-tantak eta 
basoko animaliak arrainak. Zuhaitzetan eta lurrean 
bizi dira. Habiatan eta zulotan. 

Orain, udaberrian, bai landareak bai animaliak, 
den-denak, ari dira buru belarri biziaren aldeko 
borrokari emanak. 

Hauxe da Haritz Zaharraren mundua, biziki maite 
duen mundua. 

Eguzkia atera da gailurren ostetik. Kuku alferrak 
ongietorria eman dio. 

Ku-ku, ku-ku, ku-ku errepikakorra aditu da mendian. 
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Sugeen ibilera etorri zaio burura. Antzekoa 
iruditu. Baina arretaz begiratu eta gero ezetz pentsa- 
tu du. Sugeak, izan ere, sigi-saga ibiltzen dira, soina 
malguki mugitzen, fintasunez. Bistan duena baldarra 
da, oso baldarra, bere ibilera ez dago sugeenarekin 
parekatzerik.

Eguzkia zeruan goi-goian dagoela beste animalia 
bat azaldu da bidean. Haranetik dator. Hau ere arraroa. 
Baina ibiltzen behintzat ez da traketsa.

Bestearen atzean gelditu da. Gelditu eta laster 
hozkaka dabilena ere gelditu egin da, utzi egin dio 
bidea hozkatzeari. Eta, hara!, bi izaki irten dira bidera 
animalia ezezagunen barrutik.  

Begirada zorroztu du Haritz Zaharrak. 

Izakiak ezagutu ditu. 

Gizaki espeziekoak dira. 

Bide ertzean gelditu dira. Berriketan nonbait.

Harrituta dago Haritz Zaharra. Zer demontre ote 
dabiltza gizakiak animalia horien barruan? 

Ikusiak ditu gizakiak mendian. Basoan ere ibiliak 
dira. Baina gehiagotan baso ertzeko bidetik pasatzen 
ikusi ditu. Mendian gora edo mendian behera, bakarrik 
edo animaliekin. 

Baina beti animalia ezagunekin. 

Behin ere ez orain datozen bezalakoekin!

—Ba halaxe da. Eta bidea txikitzen ari da

─Bidea txikitzen...? Zertarako?

─Ez dakit. Baina jo eta ke ari da. Nekaezina dela 
ematen du.

TXORIAK JOAN DIRA. Txoriek pentsakor utzi dute 
Haritz Zaharra. Animalia ezezagun bat mendian gora... 
Eta bidea txikitzen, gainera. 

Ez daki zer pentsatu. 

Haranerantz begiratu du berriro. Behe-lainoa 
saretzen hasia da, eta bere azpian irudi lauso bat 
mugitzen ikusi du. Saretu denean bistan gelditu da. 
Urruti samar dago ongi bereizteko. Hala ere, bitxia 
iruditu zaio, hala itxura nola ibilera ere. 

Bere bizi luzean ez du antzeko animaliarik ikusi. 
Handia da, hori bizia, gorputz zapala, buru handia, 
eta sudur luzea du. Luzatu eta uzkurtu egiten zaio 
eta gora eta behera ibili ere. Eta harrigarriena, pun- 
tan ahoa duela ematen du, eta honekin hozka 
egiten dio bideari. Gelditu gabe eta narrastiak bezala 
mugitzen. 

Harrituta egon da begira. 

Ibilerarena beste kontua da. Atzera eta aurrera 
dabil, eskuinera eta ezkerrera, bristi-brasta. Bultzaka 
bezala. 
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dira. Hostoetan izaten dituen ezkurrak gustukoak 
dituzte. 

Eta beharrezkoak ere, noski, indarrak berrituta 
bidaia jarraitzeko.  

Jan eta papoa bete bitartean kontu-kontari aritzen 
dira.  

HARITZ ZAHARRAK ADI ENTZUN. Adi egoten 
delako daki mundu zabaleko berri asko. Onak eta 
txarrak. Eta azkenaldian jaso dituenak ez dira lasai 
egoteko modukoak.  

Hainbat bazterretan Ama Lurra ez omen dabil oso 
osasuntsu. Eta, jakina, gaixotasunak eragina du bere 
babesean bizi direnengan. 

Gizakiarengan ere bai. 

Eta hortxe dago koska; zeren gaixotasunaren 
eragileak, antza, gizakiak berak baitira.

Posible izango da?

Hegaztiek ez dute hitz egite aldera hitz egiten. 
Egiazaleak dira. Ez dakite gezurrik esaten. Ikusitakoa 
eta sentitutakoa argi eta garbi esaten dute. 

Ez du ulertzen gizakiena. Zer irabazten dute bizia 
ematen dienari minik egiten?

Beren buruari mina egin, garbi dago.

Eta basoan ibilitakoan batzuetan kalteak egin 
dituzte. Kalte txikiak, ordea, arinak. 

Konpontzen errazak. 

Eta beti horrela izango dela pentsatzen du. Are 
gehiago, kalteak Ama Lurraren legeen barruan sartzen 
direla uste du. 

Ama Lurra maitagarria da, zintzoa, baina aldarteak 
ere baditu, eta batzuetan gogor samarra da beren 
seme-alabekin.  

Pentsakor dago Haritz Zaharra. Baso ertzean bizi 
da eta horregatik edo, kuxkuxero samarra da. Zentzu 
onean, jakina. Adi eta erne egoten da bertako eta 
urrutiko berriak jakin ahal izateko. 

Beste modurik ez du basoan gertatzen dena 
jakiteko. Eta, noski, urrutiago ere. 

Mundu zabalean, esaterako. 

Gertukoak basoko animalien bitartez dakizki. 
Edo baso inguruetan bizi direnen bitartez. Mundu 
zabalekoak, berriz, hegazti migratzaileen bitartez. 
Udazkenean eta udaberrian izaten du haien bisita. 
Udazkenean hegoaldera doaz, neguko hotzetik 
ihesian lur epelen bila. Eta udaberrian bueltan datoz, 
hegoaldeko berotik iparraldeko freskuraren bila, 
kume berriak munduratzera. 

Basoan gelditzen dira jan eta atseden hartzera. 
Batzuk Haritz Zaharraren adarretan pausatzen 
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Sudurra luzatzen du, ahotzarrarekin lurra hartu 
eta..., hara!, jan ez, bide bazterrera botatzen du. 

Harritzekoa, benetan!

Eta horrela dabil gizakia bere barrutik irten arte. 
Hozka eta hozka, atseden hartu gabe. Irten eta gero 
lasai-lasai gelditzen da.

Isil-isilik!

Haritz Zaharrak ez du tutik ere ulertzen!

BADATOR LURJALEA. Amorratuta. Bideari hozkaka 
eta okaka. Ahoratutakoa botaka. Arnasestuka maldan 
gora.

Basotik gertu dago eta gertutik ikusita are 
beldurgarriagoa iruditu zaio animalia lurjalea. Dau- 
kan begi bakarraren ostean gizakia ikusi du Ha- 
ritz Zaharrak. 

Halako batean musker bat datorrela ikusi du.  
Ziztu bizian bidean gora. Baso ertzera iritsi denean 
gelditu egin da. Pixka batean barrualdera begira egon 
da. Gero atzera begiratu du, lurjalea datorren aldera, 
eta korrikari emana basora sartu da. 

Haritz Zaharraren enbor lodiaren ondora iritsi arte 
ez da gelditu. Arnasestuka dago. Izuak hartuta. 

Haritz Zaharrak ez daki noiz ikusi duen musker 
bat baso barruan. Ez daki ikusi duen ere. Bidean bai, 

Burutik jota egongo dira?

Denak?

Haritz Zaharrak ez daki. Dakiena da mendian gora 
datozela. Eta nola gainera, bidea txikitzen ari den 
animalia ezezagun baten barruan. 

Kezkagarria oso! 

Bide aldera begiratu du. Animalia ezezaguna 
hortxe dabil berriro, bideari hozka egiten jo eta ke. 
Begira dagoela galderak datozkio gogora. 

Nondik azaldu da?

Zergatik txikitzen du bidea? 

Zertarako?

Lurjalea izango da?

Erantzunik ez. Eta jarraian beste motatako 
galderek areagotu dizkiote zalantzak.

Bidera atera den gizakiaren morroia izango al da? 

Edo gizakia berarena?

Jakizu! 

Hain handia eta beldurgarria da... 

Haserrekorra eta erasokorra... 

Eta batik bat berezia.

Oso berezia!
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—Zure estutasunak zerikusia du aditzen den 
zalapartarekin? 

—Horrexekin, bai. Ateratzen duen piztiarekin, 
hobeto esan.

—Bada, neu ere horregatik nago hemen. Zerk 
ateratzen duen ikustera. 

—Nik esango dizut bertara joan gabe. Eta jakin 
eta gero, zer gerta ere, hobe baso barrura itzultzen 
bazara. 

—Zergatik?

—Bidean dabilen piztiagatik.

—Piztia bat dabilela bidean? Otso bat akaso?

—Bai zera! Beldurgarriagoa.

—Nolakoa?

—Ez dakit nola esan... Horia. Handia. Ikaragarria! 

—Arranopola! Ziur zaude? Aizu, ez da izango, 
beldurra dela-eta, gauzak bere onetik atera  
dituzula. 

—Bai zera! Zoaz bidera eta ikusiko duzu. 
Beheraxeago dago. Baina ni ez nintzateke joango. 
Benetan esaten dizut.

—Bale. Baina zergatik ez zara gordelekuan sartu. 
Ezkutatu eta akabo arazoa. 

ikusiak ditu, eguzkitan geldi-geldi. Muskerrek, izan  
ere, atsegin dituzte eguterak eta bide-bazter eguz- 
kitsuak. 

Hezetasuna eta hezeguneak batere! 

Baso barrutik arrabio bat datorrela ikusi du. Seguru 
asko bideko zaratak erakarria. Muskerren kontrara 
arrabioek gustuko dituzten baso barruko bazter 
hezeak. Muskerra ikusi eta berarengana bideratu da. 
Parera iritsia harriduraz begiratu dio. 

Eta harrituta mintzatu. 

—Hara! Zer dabil hemen, goroldio hezean, musker 
bat? Harritzekoa da —esan dio muskerrari.

—Zer nabilen? Itxaron pixka bat eta esango 
dizut. Zertxobait lasaitzen naizenean —muskerrak  
erantzun.

─Hori beste kontua da. Urduri ikusten zaitut.   

—Urduri bakarrik ez. Kaka eginda nago! 

—Ez da izango! Zer dela eta?

—Gauza larriak gertatzen ari dira bidean.

—Larriak izan behar, bai horixe!, muskerrek 
eguterak atsegin dituzue-eta. Bada, baso barruan 
kosta egingo zaizu bat aurkitzea. 

—Badakit. Baina zalapartan alde egin behar izan 
dut eta bitan pentsatu gabe hona sartu naiz. Arnasa 
hartzera. 


