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Arratsalde dibertigarri bat
IZASKUN LÓPEZ DE VICUÑA LÓPEZ
Lehen Hezkuntza Akzesita

Iruñeko Axular Ikastola

—Naroa! Itzali telbista!
—Naroa! Dagoneko bi ordu daramatzazu telebistaren aurrean!
—Naroa! Zenbatetan esan behar dizut gauza berdina? 
Naroa oso aspertuta dago gaur. Bero handia egiten du kanpoan, 

baita etxean ere. Uztailaren bukaera da eta urtero bezala, Sanferminak 
bukatu bezain laster bere lagun gehienak oporretara joan dira. Aurreko 
urteetan beste lagunen bat geratzen zen, baina aurten denak joan dira. 
Lagun guztiak kanpoan ditu.

Naroak telebista itzali du eta oinak arrastaka aitarengana hubildu 
da:

—Aita, nirekin jolastu nahi al duzu?
—Sentitzen dut, maitia. Baina gaur oso nekatuta nago, beroa, 

lana… badakizu, ezta? 
Pentsatzen ari nintzen ohean etzan eta lokuluxka bat egitea.
Naroa triste geratu da. Bere gelatik soka saltoa hartu du. Sukaldean 

sartu da, zerbait egiteko asmoz. Gozoki poltsa bat aurkitu du eta bere 
patrikan sartu du.Gatzontzia eskuan duela, Ritak, bere txakurrak, 
sukaldeko atean kox-kox egin du. Irten nahi du. Agian pixa edota kaka 
egin nahi du. Naroak atea ireki dio. Bapatean, txakurra bizkor atera 
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da baina ez da geratu lorategian. Salto eginez, aurrera jo du. Naroa, 
hori ikustean, bere atzetik hasi da. Deika eta deika baina kasurik ez. 
Ritak aurrera jarraitu du. Baso batean barruratu da. Sekulan egon 
gabeko tokia da hura. Zuhaitz altuak daude. Akaso animalia basatiak 
topatuko ditu. Aldiz, ezin da gelditu. Rita aurrean dago. Haitz handi 
baten ondoan geratu da. Arnasestuka bere ondora iritsi da Naroa. 
Txakurrari errieta egin dio. Supituki, han eskegita zegoen paper batez 
ohartu da. Eskuratu du. Mapa bat da.

«Bizar Berezia pirataren altxorraren mapa duzu eskuetan, 
Segi bertan dituzun arrastoak eta zurea izango da.»

Uf! Lehenengo pistak izutu du baina aukera hori aprobetxatu behar 
du. Naroari abenturak gustatzen zaizkio. Ez da beldurtia, Rita aldiz 
bai. Horregatik Naroa aztarna irakurtzen hasi denean («Tigre beltzak 
asko daki, aurkitu eta azkarra izan»), Rita dardarka hasi da.

—Ez zaitez ikaratu, Rita. Nirekin zaude. Joan gaitezen tigrearen 
bila.

Oihan barrenean sartu dira. Bi bidexka aurrean dituzte. Zein jarrai-
tu? Zozketa egin ondoren ezkerreko bidea segitu dute. Orroa ozen bat 
entzun dute. Tigre itzel bat atera zaie. Rita eta Naroari begira dago. 
Begirada zorrotza eta beldurgarria du.

—Gozokiak! Gozokiak! Non demontre ditut gozokiak? –oihukatu 
du Naroak.

Poltsikotik gozoki poltsa atera du, tigreari gozokiak bota eta hau arin 
jaten hasi da. Honek ez du beste pista bat emateko asmorik. Hori dela 
eta, Naroa atzeraka hasi da, enbor batekin oztopatu eta erortzekotan 
egon da. Bira eman eta agudo ihes egin du handik. Atzera begiratu 
gabe, korrika iraundu dute denbora luzez. Tigrea euren atzetik ez 
dagoela pentsatuz, platanondo baten azpian gelditu dira. Han eseri 
dira biak. Halako batean, banana bat erori da. Azalean zerbait idatzita 
dago:

«Zuhaitz altuenera igo eta handik salto egin. Molda zaitez minik ez 
hartzeko».
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Inguruan begiratzen hasi da. Zerura goratu du burua eta han ar-
bolarik altuena ikusi du. Igotzea ez zaie zaila egin. Baina nola botako 
dira biak? Orduan konturatu da, gozokiak bota dituenean, poltsa bere 
poltsikoan berriro gorde du. Zarama ez dela lurrera bota behar aski daki 
eta. Poltsa atera du, bi aldetatik hartu du. Bat, bi… hiru. Parakaidas 
bezala erabiliz lurreratu dira. Urrutitik ahots arraro batek esan du:

—Bigarren pista bete duzue! Halere, beste bi falta zaizkizue! Itxoin 
bertan! Norbait etorriko zaizue!

—Ongi! Seguraski altxorra ematera! –hitz egin du Naroak.
Ritak hozka egin dio prakari. Zerbait esan nahi dio. Naroa askatzen 

saiatu da baina Rita ez da geratu.
—Baino…baino…Naroa, pentsatu pixka bat. Artean bi arrasto 

falta dira! –Ritari begira ulertu du. Altxorra oraindik ez–. Beraz, nor 
etorriko da bila?

Ritari ileak tente ipini zaizkio. AHHHHH, PIRATA!!! Laster 
Naroak gatza hartu eta pirataren begietara bota du. Gizonak jauzi 
bat eman eta korrika aldegin du handik. Naroa parrez hasi da. Pista 
bakar bat gelditzen zaio. Non egongo da? Piratak ihes egin duen tokira 
itzuliz, lurrean idazki bat ikusi du.

«Urruti iritsi zarete. Hurbil duzue altxorra baina
horretarako busti behar duzue.»
—Busti…? Busti?… Badakit! Nire ustez erreka zeharkatu behar 

dugu –mintzatu dio Ritari.
—Baina ibaia oso zabala da eta arrain arriskutsu asko egon dai-

tezke.
Halako batean zuhaitz enbor bat ikusi dute errekatik jaisten. Agudo-

-agudo igo dira.
Korrontea ez doa azkar. Eskuen laguntzaz beste aldera pasatzen hasi 

dira. Baina… enborra geratu da. Muturrez aurrera ia jausi dira. Badi-
rudi enborra sakonean trabatu dela. Ibaian beste zerbait mugitzen ari 
da. Naroak zuhaitz baten azala dela esango luke. EZ! EZ! Krokodilo 
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bat da. Beraiengana doa. Naroa orain beldur da. Errekatik berehala 
irten beharra dute, bestela… Alde batera eta bestera begiratu du. Ez 
du ezer aurkitzen. Halabeharrez, lepoan zintzilik daraman sokak kol-
petxo bat eman dio aurpegian. Egia da! Bizkor-bizkor sokaren mutur 
bat beste aldera bota du. Baina ez da ezertan lotu. Bigarrenez saiatu 
da. Bai! Zuhaitz baten adarretan trabatuta geratu da. Naroak indarrez 
heldu dio, Rita bere sorbaldan jarriz eta bultzada eginez, beste aldera 
salto egin du. Lurrean etzanda geratu dira. Zoriona izan dute! Soka 
askatzen hasi denean, sasi batzuen atzean kobazulo baten atea somatu 
du. Sartu dira eta iupiii! Altxorra hor dago. Kutxa batean dago. Asko 
pisatzen du, baina berdin da. Sokarekin lotu du eta arrastaka atera du 
kanpora. Oihana zeharkatu dute. Oso pozik doaz biak. Berriro basoan 
daude, bidexka jarraitu eta laster bere etxera ailegatu dira. Sartzean 
aita, esnatu berria, aurkitu du.

—Zer, Naroa, jolastuko al gara?
—Ez da beharrezkoa aita. Irudimen pixka batekin Rita eta ni lora-

tegian jolastu gara. Naroak badaki dena bere irudimenean gertatu dela. 
Neka-neka eginda ohera joan da. Bihar beste egun bat izango da.


