
  

Ralphek oihu iskanbilaren gainetik:

—Zer da hobea, legea eta erreskatea, ala ehiza eta dena sakailatzea?

Orain  Jackek  ere  aldarrika  ziharduen,  eta  Ralphek  ezin  areago  bere  hitzik 
adierazi.  Jack  tribuarengana  gibeleratua  zen  eta  denek  lantzaz  lazturiko  pila 
mehatxukor trinkoa eratua zuten.  Erasorako asmoa mamitzen ari haien artean; 
horren hausnarketan ziharduten noski, ataka behingoz garbal uztekotan. Ralphek 
zutik  zirauen  haien  aitzinean,  alboratu  samarturik,  lantza  gertu.  Haren 
aldamenean  Txerri  ere  zutik,  beren  eskuez  kutun  hauskorrari,  maskorraren 
edertasun dizdizariari, eusten ziola. Zaratazko ekaitzak erauntsi zien, gorrotozko 
araoaren  antzo.  Han  gorenean,  Rogerrek,  eldarniozklo  zoramen  zirraraz,  bere 
pisu osoaz sakatu zuen palanka.

Ralphek entzun egin zuen arroka gaitza ikusi baino askoz lehenago. Orpoetatik 
gora nabaritu zuen danbatekoaren iharrosaldia harritzarrak lurra jotzean, baita 
trokaren erpineko harri kraskatu hotsa ere.
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Jackek,  berriz,  gauza  gehiegi  zeuzkan  Ralphi  kontatu  beharrak,  eta  denak 
batera nahi.  Hori  ezin eta urrats  bat  edo bi  eman zituen dantzari,  baina bere 
duintasunaz  jabetu  eta  bertan  behera  gelditu  zen,  irribarrez.  Eskuak  odolez 
zikinduak  zeuzkala  oharturik,  higuinezko  imentzioa  egin  zuen,  haiek  zerekin 
garbituko ote begiratu eta azkenean galtzetan marruskatu zituen, barrez.

Ralph mintzo:

—Sua itzaltzen utzi duzue.

Jack koloka,  apur bat zapuzturik ere bai huskeria harengatik,  baina pozegi, 
hala ere, hartaz kezkatzeko.

Sua berriro piztu ezinik ez diagu. Gurekin izan bahintz, Ralph... A ze borroka, 
hi, ikaragarria. Bikiak jo eta bota egin dizkik lurrera...
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Hodeiak orduan arrakalatu eta euria trumilka isurtzen hasi. Mendi gailurretik 
uholdeka  zetorren  ura,  zuhaitzen  hosto-adarrak  erauziz,  dutxa  hotz  baten  gisa 
parrastan  eroriz  hondartzako  multzo  gatazkatsuaren  gainera.  Halako  batean 
multzoa desegin eta  aldaroka handik  aldendu.   Piztia  ez  beste  geratu zen han 
etzanik, itsasotik metro gutxitara. Euria ari arren, haiek ikusi ere bai zeinen piztia 
txikia zen hura; eta, dagoeneko, haren odola hondarra tindatzen ari.

Haizen  indartsuaren  erauntsiak  saiheskara  jauserazten  zuen  orain  euria, 
oihaneko  zuhaitzetatik  ur-gaindika.  Mendi  gailurrean  jauzkailua  puztu  eta 
mugitzen  hasi  zen;  giza-irudia  irristatu,  altxatu,  itzulikatu  eta  egurats  zabal 
hezean  behera  abiatu  zen  kulunka,  bere  zango  baldarrez  zuhaitz  garaien 
adaburuetan behaztopaka; jausi eta jausi, hondartzaraino jaitsi zen, baita hango 
mutil guztiei garrasi batean ilunbeetara ihesi eragin ere.
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Bestaldera jira eta han beheko hondartzetara so egin zuen. Plataforma ondoko 
suak  itzalia  zirudien,  edo  kerik  ez  zeriola,  behinik  behin.  Hondartzan  bertan 
urrunago, ordea, errekaz harantza eta harlauza handi baten ondoan, ke-xirrixta 
mehe bat zerion airean gora. Simonek, euliez ahantzi eta begiei bi eskuez gerizpe 
emanez,  arretaz  behatu  zuen  kea  sortzen  zèn  aldera.  Distantzia  hartatik  ere 
antzeman zitekeen nola hantxe zeuden mutiko gehienak —edo denak, beharbada—. 
Beraz, kanpalekua aldatua zuten, piztiarengandik urruntzearren. Hori pentsatzean, 
Simonek  bere  atzera  begiratu  zuen,  hantxe  eserita  zetzàn  gauza  andeatu  eta 
sundatsu  urrikalgarriari.  Piztia  izugarria  bezain  ez-kaltegarria  zen;  albait 
lasterren  iritsi  behar  zuen  besteengana  albisteak.  Mendian  behera  abiatu  zen, 
ibilera ezin  narrazagoan.  Eginahalak eginik  ere,  zenbait  zabukadaz gain,  deus 
gutxi zezakeen nonbait.
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