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Hogeita bost urre kanpoan eman ondoren, oso nekaturik itzuli da Mikel. B idaia luzea 
egin du. Zeruko erresuma urd inetik etxera itzu ltzean azaleko gauza geh ienak alda
ruak aurkitu d i tuela  adierazi digu. Garaiak, oh iturak, ezagutzen zi tuen bazter ba
tzuk arrotz gerratu zaizkio. XX. mende bukaerako azken egun hauetan h irugarren 
belaunaldiko telefonia berria, ordenagai luak era i nformatika sareak edonon heda
tzen ari  d i ra. Baina berak idazlu ma nahiago du. E kidazuko astoen bizi tza i zugarri 
hobetu da era p laka urdin era izarrsuak d ituzten beribi letan doaz lanera. Baina orain
go astoak p resaka doaz orduko giza-roboten antzera era berak paseatu nahi  du.  
Oraingo astakumeek arrantzan era arrantzaz ikas dezakete Ekidazuko unibertsitate
etan. Baina zein den egokitu zaizuna arrantza gehiago eta orroago edo gutxiago eta 
ixi lago egin dezakezu eta berak !arre guztietan arrantza l uze era m ugagabea egin 
zezaten nahiko l uke. 

Bai, M i kel h i l  zen, egia da, baina gure bihotzetan ora indik bizirik daga. Benetan 
itzul i  izan bal i tz gizarrea guztiz eraldarurik aurkituko zukeen era, hala ere, Ekidazu 
lehen bezain m ingotsa irudituko zitzaiokeelakoan nago. 

Geroko geroaren geroak Derioko apaizgaitegiko i rakasle hura lako zoroak sorru 
di  tu, ero garbiak, era horien lagunrzari esker aurrera goaz, aurrera, Zaldibiren antze
ra. Oztopoak ez d ira txikiak izan, ez . . . Ipuin antzeko alegi mingotsak l i burua sortu 
zuten arrazoi nagusiek oraindik orain, Ekidazun era mundu zabalean ere, beren iza
nean bait iraute. 

Olerkariaren esana egia balitz (denek ez baitute hala uste) era egunero borroka
tzen duren gizonak ezinbestekoak balira, Lezamako idazlea horietako bat genuke. 
Dudarik gabe, ezinbestekoa. Besteekiko konpromezua, euskararen batas una, biz
kaieraren defentsa sutsua era gure l i teratura berriaren eraikuntza izan z i ren Zarate
ren biz itzaren ardatzak (cf. Manterola 1 979, Kortazar 1 979a era 1 979b). E uskal h iz
kuntzalaritzan eta l i te rarurgintzan bere i tzala nabaritzen da oraindik. M i kel Zarate 
ez inbestekoa d ugu eta egu ngo Ekidazu m ikatz honetan bere ideiak i raganaren 
lekuko zaharkiruak izan beharrean gaur gaurkoak eta inoiz baino premiazkoak ditu
gu. 
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I d azle honen garranrzia bere b iz i rzaren azken hamarra ld ian idarzi z i tuen fun
rsezko lau l iburu hauetan is latzen da:  h itz lauz, Haurgintza minetan ( 1 972)  eta  Ipuin 
antzeko alegi mingotsak ( 197  S ); neurt irzetan, Higidura berdez ( 1 977 )  eta Bizipenen bul
tzadaz ( 1 978) . L iburu hauek argiro erakusren dure irudiak eta ideiak guregana h u r
bi lrzeko Zararek zuen erraztasun berezia. Ti tu l  u h auen guztien arrean, halere, bada
go bar n ir i  eta beste askori ere bete-betean, edo zuzenago, edo m i n  sarkorragoz 
bi h orzaren erdiraino a i legatu z i tzaiguna, Ipuin antzeko alegi mingotsak (hemend ik  
aurrera IAAM) l ibu rua, umeendako i datzia i zan  ez arren haiendako egina z irudien 
he lduendako l i bu ru a  (Antaine de Saint-Exupé ry-ren Le Petit Prince dur gogoan) .  
Alegi  geh ienak nabarmenki murgiltzen ziren d i ktaduraren garai h artako giro bel
d u rt ian, E uskal Herr iak biz i  zuen egoera artetsuan; demokraziaren etorrerarekin 
a legi m ingots ha iek umelak, manike ismoak joak, sendotasunik gabeak gerta z i tez
keen. Oamuri k, ez da hala izan. 

Ipu in  hauek manikeoak d i ra, bai, pertsonaia barzuk oso onak d ira, besreak ezi n  
gaizroagoak. Ahula (gehieneran) ongilea, ahaltsua (ber i )  malrzurra. Ekidazu zanpa
tua, Aberetako Pizriaga zanpatzai lea. Zuria ala belrza. B iz i rza ez da honelakoa. Badi
ra hemen aiparzen ez d iren ñabardurak eta lerradura anirz, gaur ona dena, bihar gaiz
toa izan bairaireke, era a lderanrziz.  B aina i p u i n  m ingors haueran ez in d ira kasu 
bakan era berezi guzriak azaldu,  orokorrasunera jo  behar da,  nahitaez, era ongiaren 
era gaizkiaren arteko borro ka berierekoaren zaurietatik i kasi (e f. Kortazar 1 979b ) .  
B izitza ez da manikeoa, ez ,  baina bizi tzan eragiren d uren faktoreak halakoxeak d i re
la dirudi behin baino gehiagoran. 

B aruaz presraruriko argiralpenean (Ipui antzeko, 1 97 5  (hemendik  aurrera IA))  
Zaratek bere eraginak agerian uzten d i  tu. Lauaxera izan d u  eredu; bai e iki ,  olerkaria 
izareaz gainera alegigilea ere izan bairzen Lauaxera era Zarareren irirziz oso ona gai 
nera. Izan ere, hauexek d ira bere i ri rziz Lauaxeraren lanik inreresgarrienak Larrosea 
eta txarria, Gaztaia ta katua, Txitxea eta mirua, Loreak eta eguzkia, Mutiltxua ta erlea. 
H orien guztien eragina jaso arren, gehien l i luraru zuena Arrats-beran ( 1 930) argirara
turiko Udabarriko autorkuntza izan zen, bertan egiren den boreredunen zuzentza 
makurraren salakerarengatik: ahalrsuen zakarkeriak, b idegabekeriak era i ra inak 
zigorrik gabe geratu eta esteiari e ra dohakabeen jokaera arinak, barkagarriak, Txe
rrenen infernuaren sariaz ordainrzen d i ra. Emazrea urkatzea ez da bekatu bald in  eta 
"pizrien etsai ankerra" bazara, baina apaizaren ardoa dastatzea eta bukatzea horixe 
bai  de la  bekatua, berezik i  "zela i  hezeko h an ka-arina" bazara. Zein den aurrean 
duzun epailea, zein den ahaltsuen aurrean duzun indarra, errudun edo errugabe ate
ratzeko aukerak ugariagoak edo u rriagoak izan daitezke (egileak La Fontaine alegi
gi learen Les animaux malades de la peste dakarkigu gogora): 

"Selon que vous serez puissam ou misérable, 

Les jugements de cour vous rendront b lanc o u noir." (lA, 1 6) 

Zaratek alegigile klasikoak i rakurri d i tu ,  bai kanpokoak ( Esopo, Fedro, La Fon
taine, I riarte, Samaniego, Hartzenbusch), bai eta E uskal Herrikoak ere (Mogel ,  Iru
rriaga, Uri arte, Zabala).  Haien e ragina jaso du ,  baina, ha la  eta guztiz e re,  berezko 
estiloa darabil eta aurrekoen irzaletik oso urrun aldenrzen da; hori dela eta, bere ale-
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giak besteenak baino gozagaitzagoak gerta daitezke. Beharko, alegi gozagai tzak era 
m i ngotsak izan behar zuten, besterik ezinean, i s latzen zuten urte ha ietako gi roa 
guztiz mingotsa zelako. 

"Mikelek alegiok 1 975 aurretik idatzi zituan, hau da, Franco h i l  baino lehenago, 
eta 1 972 baino geroago, ha u da, Carrero Blanco h i lda gero. Oraind ino askatasun ik  ez 
egoan legez, baina askatasunaren a ldeko eskabideak gero ta ugariagoak ziran, ostera." 
(Zarate 1 985: 9 )  

Izan  ere, 70 .  urtearen hamarraldiari  ondoko b i  gerraera hauek eman zioten hasie
ra: alde batetik, Burgosko Auziak era, bestetik, G ipuzkoan era B izkaian bizi zen sal
buespen egoerak. Prozesu hartan sei  heriotz zigor agindu ziren nahiz era Europako 
nazioen presioaren ondorioz azkenean ezarriak ez izan. Ziklo hura 1 975ean i txi zen, 
i ra i leko fus i larzeak era d iktadorearen heriotza gertatu zirenean. Alegiak garai belrz 
horren lekuko d i tugu: 

"Nire alegiok ere m ingots samarrak dira, gaurko idazgiro mingotsa lakoak . . .  Gara
gardoturik dagoz, zuzentasu n  gose-egarriak sortutako mingostasuna, paradisu-ame
sak irudimenean aundiagotutakoa." ( IAAM, 1 0) 

Biz i tza bera da insp i razio i turr i r ik  h oberena, era biz i tza m ingorsa bada, hort ik 
eratortzen dena ere berdin .  B iz i tza da, bere esanetan, " l ibururik onena ikasreko era 
i rakasteko" .  Bere a legiak b izi tzaren ondorioz idarzitakoak d i ra, " l i teratura b idez 
azaldutako bizitzaren ondorena" d i ra, ondoren alaia askotan, gazi-geza ha inbaretan, 
m ingotsa bestetan. Hala da, bai, a legiok i rria era negarra nahas d itzakete zirkuetako 
pai lasoen anrzera. Zaratek bufoiekin era arlekinekin erkatzen di tu, horiek ere farrea 
eragiten baitute bai na, behi n  baino geh iagotan, hauen farrea samina izaren da, i rria 
eragin duen egitatea, behazunaren anrzera, hagitz mikatza datekeelako. 

Alegiek bizirzatik ikasi era bizitzaz h itz egin behar dure, baina bizitzaren erreal i 
rate hori  i rudikatzeko irud i me naren h izkunrzaz bal iatuko dela  d io ,  logikaren h iz
kun rza, h izkunrza anal ir ikoa, ez dela batere eraginkorra izaren gizakiaren bizinahia 
kolpatzen duren b ihotz barneko kezkez m i nrzatzeko. I rud i -h izkuntza herr iarena 
da, umeek, olerkariek era zoroek e rab i l tzen dutena, gizakiaren benetako izateari 
dagokiona. Horregatik irud i s urreal istak, hiperboleak, neologismoak ( "Aoa zaba l ik, 
betagin senda ta zorrotzak agirian d i ru,  era a ideporrutu egin dau aren mi iña neguko 
e l txo epel batek" IAAM, 75) ,  esa ld i  morzak ( "Zeze i l la.  Edurrez mendiak .  Orz. 
I l lun" i d . )  eta l uzeak, denak nahasten d i tu, i rudimenean denak nahastuak egon era 
ahalezkoak direlako. 

Beraz, bizirza surreal ismoz mozorratu era bizitzaren inauterian m urgilduko gara. 
Izan e re, i nauteria a iparzen du beh in  era berriz, beldurraren i nauteria usu, baina, 
geroago era i ndar gehiagorekin, egiaren era askarasunaren inaureria. 

Bai, beldurraren eraginez benetako (g)izakiak izkutaru era, amorruaren amo
rruaz, gizartean dauden gizatalde era arketipo batzuk basapizritzat hartuak izan dai
tezke era zenbakiak edota a ltzairuzko robotak bi lakatuak izan ere. Ba ina maitasuna
ri  esker, askatasu n  egarriari  esker, uso batek gizakia bera ba ino gizatiarragoa eman 
dezake era, orduan, Zarateren alegi hauen pertsonaiek erabi ltzen d i tuzren estalkiak 
oso meheak direla anrzeman daiteke. Horregarik, fñouteri ipu inean aratusteek, esan 
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nahi  baita,  alegiek nolako a ldaketa e ragiten d u ren galdetzen denean ( "pertsonak 
n umerotu a la  n umeroak pertsonatu?" I AAM, 1 5 7) ,  abere bezala b izi den gizakia 
aberetu eta gizaki bezala bizi den aberea gizondu eta emakumetu egiten d utela  
erantzun daiteke. 

Egiaren inauteriari dagokionez, aurpegia estalita alegiek egia esan dezakete bel
dur gabe. M ozorrorik gabe arriskutsua da beti ,  d iktadura batean askoz ere arrisku
tsuagoa, jakina. Astoak arrantzaka eta ardiak marraka aritzen d ira d iktadura gordi ne
tan ere, baina herr iak ez in du fits ik esan. Ezin esan d i ktadura batean "d iktadorea 
beti d iktadore" ,  baina zein-nahi egoera pol it ikotan "otsoa beti otso" esan daiteke, 
d iktadoreak ez ba i tu  "otsotzat" bere burua hartzen. H orregat ik, bada, herriak ez 
badu ahotsik, astoek eta ardiek darasatela eta otsoa otso dela aldarrika dezaten gora-
k

.
, l .  

l .  Ahaltsua eta ahula 

1 .1. Ahaltsuaren h arremanak ahularekiko 
Zarateren a legietan ahalts uaren eta ahu laren arteko h arremanak agerian uzten 

d i ra. B oterea duenak bere nagusigoa erakusten d uenean zapalduari  erantzuteko 
aukera gutxi geratzen zaio eta goitik datorkion i ndarkeria pai ratu behar du, nahi eta 
nahi  ez. Bestelan ondo baiña . . . ez alegian botere harreman k utsatu ha u i kertzen da.  
Garrantzi handiko gaia zen Zaraterentzat eta bai  IAAM-n, bai eta I A-n ere,  h itzau
rrearen ondoren alegi hau kokatzen du.  

Ipuinean, berib i l  batek errepidearen galipotaren arrean erd i  i tota eta  nekez hazi 
den belar izpi batek in  h i tz egiten du. Belarra, des la i  u tzi r ik, gose dago, egarri eta 
janaririk gabe, edarir ik gabe. E rrepideko basamortuan hazi da, bakarrik, seniderik 
gabe, autoen gurpilek kolpatua, gal ipotak i toa, zapalgailuko zi l indroak noiz a urizki
ko eta h i lko duen zain.  Babesgabe eta beldur dago belarra, eta autoari ez zaio beste 
galderarik bururatzen: 

"-Bestelan ondo baiña . . .  , ez? 
-Bai, Auto jauna!  bestelan oso ondo . . .  " ( IAAM, 1 7) 

Zaratek ahaltsuaren paternali smoa eta lagungo faltsua salatzen du,  belar gaixoa
rengana hurbi l tzean "aaldunen irribarre nasai zabal bat egiren dau arek" baina, egia 
esan, indartsua indargabearen arazoak entzun eta horietaz kezkatu egiten dela d i ru
dien arren, beneran ez zaio axola era ,  azken finean, rxiroen oinaze era pairamenekin 
ez d u  bere erosotasuna hauts i  nahi. 

"Bestelan  oso ondo 
bedar erdi i l la. 
Badoa, badoa, 
bizkor, berebi l la ... " ( IAAM, 1 7 )  

Gainera, ahulak zikinak izaren dira maiz eta, esandakoa baieztatuz, errepideko 
belarra o l ioz beter ik  d ago, keare ngati k bere berdetasuna belztur ik. Ahalts uak, 
ordea, d istiratsuak d ira, ipuinaren automobilaren antzera. M akurturik, minduri k  era 
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aieneka dago belarra errepidearen erdian, bere malkoa ere belrza da galiporaren era 
kcaren anrzera. Auromobila, berriz, handia, indarrsua, osasuntsua, gazrea era mardu
la. Den a den, Kortazarrek ( 1 982:  1 02) ohartarazren due nez, l iburuaren bigarren argi
ralpenean korxearen koloreaz ez da deus ere esaren era ezabatu era zentsura tu egi
ten da, auto dist iratsu hori Aberetako banderaren kolorez janrzirik baitatorkigu: 

"Autoa lehen edizio horretan ori ta gorri dugu,  biga rren edizioan kentzen den 
aipamena, saria cmaten zuen kucxaren indarrez, M i kelek esacen zuenez" ( Kortazar 
1 982: 1 02)  

Ipuin honetan paternal i smoa era nazio-zapalku ntza loru rik agerrzen zaizkigu; 
bigarren argi talpen horretan zenrsuratua dagoena zapalkuntza horren adierazle gar
bia d ugu Korrazarren ir itziz eta gaztazka hori  ( P iztiaga vs. E kidazu ) da l i b uruan 
zehar geh i e n  i ku rzen den gaia eta bost alegi hauetan argi eta garbi e rakusren dela 
d io: Bestelan ondo, Arrastoka, Ekidazuko astosendia, Serbitzarien serbitzari eta E rle ta 
¡ )f iru. 

Izan ere, Kortazarrek a ipatzen dituen alegietan zapald uak eta zapalrzaileak aur
ki rzen d i tu gu. Gizabanako baten aurkako indarkeria, bere taldeko edozein gizaba
nakori egiten zaio. B idegabekeriak dakarren ka! tea oinkaruari ez ezik, o inkatuaren 
tal de  ( nazi o )  osoari e re dagokio. E saterako, Erle ta J lfiru alegian miruak erleari e gi
ren dion kalrea edozein erleri egingo l ioke, atzaparretan duen erlea hil ondoren bes
te erle bat b i latu era gauza bera egingo dio.  Beraz, ez da bakarrik arzaparreran daga
en erlearen arazoa, erle guztien arazoa baizik. M i ruari ez zaio i nporra erlea nor den, 
baizik eta zer den, ea erlea den.  E rlea bada arrazoi nahikoa da  irensteko eta gauza 
bera eginen du harrapa d i tzakeen erle guzriekin. Era miru guztiek era berean joka
tuko dure erle guzriekin. M iruen nazioa erleen nazioarekin borrokan dago. 

E rlearen ( ahularen)  eztenkadetatik defe ndatzeko a i rzakiarekin ,  miruak (ahal
tsuak) erpeak esruago itxiko d i  tu, nahiz era ahulak m in gutxi egin d iezaiokeela jakin. 
Are gehiago, berari mina egi reko gauza bal irz ere badaki kalre rxikia izanen l i rzare
keela, bere erantzuna askoz ere indartsuagoa eta doia baino geh iagokoa izan eta ahu
lak duen guztia gald uko l ukeela, bizi tza bera. E rleak askarzeko eskatzen dio behin 
eta berriz "kendu  zakidaz, mesedez, ni re ga i ñer ik, M i ru j auna. Ai! JVI i ndu egiten 
nozu . . .  l tx i  egidazu egaz egiten . . .  '' ( IAAM ,  1 55 ) . E rlea ahu l  dago, eri eta indarrik 
gabe, ba ina mi ruak ez d i o  kasurik egiten .  Ezrena sartuko d iolakoan, ez du askaru 
nahi .  Er learen beldur  dela  d irud ike, bai1u ez da hala, m i rua  egoeraren jabe bai ra. 
Hala era guztiz e re ,  azken finean, guzriz nekatua, erleak ezrena sartuko d io, minia 
haserret u  era erlea h i lko du. B i sran denez, b ien arreko i ndarrak era erasoei eman 
zaien erantzunak guzriz desorekatuak izan d i ra. 

·'Ta alakoren baten ,  !arriaren larriak craginda, berc czcen zorrocza acata, ta crpapc
t ik  sarcu deucso J\ l iruri .  Era, jakina, mindu egin da l i ru, ca asarratu .  Eca il egin dau 
Erlc, i l  p ikukadaka, ca iruncsi" ( IAAM. 155). 

Dena den,  bad i ra zapaldu barzuk ahal rsuaren porerearen aurrean buru makur, 
arrasraka era belaun iko h urbi lrzen d i renak. Zapalku ntza egoera normaltzar jo eta 
onartzen dure. A rrastaka izenburuko alegian marraski lo bat narrasten da arrancaren 
aurrean honen jauregira ai legarzeko. Boteretik h urbi l  egoreko ahaltsuaren aurrean 
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umi l tzen den txepelaren jarrera salatzen du Zaratek. Jakina, arranoaren nagusigoa
ren aurrean ezin da harrotasunez jokatu, baina geure buruarekiko begirune osoa gal 
duz ere  ez .  Esate rako, Serbitzarien serbitzari alegian ardiek zakurraren boterea nah i 
taez onartu behar duren arren, urgui lua ez  dute  i nolaz ere gal tzen eta, ora ind ik ere, 
zakurraren aurrean beren eskakizunak defe ndatzen saiatzen dira: 

"Zure era gure ugazabarengana joarea nahi  dogu,  argi ra garbi egia esarera. G u re 
b i ldorsak, gure arti l le ,  gure esne, gure aragi . . .  , emoren deursagu. Gure bizia emoren 
deursagu. Ta zer emoten deusku berak? Gure esparrurik kanpora agiri d iran larra edc
rrak . . . ? Bai zera! Larragorriak bakarrik. 

Zuri zeuri ere zer edo zer esan bear deursugu. Naiz ra zu asarretu, premiñazkoa 
dogu ra. Ara: zuk cz deursazu ezer emoren ugazabari era berak, osrera, gulcriak guzriak 
egiren deursuz zuri ;  beragaz ib i l l i ,  beragaz jarekorik gozoenak jan, beragaz ondo ra 
nasai bizi, bizi, bizi .. . E ra gu esparruan, esi barruan, esparruan goseak i l l ik, esparruan 
bizi eziñ ik, bizia emonez, esparruan egon behar. E ra asarre gara ... " (IAAM, 1 08-9). 

Ahulen b ihotza suminduta dago, artzainaren aurka a ltxatzeko zorian: 

"Bedar berdeak, bedar guriak 
erre egin dira, erre; 
ardi orzanak Matxinen larran 
aserre dagoz, aserre" ( IAAM, 1 07) .  

Artzaina,  ordea, zakurraren i ndarraz bal iatzen da  ardiak zaintzeko, matxinada 
saihesteko. lzan ere, ahaltsuak ahulak zaintzeko saripekoak erabiltzen d i  tu beti ,  nahiz 
eta ahulek zaindarien beharrik ez izan, nahiz eta jagolearentzat zaintzea eta hertsatzea 
gauza bera izan. Ahaltsuaren soldatapekoak ahularen zerbitzurako eta defe ntsarako 
daudelako amarrua ez da sinesgarria, inolaz ere ez; ahaltsuaren soldatapekoak ahaltsua
ren zerbitzurako eta defe ntsarako daude eta ahularen aurka aritzeko, a legia, ardiak 
esparru barruan izateko, ezin bestela izan, ogia ematen di en eskua ezin hozkatu. 

"Goikoa goian, berezko lege, 
behekoen onerako; 
muna gaiñean dago rxakurra 
ardien serbirzurako" ( IAAM, 1 09). 

Ardien p rotesten aurrean zorigaitza egonarriz eramateko eskatzen du txakurrak, 
berak azeri eta otsoengandik defendatuko d ituela baina is i l ik egon daitezen, geldirik, 
artzaina haserretzea ez baitu komeni .  Halere, alegiaren moralak hauxe dio: amorruak 
amorrua dakar eta beldurrari aurre egin d iotenen bihotzetan matxinoen hazia ereiten da. 

"Gogorkcriak gorgorkeria 
bercalaxe dakar; 
ardiak larran esi barruan 
ixil, geldi, larri, bakar. . ." ( IAAM, 1 10) .  

1.2. Ahaltsuen mundua 
Sai ta otso a leg ian ahaltsuen gizartea kr i t ikatzen da.  B ele po l it ikar iak m u n d u  

hobe baten a l d e  h itz egiten du telebistan.  l noiz beteko ez d i tuen agi n tzarietariko 
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bar del a jakin arren esan e giren du, bere lana i noiz beteko ez d ituen agintzariak pla
zaratzea baita, h itz pal i ta k esatea ah u la bare dadin.  Hala era guztiz ere, ardi bat jaten 
ari den sai jaunari ,  purreari, h i tz horiek ez zaizkio hain samurrak iruditzen, e ntzun
dakoaz harritzen da berak ez baitu hura baino mundu hobeagorik irud ikatzen: "obe
agoa oraindino?" .  

Zaratek i ron ía  erab i l tzen d u  aha l tsuen jokaera agerian uzreko, h umare belrza. 
Baina, egia esan, hala gertatzen da zinez: ardiak jaten d i tuena ongi bizi da, harentzat 
guztiz ohikoa da ardiak jatea eta ez du horregarik bere kontzientzia mintzen. Ard ia
ren ikuspuntutik mundua hobe l iteke (era hori da, hain zuzen ere, bele polit ikariak 
ardien belarrien gozamenerako esan behar duena), baina saia ez da ardia, saia baizik, 
eta oso ongi bizi da ardiak jan daitezkeen mundu batean. 

Bai ,  saiaren mu nduan ardien bizi rzak ez du deus ere bal io.  Otsoarenean ere ez. 
Ardiak hi l tzea eraitea da  ardientzat, baina el ikatzeko modu bat otsoentzat. Orsoaren 
ikuspuntutik ardiek ez dute otso-arimarik eta h i l  ditzake horregatik. Gauza bera ger
tatzen da gizakien munduan: giza-arimarik ez duen oro gizakiarentzat kaltegarri edo 
jangarri suertatzen bada hil dai teke kontzientzia arazorik gabe. Halaber, ahaltsuen 
munduan, ahaltsu-arimarik ez duen oro ahaltsuarentzat kal tegarri gertatzen bada, 
z igortu daiteke kontzientzia arazori k gabe. Ahaltsuak nazka sent i  dezake ahula  
zigortzeko beharra i zateagatik era ,  ondorioz, zigorraren ezarpenaz kode moral  estu 
bar gara dezake. Ba ina, zigorrak berak ez du kontzientzia arazorik sortzen. Saia eta 
otsoa eztabaidatzen ari d ira. Otsoari ardí h i lak jatea, saiak e giren duena, abe re zaka
rren jokaera iruditzen zaio, errespetu falta ikaragarria. Berak bizirik jaten di tu. 

1 .3.  Ahu l  makurraraziak 

On egiilaren pagua ipuinean bi ldots osagi lea otsoaren etxera doa, eztarrian zehar
turik geratu zaion herbi-hezurra ateratzera, sendatzera. Otsoak ez d io  deus  ere 
orda intzen era, gai nera, b i ldotsa umi ldu  eta la idoztatzen du. Pozik jan zezakeen, 
bere ahoan izan baitu, hortz ikaragarrien arrean, era ez baitu jan. Horixe du sari guz
tia. 

" Bizir ik zagoz nir egin zorrorz arrean egon arren, bizirik. Zer nai  dozu, ba, zer? 
Zagoz ixi l ik asarreru ez nairen era bear ez dan en bar egin ez dagirzudan" ( IAAM ,  79) 

E ta Bi ldotsak, oldartu beharrean herabe, "parkatu" esaten dio era "beste bacera 
arte" esanez otsoaren etxetik ateratzen da goganbehartsu, buru makur era ezinegon 
larriaz: 

"Maleriña arru, ra ixi l ik  era ikararurik, badoa bere erxeranrz B i ldors jau na. E torri 
ez da bakarrik etorri baiña, bakar bakarrik doa orain.  Kanpoan oso orz dago era i l l un. 
Dei ka dabilko relebis iñoa B i ldots jaunari. [ . . .  ] Baiña B i ldots jaunak ez deu rso jaramo
nik egite, ta aurrera doa ostopoka, ez da u ezer ikusren era; aurrera doa neguaren sabe
lean'' ( IAAM, 80) 

Ipu in  honen moralak e rakusten duenez, zanpatuak zan patzai learekin tratuan 
i b i l i  a la  ez erabaki behar du: negozio horiek anura a la  kalte d akarzkioten, ez ote 
d i ren esetsaldia luzatzeko erabi l iak izango. Zein ere den gogoetaren emaitza, zapal
dua dagoena, j ipoirua eta isekaz aritua izan dena, ez da horregatik umi lduko, i kasita-
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koa ez du ahaztuko, ez horixe, baina atzera begira gelditu gabe aurrera jo eta izkina
ren beste aldean zer aurk i tu ko duen jakin gabe bere bideari ekinen d io, "aurrera . . .  
aurrera B i ldots jatma" ( l A, 79). 

1.4. Ahalts uaren ezaugarriak 

l .  4. 1. Gu tiziatsua 

Txirorik txiroena ipu i ntxoan, ironía nabariaz, d i rua besterik ez d uen gutiziatsua
ren gogo landerraz mintzatzen da. Gizakiak gizaki egiten d u ren ondasun moral eta 
etikoak ez di tuena nekez izanen da, benetan, aberatsa: 

"Oiruduna genduan, 
diruduna Don J uan ( . . .  ) 
Baiña oso pobrea zan .  
Dirua baiño besterik 
ez eukan" ( IAAM, 65 ) .  

Ahal tsuaren gutizia aseezina da, ondasun materialen gosea gero eta handiago iza
ten da, zerbait nahi badu ,  lortu behar du. Orain. Legea hausten d uenean ez du pro
testarik egiten. Ordea, berari kaltea egiten badiote, su tan jarri eta salatzen du. Berak 
lapurtzen badu ez du z i rkin i k  egiten, baina lapurtutakoa berari  lapurtzen bad i ote 
bazterrak nahastuko d i  tu i ndarrez lapurtu zuena berreskuratzeko. Berez krimena 
dcna eta ahaltsuaren i ri tziz krimena izan daitekeena ez da gauza bera.  Bien arrean 
izugarri al de handia  dago. Adibidez, A rmtoiborlo alegian ka tu batek u rtero i l tzen 
zuen arratoi bar perni lak ateratzeko. Bere lagu nek txantxa egiteko edo, pern i l ik  
hoberena ohosru era  gero gon bi tea l uzatzen d iote arratoiaren u rda iazp ikoa afari 
batean jateko. Baina gon bi tea iritsi  arte, karuak ez zekien ebaslea nor zen era gogoa 
galdur ik zegoelarik hauxe errepikatzen zuen bereki ko beh in  era berriz: "Nor i zan 
ote da lapur gaizto hori ?"  (lA, 1 04). Bera, h i ltzailea izan arren ,  ez omen zen gaiztoa. 

Ageri denez, h i l tzai learen ikuspuntutik bederen, h i l  d u tenaren anka lapurtzea 
h i lketa bera baino larriagoa da. l nork ez du h ilketa salatu, ahaltsuak egin duelako, 
baina h i lketaren ondorioz sortu den ondasunaren lapurketa, berriz, bai ,  ahaltsuari 
lapurtu d iotelako. H orixe da lege haustea era ez bestea. Kapi ta l i stek elkarri lapur
tzen ah al  dioten arren, oro har, bekatu horiek barka daitezke, etekinak denen arrean 
banatu eta denentzat onuragarriak izan dai tezkeelako. 

1. 4.2. Fede gaiztokoa 

Zaratek ohartarazten d igunez, ezezagunen lagun go (ustez) jarea eta beren lau
senguzko h i tzak m al rzu rrak izan l i rezke era asmo i lu nak izkutatu ere. Ez d u  esan 
nahi ezezagunen aurrean beti mesfidati ,  irud ikor agertu behar garenik, baina ego
eraz j abetu arte era au rrean duguna ongi ezaguru a rte fid antza osoa ez ematea 
komeni da; hau da, ahal tsuaren aurrean ahula  fidakaitz izatea hagitz gauza zuhurra 
da. 

Txorikumatxoa, beia ta katua alegian txorikume bat bere kabitik erortzen da era, 
babesgabe, behi batekin topo egiten du. Txorikumea behia hain handia dela ikuste-
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an beldurtzen da era zanpatuko ore duen beldurrez, "arerio ikaragarri" bar dela uste 
du. Behiak, ordea, musu bar emaren d io  era, ondoren, gorotza bar bota ere. Horren 
barnean murgi ldura era harraparua gerarzen da txorikumea, baina pozik, berran bero 
dagoelako, pozik, arerioa zena "ad iskide mai tagarri b iurru jakola ikusirik" ( IAAM, 
72). Kaka mordoa bota dio, era pozik. 

Beh iari  zion beldurra gain d iru duenean, ezezagun guztiak behiaren anrzekoak 
d i rela usteko du rxorikume gaixoak era ka tu bar ai legatzean ez du beldur izpirik sen
r i tzen, aitzit ik, beste "ad i skide maitagarri" bar izan da itekeelakoan dago. Karuak 
gorputz osoa mih izkatzen dio era rxegoskera ondaki n gotorrak mingainarekin garbi
ru ere bai. Zai nrzen ari dela d i rudike, baina ez da hala. Fede gaiztokoa da. Asmo rxa
rrekoa. jaki garbia era itxura onekoa izan dadin presrarzen ari da:  

"garbi-garbi egin da u karuak rxorikumarxoa, ta aurreko erpa bien e ridan artu ra 
jan egiten dau" ( IAAl\1, 72). 

1. 4.3. Eskergabeo 

Zaratek ahalrsuen jokabide guztiz indarrsua era esker rxarrekoa salatzen du.  On 
egillarm paguan ahalrsuak bi ldorsari ez d io  bere esker ona e rakusren, inolaz ere ez, 
nahiz  era bi ldorsak otsoaren gaitza sendaru . Eske rgabea era fede gaizrokoa, zeren 
era orsoen erxera i r isrean, oraind ik hezurra orsoaitaren z intzurrean zegoenean, eria 
orso otzana baitz i ru d i en.  Fam i l ia osoak harrera ona era i rr i farrsua egin zioren, 
"bigun-bigun era eskerrikaskoka agurtu du orsoa i rak, era baijaunaka ta ezjaunaka 
jarrai rzen du" ( lA, 7 7 ). Be h in  hezurra eztarritik acera ziotenean, ez zuen eskertzeko 
astirik era h i rz gordinez mintzatu zitzaion bildots jaun txi t  beldurruari: 

"Egon zaitez pozik eta ixi l ik,  mesedez. Egon zaitez pozik, bai ,  egin deutsadana 
kontatzeko moduan zagozalarik. I zan ere, ez deutsu t  m i ñ i k  egin, egiteko era izan 
arren.  Il aal izan zaitudan arren, ez zaituc  i l ,  ez, G i txi deirtxazu orri? Sari aundiagorik 
zela emon daiketsut, ba?" ( IAAl\ 1, 79). 

1 .5 .  M i l i tarismoaren nagusigoa 
Ahaltsuen i ndar mi l i rarren nagusigoa agerian uzten da Za/dibi era Sariketa Nagu

sia i p u i netan. Serbitzarien serbitzari alegian i n  dar pol izialen papera aztertzen bazen 
kasu hauetan tankeen arrazoia a ipatzen da azken argudio bezala. Azkena era guzriz 
erabatekoa. Zarateren alegiak d ikradura giro bati egokiruak eta i darziak izan baziren 
e re, argi dago gaur egu ngo gizarreari ere egoki dakizkiokeela, kanoien h izkuntza 
h izrun ugari bair itu munduan .  Zalrlibi alegian,  z i l i ndro geh ien  d i tu e n  beribi laren 
alde jartzen da rankea, gauza bera eginen du I zkil luk, bere kanoi lagunak: 

"Tanke erraldoi itsusia agerru da, bere lagun Izkil l ugaz . . .  Jakiña, ast indu-ast indu 
egiten dirue beingo baten Zaldibi  ta Seat Txiki .  Jrrintzi kirri nkari samingarriak egiten 
di tu  Seat Txikik Tankeren ankapetan. l'vla i l latu egin da u onek. Izki l luk ere ederrak 
emoten deutsoz. 11 egingo dabe ... " (IAAA, 69). 

lndarraren monopol ioa edukitzea guztiz beharrezkoa da jokoaren erregelak al da
tu ahal izateko nahi  denean era indartsuaren beharren arabera. lndartsuen baimenik 
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gabe indargabeek ezin dute i nolaz ere i rabazi, joko batean i rabaztea edo galtzea ger
ra dai rekeelako baina bizitzaren jokoan indarkeria darabilten horiek bakarrik i rabaz 
dezakere. B iz itzaren jokua ez da garb ia.  Amarruaren menpe dago. Ahularen i ri tz ia 
aldatzeko borrxaz eta gogorkeriaz bal iatzen da  ahaltsua. Sariketa Nagusia-n tankeak 
eta traktoreak automobi l l asterkera bat i rabazren dure nahiz  eta h i ru b i ra gutxiago 
eman. Kanoi jauna, haien lagun mina dena, epaimahaikoekin h izketan luze aritu da: 

"Galderaren bar egin deutse, anrza, lzki l luk epaimaikoei, baiezka ta ezezka dabil
koz areek eta. Baiezka eta ezezka, baiña azkenean danak baiezka" ( IAAM, 9 1 ). 

Kanoiaren arrazoiak indartsuak d i ra. Alegiak idatziak izan ziren garaian eta egun
go gizartean ere bai .  Kanoiaren helburua alda daiteke, baina i ndarkeria beri garai le  
arerarzen da: 

"Ix i l ik ,  mcsedez, cta entzun !  Aurtengo Sarikcta N agusia Tan kek i rabazi dau .  
B igarren Traktorrek egin da u. Eskerrik asko guztioi era zorionak i rabazleoi ! "  ( IAAM, 
93) .  

2. Besterentzea 

2 . 1 .  Kaiolan eroso 
Zapalketak urte luzez irauten duenean barzuk o h i tu eta b idegabekeriarekin 

b izi tzen ikasten dute. Arazoei aurre egin beharrean, arazoa ahantzi  eta egitura 
berrian eroso senti tzen saiatzen d i ra. E z  d ure i ndarrik deus ere aldatzeko, geld i r ik  
era alferrik egoten d i ra beti, beldurti  e ra orzan b i lakatu d i renez gero ez  d ute arazo 
h i tza inon ere entzun nahi .  Ez  da existitzen.  Kaiolanjaio ta azitoko txoria kaligraman 
u rrezko kaiola batean sartur ik dagoe n  txori baten i rud ia  e rakusten da, gel di-ge l d i  
dago, o s o  pol i ta da b a i n a  ez d a k i  d e u s  ere egi ten, txoria i z a n  arren rxori askearen 
ezaugarri guztiak galdu d i  tu, hegan egiteko nahia, kantatzeko nahia . . .  

"barruan magnetofoia jarri deutsuen gure txori endekatu ori, 
ai, disekatua d irudizun gure txori txiki destxoritu errukarri" (IAAM, 1 35 ) .  

2.2 .  Hiriko konpota 
Besterenrzearen prozesuan h i riak garran rzi h and ia  du Zarateren ustez. Gaurko 

gizarte industr ial izatuan, i n formatikaren erre i nuan, gizonak eta emakumeak leku 
eta denbora gurxiago dute beren buruaz ardurarzeko. Gizakia makina bi laka daiteke 
h i riko estuasunen, leh ien e ra norgeh iagoken eraginetik at geratzen ez bada. lilurri 
pilo piramirletua kaligraman gizakia esturzen duen oro p i ra mide itxura duen zaborte
gi metaforiko batera borarzeko proposatzen du. Luzaro gabe bota behar dena "giza
robota" bilakatzen gai tuena da; hau da, h ir iko kea, porlana, galipota, harri-burdina, 
zaborra, i ragarkiak . . .  h i ri a  bera: 

"momiarupiramidetuetailobituzureirihoriarin" ( IAAM ,  1 1 1 ). 

Eta basoaren magalera itzuli  gizakia, fami l ia  era herria berriz ere berreraikitzera: 
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"etagizonafami l iaerriaegitekozoazbarrizbasora" ( id . ) .  

Euskaldungoaren izatea gordetzen duen baso erromantikoaren aldeko aldarrika
pena ez zen berriro ere a ipatua izan batuaz egin iko argi ta lpenean.  I zan e re, IA-n 
olerki hau guztiz i txuraldaturik eta berridatzirik a i legatu zaigu, izenburu ezberd ina 
eta guzti: Konpota. Bertsio honetan h i ria  gizakiaren etsai izaren jarraitzen badu ere 
ez da  basoaren irudi gozorik agertzen .  Hiriko gizakiak giro nahasian bizi gara, baina 
basora itzul iko bagina ere ez genuke nahasmendua argituko, besterentzearen aurka
ko borroka ez baita hirian edo basoan ematen, geure muinean baizik. Gainera, U ro
ren illeta-n argi irakur dai tekeenez, basoa bera ere kutsatu zaigu eta ibaia zikin eta 
pozoind uta dator Piztiagak Ekidazun sartu duen droga kimikoe n  menpean: 

"Gazte drogatuen begirakuna du, tristuraz gainezka" (lA, 87).  

2.3. Besteren nagusigoaren onarpena 
Besterentzearen mai larik gorenean, kaiolan dagoen txoriak (d isekatua iruditzeaz 

gainera, besteen iritziekin burmuina bererik eduki tzeaz gainera) askatasuna kendu 
d ionarekin zorretan dagoe la uste d u  eta hura h i l tzean bere zerra ldotik pasatzen da 
a i raren eginez, i lada l uze, beltz eta isi l  batean itxoi n  ondoren.  Stockholm-eko sin
d romea deitzen zaio honi. 

Txoriak arrano jaunari ( IA-n Arranoare11 ilobia) t i tu luko a legian ahu laren ahal
tsuarekiko l i lu ra erakusten da, azpi-proletarioek aberatsei eskeinrzen d ieten solda
tapeko e lkartasuna (edo doanekoa; abe ratsen malkoez errukiturik,  ahulak arcosa 
koloreko mundu horretatik hurbi lago sentitzen baitira). Arranoa h i l rzean, bere atza
parren azpian bizi izan diren rxoriak umezurtz geratzen d i ra era ez dakire askarasu
nean bizitzen. Arranoaren heriotzak, d iktadorearenak, rxorien b ihotzak h unkitu 
d i  tu benetan era d uren era d iren guzria eskertzen d iote, nahiz  eta deus ere ez eduki, 
nahiz era deus ere ez izan. Txoriek arranoaren i lobian poematxo ha u kanratzen dure: 

"Ementxe datza 
Arrano jau na, 
jaun aberatsa 
ta ezaguna. 
Jan eta edan 
ta ondo bizi, 
ainbat urtetan 
dogu ikusi. 
Ai, leenago 
i l  bali txaku . . .  , 
txarto e gongo, 
giñan gaur gu" ( IAAM, 95). 

3. E lkar ezin ikusi 
Ahaltsuak borerea gordetzeko etsai ahu lak  era  e lkarren arrean ersaituak behar 

di tu, horretarako eskura dituen bide guzriak e rab i l i  beharko di tu a h  u len batasuna 

HUARTE DE SAN ] L'At\. F ILOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA LENGL'A, 5 7 1  



j UAN KARLOS LOPEZ-M l iGURTZA 

oztopatu era ahu lak ahularen aurka jo dezan. Jon Kortazarren iritziz ( 1 982: 1 02 )  ah u
len batasunaren beharra bereziki azpi marratzen da  ipu in  b i lduma honetan, batasu na 
lortzen ez badute galduak baitira: 

"Eskoikale,  ezkerkale, erdikale eta Robot bi  ipu inek badaukate tesis honekin 
zer ikus i r ik. Lehendabiz ikoan, izenetat ik  bakarrik agertzen da joko hori .  Robot bi  
ipuina askoz ere ipu in  markatuago eta czagunago bat da" ( Kortazar 1 982: 1 02-3). 

Azter d i tzagun,  bada, aipatu ipu in  hauek. Eskoikale, ezkerkale eta eróikale alegian 
i rirzi ezberd i nekoak d iren era ersaiturik dauden h i ru kale hurbi l rze prozesu bari eki
ren d iore. Jakina izen horien azpian euskal erakunde polirikoen irzala nabarirzen da. 
Eskoikale bakeza lea  da  ( jaun era jabe den b i rartean ) ,  Ezkerkale i raulrza i lea era 
aurrerazalea, E rd i kale i noren menpekoa. Zarirurik zeuden arrean era bakoi rza bere 
alderik zeb i l rzanean gai nerako kaleen rxanrxak jasan behar zituzren ( ''beri alkarre
gaz bizi,  ra ezin alkar ikusi" ) ,  baina orain barzeko ahalegineran dabi l rzanean, Eki da
zuko arazoei irrenbidea b i laru nahi  d iorenean, Abererakoek barasu n  hori  erasorzar 
ulerru era ozroparu nahi  dute ahal duren indarkeria guzriarekin. 

lpu in  honerako pertsonaiak, Ekidazuko hiru i ndar herrizale nagusiak, arxilo har
ruak izanen d ira era, zuzenean, eroerxera eramanak, beren ideiak b iluztu d i tuzrela
ko, ersaiaren aurrean larru gorriran geratu d irelako, i naurerietako mozorro babesle
rik gabe. Zari tur ik  egon d irenak batu nahi izarea ez da  gauza zuhurra. Bote reak 
i rtenbidea b i larzeko tresna ugari d i  tu, baina bar bakarra erabi l i  ohi du era indarke
riaren ondoren zatikera da garranrzirsuena. Aberetak bakea nahi  du, dudarik gabe, 
baina E zkerkalek Eskoikaleri  esaren dion bezala: "Ondo biz i  danaren bake santu 
zorionrsua gura dozu zuk" ( IAAJ'vl, 38).  Eta hemen, E kidazun, beste bake mota bat 
behar d ugu: 

"Zertarako asarreturik egon? l rurok gara premiñazkoak bata bestcarentzat. Zer 
dala ta, ba, alkar i kus i  ez iñ ik i b i l l i  gu bct i ?  Adiskidetu gaitezan. Eta eskoi ratuz, 
ezkerreratuz, erd i ratuz, edertu dagigun Ka leur i  kalez. loraz cta abesti edcrrez" 
( IAAM ,  4 1 )  

Haurtzaroan ikusi era b iziki eragin ninduen margolan h ura ezin izan dur  inoiz ere 
buru tik  kendu.  Goya-k margoruriko irudi hura ikusi nuen lehenengo aldiz ezin n uen 
ulertu o inak l urperatuak zituen era l urrean t inkatuak zeuden gizon horiek zergat ik 
elkarri makil azoka zebilrzan. Zer joku mota zen h ura? Basamortuko robotak ipuina ira
kurtzen dudalarik, margolan hau datorkit burura. Herria herriaren kontra. 

Gorrotoa gerrate z i tal baten ondorioz sortu de la  esaten da I AAM-n .  IA-n ,  
berriz, ez da  gerra horretaz czer a ipatzen. Izan ere ,  herd i n  da  gorrotoa nola  sortu 
den,  garrantzi tsuena da a iherra ga ind itzen ikas i  behar d ugula .  E rrua e lkarri bota 
beharrean, eztaba idaka era i ra inka ar i tu beharrean, batu beharko l u kete.  H a i n  
zuzen e re, basamortuko robotek egiten d u tenaren kontrakoa, ankamotzak itsuari 
''begibako" de i tzen bait io era itsuak errenari "ankamotz" . Jokaera hori ez da  giza
lege eta ha izeak robotei  batzeko eskatzen d i e, au rrera joateko e l karri  lagun tza 
eman d iezaioten: 
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"Batera, bcstera, 
aurrcra, aurrera! 
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Auxe zuen zeregin, 

zucn aalegin, 

gure zeregin, gure aalegin.  

Zu orren begiekin, 

ori zure ankckin, 

aurrera a lkarrekin" ( IAAM, 50). 

Ba ina  basamortuan biz i  d i ren robotek ez d iote kasur ik egiten.  U gerrak jango 
d i  tu eta ezereztuko d i ra. E lkarrizketarik gabe, ahulen arteko esetsa ld iek gatazka 
uste l tzen d u te .  Menrlitzar to mmrlitxo i p u i ne a n  j arrera h igigaitzak eta gizakien 
h arroker ia  ager ian  uzten d i ra :  "Kendu zai tez n i re ondotik . . .  " ( IAAI\1 ,  3 7 ) .  Arazo 
kom unak d i tu zten horiek batzen ez bad i ra ,  batek p roposatze n d uena besteak ez 
badu entzuten (eta alderantziz), baldi n  eta i nkomunikazioa eta ira ina badira haien 
harreman bakarrak i rtenbidea ez da inoiz ere lortuko eta Ekidazuko letrak ez d i ra 
beren lekuan jarriko. 

Gogaidetasun ik  ez badago, u lertzeko modur i k  ez badago, zerbaitetan i rizkide 
izateko gogorik ez badago gureak egin d u  eta etsaiek etekinak aterako d ituzte. IA-n 
jasoa izan ez zen Beste gari moto bot i p u i nean zazpi ana ie i  batas una  eskatzen zaie 
Zezenlarru izeneko auzoko batek den-dena lapur  d i ezaien nah i  ez badute beh in
tzat. P i r in ioetako i parraldera begira dauden l urrek pentagono bar osatzen d u tela 
esan den  bezala,  hegoaldera begira daudenek zezen baten ! arrua osatzen dutela 
esan da .  H orkoa omen d a  Zezen larru.  Erei teko garaia ir i ts i  d e lar ik,  zazpi anaiak 
ari d i ra eztabaidatzen zer nolako gari mota e re in ,  bakoitzak berea erein nahi du eta 
ana iak iza n i k  ere,  ana i tas u n  izp i r ik  ez da somatzen .  Zezen l arru,  ha ien  a uzokoa 
de na, egoeraz bal iaturik anaien garia lapurru eta berak nah i  duena ereiten du :  "Ta 
bes te gari mota bat ere in  eban,  beste gari mota bat ere i n  eban . . .  , au ez" ( IAAIVJ, 
1 27) .  

Kortazarrek ongi  erakutsi duenez, garia zazpi anaiek duren aberasrasun polit ikoa 
izateaz gai nera, zazpi anaien ondare l ingu istikoa e re bada, euskara bera: 

"Besre gari mora bar ipu inak in rerprerazio bikoi rza du: barasun po l i r ikoa, eclo 
barasun l i nguisrikoa, baina barasun bchar l inguisriko hori berpizre nazionalarcn bar
nean sarru du l\ l ikelek" ( Korrazar 1 982: 1 02-3). 

Anaiak batu, h izkuntza batu , ba ina !rlatz eta J lfiutz i p u inean gertatzen ez zen 
bezala, idatz moldea eta mintzaira banatu gabe, honetan ere batasuna errespetatuz, 
bi  izanik bat d i relako, "bizi izango bad i ra, alkarregaz bearra izango dabe, bat egiñik 
biz i  bearra" ( IAAM, 23) .  B izkaiera era bazterreko euskalkiak baztertu gabe, batua 
indartuz, eta aha l  delar ik,  le tra eta ahotsa banatu gabe. Batasuna alde guztietan, 
gizartean, pol i t ikan,  h izkuntzan eta arazoei eman behar zaien konponbideetan ere, 
zeren era Boikoreta Ezkor alegian erakusten den bezala, erdi  beterik edo erdi huts ik 
egon arren boti lak orain d i k  ardoa ba itu ,  ardo ona nah iz  i ndargabea izan ora ind ik 
ardoa baita, gogo beroa edo epela izan, ausartia edo beldu rti, gogo berberaren zatiak 
bait ira.  Bata baikorra eta bestea ezkorra izan ik  ere ez d i ra ha in d i ferente. Txanpon 
bereko bi aldcak, txanpona osatzeko beharrezkoak. 
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4. Ahularen grina zikinak 
Gorago, ahaltsuaren aurrean ahula  nola  narrasten zen ikusi aha l  izan dugu, zapal

kuntza egoera nola onartzen zuen eta behin baino gehiagotan ahulak ah u la nola jo
tzen eta i raintzen zuen. Halaz ere, alegiak gaingi roki i rakurtzen baditugu ere, ahu
lak biktimak direla antzemango dugu kas u guztietan, are gehiago hurkoa jotzen eta 
i rain tzen dutenean. Izan ere, l iburua i tx i  ondoren batek gogoeta egin dezake ahul  
zanpatu ongile eta  ahaltsu zanpatzaile gaiztoen manikeismoaren i nguruan, ipuine
tako i zaki ah u !  horiek l ikitsak eta maltzurrak d i rela erabat ahazturik. E ra hauxe da 
ipuin bi ldumaren arrakastarik handiena. Gizakia ankerra deJa erakustea eta ez kon
turatzea. B iktima deJa erakustea eta horri bakarrik garrantzia ematea. Ondoko !erro
eran botererik ez duren gizagaixoen krudelkeria, bihotz-gogortasuna eta grina l izu
nak ezagutuko d itugu. Horiek d i rela eta, ahulak ez d u  ahaltsuak ezarri dion uztarria 
i nolaz ere gainetik kentzen ahal. 

4.1. Irritsa 

Aberetasuna ta Aberekeria ipuinean usoen eta gizakien mundua erkatzen da. Uso
ek gizatiarrak d i ruditen b itartean, gizakiak basapiztiak d i re la  emango luke. Usoen 
j arrerak beren aberetasuna aberasten duen b i tartean, gizakiarenak bere gizatasuna 
pobretzen du era berez aberea delarik ere abereago azaltzen zaigu oraindik, era uso
e n  aberetasunaren aurrean, gizakiena aberekeria h utsa da. 

U soen kabian amodioa, zoriona era bakea da nagusi: "ez katu, ez arratoi,/ osasu n  
t a  bakea,/ nork leukean betiko/ usoen aterpea! "  ( IAAM, 46). Usoen arteko harrema
nak "berezkoak" d i ra, natu ralak, eta alegiak IA-n duen izenburuak horixe bera 
eskatzen du :  Berezkotasuna. Gizon eta emakumeen etxeetan,  berriz, gorrotoa d a  
nagusi .  Haien arteko harremanak berezkotasun ik gabekoak izaren dira,  l izunak eta 
l ik i tsak. Balore eti koak galdu ondoren zori txarra gizakien b ihotzetan barneratzen 
da,  bizitza oinaze bilakatuz. 

Alegi honen egiturak argi uzten d u batzuen era besteen b izitza paraleloa, parra
foak b inaka i rakur dai tezke: batean usoen paradisua i s latzen da, bestean gizakien 
i n fernua. "Manikeismoa" da berriro burura darorkigun h itza . . .  Hau ezin da honela 
izan, ez. Gehiegikeria da. H iperbolea. H a  u ez da gurean gertatzen . . .  

Alegietako gizakien etxeetan tratu txar fis ikoak egu neroko ogia dugu. Usoek, 
berriz, musuak ematen dizkiote elkarri, bai eta h i tz gozoak esan ere. Senar-emazte
ak haserre daude eta borrokan ari d i ra, garrasika, "auzo guztien pozarren" ( IAAM, 
46). 

Alegie tako gizakien etxeetan tratu txar p sikologikoak oh ikoak d i ra. Usoak, 
berriz, kurruka dabiltza, maiteminaren minaz, eta usamak usaitari  hitz gozoak esa
ten d izkio. Senar-emazteak birao jaurtika dabiltza ( IA, 52). Kale bazter batean, gizon 
batek h i tz gordinak bota d izkio emagaldu batí. "Ganorabako berbak entzuten d i ra 
beste nonbaiten ere" ( IAAM, 47) .  

Alegietako gizakien gizartean emakumeen aurkako borrizkeria onarrzen da eta 
bortxakera ez da zigortzen .  Usoen m unduan uso maiteminduak maitatua maitekiro 
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maite du .  B itartean, alegietako gizakien munduan hogei ta hamazortzi urteko gizon 
batek hamabost urteko neska bat bortxatzen du.  

Alegietako gizakien gizartea infernua da. 

"Usoak maiteminduen zeruan dagoz ( . . .  ) .  Gizonezkoak eta andrazkoak iguiñaren 
inpernuan dagoz" ( IAAM, 48). 

Maitasunak berebiziko garrantz ia  du Zaraterentzat eta h eriotza bera bezain 
ahaltsua dela esan ere. Amodiorik gabe ezin da ezer onik lortu. Oeus ere ez d u  zen
tzurik. Amodioak guztiz purua eta garbia izan behar du, zerutiarra nonbait, e ta amo
diorik gabeko sexurik ez du onartzen, sexurik gabeko amodioa onartzen duen arren. 
E makume i dealaz duen i rudiak gai honetan di tuen aurrei ritziak agerian uzten d iz
kigu eta gorteko amodioaren garaietara e ramaten gai tu .  E makumeak mantxarik 
gabea izan beharko luke nonbait .  Zaratek usama ernari dagoela ad ierazteko h i tz 
gozo hauek erabi l tzen di tu : 

"Arrotu egin jakoz usamari bere luma zuri garbi bigunak pozaren pozez. E ta usai
tak lorez betetzen da u" ( IAAM, 47). 

]ainkoen mendit ik erori den  gizalaba, berriz, ez da usoaren antzekoa. I zorratua 
izaren da, haragiaren bekatuaren meneko. l p u i nak egitura paraleloa d uenez gero 
usamaren antzera emakumea ere haurdun egotea espero gen u ke eta ez da  hala .  
E makumea grina baxue n  menpe dago eta umekia hi l  zaio edo du . . .  batek daki.  Bes
te emakume bat aipatzen da, hau bai haurd u n  era abortatzeko asmo nabariekin:  

"U me galdu bat lurpcratu da u emakume batek. Berc sabelean dau oraind iño bes
te batek, baiña prest lurperatzeko" ( IAAM, 47) 

Beraz, emakume garbia i nozen tziaren eta bertuteen mirai la dugu. U sama h ego
ak zabal ik  dantza egitea nabarmenegia gerta da itekeen arren eta u sa i ra hari begira 
egotea l i zuna, askoz ere okerragoa da gizonen jokabidea, grina i rr itsak, pornografia 
era masturbazioa gustuko baitituzte guztiek. 

"Muti l  bat eta neska bat da u de irudi  nabarmen batzuen azpian.  Sorki zahar bat 
bezala darabil mutilak neska. Sin u ganorabakoak egiten ari da neska gangar bat muti l  
baten aurrean. Bakarrezko l i zu nkeriak egiten ar i  da,  haiek ikus i rik, beste mut i l  bat" 
( lA, 53). 

Sexu bereko bi  gizakien arteko harremanei  dagokienez, Zarate harr itzen da: 
"gizonezko b i ? " .  Homosexua l i tatea e re ez d u  onartzen. Usoaren munduan hau ez 
omen da gertatzen. Usoen munduan harreman guztiak "berezkoak" dira eta berez
kotasuna da berak onartzen duen bakarra: 

"l\lai tekeriak egiten dabi lz  gizonezko bi; besarka eta mosuka andrazko bi ere" 
( IAAM, 47). 

IA-n harridura sentsazio hori argiago nabaritzen da: 

"Maitemindurik gizonezko bi .. . G izonezko bi? Baita andrazko bi ere; maitemin
durik dagoz andrazko bi ere. Besarkatu egin d i ra gizonezko biak.  Mosuka ari d i ra 
andrazko biak . . .  " ( lA, 53). 
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Dena den, jakin badakigu n atura uste dugun baino anitzagoa deJa era gure i ngu
ruan berezkoa dena bcste leku batean arrotz gerta daitekeela. U soen munduan gau
za bera suertatzen da. U so mota guztiak ez dira ikertuak izan eta haien mundu izku
tuaz gauza gutxi dakigu. Gerta l i teke, nonbait, usaitek e lkarri amodiozko dantzak 
egi tea eta kabi berean gaua igarotzea u rrumaka, kantu apal eta beti-batekoen ar
rean. 

E sanak esan, horrek ez d i o  alegien gaurkotasunar i  ezer kentzen, Zaratek abor
ruaz, sexuaz era amodioaz zuen ikuspu ntua 1 975eko gizartean gehien hedatuena 
zegoena zen .  Diktaduraren garaiko sexu errepresioaren eraginak gizarte osoa bete 
betean harrapatu zuen. Zarateren heriotza frankismoaren heriotzarekin batera ger
tatu zenez ez zuen ast ir ik izan ideia horiek berrikusteko eta b i rpentsatzeko. Gaur 
b izi izan bal i tz, ez zuen ha lakorik esango edo,  aski  z iur, beste era batera aza lduko 
zukeen. Arlo honetan eman zituen erantzunak gaind i tuak egon l itezke, haien galde
ren gaurkotasun a, ordea, ez. 

Honela bada, berezkoa zer den eta zer ez den oso ongi ez dakigun arren, " berez
ko berezkotasu n  zuzenaren l i lu ragarritasunean" ez garela bizi badakigu. Egia esan, 
Zaraterentzat amodio berezkoa eta zuzena begirunearen gai nean eraikitzen dena 
da,  maitaleen arrean zapalketa egoerak onartzen ez d i tuena.  Zapalkuntzak, d i ru 
beharrak, jan beharrak, emakume e ngainatuen esklabutzak, ust ia daitekeen hara
gitzat hartzeak. jazarritako inmigrazioak, bidegabekeriak, botereak hedatzen dituen 
d rogek era gai nerakoek, berezkoa ez den amodio mota bar e ragi ten d u re: gizonak 
emakumearen gainean ezarri duen zapalkuntzarena, prostitu zioarena, eta hori sala
tu beharra daga. 

"Diruz erosi dau ncska gaztc polit bat aberats batek" ( IAAM 48). 

Azken fincan, berezkotasuna zer den jakiteko adibideak ez d i tugu naturan bila
tu behar, gure jokabidean baizik. Idazlearentzat neskek min igona janztea, maki l l a
tzea edo antisorgai luak erabiltzea eta mutilek biluzir ik dauden nesken irudiak begi
ratzea era hazia aterarazi arte zakilari eragitea onargarria ez den arren, berezkotasu
naren gakoa hor ez dagoela oso ongi daki berak. Amodioa, askatasunera, berdi ntasu
nera, zuzentasunera eta maiteminduen zeruko ateetara h urbi ltzen bagaitu, berezkoa 
izanen da eta " maitaleak maitatua maitekiro maiteko" d u, baina infernuko galdare
tara garamatzala nabaritzen badugu,  sexuen arteko zapalketa luzatzen badu eta 
lohian murgil tzera behartzen bagaitu ,  orduan ez, horixe ez da  amodio zuzena iza
nen, ez eta berezkoa ere. Orduan, Zaratek erakutsi nahi  izan zigun bezala, gizakia
ren grina i rrits horiek ibai ertzeko zuhaitz kutsatuen antzera zikinak d i rela ohartuko 
gara, eta zuten "berezko edertasun ederra, liraintasun klorofi latsua" guztiz galdurik, 
perbertsio hutsak bi lakatu zaizkigula ulertuko dugu (cf. Umrm illeta).  

4.2. Bereko i keria 

M aitasun faltsua salatzeaz gainera, gu ahulon,  gizakion beste akats kontrairaul
tza i le  bat salatzen du:  berekoikeria .  Aske i zateko, zapalku ntzarek in  bukatzeko 
berezkotasunez maitatzen i kasi  behar dugula erakusteaz gainera, a urrera j oateko 
berekoikeria albo batera utzi behar dugula i rakatsi nahi du .  
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G i zakia,  berez, berekoia da, bekaiztia. Hori ez da ez txarra, ez o na. Halaxe da, 
besterik ez. Baina sentipen bortitz hori bideratzen ikasi behar d ugu gizartean bizi 
nah i  badugu eta, are geh i ago, ge ure burua zapalketa egoera batetik askatu nahi 
badugu. 

U me txikiak oso barneratuak d i  tu berekoikeria era bekaizkeria sentipen hauek, 
i rau l tzai le batek, berriz, ezin du bere b ihotzean horietarako lekur ik utzi .  Borroka 
kideen bizitza bere eskuetan dagoen bezala, berea haien eskuetan dagoelako. Garai
le eta bizirik ateratzeko denen elkar ekintza bateratua behar da, berekoikeriak bata
sun hori apur dezake eta heriotza dakar. 

Ni ez naz ztt ipu inean bere zorte rxarra de la eta gabarra bar kexu da. Haserre dago 
biziki ;  bere ikatz zama astu negia da, nonbait, ibaian gora j orzeko. I baiak entzuten 
d io  eta bere egoera okerragoa deJa ad itzera eman e re, ibaiak eraman behar bait itu 
gabarrak eramaten duen zama eta gamarra bera ere: 

"Zuk daroazun ikatz astun ori era zeu, biok zaroedaz ni k" ( I AAM, 73) 

Baina gabarrari hori zer inporta zaio? Bere arazoa besterik ez du ikusten: 

"Bai baiña, n i  ez naz zu" ( id . )  

H ala gertatzen zaio gizakiari behin baino geh iagotan,  bere z i lborrari begira luze 
egoten baita eta aurrera joan nahi badugu esnatu behar dugu eta bestea hor dagoela 
ohartu. 

5. E rresistentzia 

5 .1. Borrokalariak 

Ahularen akatsak eta miseriak ezagutu ondoren, ahaltsuaren nagusigoa onartzen 
d utenen erosotasuna salatu eta haien urrezko kaiolaren z i rrikituak miatu ondoren, 
ctsaiak hartu d uen herrialdean ezarri den bidegabekeria onartu ez eta menpekota
sunaren aurka, i s i lpean edo agerian, matxinatu d i re n  ah u len erresistentzia ere aipa
tu eta goraipatu behar da, ah u len arteko batzuk, zoroenak, ahaltsuari oldartu bait
zaizkio, galtzeko an i tz aukera dutela jakin arren .  Ekidozuko ostosmdia i pu inean 
ahaltsuaren paternali smoa eta inposizioa salatzen da. Babes emateko aitzakian kri
menak egiten d i tuzte, bai eta bere boterea bortxaz ezarri ere. 

I pu in  honetan espetxea erabi ltzen da iraul tza egiteko asmoa kentzeko, astaku
meen bur u t i k  ide ia  hori beh i n  betiko uxatzeko. Adierazpen askatasuna ukatu da 
Ekidazu n eta gezurraren, oinazearen, torturaren eta erai lketaren mendean bizi d i ra 
E ki dazuarrak. P iztiagatik datozen kanpotarrak, Aberetakoak, astategian sartu d i ra 
eta haiena dela a ldarrikatzen d ute. Kortazarrek aipatzen zuen nazio-zapalkuntzaren 
arazoari ekiten zaio alegi honetan, euskal astoak e rdal  pizt ien aurka jeikiko baitira, 
zezen larruko herriak euskal astategia beretu nahi baitu :  

"Orroeka era eupadaka, berealaxe eldu zirean astategira leoikume ta otsokumcok. 
Era ate-joka asi zirean. Gel di, ixi l ik era dardar bien bitartean astoak. Alakoren baten, 
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atea apurtu  ta barrura sartu zirean arrapaladan kanpatarrak. E ta erpakadaka ta aginka
daka astoak agurtu andaren, astategia eurena zala esan eben" ( IAAM, 54). 

E tsaiak sartu d i ra e uskal lurrean, arestian sartu ere, duela gutxi, era dagoeneko 
haiena dela esaten dure .  Astoek asrald i z  astaldi  hemen bizi i zan  d i rela d iote, beti  
egon d i rela hemen, i nork ez dakiela noiz sortu ziren, " los vascos no datamos" esaldi  
ospetsu h u ra gogora ekartzen dure eta "gu ez gara iñoizko" erantzun d iote otso argal 
batí asto guztie k  batera. Arestian sartu eta indarkeriaz gainera: tristura era beldurra 
hasi da hedatzen Ekidazun ( " lndarkeriaren indarra, indarbakoen negarra" ) era, era 
berean, egoera berriari moldatzeko batzuen gogoa, gorago a ipatu den kaiolan pozik 
bizitzeko nahia.  Asto batzuen bihotzetan, halere, "eziñegonezko kezka i raultzai l le"  
bar p iztu zen eta kezka horrek eraginda matx inada sortu z i ren Ekidazun eta "leoi
kume ta otsoku mez bete zan erri osoa" ( IAAM, 56),  hauek errepresio indarrak izaki. 

Ekidazuar batzuek, errebol tari gazteek, astotasunaren defentsan ostikoka atera 
nahi dure era hori ,  asto zaharrari, esperientziadunari, ez zaio ongi i ruditzen. Astota
suna astakeriarik egin gabe zaindu egin behar dela esaten die. Gazteek odol beroko
ak izanik zaharren eskarmenruaz ikasi  behar dure. Zaharrak borrokatzeko bid e zuze
na zein den erakutsi nahi die baina gazteek, jakina, ez d iote kasu hand i ri k  egiten.  
Trena eta autoa alegian gai honetan sakondu egiten da. Gazteak, usu, ez d u  zaharrak 
dakiena kontuan hartzen, baina gaztea ere zahartuko da egunen batean eta zaharrak 
egin zuen ibi lbide berbera jorratu beharko du. Horregatik, gure zaharrek bizi d uren 
esperi enrziaz i kastea oso gauza zuhurra da. 

E ki dazuko gatazkara i tzu l iz,  egoera zertan den jakin dezagun:  lehoiak noizbait 
astoenak izan ziren lurrak mcnperatzen d i  tu eta haserre eta tristerik dago astakume
ek i raultzari hasiera eman baitiote. Lehoiak ez d u  ulertzen gertatzen dena, astaku
meen arrazoiak ezin d i tu inolaz ere u lertu, berarentzat eskertxarreko seme-alabak 
d ira, bera haien a itatzat hartzen baitu bere burua: 

"Badakizue gure Lcai Jau na asarre dena. Errazoiz gai ñera ! Bai arixc ! Aita an batck 
baiña m ai teaga gaitu guztiak eta gure bakc ta zariana gura dau. Berau dagu gure 
benetaka serbitzaria, aberetarren serbitzari leiala, serbitzarien serbitzaria . . .  Aska sufri
d u dau aspaldian arrexegaitik. M l nduta daga ... " ( IAAM, 59). 

Serbitzarien serbitzaá i pu inean gertatzen den bezala, hemen ere zapaltzai learen 
paternal i smoa agerian geratzen da. Zapaltza i lea etek in ik  ateratzera eta lapurtzera 
etorri beharrean zerbait ematera etorri deJa d irudike. H aren interesen aurka aritzen 
d i ren talde  antolaruen ekintzak deitoratzen di tu era horiek berehalaxe espetxera
tuak eta epairuak izango d i rela agindu ere: 

"Baiña gure Lcoi Jau na lagun ta jarraibide dagularik, laister azpiratu ta zapalduka 
ditugu gure etsai gaizta banaka arreek, eta i l  egin bear badira, i l  eginga daguz. Bakai
tzak berea, eta bakaitzari berea . . .  " ( IAAM 60). 

Arazo berberak gertatzen d i renean h i tz berberak eta jokamolde berberak errepi
katzen d ira. Deja v u  sentsazioa hedatzen da  orr ialde hauek i rakurtzean erab i l tzen 
d iren h itz horiek eta jokamolde horiek ezagunak egiten zaizkigulako. I p u i nak mani
keoak d ira, bai ,  ba ina hezurrezko eta haragizko j endearen jokaera halaxekoa da  
askotan: errealitateak berak ere manikeoa de Ja  dirudi .  
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Astar asroaren semea atxi lotu a  izan zen era besre astakume batzuekin batera 
"otso-abi" batera eramana ere bai. H ortik gutxira, Beñat Etxepareri gertatu zitzaion 
bezala jau nak b idal itako eskutitz (erpatiz edo ankatitz) bat iritsi zitzaion. Abereen 
jaunaren guruna "aberelkarte" baterako deia zen era bertan Astarri joateko gonbida
pena luzatzen zitza ion.  Astamak ez joateko esan zion astaitari baina honek joatea 
e ra bakitzen du "Badaezpadan joan oba. Osterantzean . . .  " ( IAAM, 58), "Va l inetan 
ioan ezpaninz, oguenduru n invaten "  (Linguae Vascottum primitiae) .  Beraz, asta i tak 
"ogen ik  ez zuela  ongi egitez bertzerik" lehoi jaunak deituriko b i lerara joan zen. 
Astar gaixoak "jakin izan balu gauza no la j inen zen . . .  " ,  baina hara bertaraturik mal
tzurkeriaren era gezurraren hatzaparretatik ezin izan zuen i hes egin. Azeriak, lehoia
ren konrsei lari zenak, astaitari bere iritzia beldur gabe azal zezan eskatu zion, ez zi
tzaiola deus ere agituko: 

"Bi ldur? Zeren bi ldur baiña? E san, astar. Esan esatekoa, b i ldurr ik gabe" ( IAAM, 
6 1 ). 

Astaitak lehoi  jaunaren e ta azeriaren hutsak a ipatu zituen, asro e n  berezko era 
legezko eskubideak ere. Honela, berak jakin gabe, bere herio epaia sinatzen ari  zen. 
Batzarra lehoiaren hitzaldiarekin bukatu zen, bertan gogorkeriaren kontra gogorta
suna erabi l tzeko beharraz aritu zen, era preso hartuak izaren ziren horien sakabana
tzeko edo torturatzeko beharraz ere bai: 

"Arrapa tu, ba, doil lorrok ta u rrutiratu !aster edo apurtu bizkor bizkar azurrak mal
tzur zantarroi" ( lAAM , 62) 

Senideei  malkoz bete zitzaizkien begiak astakumeak urrun zitu ztelar ik.  Gaua 
baino lehen Astar batzarretik joan zen baina ez zen etxera iritsi . Goizaldean aurkitu 
zuten hi lotza, bide bazterrean.  Bereterretxen kha�ttoriaren azken i rudi  berbera datar 
burura. 

Astaita h i l  da, astakumea preso dago, baina astamaren sabelean astakumetxo bat 
hazten ari da  era alegi honen moralak zera d io: Ekidazuko arazoei  irtenbidea ema
ten ez bazaie, beti egongo d ira asto matxinatuak E kidazun. Batzuk ora indik ez d i ra 
JalO. 

5 . 2 .  Presoak 

Arrakarirett biurritastma ipuinean arrantzaleen sarean erori den amuarra in  batek 
ez du egoera onartu nahi era ahalegin guztiak egiten d i  tu saretik ihes egiteko. Pre
soak ez d itu gati butasun bald in tzak onartzen e ra azken u nera arte aske izateko 
borrokan ari da. Matxinatua l ibre zegoenean, erreboltatua espetxean ere. B idegabe
keriarekin eroso bizitzera oh itzen d i re nak, bidegabekeriak joak izan dai teke luzaro 
gabe. Sarean gustara daudenak era loditzen ari diren amuarrainak arrantzaleen sabe
Jetara igaroko d i ra goiz ala berandu. I ba i  bateko amuarrainak sare batean h arrapa
ruak i zan d ira era arrantzaleek hor  d i tuzte hand i agoak izan arte. Arrankari izena 
duen am uarrainetako batek ez d u  e l i kagairik onartzen era nolabaite ko gose greba 
bati ekiten dio. Gainerako amuarra in  guztiek, lagundu nahi  baitute, jarrera alda 
dezan eskatu era bizirik i raun nahi badu jan behar duela esaten d iote. Berak, halere, 
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ez die  kasur ik egingo eta bere jarrera azken ondorioetara eramango d u .  l tx ia ld iko 
lagunentzat borroka hori a lferrikako lana da, baina bera h arro dago: 

"-Alperreko biurrikeria da zurea, Arrankari. Ez dozu ezer ere lortuko orrela. Alpe
rreko bi urrikeria . . . ! 

- Edo biurritasuna" ( IAAM ,  1 2 1 ). 

Gosez h i l  daitekeen arren ez d u  bere seme-alabak sarean ja iotzerik nahi ,  ez eta 
bera bezalako p resoak izaterik ere, eta aurrera jarrai tzen d u geroago eta argalagoa 
egiten, marasmoraino iritsiz.  Arrantzaleak beren amurrain lodituak hartzera joaten 
d i renean bat falta zaie, Arrainkari. Sareko zulo txikietatik irristatu eta i hesbidea aur
kitu zuen, hain argal zegoen eta. 

''-Baiña zergair ik ez dozu jaten, ba? -esa ten eutsen bes tea k. 
- N i  k ez dot e m en bizitzerik gura. 
- Txarto bizi zara ala? 
- Bai. 
- Zer falta jarzu, ba? 
- Askarasuna" ( I AA!'vl, 1 20).  

6. Zarateren aukera 
Nahiz  eta ordu guztiak i ra u pen berekoak izan, o inazez biz i  izandako horiek 

pozez bizitu takoek baino askoz ere luzeagoak ematen d ute.  Pozordu eta ¡lfilloldu 
i pu inean gizakiak sent i tzen duen mi na, gure h erriak jasaren d uena, m u nduan 
hedatzen ar i  dena, luzea de Ja  esaten da. 

"- Baiña ez aal dakizu, M i nordu, bardiñak garana? Esakera danez: ordua ordu. 
- Bai baiña . .  . 
- Bai  baiña . . .  , zer? 
- Esan csan, ia, gizonei" ( !AAM, lStl) .  

Oinazeari amaiera jartzeko ordua da. Gizaki bakar bat oinazez balego ere, orduak 
berd in  luzaruko l i rateke, izaki bakar bati egiten zaion kaltea izaki guztioi egiten zai
gu lako. Oinaze orduak, m i n  orduak l uzeegiak izan dira eta badira h onezkero. M i na 
sendatzeko beharra dago ahal ik eta lasterren, munduan eta etxean, kanpoan eta gure 
baitan, poz orduak geroago era geh iago izan daitezen, poz ord uek m in orduak ahanz
tera eraman gaitzaten. 

Zarateren aukera oso garbia izan zen: aztore izan baino lehenago bi ldotsa izan 
nahi zuen. " E z  d ut  nah i izan/ aiztore,/ aiztorearen/ gaizkide" ( IA. 1 1 1  ) . Usoak erail 
baino lehenago, heriorza nahiago zuen. Aztorea izanez gero, boterea zukeen, baina 
halaber, zital bi lakatuko zatekecn. Ahu la izan nahi zuen, bi ldotsa, nahiz eta mindu
rik bizi .  

B izitza gauza guztien gainean maite zuena gaztc hi l  zen. Gaztecgi. Bizitza ken
tzea bide okerra zela aldarrikatzen zuen bere alegieran, Bilrlotsaren abestiaJJ espreski: 
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"Ez dot gura, ez, 
i l terik; 
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i raun gura dot 
bizir ik; 
baiña bi ldots, neu, 
izanik, 
naiz eta bizi 
mindurik. 
Biz i  gura dot 
ni  k ere, 
bizi, izanik 
ongil le. 
Ez dot gura izan 
i l tzail le, 
neu i l tea da 
ta obe" ( IAAM, 1 7 1 )  

Saina gazteek ez z ituzten zaharraren h i tzak e ntzuten. S izitza maite zuen biziki, 
etsaiena berdinki.  
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