
KNARL-en SORRERA
Duela urte asko, Knarl sortu baino lehenago, Aldaba-hoz pentsatzen ari zen. 
Aldaba-hoz 40 urteko gizon bat zen, bizarrik gabea. Jainko bat zen, eta 
horregatik, zeruan bizi zen, beste jainkoekin. Kontinente bat sortu nahi zuen, 
beste kontinenteetako estatu batzuekin ongi moldatzeko. Azkenean, ideia bat 
izan zuen. Jainkosen Basora joan zen, eta lurrean zegoen makil bat hartu zuen. 
Gero, bere botereetaz baliatuz, makil hori sei eskuetatik pasatzeko eta sei 
pertsona horiek  loturik egoteko, gero kontinente bat sortzeko konjuru zail bat 
egin zion, egunak eta egunak prestatzen egon zena. Jarraian, Lurrera bidali 
zuen, makila hartzeko lehenengo pertsona ongi aukeratuz. 
Xabier Plano kaletik paseoan zihoan, goizean beti egiten zuen bezala. Kaletik 
zihoala, kalearen bazterrean makil bat ikusi zuen. Xabierrek hartu egin zuen, 
jakin gabe zergatik. Xabier, 22 urte zituen mutil jatorra zen, nazioak,  haien 
banderak eta politika gustatzen zitzaizkion mutil berezi bat. Xabierrek hogei 
urteetan izan zuen makila, zeren 42 urterekin bihotzekoak eman baitzion. 
Orduan, bere lagunari, Iñakiri, pasa zion. Iñakik 42 urte zituen, Xabierrek 
bezala, eta  gehien gustatzen zitzaion gauza irakurtzea zen. Makila 
ematerakoan, Iñakik grabatu bat ikusi zuen heldulekuan; X bat, Xabierrena. 
Denbora asko pasatu zen, eta Panueva kaletik zihoala, bere aspaldiko lagun Unai 
aurkitu zuen. Unaik kontatu zion Xabier bizirik zegoela, eta orduan bisita bat 
egitea bururatu zitzaien. 
Bisitan, Iñaki hainbeste arduratu zen Xabierretaz, Unai joan eta makila hartu 
zuela. Supermerkatuan ordaintzen zegoenean kutxazaina ezagutzen zuela iruditu 
zitzaion. Eta arrazoia zuen. Heren zen, aspaldiko ikaskidea. Elkarrizketa luzea 
izan zuten, eta, ondoren, bi grabatu ikusi zituen heldulekuan, X bat, Xabierrena, 
eta I bat, Iñakirena. Herenek esan zion berari makil bat oso ongi geratuko 
zitzaiola, eta Unaik berea eman zion, jada behar ez zuela esanez. Jarraian, biak 
beraien etxeetara joan ziren. Herenek egunero eramaten zuen makila, asko 
gustatzen baitzitzaion. 
Ondoren, Medikuaren berrikuspena egitera joan zen. Han, bera bezala, jende 
gehiago zegoen. Pertsona horiek begiratzen zegoenean, Unibertsitateko lagun 
bat aurkitu zuen;  Valeria zen, pertsona jatorra eta serioa. Hizketan zeudela, 
Herenek makilaren heldulekuari begiratu zion; hiru grabatu: X, Xabierrena, I, 
Iñakirena eta U, Unairena. Orduan, momentu horretan, Valeriari makila eman 
behar zionaren sentipen bitxia izan zuen. Eta eman zion. 
Valeriak hilabete askotan izan zuen makila, eta egun batean hegazkinez Buklan 
estatura joan zen, bere lehengusina Naroa ikusteko. Kriston sorpresa eman zion, 
eta kafe bat hartu zuten hitz egiteko. Eguzkiak indartsu jotzen zuen Bukaneroen 
plazan, Bristolen, eta lehengusinak beraien txikitako txantxei buruz hitz egiten 
ari ziren, Naroak makilarengaitik interesa adierazi zuenean :

- Aizu, mm... zertarako daramazu makila hori?
- Ez dakit oso ongi zergatik, baina gustatzen zait. 
- Eee… 



- Nahi duzu? Tori. -esan  zuen Valeriak, Naroaren galderari erantzunez.
 Naroak makila oso pozik hartu zuen, eta Valeriari eskerrak eman zizkion, horren 
bisita zoragarria egiteagatik. 
Naroak mendira eramaten zuen makila, eta horrelako batean makila apurtu 
zitzaion. Oso triste jarri zen, eta etxera joan zenean, iltze batzuekin konpondu 
zuen makila. Gero, makila armairu batean utzi eta, etsipenez, armairua itxi eta 
ez zuen gehiago ireki. Zeruan, makil hori bueltan etorri zen, zeren Naroak ez 
baitzzuen armairua irekiko. 
Naroak, makila izan zuten pertsona guztiekin, mundua ikertzeko itsasontzi bat 
alokatu zuten, beste kontinenteak ikusteko. Bidean, irla bat aurkitu zuten, eta 
Xabier, Iñaki, Valeria eta Unai han geratu ziren, ikertzen. Bueltan hartuko 
zituzten, beraz, ez zuten arriskurik. Han oso jatorrak ziren indigenak aurkitu 
zituzten, eta lau kolonietan banandu zen irla; Xabierren lurraldea, beraien ustez 
Xabier hango “erregea” izan beharko zela esaten zutenak, Iñakiren lurraldea, 
beraien ustez Iñaki hango “erregea” izan beharko zela esaten zutenak, 
Valeriaren lurraldea,  beraien ustez Valeria hango “erregina” izan beharko zela 
esaten zutenak eta Unairen lurraldea, betiko erregearekin jarraitzeko esaten 
zutenak. 
Bitartean, itsasontzian, Lagu kontinentean gelditu ziren, non denak Pepe 
estatuko Jali herrira joan ziren. Bisita turistikoa egin ondoren, Heren han geratu 
zen, oso pertsona jatorrekin. Bitartean, irla ezezagunean, izen bat jarri zioten: 
Knarl. Eta, lehenagoko koloniak estatu bihurtu ziren; Moldaveuska, Xabierren 
estatua: guda gustatzen zaio eta komunista1 da. Hipogrifo, Iñakiren estatua: 
natura asko zaintzen du eta errepublika2 komunista da. Butxibaja butxiba, 
Valeriaren estatua: monarkia3 bat da, eta, gutxi hitz egiten dutenez, gehiago ez 
da jakiten. Putin, Unairen estatua: lau estatuetatik okerrena da; monarkia 
faxista4 bat da, munduko gauzarik okerrena. 
Lagun, bitartean, Pepe estatua presidente berria aukeratu nahi zuen, eta Heren 
kandidatu aurkeztu zen, eta ere irabazi. Herenek estatuari Miaula izena jarri 
zion, eta Knarl-eko estatuekin erlazio estuak izan zituen. Naroa, asperturik, bere 
lagunak bilatzera joan zen, eta, Hereni itsasontzira joateko esan zionean, 
Herenek presidentea zenez, estatutik ezin zela atera esan zion, eta orduan 
laukotearen bila joan zen. Eta, laukotearekin, berdina gertatu zitzaion, 
presidentea izanik Knarlen geratu behar zirela. Naroa, amorraturik, Buklan-era 
bueltatu zen, eta, bere lagunak bezala presidente izan nahi zuenez, Buklan-eko 
hauteskundeetara aurkeztu zen, eta irabazi. Oso pozik jarri zen. 

Sei estatu horiek Knarl-en batasuna osatzen zuten, eta bata besteari asko 
laguntzen zion. Geroztik, Valeria, Xabier, Iñaki, Heren, Naroa eta Unairen berririk 
ez dugu izan. Aldaba- Hoz-ek nahi zuena egin zuen. Eta sinetsi nahi duenak 
sinetsi dezala, eta ez duena sinetsi nahi, ez sinetsi.
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