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I
ZORIA LEGE

Minarena naiz zorionarena beste.
OIER GUILLAN, Elkartasun basatia

Minbizia duzu, esan dio ahapeka; badira gauza
batzuk ezin direnak esan ahapeka baizik.

ALBERTO BARRERA TYSZKA, La enfermedad

2012KO UZTAILAREN HEMERETZIA. Beren kalkulu txarrene-
tan ere sartzen ez zen diagnostikoa entzun dute. Minbizia.
Pankrean. Bi hitz, zein baino zein. Izu-eztanda bi, bi horz-
kada zakar erraietan. Arazo digestiboekin dabil Zu azken al-
dian, ez du jandakoa txegosten, janariari pasatzen uzten ez
dion itxituraren bat dauka digeritze-aparatuaren punturen
batean, botaka hasten da ezer irentsi orduko.

Horregatik hasi ziren medikutan. Orain badakite zerga-
tia. Joan zen astean Zuri egin zizkioten probek ez diote zirri-
kiturik uzten zalantzari.

Senarrak Zuri begiratu dio. Zuren begiak medikuari be-
gira daude, bi hitz entzun berrien zentzuaren bila balebiltza
bezala gelako hormaz haragoko punturen batean. Erantzuna
galduta balego bezala sendagilearen atzeko leihotik ikusten
den arboladian, malda berdean, Errondopeko oihan sarrian.
Zuk poltsa estutzen du behin eta berriro sabelaren kontra,
bizitzari eusteko indar bila edo.

Senarrak medikuari begiratu dio ostera.
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Doktorea, hogeita hamabost bat urteko emakume dis-
kretua, bikotearen erreakzioei errespetuzko asti pixka bat
eman ondoren, diagnostikoa zehazten hasi da, esan beharre-
koak nola esan ondo ikasita balekartza bezala.

Tratamenduarekin hasi aurretik, tumorea ezagutu behar
dugu…Toki arriskutsuan dago, ordea, “porta” izeneko zaine-
tik hurbil…Handiak dira bertara iritsi eta biopsiarako laginak
biltzeko zailtasunak, porta zainaren hurbiltasunarengatik…
Arriskuez eta zailtasun ezagunez gainera, aurreikusi ezin diren
gauzak daude… zuhur ibili beharra daukagu, hobe ebakuntza
baztertzea…

Bikotea, medikuari begira. Begiak tinko medikuarengan.
Proba gehiago egin beharko ditugu tumorearen bene-

tako tamaina eta izaera ezagutzeko…
Doktoreak neurritasunez eman ditu argibideok. Inolako

leungarririk gabe eta bikoteak ulertzeko moduko hizkera era-
biliz. Esan duen guztia baino gehiago jakingo du doktoreak.
Hala bada, senarrak eta Zuk ez dakite zer gorde duen. Nola-
nahi ere, etorkizunak gupidarik gabe ekarriko dizkie medi-
kuak esandakoa, medikuak gorde-edo duena, medikuak
berak ere oraindik ez dakiena –besteak beste, tumorearen era-
soen eta Zuren erresistentziaren arteko lehiaren nolakoa.

Zuk ez du galderarik egin. Senarrak ere ez. Zertarako?
Medikuaren eskuetan daude, fidatzen dira. Ez daukate

fidatu beste erremediorik.
Medikuak bosteko banarekin agurtu ditu.
Hasiberri ezjakin hutsak ziren kontsultan sartu aurretik.

Kontsultatik irtendakoan ere bai, baina orain minbizi hitzak
gainean daraman zama guztiarekin irten dira anbulatorio-
tik. Minbiziaren zamarekin eta, gainera, pankreakoa izateak
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dakarrenarekin: askotan entzuna dute bi hitzen baturak oso
bizi-iraupen laburra dakarrela: sententzia horren zama dara-
mate bereziki gainean. Ez dute zama arinduko, ezin dute
arindu. Ezin. Kolpean, bi hitz nagusitu zaizkio beren hizte-
giari, beren baitako eta elkarren arteko jardunei: hemendik
aurrera minbizia eta pankrea izango dituzte hitz giltzarriak,
gainetik kendu ezingo dituztenak. Ez batere maiteak, baina
beti bidaide.

Senarrak besoa pasatu dio Zuri sorbaldatik. Emakumeak
poltsari eusten segitzen dio sabelaren kontra.

Anbulatorioaren eta aparkalekuaren arteko parke han-
dia zeharkatu dute. Eguzkia goienean da eta bete-betean. Par-
keko arboladiak babesten ditu berotik, baina ez gainezka
daramaten abailduratik.

Putakumeak ez digu irabaziko.
Zerbait esan behar eta horixe atera zaio senarrari, baina

ez esandakoa sinesten duelako, isiltasun pisuak pisu gehiago
har ez zezan baizik. Tira egiteko bizitzaren hariren bati.

Ez, ez digu irabaziko, erantzun dio Zuk, ahots herabe
batez.

ESKU BAT BOLANTETIK ASKATU eta Zuren belaunburuan jarri
dut. Lasai, ondo aterako da dena. Zuk ontzat eman du nik
esandakoa. Edo ez. Ez du, behintzat, kontrakorik adierazi.
Baina bai Zuk bai nik dakigu konpromisozko hitzak direla.
Kalterik egiten ez dutenak. Nik hobe beharrez esan dizkiot,
halabeharrez onartu dizkit Zuk.

Zer esan behar nion bestela? Etsi behingoz, laztana,
txarki aterako da dena?
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MEDIKUAK ESAN DIENA kontatzen ari da Zu bere senideei.
Osorik dago, ez zaio ahotsik kraskatzen, egoeraren jabe da,
eta medikuak esandakoa xehatzen ari den bitartean, Zuren
esanak entzuten ari diren guztiak hondoratzen ari dira, lehe-
nengo hitzak entzun orduko hasi dira pitzatzen, ezin diote
adoreari eutsi. Senarrak ez daki ez ote dagoen bera okerren,
baina ahaleginean ari da, Zuk ezer nabarmendu ez dezan. Se-
narraren ahuldurak Zu ahultzeko beldurrez. Ispilu bat izango
balu aurrean, irribarre ergel bat ikusiko luke bertan, baina
bilduta dauden lekuan ez dago ispilurik, eta Zu hizketan ari
den bitartean senarra bigarren plano batean dago. Inoiz, oso
gutxitan, hitzen bat atera zaio Zuk esandakoa osatzeko edo
zehazteko.

Bukatu da trantze gaiztoa. Senarra hebain-hebain eginda
dago. Baina Zurekin bakarrik egoteko amorratzen: medi-
kuarenetik itzuleran, autoz egindako hogei minutu doiak izan
dituzte inor gabe egoteko aukera bakarra. Etxean sartu eta
arropa aldatu orduko, alabak etorri dira beren senarrekin eta
biloba txikiarekin, bakoitza bere lanetik bueltan, eta orduan
ere adoretsu jokatu du Zuk, garbi utziz bera dela eszena kon-
trolatzen duena.

Kafesne beroa, gaileta batzuk eta Paracetamola atera diz-
kio senarrak Zuri. Zizka-mizka batzuk eta ardoa familiari eta
sartu-irten azkarra egitera etorri diren lagunei. Erizain eta zer-
bitzari, lanbide berri bi praktikan jartzen hasi da senarra.

Zu oheratu denean, senarra Interneten sartu da infor-
mazio bila. Minbizia eta pankrea markatzekotan egon da
luzaz.

Ez da ausartu.

8



DIAGNOSTIKOAREKIN hartzen da gaitzaren kontzientzia. Or-
durako, ordea, gaitzak egina du etapa luze bat gorputzaren
baitako eremu mikroskopikoren batean, isil-isilik, auskalo
noiztik eta auskalo nola. Gaitzaren historiaurrea hasi zen har-
tan, zertan ziren Zu eta bere orduko historia-partea? Ze
proiektu zeuzkan buruan, zelula toiloarena jotzen hasi zi-
tzaionean? Elkarrekin ote zebiltzan Zu eta senarra izango
zuena? Ordurako Zu izana ote zen ama? Edo bere aita min-
biziaz hil eta gero gertatu zen zelularen kapritxoa? Meno-
pausiak izan ote zuen zerikusirik?

Noiz sortu zen, zenbat urte egin dituen Zuk jakin gabe
gaitza zeukala bere baitako arrakalaren batean, ez Zuk daki,
ez inork esan dezake putakumeak zenbat denbora daraman
gaixoaren erraietan. Garbi dagoena da, auskalo noizko une
batean, auskalo zergatik, zelula batzuk matxinatu zitzaizkiola
guztizko klandestinitatean, ordu arte saltzeko adina osasun
zuen bere gorputz sanoko bazter ilunen batean.

LORATEGI EDER BAT, ikusgarria. Lorezaina hura zaindu nahian
dabilen bitartean arreta eta maina finenarekin, sator madari-
katu bat dabil lorezainak egun argiz landu duena lur azpiko
ilunpetan hondatzen.

Lorezainak ez zuen satorraren berririk, harik eta egu-
nen batean koskortxo bat egin zitzaion arte lur gainari. Sa-
torren kontrako pozoia baliatzeaz gainera, lorezainak
egunero egiten du egonaldi luze isila sator-metaren aurrean,
aitzurra airean duela, zain eta zain ia arnasarik hartu gabe,
sator madarikatuaren lurrazpiko mugimendua noiz antze-
mango, aitzur-buruarekin kolpe lehor bat eman eta piztia
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akabatzeko. Lorezainak badaki pazientziak irabaziko diola,
ezerk irabaztekotan, satorraren senari. Animaliak, aldiz, itsua
izanagatik ere, usaimena eta entzumena erabiltzen ditu
etsaiaren hurbila zaintzeko, haren deskuidurik txikiena ba-
liatu eta lurra hondatzen segitzeko han zulo eta hemen ton-
tor eginez.

Hil edo biziko lehia da. Aitzurra airean duen bitartean
kolpea emateko, zer ez ote da pasatzen lorezainaren burutik,
zertzuk ez ote zaizkio okurritzen, zer ez ote du imajinatzen eta
asmatzen baratzaren hondamendi gero eta nabarmenagoa ga-
larazteko, eta, latzena, barrua inarrosten zaio pentsatzen due-
nean –eta etengabe pentsatzen duen kontua da–, egunen
batean, beste lur-meta bat ikus dezakeela begiradapean zeu-
kan lur-metatik nahiko hurbil, satorra egiten eta egiten ari
den lan ezkutuaren seinale nabarmen…

HONDARTZARA JAITSI NAIZ, bainuko toalla besapean hartuta.
Olatuak, itsasoa, zerua, argi indartsu baten mende. Algen eta
itsas hondoen iodo-usaina dakar haizeak. Hondartza, jendez
eta nagiz mukuru. Orroka hasiko nintzateke, baina begira-
tzen eta ikusten dudan guztiari bost axola dio zer gertatzen
zaigun, hondartzan dabilen jendeari ez zaio zipitzik inporta
uretan sartzera doan gizontxo honen orro egiteko premia,
giro ederrari ardura gutxi nire amorrazioak.

Korrika txikian hasi eta murgil egin dut lehendabiziko
olatuaren kontra, bigarrenaren kontra, hirugarrenaren kon-
tra. Lehen kolpea beti dut nire aldekoa, eta aurrera egiten dut
besoak gogor luzatuz, baina bat-bateko ahaleginaren ondo-
ren, olatua da nitaz jabetzen dena, zurrunbiloan harrapatzen
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nau, bota egiten nau, itzulika eta zirimolan itzultzen nau
abiapuntura.

Olatu bila noa berriro. Birao egin, eta beste jauzi bat.
Olatuaren azpian eta ezpainak bil-bil eginda ere, biraoka eta
negar-garrasika segitzen dute nire erraiek. Nik ez beste inork
entzuten ez dituen oihu lazgarriek burua lehertzen didate ura-
ren azpian. Negar eta olatu, birao eta apar. Olatu batetik bes-
tera bitarteko parentesi laburraren ondoren, beste jauzi bat.
Eta beste jauzi bat. Biraoek eta negar-garrasiek, olatuek be-
zala, ez dute lehen bezalako indarrik.

Gaur zakarra zagok!, esan dit aspaldi lankide izan nuen
batek, hura ere uretatik ateratzen.

Iruditu egingo zaik!, atera zait nahiko erretxin. Ezagunak
bekainak kizkurtu ditu, olatuen burrundarak nire hitzak en-
tzutea galarazi izan balio bezala. Jiratu eta alde egin du, keinu
zakar bat egin eta gero, zer da ba erretxina! esateko gogoa iren-
tsi izan balu bezala.

HAUSTURAK NARRAZIOA idatzi nuenean –1979a izango zen–,
Avilako harresi barruko hoteltxo batean eman nien ostatu
kontakizuneko protagonistei. Ez nuen, ordea, Avila ezagu-
tzen, eta orduan ez zegoen Googlerik. Googletik hurbilen
neukana, Borgesen Babelgo liburutegiaren irudikazioa, baina
linbo hartan ez dago kontsultak egiterik. Bada, gida turisti-
koetan-eta dokumentatu nuen ipuineko hoteltxotik ikusten
den paisaia menditsua. Ordutik neukan Avilara joan eta nik
imajinatutakoa in situ kontrastatzeko gogoa; baina, batean,
zori alferrak eraginda, eta, bestean, alfer zorriak eragotzita,
urteak egin nituen Avila bisitatu gabe. Diagnostikoa baino
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hilabete lehenago joan ginen bertara, ni gogo gehiagorekin
Zu baino.

Bidaia hartan bidali zigun gaitzak bere existentziaren le-
hendabiziko mezua. Oporren estreinako egunetan ez nion ezer
sumatu Zuri. Ez zeukala jateko gogo handirik, bai, baina ja-
tetxeekin ez asmatu izanari edo janariaren pisuari egotzi nien
apetitu falta. Baita Alberdaniaren, nire liburuak kaleratzen zi-
tuen argitaletxearen, egoera txarrari ere: argitaletxea zabaltzeko
eta indartzeko prozesuaren momentu garrantzitsuenean, krisi
ekonomikoak eztanda egin zien berrikuntzaren erdi-erdian.
Albisteak gogoz eta gogor nahigabetu zuen Zu. Alberdaniako
lagunengatik, nigatik eta nire liburuengatik. Baina motiboa
edozein izanda ere, begien aurrean neukan ondorioa: Zu ezer-
tarako gogorik gabe eta triste zebilen, eta aukeran nahiago
zuen hotelaren inguruetan ibiltzea, autoa hartuta inora joatea
baino. Avilak ez zion lilura handirik eragiten, jakin-minik gabe
zebilen, berdin zitzaion batera edo bestera. A posteriori berritu
ditugun abisu gisako xehetasunak dira, baina ordurako Zuren
gorputza hasita zegoen putakumearen seinale garbiak igor-
tzen. Ez genituen, ordea, halako ezeren seinaletzat hartzen, ez
genuen jakin begien aurrean geneukana irakurtzen.

Oporretako laugarren edo bosgarren egunean, bazkal-
tzen hasi bezain laster, Zuk eskua eraman zuen kokospera be-
tekadaren keinua egiteko. Bukatu gabe zeukan entsaladaren
platera. Ez nago ondo, esan zidan, eta ahalik lasterren, baz-
karia guztiz bukatu gabe, hotelera erretiratu ginen. Behin lo-
gelan, oka egin zuen. Orduan ere, auskalo zerk eragindako
gorputzaldi txarrari egotzi genion egoera. Digestioari, jaki-
ren baten egoerari, bero sapari, bere gorputzaldiari. Ohean
sartu ginen siesta egiteko, eta lo pixka bat eginda pasatuko
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zaizu esan nion txantxetan, alaben txikitako pupu eta mai-
nak isilarazteko formula erabilita Zuri irribarreren bat ate-
rako niolakoan.

Opor frustratu batzuen sentsazioarekin egin genuen
etxerako itzulera.

GAUZAK ONDO DOAZ edo txarki doaz, bat orain eta bestea
gero, txandakako zoriaren legeak bizi omen gaitu, idatzi du
Zuren senarrak ordenagailuan. Burua jaso eta begiak igurtzi
ditu. Nekatuta dauzka, minbera. Begirada pantailatik leihora
eraman, eta hara begira egon da pixka batez. Gero, begiak
igurtzi eta idazten segitu du:

“Errotua daukagun eskemaren arabera, behi mardulen
garaia bizitzen ari ginen, onari ona pilatzen zitzaion: bi ala-
ben ezkontzak, sariak, lana erruz, biloba… Baina haizea be-
zalakoa omen da fortuna. Naturala, bat-batekoa, arina. Baina
baita aldakor kapritxosoa ere: ez dakizu nondik joko duen.
Eta kolpean, egoera okertzen hasi zaigunean, psikologiaren
alde ezkorrak beltzenean jarri gaitu: txarrari txarra pilatuko
ote zaion, haitzaren gaineko gure palazio ederrean euria sar-
tzen hasiko ote den euririk ez denean ere, bolada txarraren
Scalextric zoroan sartu ote garen…

”Irabazten badugu, merezi genuela pentsatzen dugu.
Baina irabaziak galdua ere badakar, beti gelditzen zaigu atzean
irabazi gabeko esparruren bat. Ez dago garaipen guztiz go-
gobeterik. Eta galera handia denean, zoriaren gaiztoak ze-
ruaren alde are gaiztoagoa madarikatzen jartzen gaitu.

”Tonbolako kartak banatzen eta kartak hartzen segitzen
dugu, ez daukagu besterik”.
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Ordenagailu aurretik jaiki da senarra, aspaldi ez duelako
Zu sentitu. Geranioak erregadiatzen ari da, urez erdi bete-
tako kristalezko pitxar batekin. Balkoia eta leihoak ikusgarri
edukitzea gustatu zaio beti. Loreekin hitz egiteko ohitura du,
eta animoa ematen die Baztangoak bezain eder daudela esa-
nez (Goenkaleko Marialuisak Zuri zor dio loreekin hitz egi-
tearena). Gaur, ordea, Zu isilik ari da lanean, lore bati hautsa
kenduz hatz puntarekin, beste bat zuzen jarriz. Halako ba-
tean, makalduta zaudete zuek ere, esan du lorontzi baten
aurrean. Burua makurtu du landareak hobeto ikusteko. Gai-
xoa, zenbat xomorro!, esan dio frantsesilla klaseko geranio
bati eta inguruan zituen hosto ihartuak kendu dizkio, ia bi-
luzik utzi duen arte.

Gaur ez du Baztanik aipatu.
Erregadiatzeari utzi eta balkoiko barandatik apartatu da.

Jiratu denean, senarra begira zeukala konturatu da. Ikaratxoa
atera zaio.

Beldurtuta nago, utzi du Zuk airean, bere esana izara
eseki bat balitz bezala bat-batean sortutako haize latz baten
mende.

Baita ni ere, pentsatu du senarrak, beldurtuta nago ni ere.

FIDATZEN GARA ospitaleko profesionalekin, ez daukagu
hemen galdetu eta han galdetu batetik bestera ibiltzeko as-
morik. Ez dugu aurkituko hemen baino hobeto tratatuko
gaituen beste ospitale publikorik, eta, dirua geneukakeen
kasuan, nekez pribaturik ere. Dirua erruz gastatzeaz gainera,
aurkituko genuke orain gauden abeleratik aterako gintuz-
keen irtenbiderik? Eta, guztiaren gainetik, Zuren nahia
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dago: hemen nahi du. Auskalo nora joanda hemen baino
hobeto tratatuko gaituzte? Hemen bezain etxean sentituko
gara?

LANERAKO BATERE TRENPURIK EZ, abaildurak jota, ezerta-
rako ilusiorik gabe. Galbana etorri zait burura, aspaldi en-
tzun eta esan ez dudan hitz bat. Ez dut gogoan sekula idatzi
dudanik ere.

Galbana erabatekoa arintzeko, Orotarikoaren zortziga-
rren tomoa hartu dut apaletik, lagun gutxi baitut hiztegi bat
bezain onik ordu ilunak entretenitzeko. Galbana hitzaren bila
orri-pasa hasi, eta hara iristerako, gaitz eta gaizkia etorri zaiz-
kit, ia elkarren segidan, begietara.

Gaixotasuna eta gaizkia, ahaide!
Gaizkia hitzaren erro-erroan, gaitza. Gaitza, gaizkiaren

muina; gaitzetik dator gaizkia. Euskara gaixotasunetik abia-
tzen da definitzeko gaizkia, ongiaren ifrentzua. Baina galba-
nak ez dit jakin-min berezirik pizten elukubrazioetarako, eta
ez daukat, normalean egiten dudan bezala, beste hizkuntze-
tan zer gertatzen ote den ikusteko barrurik ere. Aski dut eus-
karak dioenarekin. Galbanak adimena nagitu ez badit, gaixo
dagoenak ongia –izaera onaren osotasuna– galdu duela esa-
ten ari zait hizkuntza.

Galbana begiratu gabe itxi dut hiztegia.

“MUSIKA ENTZUNAK GOZOAK DIRA, baina gozoagoak dira
entzun gabeak”. John Keatsek musikengatik dioena, hi-
tzengatik ere esan liteke. Falta zaizkigun hitzek ez daukate
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hiztegirik, hiztegiek hitzetik hitzerako zuriguneetan jasotzen
dute haien falta.

In absentia bizi dira. Baina bizi dira. Guk deskubritu
zain.

Ume ginenean, tropelka ikasten genituen hitz berriak,
eta guztiak kabitzen zitzaizkigun ilusioaren motxilan. Gehiago
nahi genituen, galderak egiten pasatzen genuen eguna, nola
da hori, zer da hura, ez ginen sekula asetzen. Basamortuan
eta oihanean ibiltzen ginen basamortu eta oihan ikasi berritan,
eskimalen eta apatxeen lagun egin ginen, jengibre-pastelak
jaten genituen irakurtzen ikasi bezain aise.

Mundua ezagutu nahi genuen, baina nola ezagutu liteke
mundua izendatu gabe?

Urteak aurrera, inozoak gu, mundua ezagutzen dugula
erabaki genuen, eta hitz berriak ikasteko irrika urtu zitzai-
gun, eguzkitan izozkiak bezala.

ETORKIZUNIK GABE sentitzen dira Zu eta senarra. Bihar zer
dugu? galdetzen dutenean da analisiak edo ekografia edo es-
kanerra edo kontsulta ote duten jakiteko. Horien arabera an-
tolatzen dute bizitza, hartzen dituzte konpromiso gero eta
urriagoak.

Iraganari dagokionez, kausen bila dabiltza. Zuri zerk era-
gin dion gaitza, zertan ibili diren oker.

Dieta, aurrekari familiarrak (urdaileko minbizi batek hil
zuen Zuren aita), gutxi ibili izana, garai bateko zigarroak,
eguzkiaren gehiegia, goizero eta baraurik limoi-ura hartu
izana akaso…

Kontu barregarrienetaraino ere iristen da errepaso luzea.
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Argibide-edo guztietan, Zuk bere burua jotzen du, aldez
edo moldez, errudun: ezin du burutik kendu berak oker egin-
dako zerbait izan dela gaitzaren eragile nagusia.

Kausen bila jarduteak ez du ezertarako balio, honezkero
alferrik da atzera begiratzea. Kausa jakingo balute ere, zer?
Gertatu da, kito. Zuk tumore gaizto bat dauka pankrean,
hori da errealitatea. Medikuek oraindik ez dakite zehazki tu-
morearen izaera, baina aurkituko dute. Hori da Zuk eta se-
narrak nahi dutena, behar dutena. Nork esan behar zien Zu
kimioa hartzeko amorratzen egongo zela?

Hori guztia esaten diote elkarri.
Hala ere, buruak ez du atsedenik hartzen, etaMarko Aure-

liok esandakoak pisu handia du bikotearen baitan: “Ezer ez
dator ezerezetik”. Kontzientziaren zama handiegia da brasta-
koan baztertzeko, eta, beren borondatearen kontra bada ere,
inertziak munstroa jaio izanaren kausen bila jartzen ditu Zu
eta senarra, agerian ez denean, nor bere kabutan.

Medikuek uste dutena frogatzen bada, munstroak badu
izena:

Adenocarcinoma de páncreas localmente avanzada.
Ospitalean tomografia bat egin eta gero etxera bueltan

doazela, Zuk:
Ez dut ezeren damurik. Latzak pasatu beharra, hori da

kezkatzen nauena.
Errepideko gorabeheraren batek eraginda senarrari atera

zaion madarikazio batek –zertan habil, zakila!– urratu du
luze, oso luze, iraun duen isiltasun astuna.
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“HAMABI URTE DITUT eta elbarria naiz. Postariak bi pentsio
ekartzen ditu etxera, aitonarena eta nirea. Eskolako neskek,
jakin zutenean minbizia nuela odolean, beldurra zioten nire
ondoan esertzeari…Ni ukitzeari…Medikuek esan dute nire
aitak Txernobylen lan egin zuelako gaixotu naizela. Eta ni
horren ondoren jaio nintzela. Nik nire aita maite dut…”
(Svetlana Aleksievitx).

“MINBIZIDUN BATEK pentsatzen du gaitza bere hutsegiteren
batek sortua dela, zaila egiten zaio ideia hori burutik kentzea.
Nolanahi ere –dio David Rieff-ek, Susan Sontagen semeak,
Un mar de muerte liburuan–, oraindik oso presente daude
Reichen azalpenak: argibideon arabera, errepresio psikologi-
koa da minbiziaren eragilea, eta azalpen horiek dira bidea
erraztu dietenak elikadura desegokian oinarritutako esplika-
zioei, erruduntasun pisutsuaren bideari, eta baita beste uste
finkatu bati ere, zeinak dioen finean gaixoa dela, zentzu sa-
konean, bere gaitzaren erruduna.

”Baina esan dezagun gainditzen dela trantze hori guztia
eta lortzen dela bizirik irautea. Iraute horrek mirari bat ema-
ten du, nahiz eta arrazoimenak esan seguru asko ez dela mi-
rari bat”.

KONTSULTATIK KONTSULTARA, zaila egiten zaie esaten dieten
guztia jasotzea, hari garrantzitsuenak lotzea. Garbi dakitena
da diagnostiko zehatz baten bila dabiltzala medikuak, tumo-
rearen izaera ziurtatu nahi dutela. Eta ezin dutela lortu. Agin-
dutako froga guztiak egin ditu Zuk, baina biopsiek ez dute
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medikuak bila dabiltzan segurtasuna bermatzen. Behin be-
tiko baztertu dute ebakuntza baten aukera. Lehen, azkeneko
aukera litzatekeela esaten zuten, baina inolako konbentzi-
mendurik gabe. Orain, hori ere ez. Eta tratamenduarekin
hasteari dagokionez, tumorearen lagin fidagarri bat lortu eta
diagnostiko behin betikoa eskuetan izan arte, medikuek ez
dute kimioa ematen hasi nahi.

Bitartean, Zu jan ezinik dabil, argaltzen eta argaltzen
ari da, ia dena botatzen baitu, infusio batzuk eta janari xe-
hatu-xehatu pixka bat salbu. Jandakoak horma batekin egi-
ten du topo digeritze-aparatuko punturen batean: tumoreak
eragindako hantura batek eraikia omen da harresia.

Senarrari Avilako oporrak eta harresiak etorri zaizkio go-
gora. Bere irudimenak beti izan du lotura desatseginak egi-
teko abildadea. Eta askotan baita brasta botatzekoa ere. Gaur,
ordea, beretzat gorde du burutazioa.

EGUNETAN ETA EGUNETAN, Zuren korromioak galdera baten
forma hartzen zuen:

Zergatik niri?
Kabitu ezina, negarra, protesta, oldarra.
Bizi nahi, eta hil behar. Hil behar, baina bizi nahi. Bizi

egin nahi.
Pixkana-pixkana, ordea, ahultzen joan zaio hasierako

errebeldia, egonezina, herra. Bere baitara bildu da, zerbait
egosten ari da bere kabutan, ez du hitz egiteko gogorik. Bel-
dur naiz abailduran erortzen ari ote den, abisatuta nago pan-
kreako minbizidunek depresioaren mende erortzeko izaten
omen duten arriskuaz.
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Gaur goizean Zu egosten ari zenak hitzezko forma
hartu du:

Eta zergatik ez niri?
Zu begira-begira gelditu da inongo puntu batera. Gelan

ez zen deus entzuten. Ezer espresatzeko nire ezintasuna baino ez.
Zuren galdera ez zegoen, ordea, inori zuzendua. Bere buruare-
kin ari zen Zu. Izatez, eta zergatik ez niri? ez zen galdera bat,
Zuri onartzea kostatu zaion baieztapen bat baizik. Prozesu zail
baten ondorioa. Bizia jokoan du Zuk eta bizitzaren joko-arau
mugakoenak ere onartzen dituela esan dio bere buruari.

Zergatik ez niri?
Kolpean esanda edo kolpean irakurrita, ez dago bi gal-

deren arteko denbora tarterik. Bata bestearen segidan ira-
kurtzen dira biak. Baina eguneroko bizitzaren errealitate
gordinean, galdera batetik besterainoko bidea egiterako, den-
bora asko pasatzen da. Zenbat, ez da erraza esaten: lehen gal-
derako protestatik –zergatik niri?– bigarrengo onarpenera
–zergatik ez niri?–, barne-prozesu luze bat bizi beharra dago,
eta bizipen horren iraupena ez da erloju batekin neurtzen,
prozesuaren zama ez da pisuarekin zehazten, ezin dugu egu-
tegi batean gorriz markatu noiz hasi ginen onartzen halabe-
harraren kapritxoak jende asko seinalatu zuela gure aurretik.

Halabeharrak seinala gaitzan, bete beharreko baldintza
bakarra dago: bizirik egotea.

Fortuna izotza bera baino hotzagoa da, gupidarik gabe
markatzen gaitu, alferrikakoak dira protesta guztiak. Bizitza-
ren parte bat da. Eta bizitzaren –bizitzaren arau guztien–
onarpena iristen bada, datorrenari duintasunez erantzuteko
lehia hasten da: eta lehia horren bide iniziatikoaren abiapuntu
benetakoa ez da zergatik niri? galdera, zergatik ez niri? baizik.
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ZUREN SENARRA BERRITZEN ARI DA, orain hamar bat urte, Ken-
zaburo Oé idazle japoniarrarekin egon zenekoa. Frankfurteko
liburu-azokan izan zen. Bertako eraikin batetik bestera joa-
teko eskailera metaliko bukaezin horietako bat hartu zuen
senarrak eta, justu une hartan, japoniar txiki bat jarri zi-
tzaion ondoan, begi txiki-txikiak guztiz ezkutatzen ez ziz-
kion betaurreko are txikiagoekin, eta editore, agente,
itzultzaile, argazkilari, azafata eta abarren segizio luzea zera-
mala berekin.

Kenzaburo Oé! Ez da posible! Ez da posible!
Idazle japoniarra ondoan ikusita, haren liburu baten ira-

kurketak eragindako irudi mordoa ekarri zizkion emozioak.
Eta irudi mordo hari batasun eta orden pixka bat ematen
saiatu zen senarra, idazle japoniarrari ezer esan aurretik.

NOBELA HURA GOGOAN DUELA osatu du Zuren senarrak iru-
dien ordenamendu lasterra. Bird irakaslearen –Kenzaburo
Oéren alter egoaren– umea hidrozefaliarekin jaio da, buruko
hodiak kaltetuta dauzka. Irakasleak ez du egoera onartu nahi.
Zergatik niri? Zergatik tokatu behar zitzaidan niri, burua el-
barri duen ume batek zergatik izorratuko dit bizitza, zergatik
bota behar ditut kakatara nire proiektuak, amestutako bizi-
tza, etorkizuna? Infernuko eskailerak jaitsi eta Bird hango
zulo ilunenetan ibiliko da egunetan eta egunetan. Galbide
beltzenen, madarikazio ankerrenen, edari bortitzenen erdian,
prozesu introspektibo latz baten ondoren, irakasleak semea
onartzen du, semearen gaitza onartzen du, bere aitatasuna
onartzen du.
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