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Imanoli esker hasitako abentura,
Xuhar eta Andonirentzat.



1
SALTXITXA ITXURAKO ARRAINAK

Saiatu zarete inoiz arraintxoak marrazten?Jakingo duzue orduan ez dela batere lan erraza.
Xanari arrainak saltxitxa itxurarekin ateratzen

zaizkio, edo hori da berak pentsatzen duena be-
hintzat.
Xana ez da oso ume luzea, ez da semaforoak

bezain luze behintzat. Baina ez da txiki-txikia ere,
sukaldeko goiko kaxoira erraz iristen da eta. Ez
dago gizena nahiz eta txokolatea eta txorizo pan-
plona oso gustuko dituen. Ezta argalegia ere, praka
bakeroak lotu eta ez baitzaizkio orkatiletara eror-
tzen. Begiak borobil-borobilak ditu; eta bi begien
artean… Ai ene!… ba al dakizue zer daukan bi be-
gien artean?



SU DU RRA
Alegia, Xana 8 urteko beste edozein ume be-

zalakoa da. Eta ume guztiei bezala egunkaria ira-
kurtzea eta hortzak garbitzea gustatzen zaio.
Ez ba! Ume guztiei bezala, gehien-gehiena, jo-

lastea gustatzen zaio.

Azkenaldian, ordea, ez dabil oso gustura, nahiko
triste sentitzen da egia esan. Gertatzen zaiona da
ikusten dituela beste guztiak bera baino indar-
tsuago, ikusten dituela beste guztiak bera baino az-
karrago, bera baino argiago, altuago, ausartago,
politago, trebeago.
Inbidiaz ikusten du Izarne ondoko gelakoak

nola egiten duen korrika eskaileretan gora, binaka
igotzen dituelako eskailerak eta berak, ordea,
banan-banan igo behar izaten dituelako estrope-
zurik egin nahi ez badu. Asko gustatzen zaio nola
irakurtzen dituen ipuinak bere anaia Xabik, Basa-
jaunen ahotsa izugarri ondo egiten duelako. Eta
maite du nola margotzen duen itsasoa bere lagun
Malenek.
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Malenek munduko itsasorik politena margo-
tzen du, argitsua, arraintxo txikiz betea eta itsa-
sontzi pirata beldurgarri bat eta guzti!
Baina berari itsasoa ilunegia ateratzen zaio,

bere arrainek saltxitxa itxura dute eta itsasontzi pi-
ratak… Ai! Itsasontzi piratak beldurra eman be-
harrean, txalupatxo bat dirudi.
Horregatik, eskailerak korrika igotzeari utzi dio

Xanak azkenaldian, ez ditu lehen bezain beste
ipuin irakurtzen eta bere margoek denbora gehiegi
daramate estutxe barruan.
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2
TXIRRISTA BABESLEKU

A stelehen goiza da gaur eta Xana ikastolan
dago. Pasillo guztia zeharkatu eta eskuinal-

dean gelditzen den gela da berea. Azken aste haue-
tan marinelei buruz ikasten ari dira eta leiho
ondoko mahai batean eserita dago, Malen ondoan
duela. Kontzentratuta dabil margotu berri duen
balea bat guraizeekin mozten, eta andereñoak gal-
detu dio:
–Xana, irakurriko diguzu mesedez arbelean jar-

tzen duena?
–Eee… ba ba… bai –erantzun du Xanak ur-

duri, baina ez da irakurtzen hasi.
–Hasi zaitez ba! –andereñoak berriz.



Xanak irakurtzen hasi nahi du, baina ezin du.
“Ez dut ondo irakurriko”, pentsatu du, “ez dut
ondo irakurriko, ez dut ondo irakurriko”. Albo ba-
tera begiratu eta Malenen begiradarekin topo egi-
tean, gehiago urduritu da. Ingurura begiratu, eta,
denak berari begira daudela ikusi duenean, are ur-
duriago jarri da. “Ez dut ondo irakurriko” hasi zaio
errepikatzen bere buruari behin eta berriz. Hain-
beste aldiz pentsatu du hori, non azkenean, guztiz
etsita, aulkitik salto egin eta gelatik korrika atera
den, negarrez.
Pasilloa zeharkatu du ahalik eta abiadura han-

dienean eta kanpora atera da. Jolastokira iritsi de-
nean, txirrista azpira sartu eta hantxe gelditu da
bil-bil eginda, burua belaun artean sarturik eta ne-
garrari eutsi ezinik.
Txirrista azpiko toki hori berezia eta kuttuna

izan da beti Xanarentzat. Hiru urterekin, korrika
ari zela erori eta konturatu zen txirrista azpialdean
azenario irribarretsu bat zegoela marraztuta. Hain
zen barregarria azenario hori, hartutako mina
pixka bat arindu zitzaion. Egun hartatik aurrera,
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Xanak toki hori bilatzen du hobeto sentitu nahi
duen bakoitzean.
Azenarioari begira jarri orduko, andereñoa

azaldu da txirrista ondora, ederki ezagutzen baitu
Xanaren babeslekua.
–Zer gertatzen zaizu, Xana?
–Ez dakit. Ez dut hitz egin nahi –esan du

Xanak ahapeka, begirada azenariotik kendu gabe.
Andereñoa pentsakor gelditu da une batez, eta

azkenean esan dio:
–Ondo da, ez dugu orain gertatutakoaz hitz

egingo nahi ez baduzu. Baina zer iruditzen, zure
etxekoei deitu eta egoera azaltzen badiet? Horrela
lasaiago zaudenean beraiekin hitz egingo duzu,
ados?
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Xanak ez dauka oso garbi etxekoekin gaiaz hitz
egin nahi duen edo ez, baina une horretan bakean
uztea nahi duenez, baiezko keinua egin dio bu-
ruarekin andereñoari.


