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I 
 

HISTORIA PIXKA BAT 
 

300 urte igaro dira eta oraindik bizirik nago. Lehenik, neure  burua   

aurkeztuko dut, Alexander Serlik naiz, eskoziarra, Largon jaio        

nintzen 1676. urtean eta benetako ROBINSON CRUSOE naizela     

errebindikatzen dut. 1704.ean irla batean utzi ninduten, nire          

eskuetan arotz lanabes gutxi batzuk, eskopeta bat,  bolborazko 

kupela bat eta nola ez...Biblia, nire lagun   aldentezina, eguerdiko 

ordu luze beroetan  nire begiak etsi eta loak hartzen ninduen arte 

irakurtzen nuena..., soilik nituelarik. Irla honek "Kanporagoko irla" 

zuen izena, Juan de Fernandez uhartedian kokatuta, Txileko    

kostaldetik 670 bat kilometrotara. 1966.ean irlari izena aldatu eta 

"Alexander Serlik irla", eta   ondoko "Barrurago irla"ri "Robinson  

Crusoe irla" jarri ziotelako harro nago. Nire omenez burnizko          

estatua egin zuen artistari eskertuta nago, hala ere, uste dut doto-

reago egin izan zezakeela. 
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1708.eko udan, erreskatatu ninduten eta Largora itzuli nintzen    

bizitza berri bat hasteko. 5 urte pasata eta bi ezkon-porrot jasanda,            

bakardadea faltan botatzen nuela konturatu nintzen, nire ahun-

tzak, nire lanabesak, nire egurrez, lastoz eta platano hostoez egin-

dako txabola. Hain larri eta estresagarri den mundu zibilizatutik 

alde egin nahi nuela konturatu nintzen, lan gogor eta gaizki ordain-

duetatik, zailtasun ekonomikoetatik..., beraz, bitan pentsatu gabe, 

irlara  itzultzea erabaki nuen. 

Emen hasten da nire abentura. Lanean hasi nintzen, benetan behar 

nituen gauzak idazten hasi nintzen. Irlan nire ondasun guztiak  

zeuden. Janariarekin ez nuen arazorik izango basafruitu, anana eta 

platano ugari daudelako eta ehiza errezki egin nezakeen. Soka 

batzuk eramango ditut etxea hobeto eraikitzeko, bi katu sagu     

madarikatu izurritea akatzeko, bi bolbora kupela, nire eskopeta leial 

eta    aldentezina eta hamar ron kutxa, horrekin aski dut. 
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II 
 

IRLARA ITZULERA 
 

Porturantz abiatu nintzen irlatik salbatu ninduen Woodes Rogers    

kapitainaren bila eta, kaia osorik ibili eta gero, hantxe zegoen, bere 

itsasontzi dotorearen popan. 

- Egun on Rogers kapitaina- esan nion. 

 - Selkirk jauna!! aspaldi elkar ikusi gabe, zer moduz doakizu?          

ezkondu al zinen? 

- Ongi, mila esker, bitan ezkondu nintzen baina ez dut zorterik izan 

eta... 

- Ez esan, badakit, lan bila al zatoz? kontramaisu bat behar dut. 

- Zurekin hitzegitera nentorren baina ez lanagatik, irlara itzuli nahi  

dudalako baizik. Hegoaldeko itsasoen bidea oraindik egiten al duzu? 

Momentu hartan barregureak jo zuen kapitaina, neri ez zidan       

batere graziarik egiten... halako dibertsioaldia pasatzea luzez      

itxaron  ondoren, zera galdetu zidan: 

- Barkatu, aspaldi ez nuela hain gustora barrik egiten. Erotu al zara? 

zentzua galdu al duzu? zergatik holako erabakia? 
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- Bakarti, betizu eta marmartia bihurtu naiz, eta itzuli nintzenetik, 

ez naiz zibilizaziora egokitzen.Nahi baduzu kontrata nazakezu eta       

"Kanporago" irlara iritsi arte egingo dut lan. 

Rogers kapitainak eskua kokotsera eraman zuen eta pentsatzen 

zuen bitartean hura behin eta berriz zapaltzen zuen... 

- Irlara berriz itzultzeko zure erabakia onartzen dut! Urrezko   dobloi 

baten erdia, kobrezko lau bat dobloi, ordainduko dizut. Bihar, 

goizean goiz abiatuko gara hegoaldeko itsasoetarantz.  Azkar    

prestatu zure hornidurak. 

- Bai nire kapitaina!- hots egin nuen, hau miseria kobrezko lau       

dobloi, pentsatzen nuen bitartean, baina, zer inporta zitzaidan.    

Lasterka joan nintzen etxera prestaketak bukatu eta atsedena    

hartzeko, biharamunean izango zen egun handia. Gau txarra pasa 

nuen, ezin izan nuen lorik egin ordua pasako zitzaidala pentsatuz, 

eta azkenean bi orduz lo egitea lortu nuen. Lasai-lasai altxatu       

nintzen ohetik eta gosaltzen nuen bitartean, tristuraz begiratzen 

nituen gauza denak, uzten nuen guztia gogoratuz.Banekien ez 

zegoela itzultzerik. 

Goizeko seietan ontziratu nintzen Rogers kapitainaren galeoian eta 

hegoaldeko itsasoetarantz abiatu ginen. Nire kalkuluen  arabera, 

hogei egunen buruan iritsiko ginen "Kanporago" irlara. Nire lana 

kapitaina eta tripulazioaren arteko bitartekoa izan eta                      

itsasontziaren hein ona ziurtatzea zen. Egunak gutxi gora beherako 

lasaitasunez pasatzen ziren, aire korronteetaz baliatzen  
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ginen zorte onez genbiltzan, urak bare zeuden eta eguraldi onak      

laguntzen gintuen. Zoriontsu nintzen, ortzemuga begiratzen nuen   

lema eutsi eta iparrorratza etengabe kontrolatuz, metro bakarra 

ere ez desbideratzeko. Egun batean kapitaina hurbildu eta zera 

esan zidan: 

- Serlik jauna, pentsatzen ibili naiz zure irlara itzulera benetan          

zibilizaziora egokitzen ez zarelako ote den. Ez al dago beste             

arrazoirik? 

- Ez Rogers kapitaina- erantzun nion ahots egiati eta erabatekoaz. 

- Ez dago zibilizaziotik aldentzea baino beste arrazoirik, zergatik      

galdetzen didazu? 

- Mmmm...., Serlik jauna, Juan Fernandezen altxorra irlan                

ezkutaturik dagoela zurrumurrua dabil, seiehun urre kupel  daudela 

diote, hamabi papa eraztun eta Inperio Inkako hainbat altxor. Ziur 

zaude honi buruzko ezer ez dakizula? Irla oso ongi ezagutzen         

duzulako diotsut. 

- Bibliagatik zin dagizut ezer ez dakidala kapitaina, irla  ezagutzen 

dut eta inoiz ez dut ezer susmagarririk ikusi. -erantzun nion    

zintzotasun osoz. 

- Ongi da Serlik jauna, sinisten dizut, pertsona jatorra zara eta ziur 

nago kontuan hartuko ninduzula altxorra aurkitzeko. 

- Jakina! zalantzarik gabe, irlatik salbatu ninduzun, zurekin zorretan 

nago! 
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- Ez didazu ezer zor Serlik jauna, lemari begira jarraitu iluntzerarte, 

eguzkia ezkutatzean txanda hartuko dizute, nire gelara noa mapan 

bide egokian gabilela ziurtatzeko. 

- Bai jauna! Zure aginduetara! 

Ortzemuga aldi-aldi begiratzen jarraitzen nuen eta nire zereginetik 

distraitzen, Juan Fernandezen altxorrean pentsatzen hasia nintzen. 

Neure buruari galdetzen nion non egon zitekeen, zein                     

hondartzetan, zein txokotan. Egunetan zehar ezin nuen beste    

ezertan pentsatu, ezinezkoa zen hainbeste zuhaitz, sastraka eta 

hondartza  kilometrotan ezer aurkitzea... baina bat-batean ehizatu 

nuen lehenengo auntza etorri zitzaidan burura. Zuhaixka      

batzuekin estalirik zegoen arrail batetik atera zen, bertan sartu  

nintzen kuxkuxeatzera eta ilun zegoenez, izututa alde egin nuen, 

bakarrik ahuntzak zidan   axola.  

- Alexander altxorra bertan dago! Alexander altxorra bertan dago!-

errepikatzen zidan buruak behin eta berriz. Iritsi eta  tortura            

sikologiko horrekin bukatzeko gogoa nuen. 

19 egunen buruan banekien irlara iristen ari ginela eta ortzemuga    

aldi-aldi begiratzen hasi nintzen berriro eta handik hiru ordutara 

"Kanporago" irlaren zilueta ikusi nuen. Izugarri hunkitu nintzen. 

Horrenbesteko denbora igarota nirea sentitzen nuen, nire irla zen, 

lurra zapaldu eta muxukatzeko gogoa nuen. Nire etxeko  

oroitzapenak zetorzkidan, nola egongo zen? eta nire lanabesak? 

egia esan ez  ninduen   asko   kezkatzen,   astia   neukan   dena 
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     konpondu   eta  antolatzeko. Momentu hartan kapitaina etorri eta 

zera esan zidan: 

- Zure ordua iritsi da Serlik jauna. 

Aurpegian tristura nabari zitzaion eta hasperen luze baten ondoren 

zera erantsi zuen: 

- Kargatu zure gauzak txalupan, marinelek irlaraino eramango           

zaituzte. Zorte ona opa dizut. Nahi al duzu bisitan etortzea 4 urte    

barru? 

- Kapitain haundia zara! oso ongi portatu zara beti nirekin eta noski 

baietz! nahi duzunean etor  zaitezke bisitan! Agur Rogers kapitaina! 

Bostekoa eta xerazko besarkada eman genion elkarri, agur tristea 

izan zen. 
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III 
KANPORAGO IRLARA HELDUERA 

 

Nire kideek irlan utzi ninduten, nire ondasunak deskargatu              

genituen eta ospatzeko ron botila bat edan nuen. 

- Ongi etorri etxera Alexander!- esan nuen gehiegizko tragu batzuk 

hartuta- orgatilla bat eraiki beharko dut merkantzia guztia         

eramateko. 

- Nire burua orientatu nuen eta nire etxea bi bat kilometro hegoal-

derantz egongo zela suposatu nuen. Gauza   batzuk hartu eta  

hegoalderuntz abiatu nintzen. Hogei minutu ibili ondoren nire 

etxea ikusten hasi nintzen. Hunkituta, negarrez hasi nintzen. Iritsi 

eta atea irekitzerakoan asko desilusionatu nintzen. Etxea arean erdi               

lurperaturik zegoen, sabaia erorita, denboraren jarioa eta  

hurakanak zirela eta. 

- Ufff, zenbat lan dago emen! hots egin nuen. 

Beraz lanean jarri nintzen. Orduak pasa nituen area ateratzen,  

etxea garbitzen eta teilatua konpontzen. Behin bukatuta exeri  

nintzen eta bizkarra makurtutako palmondo batean finkatu nuen. 

Ron botila  eskuetan, Biblia irakurtzen eta itsasoa begiratzen  

emandako ordu  luzeetaz pentsatzen hasi nintzen, bista  

txundigarria zen. Denbora  luzez egon nitzen bertan, erlaxatuta,  
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bi orduren buruan, beste ron botila bat edan ondoren buru barruan 

kolpe batzuk sentitzen hasi nintzen arte. 

- Uste dut mozkortu naizela! Rona izugarri ona dago baina    

burukomina sortzen ari dit- marmarka hasi nintzen. Geroago  

konturatu nitzen  ez zela rona, kontzientzia baizik... zera esaten 

zidan: 

- Alexander, altxorra bertan dago! Alexander, altxorra bertan dago!- 

horrela behin eta berriz. Zipot egin nuen arte. 

- Ongi da, bihar kobazulo hori bilatuko dut eta altxor madarikatu 

hori aurkituko dut! orain utzi atseden hartzen, lo egin nahi dut! 

Hurrengo egunean, hamar orduz lo egin ondoren esnatu nintzen: 

- Aiiiiiiiiiiii! A ze ajea daukadan, buruko minez nago! Bainu bat  

hartuko dut eta eguerdian kobazulorantz abiatuko naiz. 

Irten nintzen eta basoen sastraken gainetik hiru orduz ibili ondoren, 

kobazulora iritsi nintzen. Hain txikia zen sarrerako arraila,            

denboraren jarioaren eraginez zuhaixkez estalirik zegoela. Behin 

barruan argi-zuzi bat piztu eta oso ilun zegoen putzu batera iritsi 

nintzen. Argi-zuzia alde batetik bestera mugitu nuen eta zerbait 

disdiratzen ari zela ohartu nintzen. 

- Urrezko txanponak dira!- pentsatu nuen.- Hor dago altxorra!- ohiu 

egin nuen pozez. Kontu handiz jeisten hasi nintzen eta... 

- Ahhhhhhhhh!- izututa egin nuen oihu. Gogoratzen dudan bakarra 

irristatu nintzela eta putzura erortzen nintzen bitartean, putzuko  

aldeetako batekin buruan kolpe bat hartu eta konortea galdu nuela 

da. 
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IV 
                         LORATEGI BIRTUALEAN        

Ikaratuta esnatu nintzen gertatutakoa gogoratzen. Txundituta        

begiratu nuen inguruan neukana, kolorez beteriko lorategi eder 

bat. Sekula ez nuen holakorik ikusi. Altxatu nintzen, buruan  kolpe 

batzuk eman nituen, begiak igurtzi nituen halako paisaia benetakoa 

edo ametsa zen ikusteko eta zera esan nuen: 

- Dena egiazkoa da! bizirik nago! non nago? nola etorri naiz             

honaino?- mila galdera egin nion nire buruari eta ez nuen  erantzun 

bakar bat ere aurkitu. Nire egoera berria asimilatzen hasi nintzen, 

axola zitzaidan bakarra bizirik nengoela zen. 

- Berriro jaio zara Alexander, bizitza berria hasiko dugu.- hots egin 

nuen. 

Sinesgogor begiratu nion lorategi itzelari eta bat- batean,                  

niregatik oso hurbil... 

- Ureztailu bat! lore hauek ureztatuko ditut. 

- Horrela, lanpetuta ibili nintzen ehun metro aurrerago lekale eta 

barazkiz beteriko baratza bat ikusi nuen arte. Hurbiltzerakoan zera 

esan nuen: 

- Amatxo maitia! a ze berenjena, pepino eta azenario handiak! ezin 

dut sinetsi... eta dilista erraldoiak! izugarri gustatzen zaizkit 
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- Amatxo maitia! a ze berenjena, pepino eta azenario handiak! ezin 

dut sinetsi... eta dilista erraldoiak! izugarri gustatzen zaizkit eta 

hauetako bat egostearekin egun osorako daukat. 

Bat-batean ahots ironikoz entzun zen: 

- Zu bai dilista erraldoia! Ez al duzu ikusten dilistak ez direla? Inozoa! 

- Inozoa ni?- haserre egin nuen oihu. Nire aihotza atera nuen          

iraintzailea desafiatzeko. 

- Inor ez nau inozoa deituko! nor zara? non zaude? atera hortik     

koldar halakoa!- zain jarri nintzen nire aihotza eskuetan, begiak  

zabalik nire etsaiaren erasoaren esperoan. 

- Tira koldar halakoa! atera hortik! aihotzekin desafioa egiten  dizut. 

- Abusaria zara!- erantzun zidan nire etsaiak. 

- Abusaria ni? adarra jotzen ari al zara? 

- Abusaria zara eta ez oso ausarta, nik ez daukat zurea bezalako      

labanik, ezta beso ez hankarik ere baina nahi baduzu trivialean,         

pasapalabran edota brain trainingean egiten dizut desafioa... 

Aluzinatzen nuen alde guztietara begiratzen nuen behin ta berriz.   

Hankak dardar egiten zidaten, eskuak izerditan nituen eta aihotza 

irristazen zitzaidan, gero eta gehiago ari nintzen izutzen eta trivial, 

pasapalabra eta ezdakitzerrera desafioa egiten zidatela                   

pentsatzearekin beldur izugarria nuen..., ze arma ziren hoiek?    

nondik ateratzen zen ahotsa? ikustezina al zen nire etsaia?  

Halako estutasunean arduratsua izatea erabaki nuen eta nire         

ahultasuna ez nabaritzeko zera esan nuen ahots lasai eta egiatiaz: 
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- Hobe gure armak gordetzen baditugu.- aihotza zorroan gorde 

nuen eta lasaitu nintzen nire etsai ikustezinak jarrera ona ikus     

zezan. 

 

V 
                           OSTIRAL EZAGUTZEN        

- Nire aihotza gorde dut, guk biok lagunak izatea nahi dut, zin    

dagizut inolako minik ez dizudala egingo. Alexander dut izena. 

- Ongi da, ni Sony naiz. 

- Pozten nau zu ezagotzeak Sony jauna, ez ezkutatu mesedez, atera 

hortik, ez zaitut ikusten. 

- Aurrean nauzu inozo halakoa! 

- Aizu, ez nazazu iraindu!- egin nuen marmar. 

- Zurt eginda geratu nintzen behera begiratzerakoan, ezin nuen 

sinetsi begi aurrean nuena. 

- Ostra erraldoia! karratua eta hitzegiten du gainera! 

- Hau zirtolaria!... ez naiz ostra erraldoia, ordenagailu portatila     

baizik, nire izen osoa Sony vaio SP17 da- erantzun zidan  haserre. 

- Barkaidazu Sony jauna baina guztiz harrituta, nahasia eta iparra    

galduta nago, ez dakit non nagoen ez zer egiten dudan emen.    

Azalduko al zanidake zer ari den gertatzen?- Larrituta galdetu nion. 
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- Ikus dezagun... daramazun arropa eta itxuragatik, ez dut uste 

hoiek Zarako bakeroak direnik...Auskalo zein aroko janzkera        

daukazun... Ba al dakizu zein urtetan gauden? 

- Bai noski, 1712.ean- erantzun nuen ziurtasun osoz. 

- 1712! erotu al zara?...! 2008.urtean gaude. 

- 2008.enean! konorterik gabe ia 300 urtez egon naizela esan nahi    

duzu? Ezinezkoa da hori!- erantzun nuen. 

- Poliki-poliki, has gaitezen hasieratik... zer da gogoratzen duzun      

azkeneko gauza? 

- Mmmm, cobazulo barnean nengoela gogoratzen dut, putzu ilun 

bat zegoen. Argi-zuziaren laguntzaz urrezko txanponak ziruditen 

distirak ikusi nituen. Haien bila jeisterakoan irristatu nintzen,  burua 

kolpatu nuen eta konortea  galdu. 

- Ongi da... ziur zaude urrezko txanponak zirela? etziren ipurtargiak 

izango? Gizakiak dirua eta zekenkeriak itxutzen  zaituztete eta         

benetakoak ez diren gauzak ikusten dituzue. 

- Bai, arrazoia duzu- erantzun nuen lotsaturik. 

- Ahhhh! Ulertzen dut gertatu zitzaizuna, zulo beltz batean erori 

zinen! denboran zehar bidaiatu zenuen eta hemen, 2008.ean agertu             

zara- erantzun zuen Sonyk. 

- Zulo beltza? Denboran zehar bidaiatzea? Oraindik ez dut   ulertzen. 

- Azaltzeko zaila da, Stephen Hawking zientzilariak ere ez dauka  

argi... Eta emen ikusten duzuna ez da lorategi bat zirkuitu eta osagai 
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  elektronikoak baizik, azaltzeko zailak ere, baina garrantzitxuena 

hona etorri zarela da eta zer egin pentsatu  beharko dugu. 

- Bai, jainkoari esker bizirik nagoela. Nire izen osoa Alexander Selkirk 

da. 

- Alexander Selkirk? Mmmm... itxaron pixkat, googlen bilatuko dut.  

Segundu erdia itxoin eta gero... Robinson Crusoerekin erlazionatzen 

zaituzte emen, lau miloi bisita baino gehio ditu berak eta zuk           

Alexander Selkirk bakarra...gainera akats bat izan zen, jijiji. 

- Zergatik egiten duzu barre! ni naiz benetako Robinson Crusoe!  

Irlako abenturak niri gertatu zitzaizkidan, ez berari- erantzun nuen 

haserre. 

- Bueno bueno, ez haserretu Crusoe jauna, barkatu Selkirk jauna. Ba 

al dakizu "Robinson Crusoeren abenturak" liburua historiako                 

irakurrienetariko bat dela? Don Quijote eta Bibliaren ondoan       

gordeta daukat, nire 10.000 liburu baino gehiagoko liburutegian. 

- 10.000 liburu zure liburutegian? eta non dago zure liburutegia? ez 

dut inondik ikusten. 

- Hemen barruan dago, nire memorian, ordenagilu portatilaren          

barruan. 

Momentu hartan barregura eman zidan. 

- Barkaidazu, 10.000 liburu ostra karratu batean sartuta... jajajajaja. 
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- Ez naiz ostra karratua! ordenagailu pertsonala naiz!- oihu egin 

zidan haserre. 

- Ordenagailu pertsonala? zertarako balio du?- erantzun nuen           

jakinminez. 

- Hitzak berak esaten duenez "orden personal"... zure gauzak          

antolatu ditzaket, zure kontuak egin, zure textuak idatzi eta        

egutegia antolatu eta kontrolatu. 

- A ze tontakeria! Nire egunkaria zuhaitzetan markatzen dut.              

Pasatzen den egun bakoitzeko marratxo bat egiten dut eta                

zazpigarren egunera iristean, marra diagonala egiten dut. Horrela,  

pasatzen diren egun, aste eta urteak dakizkit- erantzun nion harro 

harro. 

- Zuk ez duzunez sufritzen... Ongi iruditzen al zaizu zuhaitzetako       

oskoletan markak egitea? Gustatuko litzaizuke egunero besoan      

labanaz markak egingo balizute? Zuhaitzek sentitu eta sufritzen 

dute! 

- Mmmmm, arrazoia duzu- erantzun nion atsekabetuta. 

- Ez dut zuhaitz gehiagorik markatuko, hemendik aurrera egutegia 

eramango didazu, kontuak, nire zerbitzura egongo zara, nire         

esklabu eta beltza zarenez, Ostiral deituko zaitut, nirekin  irlan 

hainbat gabezia pasatako nire esklabu lagun beltz leialaren       

omenez. 

- Aizu, nahi duzun bezala dei nazakezu baina zure ordenagailu     

pertsonala naiz, ez zure esklabua, esklabutza aspaldi ezereztu zen. 
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- Ongi da, lehen esandakoan atzera egiten dut, lagunak izango           

gara- erantzun nuen maitakor. 

- Egidazu mesede bat, nire atzean, maletatxo baten barnean       

webcam bat dago. Konektatu kablea nire eskuinetara daukadan  

zuloan eta jarri webcama nahi duzun tokian; lepoan, bularrean,   

horrela inguruan gertazen dena ikus dezaket. Ni maletatxoaren  

barruan zintzilik   eraman nazakezu. 

Bere argibideak jarraitu nituen baina triste jartzen ari nintzen, nire 

inguruan zegoen guztia plastikozkoa baitzen, ez zegoen lorategirik, 

bizi zen bakarra ni nintzen. 

- Galdera tonto bat egingo dizut Ostiral, garai hontan ba al dago       

benetako lororik? 

- Zergatik galdera hori? noski baietz! zergatik diozu? 

- Nire gainean eramaten zaitudalako, eskuineko sorbaldan jarri dut 

webcama, nire loroa toki berean neraman eta pentsatu dut agian 

loroak desagertu direla eta hitzegiten duen begi honek ordezkatzen 

dituela. 

- A ze burutapenak, oso ongi ikusten da hemendik egia esan. Nahi     

baduzu, lasaitu zaitezen Brasileraino, Amazonas oihaneraino        

nabigatu dezakegu, bertan loro asko ikusiko ditugu. 

Orduan,txistu hotsa entzun zen... pip-pip. 

- Crusoe jauna, faborez, bateriarik gabe gelditzen ari naiz, atera 

ezazu maletatxotik kable bat, sartu nire ezkerreko zuloan eta        

kableko beste 

 



REGRESENGER�

                                                 27 

 

 

 
 

 



REGRESENGER�

                                                       28 

 

 

 

aldea sartu lurrean dagoen bi zulo beltzdun karratu zuri horretan.  

Itzali nazazu eta bihar, behin pilak kargatuta, berriz piztu nazazu 

eta nabigatuko dugu. Bihar arte Crusoe jauna 

- Bihar arte Ostiral. 

Bihar bagoaz, txalupa bat eraiki beharko dut, pentsatu nuen,          

arratsalde osoa daukat hori egiteko. Hemen erabili ditzakedan   

gauza asko daude. Lanean jarri eta bukatzerakoan hasperen egin 

nuen: 

- A ze egurra! ederra geratu zait, ohera noa, nekatuta nago eta. 

Hurrengo egunean eguzki itzela zegoen. Ostiralen bila joan  nintzen 

lasterka nire txalupa erakutsi eta sorpresa bat emateko. Korrontetik 

deskonektatu nuen, piztu nuen eta bera eta "loroa" hartu nituen. 
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VI 
 

                 INTERNET SARETIK NABIGATZEN        

    

- Egun on Crusoe jauna! pilak kargatu ditut, ze ongi!... Baina zer          

demontre da hori?- esan zuen Ostiralek esnatzerakoan. 

- Ez al duzu ikusten? Brasileraino nabigatzeko txalupa da. 

- Inozoa! Ez dugu txaluparik behar, internet sarearen bidez             

nabigatuko dugu, ez itsasotik. Ni ez naiz traste horretan                

montatuko, ez dut inork ikustea nahi. Taxired batean igoko gara eta 

nahi dugun tokiraino      eramango gaitu. 

- Ezta pentsatu ere! Nire txalupan joango gara, horrenbeste kosta 

eta gero. 

- Ba zu bakarrik joan! ez dut lotsarik pasatu nahi... 

Eztabaidatzen genuen bitartean zerbaitek atentzioa deitu zidan. 

- Baina... zer da horko hori? zalditxo beltzdun ezkutu horia duen        

ordenagailu portatil gorria al da? Bai polita! Horrengatik  aldatuko  

zaitut... 

- Igo txalupan eta abiatu gaitezen Amazonaserantz. 

Agindu zuen Ostiralek eta ondoren zera marmartu zuen: 
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- Toshiba F40 madarikatua! Ferrarikoak bereganatzaile itzelak dira, 

ez dutenez formula 1ean irabazi gu bezalako ordenagailu portatil 

gaixoei abiaduran konpetentzia egitera etortzen dira. 

- Zer diozu? Zergatik hitzegiten duzu hain baxu? 

- Nire gauzak... Hartu txalupa, horko kable-tunel horretan sartu 

behar dugu. Ireki portatila eta zera idatzi googlen: Amazonas oiha-

na, Brasil. Enter zanpatu eta bertaraino nabigatuko dugu. Heldu 

gogor! 

- Zure aginduetara! Zein ongi, Brasilera, bertako neskak oso politak 

dira!-  ohiu egin nuen poz-pozik. 

Guzti hori eginda, enter zanpatu eta izugarrizko abiadura hartu         

genuen, beldurtuta, txalupako mastila gogor eutsi nuen. Segundu 

gutxi batzuk pasata, obejtu oso arraro batek hartu zigun aurre.  

Gelditzea agindu zigun eta Ostiralek azaldu zidan: 

- Kontu handiarekin ibili behar dugu Crusoe jauna! Geldirik egon, 

ahoa tapatu eta ez ezer esan. Birus bat da, utzi niri   hitzegiten, 

haien kontra babesturik bainago. 

Geldi geldi geratu nintzen, arnasik hartu gabe eta ñirñir aritu gabe. 

Ez dago malaria, sukar horia, zurrite beltza edota tuberkulosia baino 

ezer okerragorik. Momentu hartan birusa   guregana hurbildu eta 

tonu txarrean zera esan zuen: 

- Oztopatu nauzue! Motelegi nabigatzen duzue! Nora zoazte holako 

traste zakarrean? Gainera segurtasun gerrikorik gabe...                     

Ordenagailua infektatuko dizut! 
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Nik ezer esan gabe jarraitzen nuen, ibilge, aurrera begira.Ostiralek 

zera erantzun zion: 

- Sentitzen dut baina oraingoan ez nauzu beldurtuko, ezin Nauru       

infektatu antibirusa eguneratuta baitaukat, beraz, utziguzu ba-

kean. 

- Mmmm, ongi da, ez dugu ezer egiterik, baina zer dabil tipo hau? 

Iritsi naizenetik ez da mugitu! 

- Giza estatua bat da. 

-Giza estatua?- erantzun zuen harrituta birusak. 

- Bai, feriaz feria doazen pertsonak, San Ferminetan, Madrilgo           

metroan. Mozorratu eta denbora luzez egoten dira geldi geldi,    

jendeak dirua botatzen dio...- erantzun zuen Ostiralek. 

- Ahhhh! Bai, zerbait entzuna neukan. Eta zertaz doa  mozorraturik? 

- Inozoz doa mozorraturik- Erantzun zuen bitan pentsatu gabe. 

- Inozoz? Adarra jotzen ari al zara?- erantzun zuen nahasia  birusak. 

Izugarri haserre nengoen Ostiralekin, nire belarrietatik kea zerion, 

bera birusen aurka babestuta zegoenez lasai asko hitzegiten zuen 

nitaz. Eta ni ahoa ireki ezin. Beldur handia   ematen dit gaixotzeak 

eta are gehiago oraindik birus hilgarriak badira. Beraz, nere burua-

ren jabe izan nintzen eta birusa  aldentzean kontuak argituko       

genituela  pentsatu nuen. 

Birusa gero eta haserreago ari zen jartzen... 
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- Eta zer dabil interneteko saretik? Hemen ez dago ez feria ez           

metrorik... 

- Bai, arrazoia duzu baina, krisia dela eta gero eta giza estatua 

gehiago dago eta ez dago denentzako tokirik feria eta metroetan 

noski, beraz interneteko saretik sartzen dira... botaiozu euro bat, 

ikusi ze atsekabe aurpegia duen.- erregutu zion Ostiralek  birusari. 

- Atsekabe aurpegia? Haserre aurpegia ikusten diot nik. Ez dut      

dirurik baina nahi baduzu daukadan pastila guztiak eman                   

diezaizkioket... aspirina, nolotil, espidifen, zein nahi duzu?- erantzun 

zuen eskuzabal birusak. 

- Bai, botaiozu aspirina bat, ea lasaitzen den itxura txarra du              

eta- erantzun zuen Ostiralek izututa. 

Birusa gerturatzen hasi zen, ni beldurtzen hasi nintzen, hankek 

dardar egiten zidaten, lurrean, nire oinen ondoan aspirina utzi eta 

Ostirali zuzendu zen berriz: 

- Mmmmm,... beraz banoa. Ah! asko gustatu zait nola tuneatu duzun 

zure txalupa-propulsorea, hain bela ederrekin, mantsoa da baina 

oso originala. Zorionak! 

Nire haserrea une hartan desagertu zen, poztu nintzen eta ahoa 

ireki gabe irrifar egin eta nire buruari esan nion, Alexander, zu bai 

artista. Ostiralek zeharka begiratzen zidan, zein pozik nengoen    

nabaritzen zuen, birusak alde egitea itxoiten genuen   bitartean. 
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- Crusoe jauna, zital horrek esandakoagatik duzun zoriontasun         

aurpegia ikusten dut. Ez izan harroa! 

Orduan Ostiral triste jartzen hasia zela konturatu nintzen. 

- Zer duzu? zergatik jartzen zara triste? nahi baduzu txalupa utzi eta 

taxired bat har dezakegu, anima zaitez! 

- Ez da horregatik Selkirk jauna, sarean hainbeste arriskurekin         

nabigatzen nekatu naiz, irten berriak gara eta arazoak ditugu. Sare 

guztia infektaturik dago! Gehien izorratzen nauena haur eta        

gazteak internet eta batez ere messengera erabiltzerakoan zein                   

babesgabeko dauden. Ordenagailuak birusez bete eta izorratzen    

zaizkie hain ongi pasatzen duten neska-mutil gaixoei. 

- Hunkitu nauzu, orain arte Crusoe jauna deitzen zenidan modu          

barregarrian eta orain Selkirk jauna deitzen nauzu maitakor. Ez  

triste jarri, ikusten dut plastikozkoa izan arren badituzula bai bihotz 

bai    sentimenduak baina, zer da mesengerra? eta zer egiten du  

birusak ordenagailuan? 

- Messengera gazteak haien artean komunikatzeko balio du,   berdin 

du non zauden, hemen bertan ala Txinan txateatzen dute, ligatzen 

dute, argazkiak, apunteak elkartrukatzen dituzte. Birusak                   

ordenagailuak blokeatu eta izorratzen dituzten izaki gaizto eta        

biziosoak dira, gazteek atsekabe izugarriak hartzen   dituzte ezin 

dutelako nabigatu baina okerrena gurasoek botatzen dieten     

bronkak dira, diru asko   kostatzen baita hauek konpontzea.          

Gaztetxo gaixoak! 
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- Ezin al dugu hori konpontzeko ezer egin? Akatu ditzagun virus  

zital horiek! Hemendik bat pasatzen bada nire eskopeta eta  mun-

duko kalitate oneneko bolbora hartu eta akatu egingo dut!- oihu 

egin nuen harropuztuta. 

- Eskopeta eta bolboraz? jajajajaja. Hau txiste barregarria. Hasteko 

zure bolbora horrenbeste urte eta gero ez du balio. Lehen auntza, 

untxi, basurdeak ehizatzeko erabiltzen zenuen, baina orain su       

artifizial edota haurrentzako bonbetak egiteko  baino ez du balio. 

Ahaztu hori! Ezinezkoa da haiekin bukatzea, ezin dugu                     

gazteriagatik ezer egin...- erantzun zidan Ostiralek guztiz etsita. 

- Animo Ostiral! Goazen hemendik, jarrai dezagun nabigatzen. 

Txalupan igo ginen, ortzemugarantz begiratu nuen eta atentzioa 

deitu zidan zerbait ikusi nuen. 

- Zer da ortzemugan mugitzen den hura?- galdetu nin Ostirali 

- Ez dakit, webcamaren zooma handitu eta esango dizut zer den. 

- Webcamaren zooma? 

- Bai, nire webcamaren zooma zure kataloxa bezalakoa da. 

- Ahhh! Ba pasaidazu bukatzen duzunean, nik ere begiratu nahi dut 

eta... 

- Zuk ezin duzu webcamaren zoomaren bitartez ikusi!! ez izan             

kuxkuxero, esango dizut zer den hobeto enfokatzen dudanean... 

Mmmm, uste dut...uste dut... Pertsona bat da! Eta gugana ari da        

hurbiltzen. 

- Zeinen ongi! Berarekin hitzegin ahalko dut eta lagunak izango  

gara. 
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Itxututa haren bila joan nintzen lasterka Ostiralek ohiu egin zuen 

arte: 

- Hacker bat da! 

- Hacker bat?- galdetu nuen harriturik. 

- Bai, hackerra pirata informatikoa da... 

Berehala gelditu nintzen eta Ostirali zera esan nion: 

- Itzuliko gara! Ez dut piratei buruz ezer jakin nahi. 

- Itxaron! Lehenik, hitzegin dezagun berarekin, errekurtsorik         

gabeko jendea laguntzen duten hackerrak daude eta baita hacker 

gaiztoak ere, posta edota banku kontuak kentzeko gai direnak,  

biluzik uzten zaituzte azken hauek... 

- Ongi da, hitzegin dezagun berarekin. 

Hurbiltzen ginen heinean, indartsu eta ausart izan behar nintzela 

pentsatzen nuen, nazkatuta negoen bizitza osoan zehar pirata         

madarikatuengandik alde egiteaz. Beharrezkoa bada aurre eman 

eta nire aihotzarekin desafioa egingo diot. Luzez ibili ondoren iritsi 

zen momentua, metro pare batek bakarrik bereizten gintuzten,           

erronkariak ziren gure begiradak eta ahots erlatsez zera esan nion: 

- Kaixo! Alexander dut izena... Alexander Selkirk. 

- Pozten naiz, ni Jack naiz... Jack Esparrow. 

- Jack Esparrow?- erantzun nuen ahots etenez. 

 

 

 

 



REGRESENGER�

                                                 39 

 

 

 
 

 



REGRESENGER�

                                                       40 

 

 

Hotzikarak sentitu nituen gorputz guztitik, sendo eutsi nuen Ostiral 

eta lasterka bizian abiatu nintzen txaluparantz. 

- Koldarra eta gaizki hazia zara Selkirk jauna! Hackerra agurtu gabe 

alde egin duzu. Zer duzu? 

- Ixo! Jack Esparrow ezagutzen dut, "karibeko piratak"  itsasontziko 

kapitaina da eta hiru galeoi ingeles hondoratu  zizkigun. Hemendik 

alde egin behar dugu! Nire txalupa ederra kenduko dit... 

- Arraioa! Usain Bolton Pekineko olinpiadetan baino azkarragoa zara 

korrikan- esan zuen harrituta. 

- Usain zeeeeeer! nor da hori? Utzi tontakeriak. 

Azkenik txalupara iritsi eta Amazoniarantz abiatu ginen, egurrezko 

hanka sarearen kable artean harrapatuta zuen hackerra atzean 

utziz. 

Bistan galdu arte nabigatu genuen eta pertsekuzio luze horren        

ondoren atseden hartzeko gelditu ginen. 

- Hau asaskaldia! Espero dut ezusteko gehiagorik ez egotea. 

Momentu hartan urrunetik zetorren soinu bat entzun genuen, eta   

bat-batean nabigatzaile bat agertu zen gure ondoan.                         

Sare-propulsore dotore bat zen eta bertan hainbat izaki arraro 

zijoan. Ostirali aurpegia aldatu zitzaion. 

- Eeeeeez! Hauek okerrenak dira Selkirk jauna, 3batean deitzen     

diete, birus, troyanoz, CIAko eta KGBko espiez eraturiko  gaizkile  

elkarte bat sortu zuten. Ezin dugu haien aurka! Akatuko gaituzte! 
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- Ez horixe, nekatu naiz lasterka ibiltzeaz! Eraso!- ohiu egin nuen   

haserre. 

Berehala bolbora ontzia zorrotik atera nuen. Nire gerrikoko               

eskuinaldean, zezen adar baten barruan neukan sartuta eta gure    

etsaiak  sare-propulsoretik jeitsi aurretik erregai tapa ireki eta       

bolatxo batzuk sartu nituen. Erreakzioa ikusgarria izan zen,            

sare-propulsorea ziztu bizian atera zen. Pozez gainezka negoen, 

gure etsaia akatu genuen. Ostiralek ezin zuen sinetsi ikusten ari 

zena, eta       harrituta, zera esan zuen: 

- Ziztu bizian atera duzu zorrotik adarra selkirk jauna! Mendebalde  

garaian bizi izan bazina pistolari zoragarria izango zinateke! Clin    

Eastwood bera "ona, itxusia eta gaiztoa" pelikulan baino azkarragoa 

zara. Txundituta utzi nau egin duzunak baino ez da aski, batekin 

bukatu dugu baina miloika daude, ezinezkoa da denak akatzea! 

Ostirali une bat bakarrik iraun zion pozak eta berriro gelditu zen lur 

jota. Bat-batean argia ikusi nuen. 

- Ostiral, nire lagun maitea, ideia bat daukat, lehenago esan duzu 

birus, troyano eta espioiak gaizkile eta biziosoak direla? 

- Hala da bai, zergatik diozu?- galdetu zuen itxaropen izpi bat    

ikusiko balu bezala. 

- Denboran atzera egin dezakegu? 

- Ez nago ziur baina saia gaitezke... 
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VII 
                REGRESENGER OPERAZIOA 

- Aizu Ostiral, bada gazteek betirako mesenger eta internetetik lasai 

nabigatuz gozatzeko garaia. Iraganera itzuli eta izurrite medarikatu 

hau akatuko dugu. "REGRESENGER operazioa" deituko dugu zeregin 

hau. Nola itzul gaitezke urte batzuk atzera? eta, ahaztuta neukan, 

lehenago esan dizudan bezala, nire bolbora kalitate onekoa da eta 

urte dexente pasa diren arren, lehenengo egunean bezain ongi ja-

rraitzen du. 

- Mmmm, arrazoia duzu, orain iraganera itzul gaitezke. Sakatu     

ordenagailuko google bilatzailean "denboraren makina". 

Segundu bat pasa aurretik, hantxe geneukan informazioa. 

- Zein ongi! Denboraren makina bat dago, Madrilen tele5ko             

estudioetan dago. 

- Bat bakarra? Izorratuta egongo da eta ezingo dugu ezer egin. Tira, 

behintzat saia gaitezen, enter sakatu eta madrileraino nabigatuko 

dugu. Eutsi gogor. 

Erantzun zuen Ostiralek. Segundu batzuk pasata tele5ko                    

pasabideetan geuden, horrenbeste adierazgarri eta pasabideekin 

harrituta    geratzen ginen, "aqui no hay quien viva" 1pasabidea  
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4.zorua. Aurrerago "Gran hermano" 3pasabidea 2.zorua. Bat- batean 

denboraren makinaren kartela ikusi genuen, hortxe, pasa bide           

bukaerako eskuinaldean zegoen, hurbiltzen ginen heinean ahots 

bat entzuten hasi zen... 

- Ohhh! Ahots goxo eta zoragarria da... Emakume eder batena izan  

behar du ahots hau, maitemintzen ari naiz. Zer deritzozu? 

Ostiral harrituta, nahasia geratu eta zera komentatu zuen: 

- Ezaguna egiten zait ahots hori! ezin dut gogoratu baina uste du 

oroitzapen txarrak dakarzkidala. 

Nik ezagutzeko gogoa nuen eta pasabide bukaerararte egin nuen     

korrika. Iristen ari nintzenean nere bizitzako emakumea izan         

zitekeela pentsatzen nuen eta telebista gelara iristerakoan... 

- Holaaaaaa, arratzaldeon guztioooo! Ongietorri Telekupoi,                

denboraren makinera esan nahi dut! 

Momentu hartan Ostiral guztiz haserretu zen: 

- Itzali nazazu Selkirk jauna! Ez dut emakume honetaz ezer jakin 

nahi... 

- Baina, zergatik? Nor da ba?- galdetu nuen harrituta. 

- Carmen Sevilla da, oso oroitzapen txarrak dakarzkit eta ez zait     

gustatzen- erantzun zuen humore txarrez. 

Orduan berriz entzun nuen bere ahots samur, sentsual eta               

maitakorra... 
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- Anda txikitoooo! Emaidazu lantxoooo. Urteak dira inor ez dela    

hemendik pasa, orduan "ONCEko telekupoia" aurkezten nuen.  

Orain bonbo eta bola berdinekin "denboraren makina" aurkezten 

dut. Anda guapetooooon! zuk egin azafato lanak, bonboak  mugitu, 

atera bolak eta nik esango ditut zenbakiak mikrofonoz. 

Ez nuen bitan pentsatu, berak eskatutako guztia egingo nuke, nahiz 

eta emakume heldua izan, ederra, goxoa eta atsegina ere bazen.      

Maitemintzen ari nintzen. Saiatu nintzen ez distraitzen eta bonboa-

ri biraka asi nintzen, bolak banan banan ateraz berak abesten       

zituen  bitartean. 

-Baaaaaat!....Biiiiiiiii!......Baaaaaat!........Booooost! Adi! ONCEko           

zozketako zenbaki irabazlea, barkatuuuuuu, barkatu, despistailla 

bat naaaaiz, esan nahi nuen denboraren makinak 1215.urtera       

itzuliko zarela erabaki du. Zorionak! 

- Zorionak? Nik ez dut 1215.urtera itzuli nahi!- haserre egin nuen 

oihu. 

Ostiralek harrituta begiratu ninduen eta zera galdetu zidan: 

- Selkirk jauna, ze urtetara nahi duzu itzuli? 

- "Kanporago" irlara itzultzeko 1712.urtera itzuli nahi dut. Lortuko al 

dugu? 

- Uffffffff, zaila, miloika konbinaketa dago eta betikotasunerarte 

egon gintezke bolak ateratzen, utzi pentsatzen. Bitartean segi      

bolak ateratzen zortea izan dezakegu.Pentsatzen utzi nuen nik   

bolak teratzen jarraitzen nuen bitartean......zoooooortzi....  baaaat.... 
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hiiiiiru..... zerooooo. 8130! abesten zuen   Carmen  Sevilla andereak.   

Nabari zen aspaldi zebilela lan egin gabe.  Nazkatuta negoen bola     

madarikatuak   ateratzeaz. Azkenik, 5 ordu pasa eta gero Ostirali 

ideia bat  bururatu zitzaion.  

- Badakit zer egin Selkirk jauna! Nik Carmen distraituko dut eta        

bitartean zuk bonbotik atera bola guztiak, 1712.era itzultzeko behar 

ditugun bolak bakarrik utziz. Azkar egin, Carmen anderea oso     

despistatua da eta ez da konturatuko. 

Ez nekien nola distraitu zezakeen hainbeste denboraz, bola asko    

baitzeuden, Ostiral hizketan hasi eta berak arreta handiz entzun 

zuen, ni bitartean disimulo handiz txistuka bonboak trukatzera joan         

nintzen..... 

- Mmmmm! Barkatu Carmen anderea. Ba al dakizu ez zaitudala    

batere gustoko? 

- Chiquillooooo! nola esan dezakezu hori? Jende guztiak gogoko       

bainau! Osasunak dituen bazkide baino jarraitzaile gehiago ditut 

nik. Anda chiquillo esan zergatik ez nauzun gustoko. 

- Duela zortzi bat urte, bazen Txatika izena zuen neska oso gaztetxo 

bat, oso ederra, bere begi haundiez begiratzen ninduen adi. Eta   

bere behatz fin eta delikatuez masajetxoak egiten zizkidan nire   

tekletan ni erlajatu eta egunean ordu batez gozatzen nuen.           

Mekanografia ikasten ari zen eta nik abezedarioak hogeitazortzi 

letra izan ordez bostmila izan zitzakeela pentsatzen nuen  horrela 
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 bizitza osorako masajetxoak jasoko nituen... Egun batean,  gaueko 

bederatzietan bere bista nigatik aldendu eta telebistarantz zuzen-

du zuen arte. Ba al dakizu zer ari zen ikusten? 

- Ez... Digimon agian? Dragoi bola? Pokemon?- erantzun zuen     

Carmenek. 

- Ez! ONCEko telekupoi madarikatua! zure arditxoarekin bolak    

abesten ari zinen!  marru egin zuenean Txatikak bere  mekanografia 

klasea   utzi, telebista begiratu eta amaaaaaaa! ez dut gehiago idatzi 

nahi    arditxo bat nahi dut- esan zion bere   amari. 

Beraz, oraindik bere etxeko egongelatik dabilen pelutxe arditxo      

batengatik utzi ninduen. Orain ulertzen al duzu zergatik ez            

zaitudan gustoko?- erantzun zuen haserre bizian. 

Bolak kentzen nituen bitartean Ostiral entzun eta zera pentsatzen 

nuen.... A ze bronka botatzen ari dion emakume gaixoari, pena   

ematen zidan. Azkenik, bolak bere lekuan uzten bukatu eta  Carmen 

negarrez hasi zen. 

- Carmen andrea mesedez ez negarrik egin, Ostiral oso bihotzgabea 

izan da zurekin ez iezaiozu kasurik egin. 

- Chiquilloooooo! ez dut esandakoagatik negar egiten nire arditxoa 

gogoratzeagatik baizik, zenbat oroitzapen! 

- Ongi Carmen, presaka gabiltz "REGRESENGER" misioa bete behar   

dugu. Bonboak biraka jarriko ditut, oraingoan erabateko aldia da. 

Zure lana bete. Prest al zaude? 

- Snif, snif. Bai, banago- erantzun zuen negarrez. 
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Bonboak biraka jarri nituen, bolak ateratzen ziren eta Carmen,          

indarberrituta irrifarrez bolak kantatzen hasi zen... Hau bai            

profesionala! pentsatu nuen. 

- Baaaat!.....zaaaazpi!.....baaaaat!.....biiiiiiii!...... Adi egon!Iraganera           

itzulerako zenbakia 1712 da! Zorionak! Exeri zaitez aulkian, esan 

nora nahi duzun itzuli eta hamar segundutan   desagertuko zara. 

Bidai on! 

- Mila esker Carmen andrea! Gustu handia eman dit zu ezagutzeak. 

Hurrengorarte! 

Aulkian exeri eta... 

- Kanporago irlara itzuli nahi dut!- oihukatu nuen. 
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VIII 
 

             KANPORAGO IRLARA ITZULERA 

    

Handik hamar segundutara desagertu ginen. Denboran zehar             

bidaiatzen ari ginenez, ez genuen ezer ikusten. Dena ilun zegoen      

segundu batzuk pasata gelditu ginen arte, aulkitik altxatu eta           

bukaeran argi izpi txiki bat ikusi nuen. Hurbilduz joan nintzen eta      

berehala kobazuloaren irteera zela konturatu nintzen, "Kanporago" 

irlan geuden. Ostiral begiratu eta zera esan nion: 

- Ongi etorri etxera! Irla eta nire etxe goxoa erakutsiko dizkizut. 

- Baina, zer egiten dugu hemen Selkirk jauna? Zergatik etorri gara? 

- Gaizkileak akatzeko ideia bat bururatu zitzaidan eta lortuko dugu. 

Ikusiko duzu! 

- Baina, nola? kontaidazu ze ideia duzun. 

- Esango dizut, interneteko sarea ronaz infektatuko dugu, munduko 

gaizkile eta bizioso guztiak piratak bezalakoak dira eta rona asko   

gustatzen zaie. 

- Ronarekin sarea infektatu? Jajajajajaja, a ze txiste ona!...  momentu 

bat. 

Ostiral pentsakor geratu zen. 
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- Mmmmm! Bai arraroa! liburuaren arabera Robinson Crusoek rona 

asko zuen gustoko. Zuri ez al zaizu rona gustatzen ? 

- Noski baietz, ronak zoratzen nau! Hamar ron kutxa ditut eta botila 

guztiak interneten konduktuetatik hustuko ditugu .  Gazteengatik   

edozer gauza! 

Ostiral, guztiz harritu eta hunkiturik: 

- Gizon gutxi dago zu bezain jator Selkirk jauna. Bihotz onekoa eta   

eskuzabala zara. Ronari uko egiten diozu troyano madarikatu hoiek 

akatzeko. Asmo ona duzu baina ez dakit funtzionatuko duen. 

- Ez dut egia osoa esan, rona ikaragarri gustoko dut baina 300 urte 

pasa dira eta ez dago ron hori edango duenik, zaharra dago eta         

garraztuta, pozoi hutsa da! Gaizkile hoiek tranpan erori eta dena 

edango dute. 

- Esaten nuen ba nik eskuzabalegia zinela, ron edale bati alkohol 

tanta bat ere ez zaio erortzen. 

Erantzun zuen Ostiralek humore txarrean. 

- Ikusiko duzu nola funtzionatuko duen. Gauza bera esan  zenidan     

bolboraz eta gaizkile madarikatu hoiek akatu zituen. 

Nire etxerako bidean, Ostirali irlako paisaia erakusten nion. Ordu 

pare batez ibili ondoren nire etxe goxora iritsi ginen.  Hondartzako 

hareak etxea lurperatuta zeukan, teilatua bakarrik ikusten zen eta 

guztiz suntsituta zegoen. 

 

    

    



REGRESENGER�

                                                 53 

    

    

    
 

 



REGRESENGER�

                                                       54 

 

 

Ostiral, hau da nire etxe umilaz geratzen dena. Ron bila etorri gara, 

ez dezagun denbora gehiagorik gal. 

- Sentitzen dut Selkirk jauna, bai! Har dezagun rona ahalik eta       

azkarren itzuli behar baitugu. 

Etxean zegoen hondar guztia ateratzen hasi nintzen, gogoratzen    

nuenez, rona despentsan zegoen, sarrera nagusitik eskuinaldera. 

Hondarra ateratzen minutu batzuk igaro ondoren, kutxatariko     

baten tapa ikusi nuen. Pozez salto egin nuen. Hantxe zeuden        

hamar kutxak osorik. Behin ron guztia aterata, kobazuloko zulo 

beltzera itzuli ginen. Lorategira itzuli behar genuen, ron kutxak   

bota eta zera esan nion Ostirali:  

- Lorategi birtualera itzultzeko prest al zaude? Salto egiteak             

beldurra ematen dizu? 

- Ziur al zaude putzu ilun hontara botazean etxera izuliko garela?- 

erantzun zuen Ostiral beldurrez dardarka. 

Gogor eutsi nuen Ostiral eta bitan pentsatu gabe... 

- Bat, bi eta hiruuuuuu! Ahhhh! 

Hutsunera erori eta berriz denboran zehar bidaiatu genuen. Ez dut  

ongi gogoratzen zenbat, denbora pasa zen baina lorategi                 

birtualera itzuli ginen eta han zeuden sakabanaturik ron kutxa 

guztiak. 

- Kutxa guztiak txalupan sartuko ditut eta esaidazu non hustu          

ditzakegun botilak gaizkileak akatzeko. 
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VIII 
 

              BIRUS ETA TROIANOEN AURKA 

    

- Mmmmm, utzi pixkat pentsatzen... uste dut espionai eta birus    

sarerik nagusienak pentagonoan daudela. Beraz tekleatu googlen 

"pentagono sare eraikina" eta sakatu enter. 

Bere oharrak jarraitu nituen eta bi segundutan pentagonoko        

internet sareen gelan geuden. Ikusgarria zen. Gaztelu baten     

egongela bezain handia zen eta ñirñir egiten zuten kolore          

guztietako argiez beteriko armairu ugari zeuden. 

- Selkirk jauna, hau armairu informatiko erraldoiez beteriko eraikina 

da, New Yorkeko etxeorratzen antza dute, ez gelditu hor ahoa       

irekita. Abiadura bizian ekin behar dugu, edozein momentutan gure 

presentzia detektatu eta atxilotuko gaituzte. 

- Inoiz ez nuen holakorik ikusi! Zein polita! Kolore guztietako zenbat 

argitxo, esaidazu Ostiral, non hustuko dugu rona? 

- Mmmmmm.... begira, eraikinaren erdian bi armairu erraldoi daude, 

New Yorkeko dorre bizkiak ematen dute. Goraino igo gaitezen eta    

bertan hustuko dugu merkantzia, presa hartu behar dugu. 
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- Ongi da, erasooooo!- egin nuen oihu korrikan. 

Armairu guztiak baztertuz armairu handiko dorreetako baten       

oinera iritsi nintzen. Ikusgarria zen benetan, goruntz begiratu nuen 

eta  zorabiatu nintzen bost ron kutxa berrehun kajoi baino gehio igo 

behar nituela pentsatuz, baina ausardia osoz igotzen hasi nintzen... 

edozer gauza gaztetxoengatik. Igotzen eta jeisten ari nintzenean 

hankak  dardarka hasi zitzaizkidan une batez, gero, beste armairuan 

gauza  bera egin beharko nuela pentsatzen nuen, baina berehala 

positiboan pentsatzen hasi nintzen. Gogoratzen hondartzako       

lasaitasuna, palmondo makurtuan finkatuta rona edaten eta biblia 

irakurtzen, nire ehizak, arrantza... Kutxak  goraino igo nituenean, 

armairuko   azkeneko kajoia ireki eta ron botilak hustutzen hasi nin-

tzen. Minutu eskas  batean alaitasunez ñirñir egiten zuten argitxoak 

itzaltzen hasi ziren, kea eta txinpartak ateratzen ziren                       

zirkuituetatik. Asko ikaratu nintzen eta birus gaiztoek                     

mingostutako ron karruskagarria edatea ez zela beharrezkoa    

izango pentsatu nuen. 

- Selkirk jauna! Hemendik atera behar dugu! ke asko ari da              

ateratzen eta gela guztia erreko da. Itzul gaitezen, azkar! 

Izututa eta ziztu bizian jeitsi nituen berrehun kajoiak, eta korrika 

joan nintzen gelako sarreraraino. 

- Juanito Oyarzabal Everesta igo eta jeisten baino eskalatzaile hobea 

zara! 

- Ez esan tontakeririk! bagaude gelako sarreran, eta orain zer? 
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- Idatzi googlen "itsasoan oporrak Victoria erregina  trasatlantikoan" 

eta enter sakatu, azkar! 

Urduritasuna eta eztanden ondorioz ia ezin nuen idatzi, atzera          

begiratu eta dena erretzen ari zela ikusten nuen. 

- Ez begiratu atzera inozo halakoa! bukatu idazten. 

- Ez ni iraindu! Esaldi motzagoa esan zenezakeen!- egin nuen    

marmar 

Beroa nire bizkarrean nabaritzen hasten nintzenean bukatu nuen  

idazten, enter sakatu eta segundu batean handik desagertu ginen. 

Itsasontzi zuri arranditsu bateko hamakan etzanda agertu ginen. 

Une hartan pajarita beltzaz eta zuriz oso dotore jantzitako              

bigotedun   kamarero beltz bat agertu zen eta amoltsuki galdetu 

zuen: 

- Arratsalde on zeozer hartu nahi al duzu? 

- Rona mesedez! rona! 

- Izotzarekin?- berriro amoltsuki. 

Egun eder eguzkitsua zen, harrituta begiratu nuen eta gero                

ortzemuga, hego poloan ote nengoen pentsatuz. Ez nuen ulertzen 

zergatik esan zidan izotza eta nire harridura ikusita, berriz galdetu 

zidan: 

- Izotzarekin nahi al duzu rona? 

- Ron botila mesedez, ron botila- erregutu nion aldi berean  noiztik  

rona urarekin nahasten zen pentsatuz. 
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Burua goitik behera mugitu eta irrifar eginez ron botila bila joan 

zen. 

- Zer iruditzen zaizu toki hau Selkirk jauna? lasai lasai itsasontzi   

honetan hawaitik bidaiatzen, ideia ona ez al dut izan?- komentatu 

zuen harro Ostiralek. 

- Ideia ona? patata moduan erretzeko zorian egon gara eta!      

Behintzat azkarra izan naiz hain esaldi luzea idazten. Zerbait      

motzagoa esan zenezakeen!- erantzun nuen humore txarrean eta 

galdiune baten    ondoren bere apartekotasuna onartu nuen. 

- Ongi da, ideia ona izan duzula onartzen dut, orain erlajatuko gara, 

ron botila bat edateko gogoa daukat. 

- Ezta pentsatu ere! ez dakigu regresenger operazioa bukatu         

dugun, idatzi googlen "azkeneko berriak" eta sakatu enter- agindu 

zuen   Ostiral. 

- Hemen azken orduko berriak jartzen du, entzun: "eraso suntsigarri 

baten ondorioz pentagonoko birus, espioi eta troianoen egoitza      

birrinduta dago. Onuradun handiak munduko ordenagailuak dira,      

automatikoki desinfektatuko baitira. Haiek akatu dituen heroia         

bilatzen ari dute." 

Zera esan zuen Ostiralek harritu eta hunkiturik: 

- Selkirk jauna heroia zara! Ideia bikaina izan zenuen eta  Robinson   

Crusoe bezain famatua izango zara, gazteek interneten bidez            

gogoratuko zaituzte.Bere hitzak bihotzeraino iritsi zitzaizkidan bai-

na, bat-batean aspaldi esandako zerbait gogoratu nuen. 
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- Ez al zenuen esan Robinson Crusoek interneten 4 milloi bisita     

zituela eta nik bakarra? 

- Mmmmmmmm.... baietz uste dut...ikusten dut nor zutaz  gogoratu 

zen jakin nahi duzula, sakatu googlen zure izena eta esaidazu nor 

den. 

Jakingura izugarria nuen. Ziztu bizian nire izena idatzi, enter sakatu 

eta... sorpresa. 

- Oraindik ere bisita bat daukat eta mezu bat dago! 

- Eta zeri itxoiten diozu irekitzeko inozo halakoa- ihardetsi zidan 

gogo bizitan eta mezua irakurtzen hasi nintzen. 
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X 
 

REGRESENGER OPERAZIOAK JARRAITZEN DU 
    

- "Kaixo, Melidako neska bat naiz, Alexander Selkirken informazio 

gutxi dago eta berari buruzko lan bat egin nahi dut ruta quetzalen 

parte hartzeko. Aukeratzen banaute, Txile eta Robinson Crusoe- 

Alexander Selkirk irletara bidaia irabaziko dut. Norbaitek lagun    

nazake?" 

Hunkiturik irakurri eta Ostirali galdetu nion: 

- Zer deritzozu? ideiaren bat? 

- Ba bai, berarekin ados nago, orain arte ez zintuen inork ezagutzen 

baina ez kezkatu, hemendik aurrera oso famatua   izango zara. Eta  

bigarren galderari dagokionez ez zait ezer bururatzen, hain gustora 

nago emen... 

- Nere lagun maitea, misio berri bat dugu, neska horri lagundu eta   

hirurok ruta quetzalera joaten saiatuko gara. 

- Erotu al zara?! Atsedena behar dugu, hain ongi gaude hemen... Nire 

osagai elektronikoak ez dira inoiz hain fresko egon, ez dago itsas    

haizea baino freskagarriagorik. Ez naiz itsasoko oporretatik          

mugituko! 

- Sentitzen dut Ostiral baina beti lagunduko nauzu, nire laguna zara 

eta orain badakit zu erabili eta google bidez nabigatzen. Orain      
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Melida sakatu eta berehala egongo gara han. REGRESENGER         

operazioak  bukaera bat dauka. Itzuli nahi dut eta betirako nire irlan 

geratu. Lagunduko dugu, berarekin bidaiatuko dugu eta gu han  

geratuko gara. Ados? 

- Ongi da! tekletatik eutsita naukazulako bestela... 

Ixilune baten ondoren, zerua begiratu eta misioko zailena da   baina 

saiatuko gara, pentsatzen nuen zerura begira. Googlen  Melida    

idatzi eta oihukatu nuen indarrez. 

Aurrera REGRESENGER operazioa!!!! 

Enter. 

 
 

 

 

   FIN        
 

 
 




