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Bihotz gorriak
Josu Waliño
Egunero jartzen zion otarrean zelaietan aurkitutako marrubirik ederrena.
Beste inor baino lehenago jaikitzen zen goizean, horretarako. Lehen eguzki izpien
bakardadeaz zelaiak zeharkatu, eta marrubi guztien artean ederrena bilatzen zuen.
Odolaren kolorekoa.
Eta bihotz baten itxurakoa.
Egunero aurkitzen zuen horrelako marrubia, eta egunero jartzen zion otarrean beste
inor jaiki baino lehenago.
Uda osoa igaro zuen lanean, Frantziako zelai berdeetan marrubi gorriak biltzen
amaren ondoan. Eta beraiekin, mundu guztitik lanera etorritako beste hainbat
familia, txindurrien moduan, udan bildu nahian negua igarotzen lagunduko zien diru
apurra.
Eta han, bihotzen antzeko marrubi artean, maitemindu zen lehen aldiz. Ez zen neska
polita, baina bere tristuraren begiradak gorritu zion bihotza. Lanean topatu zuten
elkar, eta lanean begiratu zuten elkar.
Tristuraz neskak.
Maitasunez berak.
Eta lanean jarraitu zuten.
Baina neskaren tristura bihotzean geratu zitzaion, eta marrubiek maitasunaren
kolorea gorria zela esan zioten.
Eta berak, sentimenduak adierazteko hizkuntza baten faltan, bere bihotza ematen
zion egunero.
Marrubi baten itxurako bihotza.

Ama batek ezagutzen du semearen bihotza.
Ezagutzen zuen berak ere maiteminaren kolorea, eta aspaldi zegoen semeari noiz
tokatuko zain. Antzeko adinez maitemindu zen bera ere, hamalau urterekin, eta
orduan ere mundua marrubi kolorekoa iruditzen zitzaion.
Gero jakin zuen ez zela hala.
Goizero ikusten zuen semea, beste jornalariak jaiki aurretik zelaietara joan, eta han
aurkitutako marrubirik ederrena neskatxaren otarrean uzten.
Eta goizero tristatzen zen ama, bazekielako uda amaitzean etxera itzuliko zirela, eta
gainontzekoek ere hala egingo zutela, eta marrubiak ez zirela gehiago bihotz izango.
Eta uda amaitzean, marrubien koloreak gorri jarraituko bazuen ere, ez zuten gehiago
zapore gozorik izango.
Bihotz minaren zaporea izango zuten.
Goizero, aita eta biak bizi ziren etxolako atea zabaldu bezain pronto, marrubien
otarra arakatzen zuen Mariak.
Eta goizero, bere maitasunaren forma zeraman marrubia aurkitzen zuen bertan.
Gorria.
Ederra.
Goizero, bizitzak merezi zuela zerion bihotza aurkitzen zuen otarrean, eta,
maitasunez, magalean jaso eta indar berriz abiatzen zen gorri kolorez jositako zelai
berdeetara.
Lanera.
Eguna ematen zuen bere otarra behin eta berriz marrubiz betetzen. Gorri-gorriak
batzuk. Laranja antzekoak besteak. Borobilak, hiruki antzekoak, txikiak, handiak,

kolpatuak eta distiratsuak. Baina inoiz ez zuen aurkitzen magalean zeramanaren
edertasuna zuenik.
Magaleko patrikan zelai horietako marrubirik ederrena gordetzen zuelako.
Eta goizero, bezperakoa baino marrubi ederragoa izaten zen.
Bihotza irrikan zuen arren, ez zekien nor zen bere ezkutuko maitalea. Bere adineko
mutil asko zebiltzan inguruan, goizetik gauera lanean, eta batzuk inoiz begira sumatu
bazituen ere, ez zuen inoiz inorekin hitz egin. Ez zuten elkarren hizkuntza ulertzen.
Goizero esna egoten zen.
Adi.
Bazekien ate ondoan pausu hotsak entzun bezain pronto jaikiz gero, hainbeste desio
zuen hura topatuko zuela, isilka, bere bihotza otarrean utziz.
Baina bazekien ere, bera ohetik mugitu bezain pronto, ohe berean lo egiten zuen aita
ere esnatuko zela, eta hobe zen horrelakorik ez gertatzea.
Hobe zuen bere maitasunaren gorria bihotzean gordetzea.
Ia emakumea zen.
Haur bat izan zen bitartean lan ugari egin behar izan zuen berak familia aurrera
ateratzeko. Eta orain, trukean zerbait espero zuen.
Berak hazi zuen.
Berak hezi zuen.
Eta orain, ia emakumea zen. Beraz, bazuen biontzat lan egiteko gaitasuna.
Ama falta izanaren errua ez zen berea. Alabarena baizik. Bere etorrerak eragin zuen
amaren falta. Berari zegokion beraz, amaren papera betetzea, finean ia emakumea
zen.
Eta aspalditik ari zen ongi betetzen paper hori.

Guztiz.
Bera gizon heldua zen. Etxolaren kanpoan itxaroten zion egunero, iluntzero,
marrubien otar hutsarekin bueltan zetorrela.
Emakume itxurarekin zetorrela.
Eta gauero, etxolara sartzeko imintzioa egin bezain pronto, besotik heltzen zuen.
Besotik heldu, eta maindireko patrikan gordetzen zuen marrubia hartzen zion.
– Hori nirea da! –esaten zion alabak orduan.
– Zu nirea zara. –erantzuten zion aitak, marrubia eskuratuz.
Maitasun keinua zen marrubi hori. Alabak aitari eskainitako maitasunaren
adierazgarri.
Zer bestela?
Eta gauero, egunaren azken argien agurrekin alaba gelara joaten zenean marrubia
jaten zuen aitak.
Astiro.
Bere zapore gozoa dastatuz.
Eta marrubiaren gorritasun gozoa oraindik ahoan zuela, gelan sartzen zen bera ere,
gozotasun gehiagoren bila.
Azken finean, ia emakumea zen.
Poliki.
Astiro.

Eta... klak.
Marrubiak biltzeko labana sartu zion lepoan.
Eta eskutan, bero, odolaren zirristak sentitu zituen Mariak.
Marrubien kolorekoak.
****

Gau osoa eman zuen esna.
Sukaldean eserita.
Adi.
Eta egunaren lehen argi-izpiekin, goizeroko pausu hotsak entzun orduko, zegoen
tokitik jaiki eta atea zabaldu zuen.
Kaleko atea.
Marrubiz gorritutako zelaietara ematen zuen atea zabaldu zuen.
Eta bere bihotzaren atea zabal-zabalik geratu zen.
Ate aurrean zegoen.
Begira.
Berari begira.
Eta berak, oraindik ere marrubia eskuan zuela, bere begiradaren hitzak ulertu
zituen.
Begiak baitziren haien ahoak.

Begiradak hizkuntza.
Eta bihotzak, elkar ulertzeko erabiltzen zuten sentimendua.
Horrela ulertu zuen eskuan zuena zela jasoko zuen azken marrubia. Baina marrubi
horrek ere, beste marrubiek bezala, kolore gorria arinduko zion otar baten beharra
zuen.
Eta elkarrekin joan ziren bere etxeko atariraino, marrubiz jositako zelaien, eguneko
lehen argien itzalpean.
Han utzi zuen marrubia.
Bihotz itxurako marrubia.
Bere amaren otarrean utzi zuen marrubia, bihotza airean gorri.
Eta Mariaren eskua helduz, elkarrekin zeharkatu zituzten bihotz gorriz jositako zelai
berdeak. Eta elkar maitatuz abiatu ziren beraien maitasuna gorri koloretik berdera
aldatzen utziko zien mundu berri baten bila.
Esperantzaren berdea.
Eta maitasunaren gorria.
Biak elkarrekin.
Bihotz itxurako marrubiak osatuz.

Nire baitako zeldan gatibu
Oihane Unzalu Aldekoa
Euskara da gure territorio libre bakarra
Urtarrilak 12 asteartea
Gaur ez nago pozik. Gaur, gorrotoa da sentitzen dudana. Izan ere, denak berdin
jarraitzen du, ezer ez da aldatu. Goikoek, mintzo dudan hizkuntza, nire herria, nire
izate osoa, maite dudan hura zanpatzen duten artean, ezer egin ezinak sortzen didan
inpotentzian murgiltzen naiz. Eta honen inguruan pentsatzean, eta tristurazko
sentipen horren ondorioz, begietako kobazuloetatik, ur gaziko tanta ikusezinak
ateratzen zaizkidala nabari dut. Ondoren, masailetako maldan behera abiatu dira
bata bestearen atzetik, 1 m eta 60cm eskas dituen gailurretik behera doazenak,
abiada bizian, eta geroago, lur gogorrarekin talka egitean bizitza eta heriotzaren
arteko muga igaroko dute.
Zerbait egin behar dut. Maite dudan hura defendatu behar dut. Ezin dut hiltzen utzi.
Horixe baita nire izatea eraikitzeko piezak sortzen dituen makina.
Korapilo bat daukazu barrenean. Aska ezina. Burua erabat nahasturik duzula, barrua
hutsik sentitzen duzu. Eta hor zaude, etsipenak jota, gaitz honi nola aurre egin ezin
asmaturik; berau, minbizia bailitzan hedatuz doakizun artean. Dena daukazun
uneetan, zerbait falta zaizula nabari duzu. Dena da gabezia zure baitan. Eta ezin
ulertuko duzu zergatik. Orduan, betetasun bat sortaraziko lizukeen zerbaiten bila
hasten zara, orrialde hutsetako liburuetan barrena. Aurkitu ezin eta etsipenarekin

borrokan. Baina, gaurkoan ere, bila zenbiltzan horri hutsune garratz batek kenduko
dio lekua.
Gaua da. Izarrik gabeko gaua zuretzat. Zure buruarekin haserre eta lur jota, ohera
zoaz. Eta bihar beste egun bat izango denaren ametsetan igaroko duzu gaua. Ezer
aldatuko denaren esperantza handirik gabe. Bihar, berriz, begiak irekiko dituzun jakin
gabe. “Eta horrela gertatuko balitz? Une hau izango balitz nire bizitzako azkena?”
pentsatu duzu. Orain ohartu zara; horrela balitz, zure pentsamendu, bizipen eta
sentimenduak zure gorpuarekin batera ehortziak izango lirateke. Zure izate osoa
oroitzapen eskasetan bilakaturik geldituko litzateke. Ehun pertsonatik gorak
gogoratuko zintuzke zure heriotzaz berrogei urte geroago ere, baina benetan, hor
sakon-sakonean, inork ez luke jakingo nor izan zinen.
Urtarrilak 20, asteazkena
Gaur, berriz ere, zerbait naizela sentitu dut. Gaur, berriz ere, norbait naizela sentitu
dut. Gaur, berriz ere, ni naizela sentitu dut. Gaur, berriz ere, aske sentitu naiz.
Behingoan, euskaldunok sentitzera kondenaturik gauden inpotentzia horretatik aske.
Gaur eman dut lehen pausoa. Iosuk, horrelakorik ez egiteko esan dit, arriskutsua dela,
behin sartuz gero ezin aterako naizela... Batzuetan nire ama bailitzan jokatzen du.
Egiteko bat dut. Eta horretarako nire sorterrira itzuli beharra daukat. Behin, ustezko
etorkizun hobe baten truke saldu nuen tokira.
Ostirala da. Beste ostiral bat. Arraro sentitzen zara asteko egun honetan. Asteko
ostiral bakoitzean. Tren geltokian zaude. Bakarrik. Zure helmugara eramango zaituen
trenaren zain. Herri hartara zoaz, zure oroitzapenak besterik gordetzen ez dituen

herri hartara. Sortu zinen tokira. Badirudi zure bihotzeko zoko ezkutu bat bisitatzera
zoazela. Trena parean duzu. Jendea aurrera eta atzera. Maletak han eta hemen.
Eskuartean darabilzun zigarroa botatzeko garaia da. Pena emango balizu bezala
begiratzen diozu; ondoren lurrera bota duzu eta gupidagabe zapaldu, belar idorrezko
tripak atera arte. Barruan zaude. Eserleku huts eta bakarti bat ikusi duzu, bertan eseri
zara. Pppppiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! Txilibitu hotsa. Trena abiatu da.
Ez duzu libururik hartu irakurtzeko, zuk ez daramazu inolako bizkar-zorrorik. Izan ere,
bidaia laburra da oso. Baina zugan, beste mundu batera bidaiatuko bazenu bezala
izango da. Denboran atzera egingo bazenu bezala. Mugak, iraganak eta orainak
ezarriko dituztelarik.
Iritsi zara helmugara. Iritsi zara zure sorterrira.
Urtarrilak 22, ostirala
Bete dut egitekoa. Harro nago. Baina... beldurra sentitu dut, beldur handia. Beldurra
eta dolumina. Gizon harengan eta bere senitartekoengan pentsatzean, barne zauri
desatsegin bat ireki zait. Dena den, bide bakarra dugu aurre egiteko. Bi aukera daude;
edo beraiek, edo gu. Baina, harro nago neure buruarekin.
Neguko egun triste horietariko bat da hau, zeinetan hotzak eta iluntasunak
presentzia nabaria duten. Ezker eskua zigarroarekin kateaturik duzula, zutik zaude,
zure haurtzaroko orduak igaro zenituen jolastoki hartara begira. Haurren oihuak eta
algarak entzun ditzakezu zure baitan. Berriz ere haur sentitu zara, berriz ere

zoriontsu. Ezjakintasunaren mantupean goxoki babestua, erabat babestua sentitu
zara.
Hotz egiten du. Eta zigarroa eutsiz darabilzun eskua izozten ari zaizula nabari duzu,
baina ez zaizu gehiegi ardura, ez baita zuretzat nahiko arrazoi berau lurrera
botatzeko. Oraindik ere pizturik dirauten sentikortasunezko izpi oldarrak urrituz
doazkizu segundo bakoitzean. Izozten ari zarela sentitzen duzu. Bat batean, estalki
eta babesleku duzun sabaitik behera eroriaz doazen ur tantek lurra jotzean eginiko
hotsak, murgilduta zeundeneko mundu isil eta baketsutik atera zaitu berehala.
Momentu horretan, so egin diezu, zure bakea haustearen ordainez zurekin zorretan
daudenaren begiradekin. Begira zaude oraindik ur txorrotadek sabaitik nola jauzi
egiten duten gero lur gogorrarekin tupust erabakior bat egiteko. Tanta horiei begira
zaude oraindik, sorgindurik bezala. Hauen heriotza behatuz ari zara, nola
desintegratzen diren, desegiten diren, hiltzen diren.
BBBOOOOMMM!!!!!!!!! Zeru lurrek dardara bortitz bat egin dute bat batean. Zure
eginbeharrak igaro du bere jomuga, bere meta.
Une honetan, haize hotzaren pasiadak nabaritzen dituzu zure masailetan barrena,
aurpegia izoztuko dizula ematen du. Min arin bat ere sentitzen duzu, ganibet baten
bizarrak azala karrazkatuko balizu bezala. Orain hotzikara bat egin da zure gorputz
osoaren jabe. Beherantz begira jarri zara, egin duzun horretan pentsatzen. Une
batez, lotsa sentituko bazenu bezala. Une batez, lotsa, beldurra,... une batez,
damutasunak bilduko bazintu bezala sentitu zara. Une batez, errudun. Ozta-ozta
gerriraino helduko zaizun aurreko pareta txikiari begira jarri zara. Eta kolore

bizietakoa gogoratzen duzun pareta hori, txuri-beltzean ikusten duzu, eta are
errudunago sentitzen zara orain.
Urtarrilak 23, larunbata
Orain etxean nago. Ni bakarrik. Bakarrik bai, Iosuk eta biok eten egin dugu. Beno, zu
ezin zaitut engaina nire eguneroko maitea, utzi egin nau. Zuk hain ondo dakizun
erabaki hura ezin onarturik alde egin du. Oraindik ere bera baino garrantzitsuagoa
ote den ongi ez dakidan horren ondorioz galdu dut. Ordu erdi igaro dut atera begira.
Iosuk atea irekitzean egurrak ateratzen duen oihu mingarri hori entzun zain, hori
aditzeko esperantzaz. Bi ordu igaro ditut mahai gaineko telefono beltzari begira,
honen txirrin hots monotono eta desatsegina entzuteko esperoan, hori aditzeko
desiraz. Esku batean zigarroa eta bestean biok agertzen gareneko argazkia laztanduz
aritu naiz. Orduan ohartu naiz. Orduan ulertu dut. Ez da itzuliko.
Gaur, esnatu zarenean, maite duzun horri hutsune garratz batek lekua kendu diola
ohartu zara. Ohearen bestalderantz biratzean, ausentzia topatu duzu, begirada tinko
batez so egiten dizularik, zure zain balego bezala. Orduan, zure barrenean korapilo
bat ehunduz joan da astiro-astiro. Arnasa hartzea bera ere eragotziko dizun
korapiloa. Burua erabat nahasturik duzula, barrua hutsik sumatuko duzu. Gaur,
bakarrik sentitzen zara. Bakarrik tamalez. Bakarrik berriz ere.
Orain, bakardadea delarik arnas dezakezun oxigeno bakarra, denboran atzera egin
nahiko duzu une batez, berriro iraganera bueltatu; horrela, agian, gauzak ezberdinak
izan litezkeela imajinatzen duzu. Momentu honetan, guzti hau amets gaizto bat

bailitzan irudikatzeko gai izan nahi zenuke. Gaizki sentitzen zara, zure bizitza osoan
zehar eraiki duzuna amildegi batean galdua dela ohartzen zarelarik.
Otsailak 12, osteguna
Egunotan nahiko pozik ibili naiz. Pozik neure buruarekin. Pozik inguruan eraiki
dudanarekin. Eta batez ere pozik naizen bezalakoa izatearren. Baina gaur nire
iraganak oraina jango ote duen beldurra sentitu dut. Gaur nire oroitzapenetan
gordetzen dudan arantzak ziztada berri bat egin dit, odol tanta garratz bat isuriaz.
Gaur, orainaren erlojuak bere orratzak atzera begira jarri ditu. Orain denbora
atzerantz balihoa bezala sentitzen naiz. Berriz ere triste. Berriz ere bakarrik. Berriz
ere beldurturik. Oraindik ere nire memorian hain bizi dirauten egun mikatz haietan
bezala.
Etxean zaude, liburu potolo bat eskuartean duzula. Hitzak esaldiak, parrafoak... astiro
irakurtzen dituzu orrialde horietan ezkutuan dirauten gauza guztiez jabetu nahirik
bezala, bat batean telefonoaren txirrin hotsak mundu horretatik bortizki atera
zaituen arte. Eta telefonoa ondoan badaukazu ere, ez duzu aurikularra jaso. Hiru aldiz
jo du. Eta zu geldi zaude beroni begira, izozturik bezala. Isildu egin da. Orduan
erlojuari so egin diozu, segundorik segundo aldatuz doazen zenbaki horiei begira
zaude, nola batzuk ezerezean desagertzen diren, beste batzuei segundo bateko
bizitzaren jabe izateko aukera emanaz. Bi minutu igaro dituzu horrela. Ostera ere
telefonoa zarataka hasi den unera arte. Lau txirrin hots oraingoan. Ulertu duzu
mezua. Heldu da momentua. Bihotz taupadak azkartu egin zaizkizu supituki, artega
zaude zeharo. Liburua mahai gainean utzi duzu axolagabeki. Chesterfield paketea
atera duzu galtza beltzetako patrikatik, zigarro bat ahoratu eta su eman diozu, birikak

kez bete dituzularik. Eta ustekabean, sentsazio arraro batek bildu zaitu. Une batez,
pentsakor gelditu zara, eta eternalki, liburua eskuartean duzula, jesarrita egon
zareneko besaulkiari itsatsita geldituko zinatekeela sentitu duzu.
Otsailak 17, asteartea
Askotan uste izaten dut nire ingurukoek errealitatea ikusteko gaitasuna galdua
dutela. Izan ere, errealitatea hain egiten da latza batzuetan, ezen, estali beharrean
aurkitzen baikara sarri, hondoa jo ez dezagun.
Egunero bidean aurrera egin beharrez esnatzen naiz. Bai beharrez, ez gogoz. Bide
zidorrean aurrera egin nahirik gabiltza mila kiloko gurdia besoen indarrez eraman
behar dugularik. Nik indar guztiz bultza egiten diot, beti aurrera, aldatzean gora eta
zirkin amiñi batek bete egiten nau. Baina hala ere, gorantz begiratu eta ez dut
helmugarik bistaratzen. Ez dakigu ziur gure metara noizbait iritsiko garen, ez dakigu
meta hori existitzen den ere. Hamar pausu eman ditugu. Horietatik lau gibelera eta
bat zulora. Zulora jausten garen bakoitzean gutariko batek ordaintzen du gu guztion
zorra, gaur bera izan da, bihar ni izan naiteke, eta etzi zu. Benetan merezi ote du
horrela sufritzeak? Galdera hauxe darabilt buruan etengabe, oraindik ere gelditzen
zaizkidan indar urriez gurdiari tira eginez. Nekaturik nago, ahuldurik, nazkaturik. Jada
ezin dut gurdia bidean gora jaso. Zerraldo erori naiz lurrera. Azken bultzada eman
diot. Ez da mugitu. Aitzinera begiratu dut. Ez dago helmugarik Ortzirantz begira
nagoelarik, zeru lurrek bat egiten duten tokira arte gurdia bultzaka eraman behar
izango dugula iruditzen zait. Euskal Herriak pisu handiegia dauka berrogei eskuren
indarrez norabait eramateko.

Jada ez duzu ezertan sinisten, jada zeure buruarengan ere ez duzu sinisten.
Inguratzen zaituen oro fartsa hutsa dela irudituko zaizu une honetan. Bizitza eta
zeure burua bera arrotzak egiten zaizkizun une hauetan zure existentziari zentzua
bilatu nahirik zabiltza, ezinean, hala ere. Eta, nolanahi ere, hor zaude, nor zaren eta
hor zer egiten duzun zeure buruari galdezka. Eta ihardestea ezinezko zaizularik,
erantzunak garrantzirik ez duela sinestarazi nahiko diozu zeure buruari.
Une honetan bizitza gogorregia egingo zaizu. Une honetan, bizitza zigorra
begitanduko zaizu. Une honetan, ezingo duzu gehiago. Etxean zaude, bakarrik, baina
ez da hori latzena, latzena benetan bakardade hori barreneraino sartua daukazula
da.
Ohean zerraldo zaude. Egun osoko astuntasunaren gehiegitasuna nabaritzean
kexatzen ere hasia zen zure bizkarrak lasaitu ederra hartu du ohean gorputza luzatu
duzunean. Oheko burkoaren gainean dagoen kuxin ezin leunago baten gainean
burua jarririk duzularik, izara artean ezkutatzen dituzun hankak gorantz tolesturik
dauzkazu. Orriak bukatzear dituen ingurraztia zure izterren gainean jarririk, bolaluma
leunki, erritmikoki dantzarazten duzu. Eta gogoetan gelditu zara une batez, izan ere,
gaur, oheratzeko garaia noiz iritsiko pentsatuz esnatu zara. Bakarrik esnatu zara.
Orain, ordea, bihar beste egun bat izango denaren esperoan oheratu zara. Loak
albait arinen hartuko zaituen esperantzaz. Behingoagatik lo lasai egin nahi zenuke,
zure barnea zulatzen duten pentsamendu horietatik at. Barrena garbi sentitu nahiko
zenuke, eguneroko nahaspila horren presentziarik gabe. Irtenbiderik ez duen gauza
berari milaka buelta eman gabe. Arazorik gabe. Amesgaiztorik gabe. Behingoagatik,
bake eta armonia osoan. Egun osoan urrutian sentitu duzun poztasun hori guztia

gauez jaso nahiko bazenu bezala, gaua zurekin zorretan balego bezala sentituko zara.
Horregatik idazten duzu. Koaderno horretako orrialdeak, errealitateari ihesi egiteko
pasaportea dira zuretzat; eta beraietan zure sentimendu, sentsazio, eta
pentsamenduak adierazteak hegoak ematen dizkizu, askatasunera abiatzeko.
Eta zure hitzak behin eta berriz irakurtzen dituzu. Pesimismoa nabari da beraietan.
Edo bestela esanda, etsipena, oinazea, pairamena... orrialde horien atzean
ezkutatzen dira. Lau pareta hotzen artean harrapaturik datzan arima mintzo baita
hitz horiekin. Edozeren gainetik askatasuna errebindikatzen duen arima. Mundu
ezberdin batez amesten duen arima. Zure arima.
Otsailak 21, larunbata
Beldur naiz. Ez dakit zer egin, ez nola jokatu, ez zer pentsatu. Nire azkeneko lanak ez
du amaiera onik izan, arriskuan nago. Eta nire bila badatoz? Etxean materiala
daukat. Harrapatu egingo naute. Kaka...! ez dakit zer egin. Alde egin dezaket. Baina
nora? Amaren etxera ezin joan naiteke. Zer egingo dut? Nire bila etorriko dira,
harrapatuko naute. Agian Iosuk arrazoi izango zuen...
Zure aurrean neska bat ikusten duzu. Nahigabea eta tristura agerian uzten dituen
aurpegi liraina du. Ile luze eta leuna sorbaldetan barrena eroriaz doakio. Bere begi
gorrituekin so egiten dizularik, negarrez aritu dela igarri izango diozu. Begietara
begiratzen diozu finko, eta begi horien atzean zulo beltz bat dagoela jabetuko zara.
Eta ezin ulertuko duzu zer den, eta zer esan nahi duen.

Gaztea da oso, baina hala ere, zigarroa esku artean ukanen duela dakusazu. Eta
momentu horretan bere biziak garrantzirik ez duela jakingo duzu. Honela irakurriko
duzu bere begietan, jada amestea zer den ere ahantzia duela. Esperantzaren haziak
erein eta gogoz eta maitasunez ureztatu arren, fruiturik atera ez izanagatiko
etsipenak harrapatu duela irudituko zaizu. Ea burutik zer pasatzen zaion itaundu
nahiko diozu, baina isilik gelditzen zara. Ez diozu ezer esanen. Hala ere, begira
daukazu oraindik. Eta zuk ere, begiekin so egiten diozu. Eta zuen begiradak guztia
ebidenteegia egiten duela sentituko duzu. Esku bat jaso du neskak orduan, zu ukitu
nahiko bazintu bezala, zurekin bat egin nahiko balu bezala. Zuk ere momentu berean
zure besoa altxatu duzu eta berearengana zuzendu, baina elkarri ezer esan gabe. Batbatean, eskua aurrerantz daramazularik, zure eskuak ispiluaren kristal hotzarekin
tupust egin du. Eta momentu horretan negarrez hasi zara, jada zeure burua
ezagutzeko ere ezgauza zarelako, jada zer zaren ere ziur ez dakizulako, jada nor zaren
ere ez dakizulako. Zure etorkizuna gero eta ebidenteagoa den arren, gero eta
arrotzagoa egiten zaizu, honek etsipenaren morroi bihurtzen zaituelako.
Otsailak 22, igandea
Nire haurtzaroko igandeez oroit naiz. Ama eta aitarekin mezara joaten nintzenean
amak beti nire soinekorik ederrenaz janzten ninduen. Kolore gorriko lazoak jartzen
zizkidan beti nire ile artean kateaturik. Igande haiek, nire herriko igandeak. Nire
herrian egon nahi nuke orain ere, txikitan jolastu ohi nuen patioari begira. Txikitan
jolastu ohi nuen zinburuetan. Ama jesarrita egoten zeneko banku hartan. Iosu lehen
aldiz musukatu nuen toki hartan. Baina jada, berandu da, beranduegi. Eta egia esan
behar badut, momentuotan, damu naiz. Esanak beharko luketen hitz horiek

ahoskatzeko beta nahi nuke izan. Azken aldiz, maite zaitut esateko aukeraren jabe
izan. Baina jada berandu da, beranduegi.
Gaur, haizea izan nahi nuke. Inoiz, inor ibili ez den toki magiko horietan zehar
paseatzeko. Haizea banintz inoiz amaierarik izango ez lukeen bidaia eginen nuke.
Inoiz inork imajina ezinezko bidaia. Zeruranzko bidaia. Jada ezerk ez du zentzurik
hemen. Jada idazteak berak ere zentzua galdu du, inoiz izan badu behintzat. Hemen
nabil idatzi eta idatzi, gau eta egun, eta egia esan ez dakit zertarako. Ez dakit nori
izkiriatzen diodan. Ez dakit hor, bestalde horretan, noizbait, norbait egonen den ere.
Gaur, orain, dena arrotz egiten zait. Dena ezberdin. Badator otsoa, badator. Bere
letagin zorrotzek urrundik dizdiz egiten diotelarik. Badator bai, badator, begiak zabal
eta pauso arinez. Badator otsoa, badator, nire bila. Beraz, orain, hemen, honela, dena
bukatzen da. Hauxe izanen da akaso ene diosala. Hauxe da nire bizitzako azken
orrialdea.
Izerditan eta negarrez iratzarri zara. Beldurrez, dardarka. Ingurura begiratu duzu bi
eskuez malkoak xukatzen dituzun une berean. Eta bai, hor zaudete biok; zelda ilun
horretan gatibu. Hor zaudete biok bai, zu, eta zure iragana. Orainik eta etorkizunik
ez den munduan. Barrote hotzek mugarri papera hartzen duten toki horretan.
Zarenak ardura ez eta izan zinenak pisu guztia hartzen duen lekuan.
Lehen etorkizun hobe bat eraikitzen igaro ohi zenituen egunak oro, igaro zenuen
bizia oro. Orain, aldiz, gerorik ikusi ezin eta gibelera begira bizi zara, zeure
oroitzapenen gatibu.

Gogoetan hasi zara. Izan ere, aspaldi da bisita ezak inolako dudarik, inolako itaunik
sortarazten ez dizula. Zure lekualdatzearen gibeletik. Aspaldi da zure buruari ea
zergatik zauden hor galdetzen ez diozula. Aspaldi da nor zaren ere ez dakizula.
Aspaldi izan zinen horri begira bizi zarela.
Hor barruan zaudenetik ez zara berbera. Batzuetan pertsona izateari ere utzia
diozula pentsatuko duzu. Orain jada zerura begiratzeak ere ez du zentzurik izanen
zuretzat. Jada ezin diozu zure zeruari so egin. Hor, begi bistan, izanen dituzu eguzkia
eta orbain zuridun oihal erraldoia ere. Baina zer axola, ez da zeru bera. Eta hura
aurrean duzula, oroitzen zara nola liluratzen zintuzten haizeak egin ohi zituen
ibilbideek, zeruko urdintasunak besarkatzen zituen mendi gailurretan barrena. Zure
mendietan barrena.
Haizea darabilzu orain buruan; izan ere, bera da orain txunditzen zaituena. Berau da
mezularirik fidelena. Eta, agian, haize hori zure mendi eta bailara horietan barrena
ibilia izango dela otu zaizu, eta agian, soilik agian, amaren besarkada edo Josuren
musu bat ekarriko dizula pentsatu duzu.
Pentsatuz ari zara. Orain ohartzen zara. Inoiz existitu ez den orrialdean, inoiz idatzi
ez duen boligrafoz, inoiz idatziak izan ez diren hitz multzo soila dela zure bizitza, inoiz
orririk izan ez duen liburuan izkiriaturik.

Ezin ezer esan
Erik Arevalo Muñoz
1. Pinudia
Pinus Pinaster, latinezko izena, izen zientifIkoa alegia, 1782a, ordea, landatzean
gizonek jarritako zenbakia. Udaberrian izan nintzen landatua, ni bezalako asko
bezala, gabonetan biluzik gelditu zen mendi magal batean.
Han landatu gintuzten eta han bizi ginen gu, lasai, gure patua zein zen jakin gabe
etengabe hazten eta hazten. Landatu gintuztenean asko ez ginen metro erdira ere
heltzen, eta orain berriz batzuk bi metrora ere heltzen dira. Denak gara antzerakoak,
berde kolorezko konoak, jostorratz itxurako milaka hosto berderekin, ederrak
benetan.
2. Zurrumurrua
Udazkenarekin batera heldu zen zurrumurrua. Ahoz aho zabaldu zen pinu
guztietatik, gu ere gure artean komunikatu egiten garelako. Ez dugu ahorik, baina
zuek, gizakiok, entzun ezin dituzuen soinu asko egiten ditugu. Hasieran ez zuen inork
sinisten, inork ez baitzuen ezer ikusi, entzun bakarrik. Nola izan zitekeen, guri bizia
eman ziguten gizon berberek, lurrean zuloa egin eta landatu gintuztenek, basakeria
hori egitea?
Baina ezinezkoa zen zurrumurru hori egia zela ikusi genuen denok, ondoko mendiko
pinuek, garrasika, laguntza eskatzen zigutenean, orduan ikusi genuen dena, nola
lurretik ateratzen zituzten, sustraiak apurtuz eta geratzen zitzaizkien sustrai apurrak
zakuetan sartuz lur pixka batekin. Horrela egon ziren, eta hiru egunetan kamioietan
eraman zituzten han zeuden milaka pinuak. Pinudi guztia desagertu zen, eragindako
lurra eta sasia besterik ez zen geratzen han.
Pare bat hilabete igaro zen pinudia akabatu zutenetik, gizonak berriro itzuli zirenean.
Kamioiz ere etorri ziren eta gure amaiera zela pentsatu genuen, baina ez zen horrela
izan, beste mendi batera joan ziren eta milaka zulo egin ondoren pinuak birlandatzen
hasi ziren. Kamioitik atera zituzten, milaka zuhaitz txiki jarri zituzten, itxaropena

berritu zitzaigun, ondorengo hauek sustraiak bota eta han finkatuko zirelakoan,
baina laster ulertu genuen, beraien momentua ere helduko zela, gure bila etorri
zirenean.
3. Gure ordua
Udazkena zen, urte bat pasatu zen jada ondoko pinudiari gertatuaz geroztik, eta ia
ahaztuta genuen. Goiz hotza zen, behe-lainoa zegoen mendi artean, eta urrunean
entzun genuen kamioi hotsa hurbiltzen, heriotzaren hotsa. Aurreko urtean ikusitakoa
bezala izan zen. Lurretik atera, kamioi batera igo eta handik eramaten gintuzten. Han
nengoen ni, kamioi batean botata beste pinu askorekin pilatuta nora eramaten
ninduten jakin gabe.
Gelditu zen kamioi zaratatsu hura. Eraikinez beteriko leku batera heldu ginen. Hori
izango zen herria seguruenik, horri buruz entzunda nuen, baina ez nuen inoiz ikusi,
bizi osoan ez nintzelako menditik mugitu. Herria, gizakiak bizi zireneko, eraikinez
beteriko lekua omen zen eta hala zirudien, jende mordoa baitzegoen leku guztietatik
eta eraikin piloa ere bai. Han utzi gintuzten, lorez beteriko gela ilun batean. Lore
denda bat zela ohartu nintzen hurrengo egunean loreak eta pinuak saltzen hasi
zirenean.
4. Bizitza berria
Han nengoen ni, goiz hotz hartan, gizon hura kotxez heldu zenean. Kotxetik jaitsi eta
dendariarekin hitz egiten hasi zen, dendaria gizon zaharra zen, txikia eta zabala, eta
indartsua benetan. Ez zuten asko hitz egin. Gizonak ordaindu, gugana hurbildu eta
goitik behera begiratu ondoren lepoan hartu eta bere kotxera eraman ninduen.
Atzeko atea zabaldu eta han utzi ninduen beste bidaia bat egiteko prest.
Bidaia ez zen oso luzea izan. Bere etxera eraman ninduen. Han bere emaztea izango
zen emakume bat eta ume txiki bat zeuden itxaroten. Ume txiki hori zen txarrena,
hostoak kentzen zizkidan eta pila bat bolatxo eta kolorezko sokak eskegitzen zizkidan
nire adar mehetan. Lorontzi batean sartu zizkidaten sustraiak eta enborraren beheko
zatia, eta ehunka kolorezko bonbilla zituen kable bat jarri zidaten adarren artetik.

Hasieran ez zitzaidan asko axola, denak, batez ere ume txikia, nirekin egoten zirelako.
Umeak hitz egiten zidan eta nirekin jolasten zuen, batzuetan min egiten zidan arren,
hostoak kentzen zizkidalako eta gero jostorratz itxurako nire hosto horiekin
marrazkiak egiten zituen lurrean. Azkenean zakarrontzian amaitzen zuten beti, amak
batu eta bota egiten zituelako, horregatik beti hosto berriak behar zituen eta gehiago
kentzen zizkidan.
Baina denbora pasatu ahala gero eta gutxiago egoten zen nirekin, telebista ikusten
jartzen zen eta ez zidan jaramonik egiten. Egun batean opariz inguraturik esnatu
nintzen. Hura bai zoramena! Umetxoa pozaren pozez zegoen, eta han egon zen, nire
ondoan, goiz osoa opariak zabaltzen eta gero beraiekin jolasten.
Baina nireganako axolagabekeriak aurrera jarraitzen zuen, eta, handik gutxira, amak
dena batu zuen, bolatxoak, koloredun kordelak, bonbillak... Seinale txarra zela
susmatzen nuen nik. Ez nekien zer gertatuko zitzaidan, baina ezin zen oso ona izan.
Egongelako izkina batean utzi ninduen amak, hormaren kontra. Ez zen denbora asko
igaro gizona heldu eta lepoan hartuta etxetik atera ninduenean. Kontainer baten
ondoan utzi ninduen botata.
Han egon nintzen botata egun piloa. Zabortegira doan kamioia pasatzen zen bai,
baina ez gintuen batzen, gintuen esaten dut, ni ez nintzelako han pinu bakarra, beste
bi zeuden, nire egoera berdinean, han botata. Orain arte bizirik iraun dugu, niri,
besteei bezala, noizean behin lorontzira ura botatzen zigutelako, baina kalean
sikatzen hasiak ginen. Hostoak zimeltzen hasiak ziren eta amaiera hurbil sumatzen
nuen.
5. Azkeneko bidaia
Iluntzen hasia zen gure ondoan kamioi txiki bat gelditu zenean. Gizon handi bat irten
zen barrutik, enborretik hartu eta atzeko aldera bota gintuen. Han gu bezalako pinu
asko zeuden, batzuk siku-siku eginda, beste batzuk ez hainbeste. Bakoitzak bere
istorioa zuen; ondokoak kontatzen zidan bera dendan egon zela denbora guztian, ez
zuela inork erosi eta azkenean bota egin zutela, beste batek umeak su eman ziola eta
horrelako gauzak. Arrazoi batengatik edo beste batengatik denek amaitu zuten

zakarrontzian eta han geunden, berriro ere kamioi batean, nora gindoazen jakin gabe
eta hori galarazteko zer egin jakin gabe.
Heldu ginen azkenean, bidaia luzea eta oso mugitua izan zen, kamioia asko mugitzen
zelako eta askotan gelditzen zelako pinu gehiago batzeko.
6. Amaiera tristea
Lantegi itxurako leku zikin batean utzi gintuzten botata, han egurrezko gauza zahar
piloa zegoen, armairu zaharrak, aulki apurtuak, zuhaitz desberdinak etab. Bazirudien
azkenean denon patua berdina izango zela.
Hurrengo goizean, gizonak lantegian agertzearekin batera heldu zen gure amaiera.
Makina txikitzaile batera botatzen zituzten gauza guztiak. Azkenean hilik eta hauts
bihurturik, nire bizia zertan oinarritu zen pentsatzen hasi nintzen, beti gizakien
menpe, gizakien zerbitzura, ezer ezin esan gabe.
Pasatu da aroa, non zuhaitzak libre jaio, hazi eta hil egiten ziren. Gaur egun gizakien
menpe bizi gara. Beraiek erabakitzen dute non eta noiz landatu eta noiz moztuko
gaituzten, eta ondoren gurekin zer egin, gabonetako apaingarri gisa erabili edo
txikitu eta txotx bihurtu.
Eta orain hemen nago, edozein etxetako armairu bateko ohol zati bat naiz, nire
zerrautsarekin, beste askorekin batera, egur aglomeratu zati bat besterik ez
baitzuten egin.
Nire bizitzaren historia hau irakurtzen bukatzen duzunean, hartu minutu bat eta
pentsatu lore, zuhaitz, animalia edota edozein izaki bizidun erosten duzunean bizi
bat erosten duzula. Eta bizia gauza guztien gainetik errespetatu behar da. Edonor
edo edozein izanda biziduna, gizakiok bizitzeko eskubidea badugu, beste izaki
bizidunek zergatik ez?

Bizkarretik, hain zuzen ere
Mikel Zubeldia Etxeberria
Keuner jaunak erantzun: “Ez dut nire bizkarra inork txikitzerik nahi. Izan ere, Boterea
baino luzaroago bizi beharra daukat. (Bertolt Brecht)
Galdutako kartazalak, Föergell enpresako akziodun nagusiaren esku egon beharko
zuen ordubete barru, derrigor. Horrexegatik, ohizko irabazle maskara ez baina,
erabat desitxuratutako karantza zurbila ageri zuen eguerdi hartan, Möergell
enpresako zuzendari orokor, Ataulf Tarqquus jaunak. Bizitzako lehen porrota
erditzera balihoa bezala, eskuak giltzurrun aldean bilduta zeuzkan, eta izerdi
patsetan zen, erabaki garrantzitsuenak hartzen zituen piraña-ontziari pega-pega
eginda; begirada galduta eta pentsakor.
Matriuska erraldoi baten modukoa zen Föergell enpresa, are erraldoiagoa zen
Möergell matriuskak mendean har zezan, aurkeztu beharreko dokumentu sekretuak
zekartzan kartazalak. Hura aurkeztu besterik ez zuen Ataulf Tarqquus jaunak, bi
enpresen arteko absortzioa ahalbidetzeko. Batuketa estrategiko horren bitartez,
Zöergell-ek, hiruretan matriuska handienak, Moërgell gupidagabe ez irenstea
erdietsiko zukeen Tarqquus jaunak1. Hil ala biziko paperak ziren, beraz.
Tamalez, hor nonbait galduta zen kartazala.
Inork haren berri ematen ez zionez, halako batean, Ataulf Tarqquusek buelta erdia
eman eta Jainkoarren! Non da kartazala! orro egin zuen. Haren berunezko eskuturrak kaoba-zur iluneko mahaian talka egin eta metalezko oihartzun, uhin, dardara
zein Siberiako hotzak, Moërgell matriuskako horma guztiak gainditu eta, bost mila
langileen lepo-buruetara barreiatu ziren, domino fitxa erreskaden modura.
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Ez da ahaztu behar, Foërgell, Moërgell eta Zoërgell matriuskak, hil berri zen Mattin

Gorriren anaia zahar, Sam Beltxen jostailu zirela; ume erabat zital eta berekoia berau,
Jainko damu-gabe baten semea.

Edozer gauza egiteko prest zegoen Ataulf Tarqquus jauna paper horiek lortzearren.
Hain garrantzikoa zen kartazal hura, Dubio, enpresako postari ezgauzaren esku
lohietan zebilela jakin izan balu, ja-ta oliba begiak bere eskuz atera eta Moërgelleko
garabi altuenetik urkatuko zukeen. Dubio gizajoa ez zen ordea kanpoan gertatzen ari
zenaren jakitun. Goizeko posta banaketa ia amaituta zeukala-eta, bazkal aurreko losusta egiteko asmoz, garai batean obusak fabrikatzen zituzten Moërgelleko pabilioi
zikin eta ilunenera jo zuen. Zoko-moko hartan ezkutatuta, ez zion inork enbarazurik
egingo.
Gizon exkaxa zen Dubio, txoriño aurpegi gorrikaraduna. Koipeaz dekoratutako lanjantzi laranja tripotxeraino askatuta zeraman eta, ile-xerlo urdinduak ageri zitzaizkion
paparrean. Enpresa barnean posta banaketarako zerabilen patinetea zokoratu,
prentsa zahar, trokel, eta gasezko labe korrokoilduen alboan, zorua tergalezko oihal
batez estaliz, eta buruki moduan zahatoa ipinita, ohe antzeko bat moldatu zuen.
Minutu eskas batera lo zetzan, goxo-goxo; poltsiko zabalean, marroi koloreko
kartazal lodi bat ageri zuelarik.
Obusez ari garela, ez da ahaztu behar Ataulf Tarqquus jaunak, galera handiekin zen
Moërgelleko zuzendaritzara iritsi, eta harturiko lehen erabakia, igorle, jasotzaile eta
mezua zeukaten etorkizunik gabeko obusak ekoizteari utzi, eta ez mezurik, ez
igorlerik, ez eta jasotzaile jakinik ez zuten pertsonen kontrako minaz ordezkatzea izan
zela2. Hortaz, inbertsio handiak burutu eta gero, UNDER-APPLE markako mina merke
bezain eraginkorrak merkaturatzea menturatu zen. Erabaki horren eraginez,
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Garai ilun hartan ez baitzegoen mundua txantxetarako, gatazkak txanpinooiak

bezain azkar eta 68 ugari Afrikako lur zartatu eta idorrak, hortaz, Moërgellen
egindako UNDER-APPLE mina pozoitsuez hanpatzen hasi ziren gupidagabe, armen
trader bihozberen bozkariorako.

Moërgellen negozioak xanpain-aparraren modura egin zuen gora. Huraxe zen
momentuz, haren lorpenik handiena.
Ataulf Tarqquus jauna, enperadore handien modura, bere egintzez guztiz harro
sentitzen baldin bazen ere, ez zegoen erabat kontent. Berak, aurrerago joan nahi
zuen. Moërgell enpresako jabeek ontzi horretan agintzeko botere absolutuak eman
zizkioten egun beretik, helburu bakarra baitzuen berak: Moërgell enpresaren
betiereko lidergoa lortzearena, hain zuzen. Horretarako, enpresaren etorkizuna eta
independentzia bermatzea derrigorrezkoa izango zen. Lehen neurri bezala, Foërgell,
errifleak ekoizten zituen auzoko matruiska absorbitzea beraz, zilegi zen.
Nondik hasiko zen baina, Tarqquus jauna, kartazalaren bila? Nola ebatziko zuen,
itxuraz hain hutsala zirudien arazo larri hura? Moërgell hiri handi-mandi eta zatar
baten modukoa zen, hainbat eta hainbat pabilioiez osaturikoa. Bost mila langile ziren
zentsatuta, orotara. Ezbairik gabe, larrialditarako neurri zehatzak habian jartzea
erabaki zuen. Hartarako, Esfinter kontseilari fidelarengana jo zuen. Berarentzako
orakulu eta konfidente zen Esfinter jaunari itaunketa egin ondoren, berak esandakoa
teknizismoz jositako antzeko hitz ederrekin errepikatu zuela ohartuta (ez zen
losintxatarako garaia), Esfinter bera baino askozaz bizkorrago eta eraginkorrago zen
Krutzger, azeri itxurako zuzendariordearengana jo zuen.
Krutzger jaunak, estatuko unibertsitate gorenetatik hautatuak ziren Moërgelleko
berrehun buruzagiak premiaz bildu eta ‘DI-DA’ izeneko Plan orokorra osotu zuen
bost minutuen buruan. Plan orokor honen arabera, bi taldetan banatu zuen
Moërgelleko buruzagien tropela: ezgauzak eta are ezgauzagoak. Bigarrengoak
antzarak ferratzera bidali zituen. Guztira, 180 zuzendari gutxiago eta 44 minutu
besterik ez.
Bien bitartean Dubiok buelta erdia eman zuen, poliki-poliki, txokolatez bustiriko
kruasana baino aurpegi gozoagoa ageriaz. Hain zegoen gustura, non ahozabalik,
zoriontasunezko listu lerro bat -beirazko zubi garden legez- zerion, poltsikoan
gordeta zuen kartazalean ainguratzen zena.

Dubio, enpresako gizajo ofiziala, lankide guztiaren begietara, border-line pailazo bat
baino ez zen. Moxkor fama ongi irabazitakoa izanagatik, lankideek iseka egiten zioten
gupidagabe; haizeak txorimaloari bezala. Inor ez zekien ez zekien zoriontsu ote zen
ala ez. Sentimendurik ba ote zuen. Eta are gehiago: inork ez zekien zehazki nongoa
zen; inongoa baldin bazen. Hartaz zekiten bakarra, oso urrutiko herri batekoa zela,
eta duela hogeita hamar urte, Moërgellera ailegatu baino lehenago, gaileta fabrika
batean egin zuela lan. Besterik ez.
Eta Moërgell enpresaren mundua, errauts bihurtzen ari zen momentu berean –
gauzak nola diren-, amets ederren bat egiten ariko zen gure Dubio, zeinetan berak
hainbeste laket zituen errepideetako klubetako dama ederrak erdi biluzik agertuko
ziren, seguru aski; azpiko antena piztuta baitzekarren.
Halako batean, Krutzger jaunak bere informazio sareen bitartez jakin zuen, kartazal
hura Recquio izeneko kontu emaile batek, eman ziola Dubiori, Zuzendaritza Nagusira
eraman zezan. Hor eten zen haria. Eta patinetean hamar minutu besterik iraun
beharreko bidaiak, ez zuen oraindik bere jomuga iritsi. Recquio kontu emailea
burumakur eta espantu aurpegiaz irten zen Krutzger jaunaren bulegotik; bigarren
honek errukirik gabe kaleratu baitzuen kontu emailea. Akats barkaezina eginagatik.
Hamaika eta erdietan gertatu zen hura.
Alarma gorria piztu zen orduan. Non arraio ote zen Dubio? Urteetan, gixon maskal
hartan erreparatu ez zutenek, haren bila hasi zen ero moduan. Hortaz, jendea lasterka ikus zitekeen pabilioi, bulego eta aparkalekuetan barrena. Alde batetik bestera
zebiltzan, inolako logikarik gabe. Baina denbora oso zitala da eta, Dubio aurkitzeko
aukerak segundoz segundo murrizten ari ziren. 29 minutu.
Moërgellen geratzen ziren hogei buruzagien mahaiek iltzatu gabeko egurrezko
mahaiak ziruditen. Ukabilkadaz ukabilkada, mailuka ari baitziren etengabe,
zentzuzko erabakirik hartu gabe zuzendariok. Gona motzeko idazkariak berriz, D-U-

B-I-O hitza idaz-makinan tapatzen zuten aldiko, zotinka hasten ziren. Eta sabelak
tximeleta beltzez hanpatzen. Egoera jasan ezinezkoa zen. 28 eta erdi.
Bien bitartean finantza merkatuek, kartazalaren galerak, eta horrexek zekartzan
ondorioen jakinaren gainean ziren eta estatuko burtsen indizeetan hondoa jo zuen
Möergellek. Eta galbide berbera zeraman Föergell anaia bikiaren kotizazioak.
Pertsonen aurkako minen commodity-en merkatuaren prezioari ere eragin zion.
Izugarri beheraka egin zuen. Hortaz, Moërgell enpresako ekoizpena geratu egin zen,
eta esportazioko merkatutara bidean ziren dozenaka ontziak geratu eta atzera
portuetarako bidea hartu zuren. Izan ere, pertsonen aurkako minen salneurria
egonkortu beharra baitzegoen, merkatutik minak kenduta. 28 minutu.
Lotan zegoela, hatzak zakil inguruan bilduta zeuzkan Dubiok. Hatz batzuk falta
zitzaizkion. Enpresa guztiko megafonoak etengabe Dubiori deika ari ziren, baina
Dubio ez bide zen ohartzen. Berriz ere posturaz aldatu zuen. Kartazala mesedez itzuli
zezala, ez zela harenganako zigorrik izango eta, are gehiago kartazal itzultzera, sari
ederra izango zuela, ari zen errepikatzen bozgorailua, obsesiboki. Ez zen, alta,
megafonoaren oihartzuna pabilioi zahar hartara, beharrezko intentsitatez heltzen.
Bakardade absolutuaren ontzia, itsas-hegitik habiatzen ikusi zuen une batez Ataulf
Tarqquusek. Sobera damutu zen, konpetentziak aspaldi egina zuen bezala, sistema
pneumatikoaz garraiatutako posta sistema ez jartzeaz, edota hainbeste barreiatzen
ari zen posta elektronikoa usatzeaz. Bere garaian Dubio ez despeditu izanenagatik
damu zen. Zakurra hil, eta errabiarik ez, pentsatu zuen. 27 minutu baino ez.
Ordu bata hogei gutxi aldera polizia azaldu zen Moërgellen, beti bezala berandu, eta
ezorduz. Berrogeita hamar polizi zakur eta guzti. Ezbairik gabe, Moërgell enpresako
zoko guztiak xehe-mehe miatzen hasi ziren. Baita Dubioren berri izan, eta haren
egonlekua ezkutatzen ari zitezkeen gizon susmagarriari galdeketak egiten hasi.
Ganoragabe.
Zurrumurruak edonora harrotu eta telebista kateek, krisiaz jabetuta, zaborprogramazioa etetea erabaki zuten; urgentziazko buletinak atera zituzten. Pantailek,

kanpotik itxita, ejertzitoak gordetako Moërgellen irudiak etengabe errepikatzen
zituzten. Barne Arazoetako Ministroak -dandy gaumindu itxurako totela bera-,
“Enpresa Terrorismo” izenaz bataiatu zuen hura, prentsaurreko ezohizko baten
bitartez; Dubioren izena aipatzera ausartu gabe. Izen ponposo berri horrek estatu
osoko herritarrak zertxobait lasaitu zituen; gaitzak izen-abizenak zituen-eta.
Zakur baten zaunka aditu zuen Dubiok inguruan. Begi bakarra ireki eta halako batean,
linterna batek nola segundo luze batez bete-betean jo zuen ohartu zen. Zer izango
zen argi hura? pentsatu zuen. Linternaren argi-zorrotadak beste norabide bat hartu
zuten eta zaunkak urrutiratu egin ziren. Dubiok berriz begiak itxi zuen. Handik
gutxira, nagiak atera eta ohe inprobisatu hartatik jaiki zen. Galtza tartea bustita zuen.
Orban hura ikusita, irribarre urduri alkoholikoa egin zuen.
Ia ordu batak jo zuen eta bazkari legea egiteko asmoz, pabilioi hura utzi eta punpen
instalazioaren lekutik, kantinarako bidea hartu zuen.
Egun hartara arte, denek Dubioren bizkarrera barre egiten zuten (baita zuzenean
bere aurpegira), eta nano ezgauzena baino okerrago tratatzen zuten. Hala eta guztiz
ere, Dubio bere txikitasunean zoriontsu zenez, eta ez zuen inortaz trufatzeko
beharrik sentitzen. Irribarre eginez, txistu eginez edo kopla pikanteak kantatuz
itzultzen zizkien isekak. Era horretan, Moërgelleko bulegoetako seriotasun gaixotiak,
azkazalak arbelean bezala irrist egiten zuen.
Ataulf Tarqquus jaunak berak, Dubiok zuzendari orokorren bulegora jo zuen egunen
batean, besteen aurrean lotsagarri utzi zuen. Baina, Dubiok irribarreaz itzuli zizkion
irain-ordainak. Hartaz oroitu zen, Tarqquus jauna, Gong itxurako bulegoko paretako
erloju handi-mandiari buelta erdia ematea erabaki zuenean. 17 minutu.
Dubiok arratsalde hartan bertan lan pixka baten lan egingo zuen –ez gehiegi,
gehienera jota, alde batetik besterako hiru joan itzuli- eta banaketa amaitzerakoan,
etxera ez baina, auzoko tabernetan narrasti moduan ibiliko zen, harik eta gauerdia

iristen zen arte. Arrats parteko bakarkako ardo merkearen txikiteoan jarrita gogoa3,
punpa zentrifugoen instalaziora zeramaten metalezko eskailera luzeak jaitsi zituen.
Eguerdiko ordu bata izateko hamalau minutu baino falta ez zirenean,
megafonoetatik: Azken odol tanta isuri arte defenda dezagun Moëlgell! leloa
isurtzen utzi zuen, jada bere senetik aterata zegoen Krutzger jaunak. Inork ez zien
kasu izpirik egiten ordurako, megafonoei. Anabasa izugarrizkoa zen.
Bainugelara jo zuen Ataulf Tarqquusek, aurpegia freskatzera. Edozein unean tronua
galtzera doan enperadorearen aurpegiera zurrunaz ordaindu zion ispiluak. Zuzendari
samalden gortearen gorbatek gora egiten zuten kristalezko lanparen distirara beha.
Etorkizuna, ilusio bilakatzen ari zitzaien.
Lur jota, arratoiek karabeletan legez, enpresa uzten hasiak ziren.
Bost minutu, hareazko erloju txiki bat, baino ez, nireak egin du. Kaput! pentsatu zuen
bere baitan Ataulf Tarqquus jaunak. Gorbata lasatu zuen. Derrotatua zen.
Jende guztiak ihes egin zionean, bakardade absolutuaren ontziaren sirena aditu zuen
Ataulf Tarqquusek urrunean. Bulegoko kaoba-zurezko mahai amaiezinean mizpiraarbola bonsaiaren lur idortuan, malko bat isuri zitzaion. Minutu gutxi barru, bere
3

Normala da Dubiok lanetik irten eta berehala etxerako gogorik ez edukitzea. Izan

ere, bertara ailegatzeko aldapa itzela igo behar baitzuen; herritik auzora 80 eskailera,
ondoren bidezidor bat, eta gero beste 65 eskailerako propina; hori guztia, igogailurik
gabeko zazpigarren solairuan aurkitzen zen etxe-zulo ziztrin eta ospel batetan
sartzeko. Ezkonge zen Dubio. Eta geratzen zitzaizkion familiako bakanak (lehengusina
muxurdin parea) bostehun kilometrotara bizi ziren eta bostehun kilometrotara zuen
familia ez zen jada bere familia, Dubiorengandik jasotzea espero zuten herentzia 73
ardotan likidotzen ari zela konturatu ziren egun berberetik.

karrerak hondoa joko zuen. Baita beregain zituen berrehun zuzendarienak ere.
Zoërgellek gupidagabe irentsiko zituen epe motzera. Enpresa itxi egingo zuten.
Moërgelleko bost mila lagun hortaz, kalera joango ziren.
Ez zen hori baina, Ataulf Tarqquus gehien kezkatzen zuena. Ataulf Tarqquus gehien
kezkatzen zuena zera zen: goi-mailako jendea soilik bizi zeneko urbanizaziotik
egotziak izango zirela. Eta ez hori bakarrik: bera bazkide zeneko golf klubetik
kaleratua izango zela; garai batean hainbeste miresten zuten lagunek frakasatu
deituko ziotela, ez zutela neguan hartz-ehizara gonbidatuko, eta okerrago dena,
ezikusi egingo ziotela.
Emaztea berriz, bere maitale fin American Express kreditu txartelik gabe, depresiorik
handienean jausiko zen, kokaina eta edanari atxikiko zitzaion. Eta alabatxoak... Ai!
Bere lanarengatik oso tarteka ikusten zituen alabatxo maiteak, hain bizkorrak
izatetik, erabat aldrebestuko ziren, galbidera joango, abandonatuko.
Erabaki ausartena eta koldarrena hartzea deliberatu zuen. Zirt-zart.
Eskuak buru gainean zituela, bulegotik lasterka irten zen Ataulf Tarqquus. Enpresan
geratzen ziren gizaseme bakanek, erotu zela pentsatu zuten. Bere pausu luze eta
ziurrek, estoldak ziren ubide sekretu batetara eraman zuten halako batean. Metro
erdiko ate txiki batetik sartu beharra zegoenez, sartu baino lehenago, gorbata kendu,
alkandora erantzi, faxa askatu, eta galtzak erantzi zituen.
Bata bestearen ondoan lerrokatuta ziren karakol erraldoi itxurako punpa
zentrifugoen instalazio umelean, Dubio sobera harritu zen, gizon biluzi bat ubidearen
beste aldera ikuskatu zuenean. Aurre aurrean zuen gizon horrek, berearen oso
antzeko tripotxa zuela ohartu zen. Emakume galtzerdi urdin-ilunez, zisne erietan
patetikoena irudi zuen Ondoren hain ondo jarritako ileorde beltza erauzi, ur-jauzi
itxurako ile luze bakan batzuk azaldu zitzaizkion. Dubiok ezin sinetsi zezakeen Ataulf
Tarqquusen aurre aurrean zegoenik. Atributurik gabe, ur tanta bi baitziruditen
Tarqquusek eta berak.

Alkohol usaineko irriño hits batek ihes egin zion Dubiori. Behingoan, anaia bikia
iruditzen zitzaion aurrez-aurreko gizon hantuste hura. Haren atentzioa lortzearren,
kartazal marroia atera zuen poltsikotik eta gogor airean astindu. Kaixo! esan zion.
Hura ezin eramanda, ahuspeztu egin zen Tarqquus. Ur lohien erreflexuari begira
geratu zen, lelotuta bezala. Tarqquusek orduan dena argi ikusi zuen. Dubio,
enpresako postari ziztrinena, bere kontura trufa makabro bat ospatzen ari zen 4;
mendeku hartzen ari zen.
Bizkarretik, hain zuzen ere.
Gauza horiek guztiak uretan islatuta ikustea iruditu zitzaion, hain kultura zabala ageri
zuen, Ataulf Tarqquusi. Hartara, bere bulegoko piraña-ontzia buru gainera erori izan
balitzaio bezala sentitzen zen. Bere-bereak zituen bulegoko piraña beldurgarriek
hozka egin izan baliote bezala; batzuek lepotik, bestetzuek zintzurretik, belarrietatik,
orpotik... gorri koloreko zirimolaren bihotzera.
Horregatik, agian, bota zuen Ataulf Tarqquusek bere burua ubidetik.
Dubio gizajoa berriz, ahoa bete hotz, mugiezin geratu zen, harik eta Ataulf Tarqquus
erori zen inguruan burbuilak desagertu ziren arte. Eta pare bat minutu beranduago,
Moërgelleko enperadorea ubidetik irteten ez zela ohartuta, itoaren desagerpenaren
abisua ematera joan zen eta, bide batez, ahaztuta soinean zekarren kartazal hura
Krutzger jaunari entregatzera.

4

Nola milaka urte lehenago behinolako Errege Ataulfo bisigodoa, bere nano

txantxalariaz barrezka etengabe aritu eta, kasualitatez Dubio izena zuen nano
ñimiño horrek, Hispania penintsularen ekialdeko errekasto batean, beretaz barre
eginagatik mendeku hartuta, zintzurra ebaki zion. Bizkarretik, 75 hain zuzen ere.

Euren oroimenez
Maider Aierdi Gazteluiturri
Andreas:
1940ko maiatzak 11:
Gaur goizean goiz jaiki naiz. Zapata denda ireki aurretik lan asko egin behar nuelako.
Bezero asko izan ditut, udaberriko zapatak heldu baitzaizkigu, jada. Denda itxi
ondoren kafetegira joan naiz eta Petter-ekin egin dut topo. Poloniako lurralde batera
bidali behar dutela dirudi, jeneral egingo dutela esan baitiote. 14:30ak dira eta
Margot ez da etxera iritsi. Zoriontsu naiz, lanean gauzak oso ondo doazkit eta
Margotekin ezin hobeto nago. Zein azkar doan denbora. Badirudi ezkontza eguna
atzo izan zela, baina bi urte igaro dira ordutik. Etxean ere oso ondo konpontzen gara
elkarrekin, umeak edukitzeari buruz hitz egin genuen bart gauean baina ez zait
momentu egokia iruditzen gizarteko egoera nola dagoen ikusita. Gizonak frontera
joatera derrigortzen dituzte eta ez dakit nire txanda iritsiko den. Oso kezkatuta nauka
Margotek. Zortzi hilabete pasa dira Alemaniak Polonia eraso zuenetik eta ez dauka
bere gurasoen berririk. Egunkarietan irakurri dugunez, judutar guztiak ghettora bidali
dituzte eta Margoten familia bertan dagoela uste dugu. Beldur naiz. Inguruetako
judutarrak bertara eramango dituztela dio jendeak eta ez dakit zer pentsatu.
Judutarrak baino hobeak sentitzen al dira horrela tratatzeko? Non ote dago Margot?
Berarekin.
- Andreas! Andreas! Andreas!
- Zer gertatu da?
- Margot! Margot, eraman egin dute!
- Eraman? Nork? Zergatik? Zer?
- Gizon batzuek hartu dute eta gero kotxe batean sartu dute. Zuri deika zegoen, ahal
izan dudan azkarren etorri naiz.

- Baina nora eraman dute? Eta zergatik? Margot!
- Judutar guztiak lurralde batera eramango dituztela entzun dut. Frank eta bere
familia ere kotxean sartu dituzte.
- Lurralde batera? Petter!
- Eraman egin dute! Baina zergatik? Berak ez du ezer egin! Zergatik egiten dute hau?
Non ote dago Petter! Han!
- Petter! Petter! Margot eraman dute!
- Zer? Eraman? Nora?
- Zuk lehen esan duzun lekura!
- Zer? Ziur al zaude?
- Bai Adolf-ek esan dit kotxe batera nola sartzen zuten ikusi duela. Zer egin dezaket
Margot etxera ekartzeko?
- Andreas sentitzen dut baina hori ezinezkoa izango dela uste dut.
- Baina zer diozu! Zergatik?
- Margot Poloniara eraman dutelako.
- Poloniara? Ghettoan sartuko dute?
- Ez, kontzentrazio esparru batzuk sortu dituzte judutarrentzat. Sentitzen dut
benetan. Orain dela ordu bete esan didate egin behar zutena.
- Zuk bazenekien? Bazenekien eta ez duzu ezer egin?

- Nik ezin dut ezer egin. Hitlerrek judutarrak uharte batera bidaltzea nahi zituen.
Zoroa! Baina ezinezkoa gertatu zaionez kontzentrazio esparruak sortu ditu. Andreas,
Margot kontzentrazio esparru batera eramaten badute ez dut imajinatu ere egin
nahi zer egingo dioten berari eta berarekin dauden beste guztiei.
- Baina non dago? Zer egingo diote?
- Nik ez dakit ezer gehiago. Ahal dudan guztia egingo dut Margot non dagoen
jakiteko. Zoaz etxera eta ez zaitez etxetik beharrezkoa baino gehiago irten gauzak
lasaitu arte, behintzat. Egoera ez dago batere ondo, hobe da istilurik ez ateratzea.
- Etxean egon? Eta horrekin zer egin dezaket? Margot eraman egin dute eta nork
daki zer egingo dioten, eta nik etxean egon behar dut?
- Andreas, hau oso gauza serioa da. Benetan, zoaz etxera eta ahal dudanean,
berriekin joango natzaizu.
Bi aste pasatu dira eta ez dut Petterren berririk. Zer gertatzen ari ote zaio Margoti?
Gauzak okerrerantz doaz. Alemaniako judutar guztiak kontzentrazio esparruetara
eraman dituzte, Frantzia eta Italiakoekin batera. Hauetaz gain beste asko ere bidean
daude. Gudak aurrera jarraitzen du eta herriko gazte eta gizon asko fronteetara
eraman dituzte. Ni ez noa. Ez dakit zergatia baina Petterrek horretan zerikusia izan
duela uste dut, Margoti gertatutakoaren errudun sentitzen dela uste dut. Bere zain
jarraituko dut.
Petter iritsi da. Berarekin hitz egin eta hilabete geroago agertu da. Zer berri dakarkit?
- Petter! Berririk?
- Aurkitu dut! Margot aurkitu dut!

- Zer? Non dago? Zelan dago?
- Auschwitz-era eraman zuten. Bertan dagoen lagun batek baieztatu dit. Ez dakit
zelan dagoen, ez eta bizirik dagoen ere.
- Baina zerbait gehiago jakin beharra dut! Nola atera dezaket bertatik?
- Nire lagunak ahal duen guztia egingo duela ziurtatu dit baina badakizu hau ez dela
broma kontua, bere bizitza arriskuan jartzen ari da, eta baita ni ere. Orain itxaron
egin behar duzu, itxaron besterik ez. Bizirik badago bere berri ekarriko dizut albait
arinen.
- Eskerrik asko Petter, benetan, denagatik.
Horrela agurtu dut. Petterrek ondo ulertu du azkeneko hitza eta irribarre egin dit,
beraz, nik uste nuena egiaztatuta dago, frontera bidali banindute hilik egongo
nintzatekeen, jadanik.
Urtebete daramat berrien zain eta hainbeste itxaron ondoren esperantza galtzen
hasita nago. Eskerrak Petter agertu den.
- Andreas! Pozten nau zu ikusteak. Gogo handia nuen zu berriz ikusteko. Begira zer
dakardan.
- Zer da? Gutuna?
- Bai, Margoten gutuna!. Bum, bum, bum... bihotzeko taupadak bizkortzen ari
zaizkit, gero eta arinago, gero eta arinago. Karta eskuetan daukat eta birritan
pentsatu gabe zabaldu egin dut:
Andreas, Andreas! Non zaude? Zergatik sartu naute leku honetan? Ez daukagu
jatekorik, ez urik, ez arropa lodirik, dena kendu ziguten, baita urrezko haginak ere. Ez
dakit zer gertatzen ari den. Egunero jende multzo handiak sartzen dituzte leku batean
dutxa bat emateko asmoz, eta ez dira inoiz itzultzen, hil egiten dituzte baina ez dakit

nola, eta ez dut jakin nahi ere. Egunero, orduro, minutoro, segundoro gorpuak hilik
ikusten ditut nire aurrean, begiratzen dudan alde guztietan. Gero, gorpuz beteriko
pilo handietan, erre egiten dituzte guztiak gure aurrean. Ezin dut gehiago. Duela hiru
hilabete amaren gorpua ikusi nuen beste hainbaten azpian, zergatik? Eta aita? Zer
gertatu zaio? Noiz bukatuko da guzti hau? Andreas, etxean egon nahi dut, zurekin,
hori besterik ez, hainbeste eskatzen al dut? Zergatik ez gaituzte bakean uzten? Ez dut
ezer gehiago behar bizitzeko. Ez dakit zenbat denbora jasan ahal izango dudan hau.
Ilea ebaki digute, gauzatzat hartzen gaituzte, gosez hiltzen ez direnak gaixotasunen
batek eramaten ditu, sarnak, tifusak, ... hau jasangaitza da. Zergatik ez ote naiz
hiltzen behingoz? Ezin izango naiz inoiz hemendik atera, ezinezkoa da. Maite zaitut
eta jakin ezazu zu zarela bizirik iraunarazten nauen
arrazoi bakarra.
Margot
- Berarekin joan behar dut. Hil egingo da bestela! Berarengana eraman behar nauzu!.
- Andreas, gogoratzen al duzu Margot eraman zuten egunean esan nizuna? Ni
kontzentrazio esparru batera bidaltzeko asmoa zutela nagusiek.
- Bai, baina zer...
- Bihar Auschwitz-era noa. Jeneral izendatu naute eta jendea behar dute bertan.
- Eta zu, Margot bezalako jendea hiltzera zoaz? Zu beraiek bezalakoa zara!
- Andreas! Gauzak ez dira hain errazak!. Badakit Auschwitz-era joanez gero haietako
bat izango naizela baina ez dut beste aukerarik.
- Baina zelan? Hori ezinezkoa da...
- Andreas, galdera bat egin behar dizut eta ondo pentsatu erantzun baino lehen. Zure
bizitza emango zenuke Margot ikusi ahal izateko?

- Bai, noski. Zer egin behar dut?
- Bihar nik Auschwitz-era eramango zaitut nirekin. Bertara iristen garenean, barruan
sartuko zaitut. Hortik aurrera zure esku dago Margot ikustea edo ez.
- Ados, bihar zurekin joango naiz.
Furgoneta batean goaz biok, bera aurrean eta ni maleteroan janari eta likore
botila artean. Hauek ofizial alemanentzat dira, beraien ospakizunetarako, 100
metroko distantziara milaka pertsona gosez hiltzen ari den bitartean. Nazka ematen
dit.
Bidaia oso luzea egin zait baina iritsi gara. Furgonetatik jaitsi bezain laster kirats batek
astindu nau. Auschwitz hesitutako leku bat da eta hainbat txabola daude barruan.
Petter agurtu eta hesiaren barrualdera sartu naiz. Margotek arrazoia zuen,
begiratzen dudan edozein aldera begiratuta hildakoak ikusten ditut eta kiratsa
jasanezina da. Non ote dago Margot? Ezkerraldean 10 urteko bi neskatila, edo
mutiko, ez dakit ezin ditut desberdindu. Oinetakoak eta arropa kentzen ari zaizkio
hildako gorputz bati. Ez dakit zer egin, egoera pentsatzen nuena baino askoz
txarragoa da, hau ez da bizitzea, hemen animaliak edo hauek baino gutxiago bagina
bezala tratatzen gaituzte. Edozein arrazoi aurkitzen dute gu zapaltzeko, judua, ijitoa,
homosexuala, elbarritua... izateagatik. Ezin dut sinetsi, ez nuke inoiz imajinatu ere
egingo pertsona bat gai izan zitekeenik honelako leku bat sortzeko eta, are gutxiago,
berarentzat perfektuak ez direnak edo gustuko ez dituenak hiltzeko.
Bost bat ordu daramatzat Margot-en bila. Bere argazkia erakusten diot jendeari,
baina inork ez dakit nor den ez eta non dagoen ere.
Bat-batean emakume bat hurbiltzen zaidala konturatu naiz eta nor den ohartu
orduko...

- Andreas! Andreas, zu zara?
- Margot? Margot!
- Andreas, zertan zabiltza hemen, zergatik ekarri zaituzte hona? Ene! Andreas!
Zergatik? Zergatik egin digute hau?
- Lasai ez zaitut inoiz gehiago bakarrik utziko, ene Margot!
Aste bat daramagu infernu honetan, ez dugu jatekorik, ez urik, ez ezer, baina
Margotekin nago eta hori da garrantzitsuena. Momentu oro jendea hil egiten da gure
inguruan, kiratsa ez da inoiz joaten eta erretzeko prest dauden gorputzez beteriko
piloak ikus ditzaket bata bestearen gainean, “dutxara” doazen ilara handiak ere bai.
Bat-batean txilibitu baten soinua entzuten da:
- Denok zutunik! Denok gora! Azkar! Mugitu! Arin!
Margot eta biok jaiki egin gara, aurrean etzanda dagoen jende asko ez da mugitu ere
egin, ez dute indarrik. Ingurua aztertzen ari naizelarik nire izena entzun dut ozenki:
- Andreas Selanderchen! Andreas Selanderchen!
- Bai! Hemen!
- Andreas zertan zabiltza? Zer gertatzen da?- dio Margotek izuturik.
- Ezer ere ez, lasai.
- ISILIK! Andreas aurrera! Bundchen Jenerala ezagutzen duzu?
- Bundchen?

- Bai! Petter Bundchen!
- Ez, ez dut ezagutzen.
- GEZURRA! Berak sartu zaitu leku honetara eta probak ditugu, berriro gezurrik
esaten baduzu emaztea hilko dugu.
- Ez! Ez! Bai, Petter ezagutzen dut eta hona ekartzera derrigortu nuen. Berak ez du
zerikusirik, nire errua da.
- Petter Bundchen aurreratu!
Han agertu da nire aspaldiko laguna. Hala ere, ikusiko dudan azken eguna dela esaten
dit barruko zerbaitek. Egoera latza antzeman daiteke.
- Gizon hau hiltzen ez baduzu, nik hilko zaitut eta ondoren zure familia osoa ere bai
- agindu diote Petterri nagusiek.
- Andreas sentitzen dut. Bazenekien zein zen tratua, sentitzen dut, parkatu...
PUMMM!
Andreas hil eta astebetera Margot hil zen gaixotasunen eta gosearen ondorioz.
Beste milaka gorputzekin egin zuten bezala, begiak itxi bezain laster zapatilak eta
zituen arropak desagertu egin zitzaizkion.
Hau, Naziekin gertatu zen istorioetariko bat izan da; baina, Andreas eta Margot
bezala milioika pertsona hartu zituzten gauzatzat, gizakiok garen bezalakoak izanda
ditugun eskubide guztiak zanpatuz.
Euren oroimenez.

Bizitzaz haraindi
Oihane Unzalu Aldekoa
Bide zuzenak asper aspergarriak direlako.
Joseba Sarrionandia

Telebista ikusten ari da Maite orain. Senarra noiz helduko dago. Biok batera
afaltzeko; egunero bezala. Pentsatzen dirau orain. 5 urte daramatzate elkarrekin, 5
urte... Igandeetan futbola ikusten du senarrak, tabernan lagunekin. Gauean... gauean
sexu gosea sartzen zaio egunero. Eta Maitek batzuetan “buruko mina” izaten du.
Besteetan ordea desio bortitz batek harrapatzen du. Eta bere onetik aterata, sexu
praktikan aritzen dira. Urteek adierazten duten maisutasunez. Ez dauka zoko
idiskoturik Joxeanek Maiterentzat. Eta Maitek berak ere ez jada Joxeanentzat. Eta
bere izatearen zati bat, xarma bat, kendu diola pentsatzen du Maitek larru-jotze
bakoitzaren ostean. Sekreturik ez daukalako. Isuri du hazia eta Joxean zoriontsu da.
Maitek liburua hartzen du orduan edo portatila bestela, maite du bere ordenagailua,
Maiteren ordenagailua delako. Berea bakarrik, bakar-bakarrik. Duen sekretu bakarra
delako edo Maite idazten duena hura bera delako agian.
Joxeanek hizkuntza ulertezin batean hitz eginez igarotzen du gaua. Oihu ozenak
boteaz.
Maitetxoren egunerokoa.
Berriro ere amets berbera izan dut bart. Gauaren erdian oihu ozen batek esnatu nau.
Ondoren kolpe ikaragarri bat aditu dut. Beldurtu egin naiz. Begiak itxi ditut eta
izarapean ezkutatu naiz. Ondoren negarrak entzun ditut; eta nire gorputza dardaraka
nabaritu dut orduan. Amatxo eta aitatxorengana joatekotan izan naiz; baina nire ohe
azpian dagoen munstroaz gogoratu naiz. Gauez ohetik jaikitzen banaiz, munstroa
haserretu egiten dela esaten dit amak. Eta geldi egon behar dudala. Nik izena jarri
diot munstroari; Rodolfo. Rodolfo munstroa; oso ongi geratzen zaio izen hori. Amak
ikusi zuen behin Rodolfo eta esaten dit, oso itsusia dela, eta haserretzen denean oso

umore txarra duela. Geroztik ez naiz inoiz ohetik jaikitzen, pixagura dudanean ere ez.
Ametsean ere ez nintzen jaiki. Beldur pixka bat ere ematen dit-eta Rodolfok. Geldi
geratu nintzen ohean.
Guztia baretu zenean, Joakin hartu nuen beso artean. Nire hartza da Joakin.
Bularraren kontra estutu nuen eta musu eman ondoren. Loak hartu ninduen itxuraz,
zeren begiak irekitzean, jada gaua egun bilakatua zen. Eta izekok gosaltzera deitu
nau. Bai, gaur ere goiz atera behar izan omen du amak. Eta izekok eraman behar izan
nau eskolara. Asko maite dut nik izeko Ana. Neguko egun hotzetan, txokolatea egiten
didalako gosaltzeko. Asko gustatzen zait niri txokolatea eta lagunekin jolastea.
Lagunekin jolastea ere asko gustatzen zait.
Ez zait amets hau batere gustatzen. Hain da erreala... hain dira benetakoak garrasiak,
hain da benetakoa sentitzen dudan ikara... Amari benetan pasatu izan balitz bezala
kontatzen diot beti. “Ba nik edertotxo eiot ba lo! Ametsen bat ixengo zan ume...”
esan ohi du berak. Lasaiago gelditzen naiz ni orduan, eta batez ere, lasaiago egiten
dut lo.
Bizitza perfektua duela esaten diote Maiteri lagun ezkongai eta bizi-alargunek.
“Kejau eingo has ezton? Etxe elegantie dekon. Gixona be ondo heldute, ha ezton
iñora juengo ez hi barik! Hi kejetan bahas nik ze ein bijjonat ba Maite!” esaten diote
beti. Baina hala ere, Maitek zerbait falta balitzaion bizi ditu azken egunok. Hutsik
bezala sentitzen da. Zahar sentitzen da. Eta bakarrik, batez ere bakarrik. Jada ezerk
ez du betetzen. Eta egunez egun denbora gehiago ematen du munduak asmatzen.
Gauetan oroitzapenetara joaten da bizitzera. Egunez egun denbora gutxiago ematen
du errealitatean; bere etxe perfektuan, bere lan perfektuan, bere gizon
prefektuarekin... Finean, bere bizitza perfektu horretan.
Eta gainera tripako min hauek ez dira normalak. “ Hi! Ez has gero umedun egongo
ezton?” esan dio Karmelek. Eta orain gogoratu du aspaldi ez dituela tinta gorriz jantzi
kuleroak... Korrika joan da etxera. Hilerokoaren egutegian begiratzera. Aste bi!
Gehienetan lau egunetara egin ohi dio bisita... medikuarenera joan behar du.

Ohean etzan da, eta gaur gauean buruko mina izan du. Joxean haserretu egin da
horregatik. Ez dizkio bere hardurak, beldurrak, adierazi. Bere sentimenduak inoiz
azaldu ez dizkion eran. Liburua hartu du, besterik ez.
Maitetxoren egunerokoa.
Gaur Alaznerekin haserretu naiz eskolan. Margo gorria eskuetatik kendu dit. Eta jada
bere laguna izan nahi ez dudala esan diot. Pixka bat harroputza da Alazne, baina nire
lagunik hoberena da eta barkatu egin behar izan diot “Parkatzen...?” esan didanean.
Ama gero eta baldarrago dabil. Aste honetan bigarren aldiz jausi da lanean. Eta
oraingoan benda kendu eta igeltsua jarri diote eskuan. Oso polita da! Marrazki polit
bat egin diot. Hirurok agertzen garena. Aitatxo, amatxo eta ni. Nik ere igeltsua jarri
diezadaten nahi dut! Polita da eskuan marrazkiak egitea. Nik askotan egiten ditut
marrazkiak eskuetan; horrela beti nirekin eramaten ditudalako. Baina aitatxok
zerrikeria dela esaten dit eta garbitzeko. Asko gustatzen zait amaren igeltsua.
Lotara noa. Bihar ere eskolara joan behar dut eta.
Gabon Rodolfo!
Sendagilearenean dago Maite. Hain ezezagunak egiten zaizkio horma horiek, aulki
horiek... beldurra ere ematen diote. Iseka egiten diotela begitanduko zaio. Bere
sekretu ororen jabe balira bezala izango da. Eta haserretu egingo da aulki berde eta
horma zuriekin, ez dutelako bakean uzten. Orduan irribarre amini bat ere aterako
zaio, aulki huts eta horma bakartiekin hitz egiten ari zelaz jabetu delako. Irribarre...
ez du gogoratzen azken aldiz noiz egin zuen. Irribarreak gutxi iraun dio ordea.
Sendagileareneko atea bortizki zabaldu denean, non dagoen eta nora doan
gomutatu duelako.
“Maite Onagoitia!” egin du oihu ez andrea ez gizona den batek. Gorritu egin da Maite
orduan, begirada guztiak beregan zeudelako. Eta korrika ihes egiteko gogoa piztu

zaio barren-barrenean. Baina kontsultara sartu da azkar. Tentazioari aurre egin ahal
izateko.
Maiteren ordenagailua.
Inoiz ikusi ez dudana, inoiz sentitu ez dudana etorri zait parera orain. Sentimendu
hauek ez ditut ezagutzen. Ezezaguna zaidana daukat momentuotan aurrez aurre. Eta
espektro horri, munstro horri so nagoelarik eskuak sakeletan barneratu ditut bortitz
ene urduritasunaren isla garbia agerian utziz. Eta momentuotan parean dudana
ikustean jarritako aurpegikera etorri zait gogora eta inoiz baino primitiboagoa
begitandu zait neure burua. Primitiboa diot, egoera honetan nire sentipenak
gidatzeko ahalmena galdutzat jotzen hasia naizelako. Nire gogoeta sakon honetan
murgildurik nagoela, nor zaren, zer zaren, nola zaren... pentsatzen, bat-batean
eskuak busti sentitzen ditut gorputzaren berotasun eta poltsikoetako oihal jada
umelduen artean. Eta oraindik ere zer zarenaren ezjakintasuna erabatekoa dudan
arren, bihotz taupadak bikoiztu egin dizkit zure presentziak; erlojuaren orratzek
markaturiko erritmoa galdurik, independenteki dirau orain bihotzak. Ahots kordak
dantzan darabilzkit hitz bakar bat ere ahoskatu ez dudan arren.
Pentsatuz jardun naiz luzaro, izan ere arrotz zaiguna dugu amets, arrotz zaiguna
dugu etsai. Arrotz dira gure existentziaren hasiera eta amaiera ere. Eta hala ere
ezezagunak beldurra ematen digu. Hauxe da bizitzaren paradoxa: hain gorroto
dugun, hain erraz salduko genukeen egunerokotasunean soilik sentitzen gara
seguru, ausart.
Inongo lekuetan gaude, inongo lekuetan gara. Dena da arrotz, dena ezezagun,
inongo tokietan, inoizko denboran dirauen munduan. Ezezagunik handiena geure
burua den munduan.
“Zorionak Maite! Haurdun zaude!” Esan dio medikuak Maiteri, erabat prefabrikatua
irudituko zaion euskara ia arrotz horretan. Negar malko bat irten zaio bat-batean,
espero gabe, ekidin ezinik. Medikuak harridura aurpegiz egin dio so.
“Emoziñuegaittik da gixona!”, lasaitu du, egunero gezurretan aritzen denaren
trebetasunez. Kontsultatik irtetean, beltzak iruditu zaizkio horma eta aulkia ere. Eta

gizon-emakumeak hatz erakusleaz seinalatzen duela irudituko zaio. Eta mina
sentituko du bat-batean. Jada bera ez dela irudituko zaio. Igual bera izatea nahi ez
duelako orain. Eta zer izan nahi duen galdetuko dio bere buruari. Baina ez du
erantzuten jakingo. Eta tristatu egingo da orduan. Eta inoiz baino bakartiago
sentituko da. Bizitzaren helmuga ikusiko balu bezala izango da. Oroitzapenak min
emango diote orain, zoriontasun hura inoiz berreskuratuko ez duela pentsatuko
duelako.
Beste era batean dakusa orain mundua. Kaleak ilunagoak dira. Eta hotza latzagoa.
Aterki beltzek zeru urdina eta eguzkia estaliko balute bezala izango da. Aterkia kendu
du, zerua ikuskatzeko. Ez. Zerua ere beltz ageri da. Mina. Oroitzapenak. Beste malko
bat.
Maiteren ordenagailua.
Joxeanengana joan behar dut. Eta kontatu egin behar diot. Bizi bat daramadala nire
barrenean. Haserretu eginen da seguruenik. Nik badakit hori. Baina bizi hori, ez da
nirea bakarrik. Berea ere bada; eta esan egin behar diot.
Ez dakit nola esango diodan... “Joxean laztana, haur bat izan behar duzu...”. Ez,
horrela ez! “Joxean, hitz egin behar dugu. Haurdun nago. Sentitzen dut.” Ez horrela
ere ez; sentitzen dut hori... Badakit, besaulkian eseriko dut eta... “Joxean. Berri bat
daukat. Haurdun nago. Umea, noski, zurea da. Nik aurrera egin nahi dut. Zer iruditzen
zaizu?” Joder! Haserretu egingo da. Seguru nago.
Ihes egin nahi du. Joan egin nahi du, urrun. Bere ametsetako mundu horretarat
agian. Edo bere ipuinetako munduetara igual. Bai bere ipuinetako munduak ditu
maiteen. Bere munduak direlako haiek. Maite bera da jaun eta jabe. Berarentzat
eginak diren munduak direlako. Hemen, mundu honetan, errealitatea deritzon
mundu honetan, enkajatzen ez duela iruditzen zaio. Ez dela bere mundua. Gauero
eraikitzen ditu munduak Maitek. Eguzkiak izpi ederrak jaurtitzen ditueneko munduak
eraikitzen ditu. Eta zeru koloretsu eta ederrak abaroa ematen dioeneko munduak.
Haizea epel eta maitekorra deneko munduak sortzen ditu. Zelaiek, existitu ere egiten

ez den berdea duten munduak. Itsaso baredun munduak. Perfektuak diren munduak.
Zoriontsu izateko munduak.
Sarritan joaten da mundu haietara bizitzera. Baina egunero-egunero begiak irekitzen
ditu bat-batean; iratzargailuaren zarata monotono eta ozenak ametsetako
gordelekuetatik bortizki ateratzen duen unean. Bere ametsetako azken pasarteaz
gogoetan aritzen da oraindik. Erdi lo, erdi esna dagoen momentuetan. Leihoa
irekitzen du, eta begiak zabaltzeko bigarren ahalegin batez, izateari ateak ireki berri
dizkion egun goibela dakusa tristuraz. Goizeko haize hotzak masailak ebakitzen
dizkion artean, ganibet bat bailitzan. Eta bere buruari galde egiten dio ea zein unetan
hasi den egun hau existitzen, edo ea zein unetan hasi den Maite bera existitzen.
Orain ordu erdi, ametsen mundu horretan, mundu hau ez zela existitzen otu zaio.
Eta patetikoa badirudi ere, orain ordu erdi, eguzkiak gogorki jotzen zuen beste
mundu batean zoriontsu zen beste Maite hura zela iruditzen zaio. Eta nahiago izango
du Maite hura izan.
Hori pentsatzean sabela igurtzi du. Eta malko bat atera zaio. Malko hori, kanpoko
euri tanta dela imajinatu du; hodeien negarra dela, ez berea.
Tantaka-tantaka, malko bakoitzean, bere izatearen zatitxo batek ihes egiten diola
pentsatuko du. Horrela, desegiten ari dela sentitzen du.
Maitetxoren egunerokoa.
Amama gaixorik dagoela esan dit amak. Eta zaintzera joan dela. Izeba etorri da nitaz
arduratzera eta gurekin, aita eta biokin, geratuko omen da. Izebak ez du gogoko
aitatxo. Ez dute elkarrekin inoiz hitz egiten. Errietan egiteko eta lekuz kanpoko
oihuren bat egiteko ez bada. Eta ez dut ulertzen zergatik. Nik biak maite ditut, eta
hori esaten diedanean ezinezko gauza balitz legez begiratzen naute. Eta biak
haserretzen dira nirekin. Izekok sarri errepikatzen dio gauza berbera: “Cualquier día
te denuncio cabrón! Lo vas a pagar caro!”. Baina nik ez dut ezer ulertzen. Azaltzeko
eskatu nion behin izekori eta ostikoka nire gelara bota ninduen. Geroztik ez dut
berriro ezer galdetu.

Eskolan Iker izeneko mutil bat dago. Denetatik politena da. Denoi gustatzen zaigu
Iker. Dena ondo egiten du. Aaai! Hain da zoragarria! Andereñoak bere ondoan jarri
nau!!! Gelakide guztiak inbidiatan dauzkat. Zoriontsu naiz.
Joxean mahaian dago jesarrita. Beregana urreratu da Maite. Urduri dago, atzamarra
etengabean ile artean darabil. Aurrez aurre eseri zaio eta begietara begiratu dio
begirada finko batez. Eta une horretan gizon hori ezer baino arrotzagoa irudituko
zaio, beldurra emango dion mugararte. Horixe pentsatzen aritu delarik bat-batean,
“Zer???” ozen batek murgildurik zegoeneko mundutik atera duen arte. “Joxean, hitz
egin behar dugu...”
Maitetxoren egunerokoa.
Amarekin jostatu naiz gaur ere. Amari asko gustatzen zaio medikuetara jolastea.
Batez ere neguko arratsalde hotzetan. Ohean sartzen da bera eta nik medikuarena
egiten dut. Batzuetan sukarra izaten du amak. Besteetan bizkarreko mina izaten du
eta nik masajeak ematen dizkiot. Beti esaten diot. Oso antzezle ona da ama.
Amari eguzkia ez zaiola asko gustatzen iruditzen zait. Oso gutxitan etortzen da
gurekin hondartzara. Eta ez datorrenean faltan botatzen dut nik. Etortzen denean
ordea, ez du bainu-jantzirik jartzen. Ez du inoiz arroparik eranzten. Eta beti
betaurrekoak jantzita eramaten ditu. Nire lehengusinek albinoa dela esaten dute.
Baina nik ez dakit hori zer den.
Medikuetara jolastea eta bere eguzkitako betaurrekoak ditu gustukoen amak, eguzki
printzarik aminienekin ere beti gainean eramaten dituelako.
Irakurtzea maite du amak, eta idaztea ere bai. Niri asko gustatzen zaizkit amaren
ipuinak. Fantastikoak direlako. Amaren istorioetan ez dago Rodolfo bezalako
munstrorik. Eta horregatik gustatzen zaizkit ipuin haiek.
“Joxean, haurdun nau.” “Lasai laztana, neronek lagunduko zaittut abortetan eta...”
eta segundo bakar batean, mila gauza irakurri ditu Joxeanek Maiteren begietan. “Ze

abortetie gurozu, ezta?”. Eta isiltasuna. “Eh? Ezta?”. Isiltasuna. Berriro ere aurpegira
egin dio so eta neskaren begirada tinko eutsi du Joxeanek bere begi urdin handi
horiekin. Eta Maiteri inoiz baino ederragoak iruditu zaizkio begi horiek. Oraingoan
Joxeanek maletak eta diosala bera ere irakurri ditu Maiteren begietan, eta negar egin
du.
Maiteren ordenagailua.
Asko gustatzen zait gauez irakurtzea. Horrek bete egiten nau. Oroit ditut bai, amaren
ipuinak. Mundu ezberdinez idazten zuen amak beti. Eta niri iruditzen zitzaidan beste
mundu batean-edo bizi zela ama. Ipuin haiek nire amaren errealitatea ziren.
Maiteren koadernoa eta liburua nire errealitatea den bezala. Nire liburua delako
izango diot hain estimu handia agian. Edo txikitako egunerokoa delako igual.
Maitetxoren egunerokoa delako.
Harriduraz irakurtzen dut, nola kaligrafia eskas eta letra okerrez deskribatzen nuen
mundua. Nola deskribatzen nuen nire mundua, zein errealitatetik at, haraindi
baitzegoen. Nola ametsa bailitzan kontatu nituen gaueko oihu ikaragarri haiek, aita
horditurik heltzen zenetan. Eta nola Rodolfori eskerrak ez nituen inoiz ikusi, amari
erauziriko odol tantek ezkaratzeko baldosa zurietan eratzen zituzten irudi
melankoliko eta ia agoniko haiek.
Inozentziaz beteriko ele, hitz eta mundu hura, mundu inperfektu hura batez ere
maite dut, errealitatea baino gehiago, nik eraikitako mundu perfektuak baino are
gehiago.
Maletak egin ditu. Joan egingo da. Urteetan zehar eraikiz aritu den etxe hura, lan
hura, gizon hura, mundu hura... atzean utziko ditu denak. Atetik ateratzean hego bi
hazi balitzaizkio lez sentituko da. Eta ez du behin ere atzera begiratuko. Orain
Maitetxo delako. Etxe handia utziko du eta bi gelako etxe batean biziko da agian. Eta
hilabete batzuk beranduago hamar kilo gehiago nabarituko ditu gainean. Etxe txiki
horretan, pauso bakoitzean zoruko egurrak min oihu ozenak jaurtiko ditu igual. Eta
hormetan arrakalak egongo dira. Bakarrik biziko da. Eta ez du afaltzeko itxaron

beharrik izango. Eta gauetan ez du inoiz buruko minik izango. Bere bakardadean ez
da bakarrik sentituko. Eta arraroa begitanduko zaio hori. Eta zeruak mila kolore
izanen ditu. Eta batzuetan euria eginen du. Berak eraikitako ipuin perfektuetan ez
bezala. Bere lekua kausitu du munduan. Eta erabaki du horrela, horma zikin eta
arrakalatsu artean, mundu inperfektu horretan, zoriontsu dela.
Maiteren ordenagailua.
Sarritan iruditzen zait kartzela dela bizitza. Idazten dudanean, lanean behar nuke.
Lagunekin nagoenean, idazten behar nuke. Bai, etxe handi hura bezala da bizitza;
leihoez bestalde askatasuna ikus dezakedalako. Eta nik ezin izaten dut ene begirada
leihoetatik aldendu, eta ezin izaten dut askatasuna eskuratu, kanpoan dagoelako.
Edo Kanten adingabetasuna izango da nire bizitza agian. Adingabetasun horretan
bertan, askatasuna bilatzen saiatzen naizelako. Baina adingabetasunean ezin aurki
dezaket askatasunik.
Platonen kobazuloa izango da nire bizitza igual. Itzalei begira egoten naizelako; eta
eskuaz hartzeko ahaleginetan, hutsa baino harrapatzen ez dudalako. Klaro, itzalak
dira, itzalak...
Itzalak asko gustatzen zaizkit. Itzala izatea gustatuko litzaidake niri ere. Eskuraezina
nintzatekeelako horrela. Itzalak gustatzen zaizkit, baina ez haizea beste, haizea
itzalak baino are gehiago gustatzen zait. Erabat aske delako. Eta mendi gailurrak
fereka ditzakeelako. Zortzi milako mendiak ferekatuko ditu haizeak igual. Edo
zuhaitzen hostoak laztanduko ditu. Edo itsasoarekin jostatuko da. Olatuak
eratzerainoko dibertimenduz.
Ordenagailu aurrean eseri naiz. Haizea izan nahi dut. Burua eta bihotza zabal-zabal
eginik, idazten hasi naiz. Asko gustatzen zait niri idaztea. Haizea bilakatzen naizelako
idazten dudanean. Neu naiz jaun eta jabe. Eta mundu bat eraikitzen dut. Emakumeak
Kanten gizaki erdisufizienteak ez direneko mundua. San Agustinen Jainkoa, egia ez
deneko mundua. Mundu hobea. Ez! Gehiago: perfekzioaren mundua. Nire mundua.

Idazten dudanean, mundu horretan, etxe handiko hormak desagertu egiten dira.
Kobazulora argia sartzen da eta ez dit begietan minik egiten, eta gustuko izango dut
argia. Kobazulora sartzen den argiak, adingabetasunetik aterako nau. Eta kobazuloa
utzi eta haran misteriotsu eta inexistententeak bisitatuko ditut. Maite zaitut esateko
hitz espezifikoak egongo dira han. Egia misteriotsuak liburutegietako liburu
astunenen orrialdeetan egongo dira. Eta horrela, nor garen, zer garen, zer izango
garen... jakingo dugu liburuak begiratze soilez. Jada ez diogu galdera paranoikorik
egingo geure buruari. Erantzun ororen jabe izango garelako. Ez du euririk egingo. Eta
zerua beti ederra izanen da han. Urdin-urdina; askatasuna bezala. Ez dakit zergatik
baina beti pentsatu izan dut, askatasunak kolore bat izatekotan urdina izango
litzatekeela. Lau petaloko hirustak aurkituko ditut han nonahi. Eta arrosa gorri
ederrak. Arrosa gorri pila bat.
Askotan saiatu naiz perfekzio hori bilatzen nire ipuinetan. Eta konturatu naiz,
zoriontasuna perfekzioan bilatzea oker handia dela. Gizakia izaki inperfekktoa delako
berez, naturaz. Eta ezin zaiola inolaz naturari aurre egin. Natura gu baino indartsuago
delako, nahi duenean.
Gizakia izaki inperfektua da, hiru petalodun hirustak bezala. Eta arrosa gorrien
ondoan hazten diren margarita ttipi horiek bezala.
Baina niri asko gustatzen zaizkit hiru petalodun hirustak eta baita udaberrian zelaien
orlegi biluzia janzten dute margaritatxoak ere. Margaritak gustatzen zaizkit. Amak
lepoko luze eta ederrak egiten zizkidalako arrosen ondoan zeuden margaritekin.
Hirustak.... Txikia nintzela aititak ile artean jartzen zizkidan hirustak. Behin, nik ere
gauza berdina egin nahi izan nion eta hirusta polit bat aukeratu nuen, hiru beso
ikaragarri zituena. Berak orduan, lau petalodun batekin egin zuen topo eta petalo bat
kendu ondoren, nire ileen artean kateatu zuen. Orduan arazo bat izan nuen nik.
Belarri ostean jarri behar izan nion hirusta, ilerik ez zeukalako. Gero hil egin zen aitita
eta geroztik hiru petalodun hirusta gustatzen zaizkit, lau petalodunak baino gehiago.
Orain zoko misteriotsu ugariko mundu batez idazten dut beti. Margaritak eta arrosak
nahasten diren mundu batez. Batzuetan, euria egiten du nire munduetan. Eta

horrela, eguzkia egiten duenean, gehiago preziatzen dut. Batzuetan, negar egiteko
gogoa izaten dut. Horrela, irribarre egin nahi dudanean, benetakoagoa izango
delako, eta zoriontsuago izango naizelako. Zeruak mila kolore izan ditzakeen mundu
batez idazten dut orain. Batzuetan beltza izanen da zerua, haserre dagoelako. Edo
urdina izanen da, pozik dagoelako. Beste batzuetan, gorria izanen da, zoriontsu
delako.
Gizakia hiru petalodun hirustak eta arrosen ondoan hazten diren margaritak
bezalakoa da. Eta inperfektuak dira mundua eta bizitza ere.
Eta horregatik, gizaki inperfektua mundu inperfektuan soilik izan daiteke zoriontsu.
Kontua da, gizaki bakoitzak bere mundu inperfektua eraiki behar duela, arrosetatik
urrun jaiotzen diren margaritak bezala. Nik bezala.
Asko gustatzen zait niri idaztea. Munduak eraikitzea. Bizitza asmatzea. Idaztean,
haizea naizelako.

Ostadarraren argia
Itxaso del Olmo Lopez
Sutondoan esertzen naizen bakoitzean aitonaren oroitzapena datorkit burura.
Berotasun haren alboan eserita kontatzen zizkidan hamaika histori, hainbat gertaera
eta beste hainbeste kontu zahar. Berak zioenez, antzina gertatutako kontuak ziren,
baserrietako jendea iluntzearekin batera oheratu eta eguneko lehen eguzki izpien
argitasunpean lanean hasten zirenekoak.
Udaberri asko igaro dira aitonaren izterretan esertzen nintzenetik eta gaur egunera,
gehiegi agian. Nire bizitzako azken urteotan etortzen zaizkit kontu zahar guztiak
berriz burura, aitonaren hitz goxoak suaren inguruan dantzan ikusten ditudanean,
mutiko gaztetxo bat nintzeneko garaietan moduan. Jendeak dio mundu hontan
egoten jarraitzeko egunak bukatzear dituzunean agertzen direla zure bizitzako
oroitzapenik politenak. Nik, behintzat, ziurtatu dezaket hitz horietan gezurrik ez dela
ageri.
Udako gau argi batean kontatu zidan ipuina da beste edozein baino hobeto
gogoratzen dudana, barne barneraino heldu zitzaidan istorioa. Gau izartsua zen,
inoiz berriro ikusi ez dudan bezalakoa. Zeru iluna txinparta distiratsuz josita zegoen
eta argi txikitxo horien guztien artean ilargi amandrea ageri zen, oso osorik dena
argiztatu nahian. Etxe aurreko zelaian zegoen lasto multzo baten etzan ginen aitona
eta biok zerura begira. Ni erne nengoen hitz batzuen zain, nire irudimena aske utzi
eta ipuinean murgiltzeko irrikitan...
Mila lorez apaindutako etxe batetan bizi zen Katalin izeneko neskato bat, bere guraso
eta anaiekin batera. Udaberrietako aire goxo eta familiako maitasun guztiaren artean
hazi zen gure Katalin, lorerik ederrena baino ederrago bihurtu zen arte. Ez zegoen
inguruan mutilik bere begietara begiratzean txundituta geratzen ez zenik.
Eta horrela heldu zen neskatoaren gurasoak etorkizunari begira hasi ziren eguna.
Alaba gizon batekin ezkontzea pentsatu zuten bizi on eta zoriontsu bat izan zezan.

Mutil egokia aukeratuz gero, neskatxak ez zuen inoiz diru eta lur faltarik izango, eta
horrela, familia eder bat sortu ahal izango zuen. Hori zen, zoritxarrez, antzinako garai
haietan gurasoek nahi zutena beraien alabentzat.
Ez zen asko berandutu lehenengo mutila neskatoaren etxeko atea jotzen. Inguruko
lur askoren jabearen seme nagusia zen eta oraindik ezkongai zegoen. Katalin etxetik
irten zenean mutila zeharo txundituta geratu zen haren edertasuna ikustean, eta
birritan pentsatu gabe zera esan zuen:
- Neska hori nirea izan behar da lehenbailehen.
Harrotasun hori jasanezina zen Katalinentzat, berak ez zuen nahi horrelako inor
senartzat eduki.
Egunak igaro ahala, hainbat mutil gazte pasatu ziren neskatoaren etxetik baina denek
zuten harrokeria kutsua begietan, eta honek ez zekien zer egin. Alde batetik, bere
familia pozik egotea nahi zuen alaba gizon batekin ezkonduta ikustean. Baina
bestaldetik, benetan maiteko zuen mutilak bere etxeko atea inoiz ez zuela joko
iruditzen zitzaion, eta garai haietan adin batetik aurrera garrantzitsuena emazte
bihurtzea zen.
Horrela igaro ziren egunak, asteak eta hilabeteak, laino ilun batek Katalinen bihotza
estali zuen arte. Neskatoa gaixotu egin zen, gero eta ahulago zegoen eta bere begiak
dis- tirarik gabe geratu ziren. Denek uste zuten hori ez zela arraroa, hark zuen
erantzukizuna ez zen txantxetarakoa. Baina denbora pasa ahala, Katalinek jateari utzi
zion eta ez zen etxetik ateratzen, ezta loreak ureztatzeko ere. Orduan konturatu ziren
bere gurasoak zoritxarra heldu zela bere alabarengana. Mota guztietako belar
botikak eman zizkioten osatu zedin, baina alferrik izan zen.
Azkenean, Katalinen anaiek beraiekin mendira joateko esan zioten, egun hartan
ardiak eraman behar baitzituzten larre batetik bestera. Mendiko haize freskoak

onura egingo zion itxaropenarekin, neskatoa anaiekin batera abiatu zen zelai orlegi
erraldoietarantz.
Egun horretan ezagutu zuen Katalinek bere anaien lagun handia zen Ibai izeneko
artzain gazte bat. Larre aldaketak egiten zituztenean elkartzen ziren mendiko txabola
txiki batean, gazta eta ogia elkar banatzen zuten bitartean. Mutiko pobrea zela
zioten, bere senide bakarra zen aitona hil zenetik bakarrik bizi zen mendiaren beste
aldeko etxola batetan. Artzainak batzen zirenean, egun aspergarriei bizia ematen
zieten humore pittin batekin, ijiak eta algarak nonahi entzuten zirelarik, edozein
gaztek egingo lukeen bezala.
Pago erraldoi eta hostotsu baten azpian zegoen Katalin bere anaiek ardiak zaintzen
zituzten bitartean. Oin pausoak entzun zituenean begirada alde batera eraman eta
mutikoa ikusi zuen lurreko orbel eta sustraien artetik oinez zetorrela. Ibaik jarraian
ezagutu zuen neskatxa, bere lagunek hainbat gauza kontatzen zizkioten arrebari
buruz. Entzuna zuen polita eta liraina zela, baina ikusi eta batera konturatu zen ez
zegoela hitz nahiko neskatoaren edertasuna deskribatzeko, Ibai zeharo txundituta
geratu zen zuhaitzaren azpian zegoen harekin. Ez zekien zer egin, zer esan... bere
aitonaren hitz batzuekin gogoratu zen momentu hartan:
- Bazenekien pago erraldoi honek hitz egiten duela? -galdetu zion mutikoak. –Zuhaitz
hau beti egon da hemen, inork ez daki zenbat urte dituen. Jainkoek landatu zutela
diote orain dela milaka urte.
- Zu Ibai zara, ez? –Katalinek aurpegi arraro batekin hitz egin zion. –Anaiek asko hitz
egin didate zuri buruz, baina ez nekien hain gezurtia zinenik. Zuhaitzek noiztik hitz
egiten dute?. Nik dakidala ez dute txintik ere esaten.
- Baina honek bai, mendi honetako artzain guztiok dakigu pago hau berezia dela. Niri
aitonak esan zidan, eta aitonak ez zuen gezurrik esaten.
- Ondo da, erakutsi iezadazu ez zabiltzala gezurretan.

Orduan, Ibaik enborra laztandu eta masaila zuhaitzaren azalarekin bat jarri zuen, hitz
batzuen zain.
- “Zoritxarrekoak zuen jainkoak asetzeko zuen nortasunari uko egitea eskatzen badizuete. Inork ez du eskubiderik bizitzako atea jotzeko benetako maitasunaren beroa
esku tartean izan gabe. Katalinek ostadarraren argia ukituz gero bakarrik etorriko da
argia bere begietara”.
Katalin, guztiz harrituta, oihukatzen hasi zen.
- Egia da, hitz egin du!!! . –baina pago zaharrak esan zuena ez zen berri on bat izan
berarentzat-. Ostadarraren argia... ezinezkoa da argi hori esku tartean izatea, beraz,
ezinezkoa da maite dudan mutil bat aurkitzea. Benetako zoritxarra nirea eta nire
familiari eman diodana!
Hitz horiek entzutean Ibai bere alboan belaunikatu zen, ezin baitzuen jasan neskatoa
horren triste eta goibel ikustea. Lorerik ederrena eguzki argi gabe geratzen den
moduan zegoen Katalin, bere begiak malko ilunez betetzen ziren bitartean.
- Nik ekarriko dizut ostadarra. Zeruko jainko guztien aurka borrokatu behar badut
ere, argirik politena lortuko dut zure aurpegira irribarre handi bat bueltatu dadin.
- Ez Ibai, ez zaitez jarri jainko ahaltsuen aurka niri irribarrea bueltatzearren. Kalte
nahiko egin diot nire familiari eta ez dut nahi inor gehiago mindu.
Horrela agurtu zen neskatoa, buru makur eta ahots goibel batekin. Malkoak eskuekin
kendu eta bere anaiengana abiatu zen etxera buelta egiteko asmoarekin. Ibai, berriz,
pago zaharraren azpian geratu zen neskato ederraren tristura burutik ezin kenduta.
Nola lortuko zuen ostadar argia Katalinengana eramatea?
Zuhaitzak hori esan bazuen pisuzko arrazoi batengatik izango zen.

Bat-batean, zerua hodei ilun eta potoloz estali zen eta trumoi hotsak entzuten hasi
ziren mendiaren beste aldetik. Ibaik bere ardi guztiak bildu eta zuhaitzaren azpira
eramaten zituen bitartean euri tantak erortzen hasi ziren, gero eta gehiago.
Tximistek mehatxuzko keinuak egiten zituzten, ekaitza gainean zegoen. Mutikoa,
beldurtuta, ardi guztien artean jarri eta artilezko jertse batekin estali zen, ekaitzaren
barealdiari itxaroten. Hainbat pentsamendu zeuden bere buruan biraka: Katalin,
bere edertasuna, haren begi goibelak... sabelean kili-kili bat sentitzen zuen, milaka
tximeleta hegaz izango balitu bezala. Inoiz aitonak hitz egin zion sentimendu horri
buruz, maiteminduen “gaixotasun atsegin eta goxoa” zela zioen. Orduan ulertu zuen
Ibaik zer esan nahi zuen aitonak maiteminduei buruz hitz egiten zuenean.
Pixkanaka-pixkanaka, euri tantak gero eta gutxiago ziren eta ez zen trumoi hotsik
entzuten. Hodei ilunak mendiaren beste alderako bidaia jarraitzen zuten bitartean,
zeruan hutsune urdin argiak agertzen hasi ziren. Eguzkiak kuku bat egiteko aukera
izan zuen momentuan ostadar erraldoi bat agertu zen, haraneko alde bat
bestearekin lotzen zuen zazpi koloreko zubia.
Birritan pentsatu gabe, Ibai arineketan hasi zen mendian gora. Zelai erraldoitik
abiatuz, baso sakona zeharkatu eta harrietatik gora igo zen ostadarraren oinera
heldu zen arte. Bertan poltsa ireki zuen kolore pixka bat sartzen uzteko asmoz.
Ondoren, soka batekin lotu eta herrirantz abiatu zen lehen eroritako tximistak baino
arinago. Ardiak ere bere atzetik zihoazen, mantu zuri bat bera harrapatu nahian
joango balitz bezala.
Gutxi falta zitzaion Katalini etxera heltzeko ardien txintxirrinak eta Ibaien oihuak
entzun zituenean:
- Katalin! Ostadar argia lortu dut zuretzako!
Mutikoa arnasestuka urreratu eta lurrean belaunikatu zen poltsari soka kentzen zion
bitartean.
- Hemen dago zuk behar duzun botika irribarrea zure aurpegira bueltatzeko.

Katalin bere aurrean eseri zen, ez zuen ezer ulertzen. Mutikoak poltsa ireki zuenean
hutsune handi bat baino ez zegoen han barruan; eskuak sartu zituen zerbait
aurkitzeko asmoz, baina alferrik. Ostadarra desagertu egin zen. Eskuekin aurpegia
estali eta burua makurtu zuen. Artzain gazteari zerua erori zitzaion gainera, zer
pentsatuko zuen orain Katalinek? Neskatoari zuzendu zion begirada, malko
erraldoiak bere begietatik ateratzen ziren bitartean.
Orduan konturatu zen Katalin Ibairen masailetatik behera irristatzen ziren negar
tanta haiek benetako maitasunaren seinale zirela, eta laztan goxo batekin malko bat
hartu zion.
- Ez al da hau bilatzen ari zinena? –esan zion negar tanta bere atzamarretik behera
zihoala.
Egunaren azken argiak zelaietan zehar ikusten ziren bitartean, eguzki izpi batek
Katalinek eskuan zuen malkoa zeharkatu eta ostadarraren zazpi koloreak marraztu
zituen ur tantatxo hartan.

Ijitoa
Aritz Arrizabalaga
Amesgaiztotik izerdi patsetan eta arnasestuka esnatu zen Puskas. Bihotzak taupada
bizkorrak ematen zizkion, eskuek dardara beldurti bat zeukaten eta buruak ezin zuen
lasaitzeko agindurik eman, ametsetatik bueltan oraindik ametsean zerbait utzi
bazuen bezala esnatu zen. Maindirea izerdiarekin bustita zegoen, jantzita zeuzkan
kantzontziloak bezala. Oraindik urduri, ohe ertzean eseri zen. Ukondoak belaunen
gainean jarri zituen, burua eskuen gainean jartzeko. Nekatuta zegoen. Egunak ziren
goizaldean esnatzen zela amesgaizto haren erruagatik, urteak. Giharrak gogortuta
zeuzkan. Min handia sentitzen zuen gorputz guztian zehar, batez ere bizkar aldean.
Burua altxatu zuen ze ordu zen jakiteko: ordu biak. Ez zuen logelako erloju zaharraren
informazioa gogo onez hartu. Bazekien amesgaizto hartatik esnatzen zenean ezin
zuela gehiago lorik hartu. Etxean ibiltzeko erabiltzen zuen jertse zahar bat gainetik
bota, kantzontzilo zikinak kendu, praka zahar batzuk jarri eta leihora hurbildu zen.
Logelako leihotik herriko sarrera ikus zitekeen. Ilargi beteak nahiko argitasun ematen
zuen herriari begira jartzeko. Aurreko egunetan elurra sortu zuten hodeiak alde egin
zuten. Belardietako zuritasunari erreparatu zion Puskasek; hain zuria, hain garbia,
azukrea zirudien. Elurte handiak izan ziren azken egun haietakoak, eta bide
gehienetan elurra ikus zitekeen. Herrira sartzeko bidea ere hala zegoen. Zaila zen
herrira iristea. Nahiko apartatuta zegoen. Bertara heltzeko hiriko errepide nagusia
hartu behar zen, eta, Pagoa ostatuko bidegurutzea iragan ondoren, mendi aldera jo
zenbakirik ere ez zuen bide estu batetik. Berehala, gaztainadi bat zeharkatzean,
baserriak ikusten ziren lerroan, erreka ziztor baten erara kokatuak, eta artasoroak,

sagastiak, belazeak haien jira guztian, eta gero berriro ere mendiak, basoak, milaka
zuhaitz malda guztietan gora.5 Beste mundu bat zen.
Bere herriari begira, Puskasek bazekien goizerarte egon beharko zuela han; nekatuta,
lo egin ezinik eta pentsamendu zaharrak ahaztu nahian. Horregatik sukaldera joan
eta kafea prestatu zuen txapa zaharrean berotuta. Berriro bueltan, leihotik begira,
bere amesgaiztoaz madarikatu zen. Ezin zion aurre egin eta pixkanaka-pixkanaka
itzaltzen ari zela sentitzen zuen. Ez zeukan inor inguruan arazo horretan laguntzeko;
semeak hirira joan zitzaizkion aspaldi lanera eta bere Kattalin maitea zazpi urte
lehenago eraman zuen gaixotasun batek. “Zenbat urte daramatzat lo ondo egin gabe
? hamar, hamabost” galdetzen zion bere buruari. Gogorra zen iluntasuna
bakardadean. Gogorra zen gaua Puskasentzat.
Eguerdian bazkari xume bat egin zuen Puskasek arrautza pare batekin eta solomo
apur batekin. Emaztea hil ezkeroztik bazkariak asko mugatu ziren. Bazkaldu ostean
ohean etzanda lo hartu zuen ordu erdian argazki zaharrak ikusten ari zela. Goizaldea
eta goiz guztia eman zuen argazki haiek ikusten. Ordu erdi beranduago, esnatu
zenean garai bateko apaizaren argazkia zuen eskuetan. Ohetik altxatu zenean erloju
zaharrari begiratu zion, hiru ordu laurden geratzen zitzaizkion lagunekin izaten zuen
hitzordura heltzeko. Arropa garbiak jantzi, leihotik azken begirada bota eta etxetik
irten zen.
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Puskas baserri zahar batean bizi zen, baina ez zeukan animaliarik, ortu txiki bat baino
ez. Plazatik nahiko urrun zeukan baserria, kilometro erdi batera. Baserriko atetik
irtetean ohartu zen aurreko egunetako tenperatura ez zela asko jaitsi, nahiz eta
eguzkia agertu zen aspaldiko partez. Su eten bat zen. Atsedenaldi bat. Beroki lodi bat
elur artean. Pauso geldoz eta elur gutxien zegoen lekuetatik plazarantz bideratu zen
Puskas. Urteak ez ziren alferrik pasatu, baina oraindik plazarako bidea egiteko gai
zen.
Ordu erdian plazara heldu zen. Guztiz zurituta zegoen plaza: eserlekuak, lurra, plaza
erdiko gereziondoa... Zuritasun haren ertzean, plazaren albo batean kokatuta zegoen
Balbe, herriko taberna. Hitzordua baino lehen heldu zen Puskas Balbera, baina
kanpoan hotzez itxaroten egon beharrean barrura sartzea erabaki zuen.
Barrura sartu zenean esperantza gutxiz bere lagunak heldu ote ziren begiratu zuen,
baina susmatu bezala oraindik ez ziren bertara agertu. Poltsikotik txanpon bat atera
eta ardoa eskatu zion Maialeni, Balbeko tabernari gazteari. Bera zen herrian
gelditzen zen gazte bakarra. Besteak hirira joan ziren herria abandonatuz. Maialen
berez ez zen herrikoa, hamabost urte lehenago joan zen bere amarekin herri hartara.
Eskatutako ardoa ateratzean, Puskasek, kontu handiz hartu eta mahai baten eseri
zen lagunak noiz etorriko zain.
Balbe taberna polita zen. Txikia baina atsegina. Hormetan argazki zahar ugari ikus
zitezkeen; herriko apaiz zenarena, 42ko elurtearena, taberna egon aurretik bertan
zegoen gereziondo zaharrarena eta herrian esanguratsuak ziren beste hainbat
herritar eta tokirena. Hiruzpalau egurrezko mahai ere bazeuden. Balbe bigarren etxe

bat bezalakoa zen herritar askorentzat. Maialen eta bere ama Maria Jesus oso
atseginak izaten ziren herritarrekin, eta herritarrek estimu handian zeuzkaten amaalabak. Tabernari begira ari zela Puskasek Kattalinekin izaten zituen eztabaidak
gogoratu zituen taberna zela eta ez zela. “Joxe Mari – emazteak beti deitzen zion
bere izenez-, ez dut taberna hori gustuko! Ziur nago ez duela gauza onik ekarriko”,
“Emakumea taberna bat besterik ez da, lasaitu zaitez”. Eguneroko eztabaidak ziren.
Egun baten Puskas berandutzen ari zela bere emaztea tabernara joan zitzaion bila.
Haserre zegoen Kattalin. Tabernara sartu zenean ordea, Maialenek eta Maria Jesusek
hain ondo tratatu zuten, bertan gelditu zela senarrarekin katilu bat esne bero lagun
zuela. Handik sei egunera hil zen Puskasen emaztea gaixotasun ezezagun batek jota.
Oroitzapen latz horiek gogoratzen ari zela sartu ziren tabernara Tomas eta Joxe,
muturluze eta triste.
- Zer duzue horrela egoteko?- galdetu zuen Puskasek lagunen aurpegi goibelak
ikustean.
- Nola zer dugun, ez al dakik atzo zer gertatu zuan ala? - erantzun zion Joxek.

Puskasek sorbaldak altxatu zituen erantzunaren zain.

- Sabino hil duk.

Puskasek ezin zuen sinetsi. Joxeren aurpegian irribarre bat noiz margotu zain geratu zen, adar jotze bat izango zenaren esperantzan, baina ez zen halakorik gertatu.
- Ezinezkoa duk. Atzo hemen utzi nian pozez kantuka.

Aurreko egunean hain bizi ikusi zuen pertsona hil zela ezin zuen onartu, bihotza
beregain bildu zitzaion, ezpainek dar-dar egiten zioten eta hitz egitea kosta
egitenzitzaion.
- Ba egia duk. Etxerantz zihoala elurrarekin irrist egin eta buruan kolpe bat hartu zian.
Gaur goizean aurkitu ditek elur urtuan botata.
Hiru lagunak mahaiari begira geratu ziren, mahaiak zerbait azalduko balie bezala,
baina mahaiak ezer esaten ez zuenez jarrera aldatu zuten. Poltsikotik dirua atera eta
hiru baso erdi eskatu zituen Tomasek. Maialenek eskatutakoa atera zion.
- Sentitzen dut zuen lagunarena.
Tomasek keinu bat egin zuen buruarekin eskerrak emanez eta mahaira itzuli zen
neskaren begi urdinei azken begirada bota ostean. Mahai inguruko aulkietan eserita
berriz ere isiltasun astun bat nagusitu zen hiru lagunengan. Isiltasun astunegia,
zeuzkaten ehun eta laurogei urteak baino astunagoak. Begiradak marra infinitu bat
ziren airearen unibertsoan. Leihotik at, lurretik at edo tabernariaren begi urdinetatik
at, begiradak hari infinituak ziren, noiz hautsiko zituzten zain egoten zirenak.
- Noiz duk hileta?- Puskasen hitzak guraizeak bezala moztu zituen marra infinituak.
- Bihar zazpietan.

- Ezin diat sinetsi lagunok.

- Ba egia duk, Puskas. Nik ere Tomasek esandakoan ezin izan diat sinetsi, baina hala
duk. Gainera ohitzen joan behar gaituk. Azken urte hauetan gero eta jende gehiago
hiltzen ari duk.
Puskasek buruarekin mugimendu bat egin zuen, nostalgia puntu batekin, arrazoia
emanez bezala. Elkarrizketa bukatuta berriro ere isiltasuna beraiekin batu zen.
Egoera hari aurre egin ezinik amore eman zuten; baso erdia amaitu bitartean hari
ikusezinari eusten iraun zuten. Ondoren etxerako bidea hartu zuten elur maluta
berrien azpian.
Hurrengo egunean herritar guztiak joan ziren elizara. Puskasek igandeetako arr pak
jantzi zituen eta hileta hasi baino lehenago elizaren atarian zegoen. Eliza txikia zen
eta jendez beteta zegoen jada. Bere lagunak non egongo begira jarri zen eta handik
gutxira Tomas ikusi zuen atetik hurbil auzokoarekin hitz egiten. Beraiengana hurbildu
zen eta pixka batean hitz egiten egon ondoren , Tomasen auzokoa bere lagun
batzuekin elkartu zen lagun zahar biak bakarrik utziz.
- Joxe ez al duk etorri?
- Ez. Goizean egon nauk berarekin eta emaztea gaixorik zeukala esan zidak. Okerrera
egin ezkero hiletara ez zela etorriko esan dik.
- Eguraldi madarikatu hau! Garai txarrak dituk, orain hogei urteko eguraldia bezain
txarra duk hau.

- Bai, baina zorigaiztoko haiek ez zituan eguraldiaren ondorio edo kulpa izan,
ijitoarena baizik.
Puskasek ez zuen ezer erantzun hileta hastera baitzihoan , baina bere lagunak
esandakoak hogei urte atzeratu zuen bere pentsamendua, 1942ko negurarte.
1942ko otsaila zen ijitoa herrian sartu zenean. Inork ez zekien nondik agertu zen.
Berria bolo-bolo zabaldu zen herrian eta apaiza berehala joan zitzaion babesa
ematera. Gizon isila zen ijitoa, herritarrekin asko erlazionatzen ez zena. Horrek, eta
ijito izanda herrian bakarrik agertzeak misterio puntu bat ematen zion.. Herritar
askok mesfidati begiratzen zioten, ez baitzitzaien normala iruditzen kanpotar bat
besterik gabe beraien herrian bizitzea. Jendea kexuka joan zen apaizarengana,
beltzaran begi urdin ezezagun hark ez zuela herrira gauza onik ekarriko esanez, baina
apaizak lasai egoteko esaten zien, pertsona ona zela eta ez zuela arazorik sortuko.
Hasierako egoera haren ostean giroa pixka bat baretu zen. Hala ere ijitoa ez zen
sekula herritarrekin erlazionatu. Apaizaren babespean zegoen eta zurgin ofizioa ikasi
zuen Puskasekin. Egunak eta asteak pasatu ahala herriko jendeak kasu gutxiago
egiten zion ijitoari eta hau etorri aurreko bizitza egiten jarraitu zuten jatorri
ezezaguneko pertsona hura herrian ez balego bezala. Ijitoa bakardadean bizi zen,
baina zoriontsua zen non lo egin bazeukalako. Gainera Puskasekin noizean behin lan
egiten zuen eta lagun onak egin ziren. Egoera lasai hura ordea udaberria etortzean
bukatu zen.

Martxoaren hogeita bosta zen. Tenperatura asko jaitsi zen eta hodeiak elkarren
kontra metatu ziren. Eguerdian hasi ziren lehen elur malutak herriko lurretan
erortzen. Elur malutak goitik behera, gauerarte jarraitu zuten herria zuritzen haurren
gozamenerako. Zortzi egun iraun zuen elur jasa hark eta hogei zentimetroko
sakonera zegoen elurretan. Gauez hodeiek alde egin zuten izarrei lekukoa utziz.
Hurrengo egunean eguzkiak elurra urtuko zuela uste zuten herritarrek, baina
hodeiak goizean goizetik metatu ziren eta egunean zehar berriz ere elurra egiten hasi
zen. Gaueko hamarretan hodeiek berriz ere alde egin zuten. Herritarrek ezin zuten
kasualitate hura sinistu, baina eguzkiak hurrengo egunean elurra urtuko zuen
esperantzaz oheratu ziren. Hurrengo egunean ordea aurreko egunetako eguraldia
errepikatu zen; gaueko hamarrak arte hodeiak, hotza eta elurra, eta horrela jarraitu
zuen hurrengo egunetan ere. Hirurogei zentimetroko elur geruza zegoen herri
guztian zehar eta eguzkia irten arte ezinezkoa zen egoera hari aurre egitea. Aste bete
igaro zenean zurrumurru bat zabaldu zen herritarren artean: herriak maldizio bat
zeukala eta ijitoa zela maldizio haren erruduna. Zortzigarren egunean egoera aldatu
ez zela ikusi zutenean herritar guztiak apaizaren etxera joan ziren eskuetan aizkorak,
aitzurrak, segak eta harriak zituztela. Puskas apaizarekin eta ijitoarekin zegoen
momentu hartan. Apaizak leihotik ikusi zituen hurbiltzen herritar haserretuak
beraien tresnekin elur artean nekez ibiltzen. Herritarrak geldiarazteko asmoz apaiza
atera irten zen, “Etorri hadi hi ere” laguntza eskatu zion Puskasi, baina beldurrak
geldiara- zita Puskas sukaldeko txoko batean geratu zen ijitoaren begirada eutsi
ezinik. Apaizak ahal zuen beste eutsi zien herritarrei, baina azkenerako indarrez sartu
ziren etxe barrura ijitoaren bila. Sukaldera sartu zirenean, leihotik ikusi zuten ijitoak
elur artean nola ihes egiten zuen.

Ijitoa ez zen herrira sekula itzuli eta elurteak beste aste bete iraun zuen, baina elurtea
gelditu zenean herritarrek maldizioa hautsi zutelako izan zela uste izan zuten.
Puskas bere pentsamenduetatik bueltatu zenean jendea eliza barrutik atarirantz
irteten ari zen. Herriko lagunak agurtu eta Sabinoren alargunari doluminak ematera
joan zen Puskas. Ondoren Tomasekin elkartu zen. Hitzik sortzen ez den egoera
horietako bat zen. Bi agureak, mutu, bazekiten minutu batzutan ez zutela hitz egin
behar, absurdua izango zela. Isiltasun horretan Balberantz abiatu ziren hezur
zaharrak astiro mugituz.
Hiletak iraun bitartean eguraldiak okerrera egin zuen, hodeiak ilundu egin ziren eta
tenperatura asko jaitsi zen. Hala ere Balbera iristeko ez zuten arazorik izango.
Taberna elizatik nahiko hurbil zegoen, eliza plazako bide zaharretik gora baitzegoen
eta taberna plazan bertan. Bidea laburra zen, baina aurreko egunetako elurteak
aldapa labur hura guztiz busti zuen eta Puskas eta Tomas astiro jaisten ari ziren.
Kezka aurpegiarekin jaisten ari ziren agure biak. Bata aldapak sortzen zion kezkarekin
eta bestea oroitzapenak sortzen zion kezkarekin. Nola ahaztu gertakari hura? Hogei
urte pasatu eta gero ere lotsa sentitzen zuen Puskasek. Bere herriaz ez, herritarrez.
Herria zoragarria zen. Zenbat aldiz jolastu ote zuen kale zahar haietan, zenbat
arrankari harrapatu ote zituen erreka hartako ur gardenetan eta zenbat aldiz igo ote
zen mendi eder haietara. Ez, herriak ez zeukan kulparik. Gertakari hura ordea ezin
zuen ahaztu. Amesgaiztoetan agertzen zitzaion ijitoa bere begi urdinekin laguntza
eskatzen, baina Puskasek ez zion laguntzen. Burua biratu nahi zuen, baina ez zeukan
indarrik eta orduan ijitoaren begi urdinak beira bezala hausten ziren, gereziondoaren
oinetan bere hondarrak utziz. Puskaz izerditan esnatzen zen, arnasestuka.

Beste herritarrak ordea ijitoa joan zenetik lasai bizi ziren. Hala ere Puskasek
herritarrei ez zien inoiz ezer aurpegiratu, ezta bere lagunei ere. Hura zen bere herria
eta ez zeukan nora jo. Herritarrekin eta lagunekin ondo konpontzea beste aukerarik
ez zuen.
Garai haiek gogoratzen ari zela ohartu zen aldapa guztiz jaitsi zutela. Plazara heldu
ziren.

Aurreko egunetako

elurtearen arrastoak

oraindik

ikus

zitezkeen.

Gereziondoaren oinetan eta etxe ondoetan oraindik elur arrastoak ikus zitezkeen.
Tenperatura asko jaitsi zen eta plazan, etxeen babes gabe haize hotzari aurre egitea
gogorragoa zen. Hotzak eta lur lauak bultzatuta Puskasek eta Tomasek pausua
bizkortu zuten tabernarantz. Tabernako atea zabaldu zutenean, normala zenez,
hiletan egondako herritar asko aurkitu zituzten. Esperantza askorik gabe eserleku
libreren bat aurkitzen saiatu, baina ordurako eserleku guztietan herritarren bat
zegoen hankei su-eten bat eskaintzen. Gorputza berotzeko barrara hurbildu eta bi
baso erdi eskatu zizkioten Maialeni. Tragoak eskuetan hartu eta herriko jendeari
begira geratu ziren. Zenbat aldiz errepikatu zen eszena hura azken urteetan?
Askotan. Gehiegitan. Azkeneko urteak zorigaiztokoak izan ziren. Puskas tabernan
zeuden herritarrei arretaz begiratzen ari zen. Bazekien herritar horietako bat izan
zitekeela hurrengoa, barruko mezulari ezezagun batek esaten zion. Baso erdiari
azken tragoa eman eta Maialenengana biratu zen beste bi baso erdi eskatzeko. Bi
begi urdin haiek inoiz baino urdinagoak iruditu zitzaizkion Puskasi eta ordaintzean
begirada bi putzu urdin haietan finkatu zuen segundo batez. Lau begien artean sortu
ziren hariak informazio bide bihurtu ziren. Puskasek informazioa jaso zuen, baina ez
zuen ulertzen esanahia. Erdi kezkatuta erdi harrituta burua biratu zuren eta Tomasi

baso erdia eskaini zion. Momentu hartan bi eserleku libre geratu ziren eta bertan
esertzea erabaki zuten.
- Zer duk?- galdetu zion Tomasek- arraro sumatzen haut. Sabinorenagatik duk?
- Bai.- erantzun zion Puskasek, nahiz eta bazekien erantzun hark ez zuela Tomas
konbentzitu, ezta bere burua ere.
Aulkietan eserita leihotik kanpora bideratu zuten begirada. Elurra ari zuen. Ez
aurreko egunetan bezala baina elur maluta txikiak pixkanaka-pixkanaka plazan
finkatzen ari ziren. Seigarren eguna zen elurra egiten zuela. Egun asko ziren, baina
dagoeneko herrian ohituta zeuden. Tabernan oraindik jende asko zegoen eta
kanpoko hotza ez zen barrura sartzen, tabernako atea zabaltzen zenean izan ezik.
- Nahi al duk beste baso erdi bat?- galdetu zion Puskasi Tomasek.
- Bai.
Tomasek hirugarren baso erdia zekarrela, jende asko tabernatik irteten hasi zen eta
bat-batean taberna ia hutsik geratu zen. Tomas eta Puskas kenduta beste hiru
herritar bakarrik geratzen ziren. Etxetxikiko Juan eta San Antonioko Larrinaga anaiak.
Bakardade hark giroa hoztu eta tristatu zuen. Isiltasuna nagusi zen tabernan eta
Puskasek eta Tomasek tragoa bukatu orduko beste hiru herritarrak alde egin zuten.
Bi lagun zaharrak elkarri begira geratu ziren zer egin behar zuten ez balekite bezala.
- Guk ere alde egin beharko diagu ezta?- galdetu zuen Tomasek baiezko erantzun
baten esperantzan.

Puskas erantzutera zihoan, baina begirada altxatu zuenean Maialenen begi urdinak
finkatu ziren bereetan eta berriz ere zerbait esaten ari zela iruditu zitzaion.

- Segi ezak etxera nahi baduk, nik beste trago bat hartuko diat.

- Nahi duan bezala. Bihar arte.

Tomas aulkitik altxatu eta pauso geldoan aterantz hurbildu zen. Atea zabaltzean
eskua altxatu zuen “ikusi arte” esango balu bezala. Tomasek alde egin zuenean
Puskas leihotik begira geratu zen. Elurra ari zuen, gutxi baina lurra berriz ere zuritzen
ari zela ikus zitekeen. Begirada leihotik kendu eta barrara hurbildu zen. Maialen
basoak garbitzen ari zen irribarre urrun bat aurpegian margoturik zuela.
- Baso erdi bat- eskatu zuen Puskasek.
Maialenek baso garbitu berri batean ardoa bota eta barra gainean utzi zuen. Ez zion
ezer esan. Leihotik begira geratu zen. Elur-malutak gero eta bizkorrago erortzen ari
ziren. Plaza zuritzen ari zen eta gereziondoaren hostoetan elur habiak ikus zitezkeen.
Puskasek Maialenen begirada berreskuratu nahi zuen, leihotik kendu eta bere
begietan finkatu, oraindik ez zuen lehenago emandako informazioa ulertu ahal izan.
Puskasek begirada neska gaztearen begietan finkatu zuen burua noiz biratu zain.
Maialen puntu infinitu batera begira zegoen. Irribarre urruna ezabatuta, espresio
gabe, izotz bloke bat bezala, geldi. Maialenen gorputza, hotz, isilik, arima gabe
zegoen. Puskasek zerbait esan nahi zuen, egoera aldatu, baina ez zitzaion ezer
zentzudunik bururatzen. “Ardo ona”, “Kanpoan hotz egiten du” edo “Sabinorena

ere” esatea pentsatu zuen, baina isilik geratu zen. Maialen oraindik leihotik begira
zegoen. Puskasek ezin zuen sinetsi. Ez al zuen bezeroak errespeturik merezi? Ez al
zuen agure hark atentzio pixka bat merezi? Eta batez ere, ez al zion Maialenek azaldu
behar lehenago berari zuzendutako begirada? Jakin-min handia sortu zion begirada
hark, begi urdinen begirada hark. Bazekien Maialenek ez zuela agure batekin oheratu
nahiko, aukera hori hasieratik baztertu zuen. Begirada hark zerbait esan nahi zuen,
zerbait garrantzitsua. Hamabost urte zeramatzaten Maialenek eta bere amak herri
hartan eta inoiz ez zion Maialenek horrelako begiradarik zuzendu. Begirada hura
berezia zen, hain berezia azken bi orduetan Balben geldiarazi zuela.
- Udaberri gogorra da aurtengoa. Hobe duzu etxera joatea.
Puskas harrituta zegoen. Maialenen begi urdinak bere begietan finkatuta zeuden.
Zerbait esatera joan zen, azalpenen bat eskatzera, baina leihotik elurra mara-mara
ari zela ikusi zuen eta aterantz zuzendu zen.
Tabernatik irten zenean plaza zurituta zegoen. Elurra leku guztietan zegoen;
egurrezko banku zaharretan, irteerako iturrian, etxeetako teilatuetan... Dena zegoen
zuriz jantzita. Puskasi txikitako oroitzapenak etorri zitzaizkion burura. Herriko
lagunekin elurretan jolasten ikusi zuen bere burua, irrifartsu, korrikan alde batetik
bestera lagunei elur bolak botatzen.Orduak egoten ziren arropa lodien babesean
fikziozko gauetan. Eta gero etxera bueltatzen ziren, beheko suaren berotasunera.
Han, berotasun gozo hartan esne beroa edaten zuen Puskasek bere bi anaiekin eta
bere gurasoekin batera eta aitak ipuin harrigarriak kontatzen zizkien. Otso eta hartzei
buruzko ipuinak, gazte adoretsu eta neska bahituei buruzko ipuinak. Berandurarte

egoten ziren horrelako egunetan suaren inguruan, suari begira, suaren barnean
mundu berriak ikusten, begiak bero, munduko zoriontasun guztia lau pareta haien
barruan kontzentratuko balitz bezala. Gero lotara joaten ziren. Anaia gaztearekin eta
anaia zaharrarekin logela berdinean egiten zuen lo eta maindire azpian etorkizunari
buruz eta bizitzari buruz galderak egiten zituzten. Azkenean, nekatuta, kezkarik gabe
lo hartzen zuten.
Baina horiek beste garai batzuk ziren.
Plazako zuritasunean hotza nagusi zen. Tabernan izandako berotasuna berehala
kendu zitzaion Puskasi. Elurra ez zen gelditzen eta haizea gero eta indartsuago
bilakatzen ari zen. Pauso geldoz eta etxera lehen bait lehen iristeko asmoz Puskas
Balbeko atetik urruntzen hasi zen. Elurrak esku bateko sakonera hartu zuen ordu
gutxian. Puskasen pausuak motelak ziren, ez zirudien aurrerantz egiten zuenik.
Alkoholak eta elurrak nekea areagotzen zuten eta hanketan hotza sentitzen hasi zen.
Pausu bakoitzean sendoago zapaltzea erabaki zuen, hanketako hotzari aurre egiteko,
baina horrela ibiltzeak izugarri nekatzen zuen.
Elurra ez zen gelditzen. Puskasen arropetan elur malutak etengabe erortzen ziren
eta pixkanaka-pixkanaka iturri, banku edo teilatu bat balitz bezala zuritzen hasi zen.
Plaza erdirantz zihoala, sorbalda guztiak zurituta zituen. Txapelaren goialdea zuri-zuri
zegoen, irinez estalita bezala. Elur maluta lodiak ziren, bizkortasun handiarekin
erortzen zirenak.

Pausu bakoitza elur sakonera handiagoan ematen zuen Puskasek. Etxerako bidea
abentura bat bihurtu zen, abentura arriskutsu bat. Buelta ematea pentsatu zuen eta
Balbera sartzea. Burua biratu zuen tabernarantz, baina berehala kendu zuen ideia
hura burutik. Burua berriz gorputzaren norabidean jartzean ordea zirrara batek
zeharkatu zuen Puskasen gorputza. Ez zen haize hotza eragindako zirrara edo
hotzikara bat, ez zen hanketako minak eragindako zirrara bat, irudi batek eragindako
zirrara bat zen. Balbeko leihoan begi urdin batzuk ikusi zituela iruditu zitzaion, bere
amesgaiztoko begiak bezalakoak. Buelta eman nahi zuen ikusi zuena gezurtatzeko,
gorputza ez zen mugitzen ordea. Bere ametsean bezala, ez zeukan adorerik begietara
begiratzeko. Negar egiteko gogoekin eta pausu nekatuarekin alde egin zuen
Puskasek gereziondoa atzean utziz.

