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HITZAURREA

Gerra garaiko ametsak. Haurtzaroko oroitzapenak liburu eder hau 
Ngugi wa Thiong’o-k haur baten begietatik, eta, aldi berean, 
ibilbide eta bizipen kontaezinak dituen heldu baten lumatik 
ondutako obra da. 1938an Limurun jaio zen Thiong’o, 
Bigarren Mundu Gerraren itzalpean, aita bat, lau emazte eta 
hogeita lau senideko familia gikuyu batean. Istorioa abiatzen 
den garaian, landa-bizitza xumea darama familiak, uztaren 
mende beti, otorduen ziurtasunik gabe. Pobrea izanagatik, 
haur zoriontsua da Ngugi, anaia txikiarekin beti, hara eta 
hona, jolasez jolas, abenturaz abentura, Wanjiku amaren 
zaintza zorrotz baina goxoaren babesean. 

Hizkuntza bizi bezain sinplea erabiliz, lehen haur-
tzaro horretatik abiatu eta nerabezarora bitarteko urteen 
kontakizun xehea egiten du egileak liburuan, anekdotaz 
anekdota, inguratzen duen paisaia, jendea eta kultura des-
kribatuz. Jaiotzatik bertatik, Ngugiren ingurunearen eta 
egunerokoaren parte dira haren anai-arrebek lan egingo 
duten te eta piretro sailak eta jauntxo zuriak, merkatuko 
indiarrak, trenbidea eraikitzera datozen Bonoak (gerrako preso 
italiarrak), soldaduak eta gerrako eta Mau Mau gerrillaren 
inguruko kontakizunak. Hala, munduaz kontzienteago 
izaten hasten den momentutik hasiko da konturatzen bere 
inguruan gertatzen ari diren aldaketez –Britainia Handiaren  
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kolonizazioaren zantzuez eta eraginez, alegia–, guztiz ur-
tzen ez den ganduaren gisa irudikatzen dituenak, hamar 
urteko mutiko batentzat ulertzeko zailak suertatzea ez baita 
harritzekoa:

Paisaia fisiko eta sozialean gertatzen ari ziren aldaketak ez 
ziren ordena zentzuzko batean gertatzen ari: bata bestearen 
gainetik zetozen; nahiko nahaspilatsua zen dena. Baina, 
nolabait, une batean, hari-muturrak lotzen hasi nintzen eta 
gauzak gero eta argiago ikusten, gandua kenduz doanean 
bezala. Ikasi nuen gure lurra ez zela, berez, gure lurra; baizik 
eta, gure herrixka, Stanley Kahahu Jaun Agurgarria –edo 
Bwana Stanley, guk deitzen genion eran– izeneko Afrikako 
lur-jabe baten ondasunen parte zela; eta gu ahoi ginela orain, 
jabearen esku zeuden maizterrak, finean. Nola iritsi ginen 
geure lurretan ahoi izatera? Europarren esku ote zeuden 
orain gure lurrak? Lainoa ez zen, artean, guztiz urtua.

Lehenengo kapituluan marrazten ditu egileak mu-
tikoaren haurtzaroko errealitatearen erpin nagusiak, liburu 
osoan zehar modu zehatzago eta sakonagoan azalduko di-
tuenak: hala nola, pobrezia, ingurunea (indiarren dendak, 
azoka, trenbidea), ahozko nahiz idatzizko istorio eta konta-
kizunekiko zaletasuna, eskolaren bueltakoak, gorabehera eta 
mugimendu politiko-sozialak, edota anaia zaharrenarekiko 
miresmena. Liburuak jasotzen dituen dozenaka anekdotetan 
lehenak laburbiltzen ditu horiek denak: eskola egun baten 
ostean, etxerako bidean, ipuin-kontalari baten atzetik 
istorioak entzunez zihoazela, Limuruko Bata Oinetako 
lantegitik, azokatik eta trenbidetik gertu jazotako pasartea 
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kontatzen du. Antza denez, gizon bat atxilotu zuten inguru 
haietan, baina ihes egitea lortu zuen modu misteriotsu eta ia 
magikoan, poliziaren kamioitik salto egin eta haien tiroak 
auskalo nola saihestuta, azoka alboko maldan gora igo eta 
europarren te-plantazioetan bistatik galdu zuten arte. Etxera 
iristean jakingo du bere anaia Wallace dela istorio liluragarri 
haren atzean dagoen heroia, Mau Mauko gerrillari askoren 
gisan, mendietako bizimodura ihes egin beharra izan zuena.

Thiong’o haurrari bezala, garai zailak bizitzea egokitu 
zitzaion Thiong’o helduari ere, 1963an Kenyak britai-
niarrekiko independentzia lortzeak ez baitzituen kenyar 
afrikarren korapiloak askatu, ezta gutxiago ere. 1967tik 
1977ra bitartean literaturako irakasle zen Thiong’o Nai-
robiko Unibertsitatean; urte horietan, herritarrekin ere 
aritzen zen lanean, gizarte-ekintzan, afrikar antzerkiaren 
bitartez komunitatea indartu eta identitate afrikarraren 
berreskuratzea sustatzeko lanetan. Antzezlan bat idatzi 
zuen, Ngaahika Ndeenda (I Will Marry When I Want), 
gikuyuz idatzi ere, independentzia osteko urteak izateaz 
gainera, herritarrek nekez ulertu eta antzeztu baitzezaketen 
ingelesez idatzitako obrarik. Hara non ekarri zioten, ordea, 
espetxea lehenik, eta erbestea ondoren, gikuyuz idazteak, 
eta ezarritako ordenarekin bat ez zetozen mezu politikoek. 

Kamitiko Segurtasun Goreneko Espetxean pasa zuen 
urtebeteak hizkuntzari buruzko hausnarketa sakonera eraman 
zuen Thiong’o. Atera zuen ondorio nagusia zera izan zen: hiz-
kuntzak kontrolerako tresna direla. Hizkuntza batek ez duela 
ezer berezkorik beste bat baino hizkuntzagoa egiten duena, eta 
botere kontua baino ez dela, honenbestez. Hala, espetxean 
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egin zezakeen gauzarik onena, espetxera eraman zuen hura 
bera egitea zela erdietsi zuen: gikuyuz idaztea alegia. Bertan 
zela ondu zuen Caitaani mũtharaba-Inĩ eleberria –Devil on the 
cross ingelesezko bertsioan–, gikuyuz idatzitako lehen eleberri 
modernoa. Hori gutxi ez, eta, idatzi, Estatuak ematen zion 
paper bakarrean idatzi zuen: komuneko paperean.

Handik aurrerakoan bere bizitzaren eta bibliografiaren 
ardatz izango den identitatearen, kulturaren, bere jendea-
ren, zapalduen eta herriaren aldeko aldarriaren zimenduak 
ezarri zituen, hala, Ngugi wa Thiong’o-k. Zeelanda Berriko 
maoriek edo Norvegiako samiek onartu izan dioten gisan, 
irakurle euskaldunak ere topatuko du bere buruaren islarik 
Gerra garaiko ametsak honetako pertsonaien artean, bai eta 
pertsonaia horiei testuingurua eskaintzen dien errealitate 
sozio-politikoan ere. Estatuak ama hizkuntzan hitz egitea 
debekatu eta zigortzea ezagun egingo zaio askori, esaterako; 
baita ikustea ere «nola egiten duen basoak atzera, piretro 
sailek tokia jan ahala», hizkuntza hegemonikoak –eta hiz-
kuntzak bezala, erlijio, tradizio edo eskola eredu koloni-
zatzaileak– sehaskakoari airea kentzen dion ber gisan, eta 
halabeharrez onartutako hizkuntzan mintzatu, irakurri eta 
idaztea gero eta naturalagoa eta errazagoa gertatzen dela. Era 
berean, egongo da identifikatuko denik poliziak atea ostikoz 
noiz eraitsiko dion zain beldurrez bizi den amarekin, semeen 
ibilera sasi-ezkutukoen soka finean oreka bila dabilena, bai 
eta mendietako bizimodura ihes egin duen gerrillariarekin 
ere. Informatzeko askatasuna urratua sentitzen duen kazeta-
riak ere izango du bere ispilutxoa. Halaber, maiz ikusiko du 
bere buruaren isla kanpo-erauntsien aurrean, duintasunaren 
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aldarrian, sustraien eta tradizioaren mastari gogor oratzen 
zaionak; berdin garaiak aldatuz doazela soseguz eta otzan 
onartzen duenak ere, zuhaitz berrien gerizpean zuhaitz za-
harrenean bezain gozo bizi daitekeela pentsatzen duen hark. 

Aipatu moduan, bizitzan aurrera doanaren lumaz 
idatzitakoa da Gerra garaiko ametsak oroitzapenen liburu 
hau; hala izanagatik, ordea, kontakizunak ez du galtzen 
mutil-koskorraren begiradaren jakin-min eta magiaren 
esentzia, eta horretan datza liburuaren xarma –gertukoagoa 
sentitzen da pertsonaia horietan, digresioetako eta per-
tsonaien elkarrizketetan txertatutako azalpen politiko eta 
historikoen aldean, horien bitartez asko ikasteko aukera 
paregabea eskaintzen digun arren idazleak–, benetan 
jartzen baitu irakurlea behinola bera izan zen haurtxoaren 
azalean: edozein objektu arrunt jostailu apartekoa izan 
zitekeen garaietara bidaiatzera gonbidatuz, amaren ma-
gala arnasteko airea bezain beharrezko zuen garaietara; 
gaztaroko oroipenetara ere igortzen du irakurlea egileak, 
helduen kontuek neurrian axola, eta, era berean, heldu 
izatearekin amets egiten zuen garaietara. 

Ahozko nahiz idatzizko kontakizunekin gozatzen du, 
bereziki, Ngugi mutikoak: ametako baten arratseroko 
ipuin kontaketekin, bere lagun Ngandiren kontakizune-
kin, edota hain kuttun dituen Itun Zaharra, Mwendwo ni 
Iri na Iriri asmakizun eta istorioen bilduma, eta Altxor 
Uhartea liburuetako abenturak irakurriz. Hainbeste du 
maite kontakizunen unibertsoa, koblakari ere ariko baita 
mutikoa, istorioak kantuz kontatuz. Horietan guztietan 
bada argi bereziz distira egiten duen elementu komun bat, 
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bereziki liluratzen duena protagonista: heroiaren figura, 
izaki miresgarriarena, mitoarena, arrazoi eta logika guztiak 
gaindituz, magiari, ezustekoari, irudimenari bide ematen 
diona: «Kantuetako eta Ngandiren kontuetako Kenyatta 
eta Koinange haiek fikziozko izaki hilezkor bilakatu ziren 
niretzat [...]. Noizbait bikote hura ezagutzeko itxaropena 
nuen, batek bere fikzioko pertsonaia kuttunarekin bizitza 
errealean noizbait topo egiteko duen itxaropen beraz, ja-
kinik ere enkontru hori ezinezkoa dela, erabat». 

Ideia honekin loturik, aurreragoko pasarte batean dator 
liburu osoaren mamia laburbiltzen duen esaldia: «Behar-
bada mitoak dira, gertaerak bezainbeste, ametsak bizirik 
mantentzen dituztenak, gerra garaian ere». Zer da ba Gerra 
garaiko ametsak hau –izenburutik bertatik hasita– ez bada 
amets egiteko eskubidearen aldeko aldarri ozen eta sakon 
bat? Ez bada, zuzenean, irakurle ororentzat abisua, amets 
egitea ura bezain beharrezko dugula gogorarazten diguna?

Eskuartean duzun liburu hau, irakurle, sarbide hau 
idazten ari zaizuen honek itzultzen duen lehen literatur 
lana da. Lehenengoaren ilusio eta plazera doaz, beraz, 
orriotan hitzekin batera, eta, nola ez, hasiberri denaren 
apaltasun osoa. Bidenabar, ez nuke galdu nahi esker hitz 
labur batzuetarako aukera: gurasoei, amets egitera ani-
matzeagatik beti, (barreneko) gerra garaietan batez ere; 
etxekoei, hilabeteotako konplizitate, babes, ulermen eta 
pazientziagatik; eta Juani, maisu eta lagun, hitzen musika 
entzutera gonbidatzeagatik beti. 

Olatz Prat Aizpuru
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Thiong’o zaharrarentzat, Kimunya, Nducu, Mukoma,  
Wanjiku, Njoki, Bjorn, Mumbi, Thiong’o K, eta iloba 

Nginarentzat, zure haurrek, hau irakurri, eta euren amona 
Wanjiku eta osaba zahar Wallace Mwangi, Wallace Ona, 
nor ziren jakin dezaten, bai eta gure ametsak lortzen nola 
lagundu ziguten ere; Nducu klan osoarentzat eta Thiong’o 

familiarentzat, eta nire emazte Njeeri wa Ngugirentzat, hark 
bultzatu baininduen oroitzapen hauek idaztera.

Wanjiku wa Ngugi, egilearen ama 



Etorkizuna eraikitzeko,  
ez dago amets bat bezalakorik.

Victor hugo,   
Les Misérables

Liburuetan ikasi dut, 
lagun maitea, 
badirela gizonak argirik gabeko geletan 
amets eginez eta gosez bizi direnak; 
hil ezin direnak, heriotza txiroegia izaki; 
amets egiteko lo egin baino areago,  
mundua aldatzeko amets egiten dutenak.

Martin carTer,  
«Looking at Your Hands»

Garai ilunetan 
Abesten jarraituko al dute? 
Bai, abesten jarraituko dute 
garai ilunei buruz.

Bertolt BrechT,  
«Motto»
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1

haNDik urTe BaTzueTara, hilabeterik krudelena apirila 
zela zioen T.S. Elioten poema irakurtzean, 1954ko 
apirileko egun batean Limuru izeneko inguru hotz hartan 
gertatu zitzaidanaz oroitu nintzen, beste Eliot batek, 
Sir Charles Eliotek –garai hartako Kenya kolonialeko 
gobernadoreak– 1902an europar kolonoentzat erreserbatu 
eta White Highlands izendatu zuen lurraldeko txokorik 
preziatuenean. Gertatutako guztia kolpetik etorri zitzaidan 
gogora, xehetasun osoz.

Bazkaldu gabe nengoen egun hartan, eta nire urdailak 
aspaldi ahaztua zuen goizean Kinyogori Bigarren Hezkun-
tzako Eskolara joateko ia hamar kilometroko korrika 
saioaren aurretik irentsitako olo ahia. Beste horrenbeste 
gelditzen zitzaizkidan orain etxera iristeko; janariaren 
inguruko pentsamenduak burutik kendu nahian nenbilen, 
ez baitzegoen jakiterik afaririk izango zen ala ez. Amak 
mirariak egiten zituen ezer ez zegoen lekutik egunero 
otordu bat ateratzeko, baina, bat gose denean, hobe izaten 
da janaria burutik kenduko dizun zerbait bilatzea, edozer 
gauza. Horretan joaten zitzaizkidan eguerdi gehientsuenak, 
beste haurrek etxetik ekarritako janaria ateratzen zutenean 
edo inguruan bizi zirenak bazkaltzera etxera joaten ziren 
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tarte haietan. Neu ere nonbaitera nindoalako itxurak egi-
ten nituen sarri, baina, gehienez ere, beste haurrengandik 
ezkutuan zegoen zuhaitzen baten edo zuhaixka batzuen 
gerizpean gordetzen nintzen, libururen bat irakurtzera, 
eskura neukan edozein liburu; ez zegoen aukera handirik, 
egia esan, eta eskolako oharrek ere balio zidaten denbora 
pasatzeko. Egun hartan, Dickensen Oliver Twisten bertsio 
laburtua irakurtzen egon nintzen. Orrietako batean Oliver 
Twisten bozeto bat zegoen marraztuta, eskuetan katilu bat 
zuela, eta gizon oso altu bati begira, azpian honako hau 
idatzita: «Mesedez, jauna, har nezake pixka bat gehiago?». 
Galdera hura egiten ikusi nuen neure burua; nire kasuan 
amari egiten nion maiz galdera bera, nire ongile bakarra 
zenari, eta berak gehiago ematen zidan ahal zuen aldi oro.

Beste haurren istorio eta komeriak entzutea ere en-
tretenigarria zen, etxera bueltako bidean batik bat. Izan 
ere, goizekoa baino errazago egiten genuen bueltakoa, 
goizetan lasterka eta izerdi patsetan –eta, beti bezala, 
oinutsik– egin behar izaten baikenuen bide osoa, ez 
bagenuen behintzat zartada sorta saihetsezina jaso nahi 
esku ahurretan. Ndeiyako edo Ngecako haurrek izan ezik  
–hamabost kilometro edo gehiago egin behar zituzten 
haiek–, gainerakook patxadaz hartzen genuen etxera 
bueltako ibilaldia. Nolanahi ere, hobe zen denbora bidean 
galtzea, inongo segurantziarik ez zuen afariaren esperan-
tzan egon edo etxaldeko lanak egin behar izatea baino.

Kenneth nire klaseko laguna eta biok nahiko onak 
ginen denbora galtzeko zer horretan, herrira iritsi aurreko 
azken aldapa igotzerakoan batez ere. Aldapa lohitsuari  
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begira, pilota bat –kotoi-zetazko bola bat, normalean– 
jaurti behar izaten genuen buru gainetik atzeraka, aldapan 
gora. Hurrengo jaurtiketa pilota eroritako tokitik egin 
behar zen, horrela, tontor gainera lehenengo iristen zenak 
irabazten zuen. Ez zen tontorra igotzeko modurik errazena, 
ezta azkarrena ere, baina balio zigun, une batez bederen, 
munduaz ahazteko. Jada koxkorregiak ginen, ordea, jolas 
haietan ibiltzeko. Orain, ezein jolasen gainetik, ipuin-
kontaketek liluratzen gintuzten.

Ipuinen bat kontatzen ari zen edonoren inguruan 
jendetza biltzen ginen sarri, eta benetan onak zirenak une-
ko heroiak bihurtzen ziren agudo. Batzuetan, kontalaria 
ahalik eta gertuen edukitzeko lehian, haren albo batera 
zeudenek bultza egiten zioten bidetik atera arte; gero, 
beste aldekoek beste alderaino; ardiak legez, sigi-sagan.

Arratsalde hura besteak bezalakoxea izango zen, hartu 
genuen bidea hartu izan ez bagenu. Kinyogoritik nire 
herrira –Kwangugi edo Ngamba– eta inguruko etxalde-
tara joateko, mendixka eta sakan artean zihoan bide bat 
hartu ohi genuen, baina, ipuinak entzunez gindoazenean, 
ez genion inguru malkartsu hari erreparatu ere egiten, 
arto, patata, ilar eta babarrunez betetako malda eta lursail 
haiei, bakoitza akaziaz edo kei-sagar eta arantzaz beteriko 
zuhaixka ilunezko hesiz inguratua. Bide hark Kihingo 
aldera eramaten zuen, nire lehen hezkuntzako eskolaren 
ondotik pasatzen ginen, Manguotik, haran batera jaitsi, 
eta belarrez eta akaziaz estalitako muino bat igotzen ge-
nuen. Egun hartan, baina, ardien gisan gindoazen ipuin-
kontalariari segika, eta beste bide bat hartu genuen, ohikoa 
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baino luzeagoa: Limuruko Bata Oinetakoen lantegiaren 
hesiaren ondotik, kautxu, larru eta azal hondar ustelez 
betetako zabortegi kirastua pasatuta, trenbide eta kaleen 
bidegurutze batera iritsi ginen; azokaraino iristen zen 
bide haietako bat. Bidegurutzean, jende mordoxka bat 
ikusi genuen eztabaida zalapartatsuan; azokatik zetozen 
emakumezkoak eta gizonezkoak ziren ziurrenik. Taldea 
gero eta jendetsuagoa zen, zapata lantegiko langileak 
ere jendetzara batuz zihoazen heinean. Gutako pare bat 
mutikok senitartekoak ikusi zituzten jendartean. Haien 
atzetik joan nintzen, zer gertatzen zen jakiteko.

–Bete-betean harrapatu dute –zioten batzuek.
–Pentsa, esku-bete bala, eta egun argiz.
Denok, baita haurrok ere, bagenekien, afrikar bat ba-

lekin edo bala-zorro hutsekin harrapatuz gero, saldukeria 
egotziko ziotela; terroristatzat hartuko zuten eta urkatu, 
ez zegoen beste aukerarik.

–Tiroak entzun ditugu –oihukatzen zuten batzuek.
–Neure begiz ikusi dut nola tirokatu duten.
–Baina ez da hil!
–Hil? Baita zera ere! Tiro egiten ari zirenengana biratu 

ez dira ba balak!
–Ez, hegan egin du, eta laino artean desagertu.
Desadostasunen ondorioz, hirukote, laukote edo bos-

kote txikiagotan zatitu zen jendedia kontalariak inguratuz, 
zeinek bertsio desberdinak baitzituzten arratsalde hartan 
gertatu zenaz. Talde batetik bestera mugituz ibili nintzen 
ni, istorio puskak hartuz handik eta hemendik. Pixkanaka, 
zati horiek uztartzen hasi, eta gero eta argiago ikusi nuen 
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zein zen jendetza hura biltzeko arrazoia: denda indiarre-
tatik gertu atxilotu zuten gizon izengabe bati buruzko 
kontakizun zirraragarri bat.

Dendak muinoaren magalean eraikiak zeuden: eraikin 
ilarak, bata bestearen parean, esparru laukizuzen bat osatuz, 
gurdi eta dendarientzako sarrera-irteerak izkinetan zituena. 
Muinoaren azpialdeko ordokian, jabe afrikarren etxeak zeu-
den, hauek ere laukizuzen batean antolatuak; asteazken eta 
larunbat askotan, azoka bihurtzen zen eremu hura. Azoka 
egun horietan, bi merkatuen arteko lursail malkartsu eta 
zabalean gordetzen ziren saltzeko zeuden ahuntzak eta ar-
diak. Bada, toki horretan gertatu zen, antza denez, kontalari 
eta entzule taldearen ahotan zebilen gertakizuna. Guztiak 
ados zeuden gauza batean: eskuburdinak ipini ostean, ka-
mioiaren atzealdean jarri zuten poliziek gizona.

Bat-batean, ordea, gizonak, salto egin, eta ihesiari 
eman zion. Ezustean harrapaturik, poliziek buelta eman 
zioten ibilgailuari eta gizonari segika hasi, armekin apun-
tatzen zutelarik. Haietako batzuek, kamioitik salto egin, 
eta korrika jarraitu zioten. Gizona, dendari artean nahasi, 
eta bi posturen tartetik lasterka bizian iritsi zen indiarren 
eta afrikarren merkatu arteko espaziora. Han zela, tiro 
egin zion poliziak. Gizona lurrera erori zen, baina, salto 
batez altxatu, eta korrika hasi zen berriro alde batetik 
bestera. Behin eta berriro gertatu zen gauza bera, harik 
eta, azkenean, gizona ahuntz eta artalde tartetik sigi-sagan 
joan, maldan behera jaitsi, afrikarren dendak zeharkatu, 
trenbidez bestaldera igaro, Limuru Bata Oinetakoen 
lantegiko langile multzoak saihestu eta, mendixkan gora 
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joanda, europarren jabetzako te berde plantazio mardu-
lean desagertu zen arte, inolako zauririk gabe, gainera, 
itxura batean behintzat. Harrapaketak mito bihurtu zuen 
derrepentean gizon hura, izenik ere ez zuen gizon hura, 
heroiei eta magiari buruzko kontakizun ugari inspiratuz 
gertakizunen lekuko izan zirenen artean, bai eta istorioa 
non edo han entzun zutenengan ere.

Mau Mau gerrillariez ere antzeko istorioak entzunda 
neuzkan, Dedan Kimathi izenekoaz batez ere; baina, ordu-
ra arte, urruneko lurretan gertatu izan ziren beti gertaera 
magikoak, Nyandarwan eta Kenya mendiaren magaletan, 
eta istorioak kontatzen zituztenak ez ziren inoiz gertakari 
haien lekuko zuzenak. Nire lagun Ngandik ere, kondaira-
kontalari jantzienetakoa izanik, ezin zuen esan bere begiz 
ikustera iritsi zenik hain xehe deskribatzen zituen gertaka-
riak. Istorioak kontatzea baino gogokoago nuen arren nik 
haiek entzutea, irrikaz nengoen istorio hura kontatzeko; 
berdin afalaurretik zein ondoren. Ngandirekin topo egiten 
nuen hurrengoan, gai izango nintzen, beharbada, berak 
bezain ondo kontatzeko.

Trenbidea ixten zuten gezi itxurako barrerak igotzen 
hasi ziren. Sirena bat entzun zen eta trena pasatu, etxerako 
falta zitzaion bide luzea gogoraraziz jendeari. Beste ikas-
leekin batera gindoazen Kenneth eta biok ere; bakarrik 
gelditu ginenean, hark hautsi zuen, bat-batean, magiazko 
giro hura; ez omen zuen istorioa sinesten, ez behintzat 
kontatu zuten moduan. Izan ere, Kennethek ongi berei-
zirik behar zituen egiaren eta fikzioaren arteko mugak; ez 
zitzaion batere gustatzen biak nahastea. Kennethen etxe 
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ingurura iristean, kontakizuna zenbaterainoko esajeratua 
zen adostu gabe banandu ginen.

Etxera iritsi nintzenean zain neuzkan Wanjiku nire 
ama eta Njinju nire anaia gazteena, bai eta nire arreba 
Njoki eta anaia zaharrenaren emazte Charity ere, suton-
doan bildurik denak. Kennethen purrustadak entzun behar 
izanagatik ere, liluratuta jarraitzen nuen nik liburuetako 
pertsonaia bat begitantzen zitzaidan izenik gabeko gizona-
ren istorioarekin. Urdailean sentitu nituen gose-ziztadek 
jaitsarazi ninduten lainoetatik. Gainean zen jada gaua, eta 
bazitekeen afaltzeko ordua izatea laster.

Halaxe zen, prest zegoen janaria, eta kalabazaz egin-
dako ontzi batean luzatu zidaten; isiltasun arraro bat 
zegoen airean. Nire anaia txikiena ere –zeinak zaletasun 
berezia baitzuen nire akatsak seinalatzeko, hala nola, etxera 
berandu iritsi izana– isil-isilik zegoen. Azaldu nahi nien 
zergatik berandutu nintzen, baina, sabeleko orroak baretu 
beharra neukan lehenik.

Azkenean ez nuen esplikaziorik eman beharrik izan. 
Amak hautsi zuen isiltasuna. Esan zigunez, arratsalde 
hartan, Wallace Mwangi nire anaia zaharrenak –denek 
Wallace Ona goitizenez ezagutzen zutenak– ozta-ozta egin 
zion ihes heriotzari. Otoitz egin dezagun mendietan salbu 
egon dadin. Gerra honengatik da, esan zuen.
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1938aN jaio NiNTzeN, beste gerra baten itzalpean, Bigarren 
Mundu Gerra; Thiong’o wa Nducu nuen aita, Wanjiku 
wa Ngugi ama. Ez dakit nire aitak zituen lau emazteekin 
izandako hogeita lau seme-alabetatik zenbatgarrena 
nintzen, baina nire amaren etxeko bosgarrena nintzen. 
Nire aurretik zetozen Gathoni, nire arreba zaharrena; 
Wallace Mwangi, anaia zaharrena; eta Njoki eta Gaciru 
arrebak, ordena horretan, eta Njinju nire anaia gazteena, 
gure amaren seigarren eta azken oinordekoa.

Gure etxeaz nuen lehen oroitzapena atari zabal batena 
zen, eta zirkulu-erdi bat osatzen zuten bost txabola zeudela 
han. Horietako bat nire aitarena zen, non ahuntzek ere lo 
egiten zuten gauetan. Txabola nagusia zen hura, baina 
ez tamainagatik, beste lauretatik aparte –eta denetatik 
distantzia berera– zegoelako baizik. Thingira deitzen zi-
tzaion hari. Nire aitaren emazteek –edo gure amek, hala 
deitzen baikenien guk– txandaka eramaten zuten janaria 
aitaren etxolara.

Emakumeen txabolak zeregin bakoitzerako eremutan 
banatuta zeuden: hiru harriz mugatutako tximinia bat 
erdian; lo egiteko eremuak haren bueltan eta despentsa 
moduko bat; ahuntzentzako gela zabal bat, eta, gehienetan,  
ospakizun berezietarako hilko ziren ardi edo ahuntzak 
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gizentzeko saroi txiki bat. Etxalde bakoitzak aletegi bat 
zuen, pilote gainean egindako txabola txiki biribil bat, 
elkarri lotutako adaxka finezko hormak zituena. Aletegiak 
erakusten zuen oparotasunaren eta eskasiaren neurria. Uzta 
eder baten ostean, arto, patata, babarrun eta ilarrez betea 
egon zitekeen. Hortik aurrera, aletegian zegoenaren arabe-
ra kalkulatzen genuen zenbat egunetara etorriko zen gosea. 
Atariaren albo batean behien ukuilu handi bat zegoen, 
zekorrentzako estalpe txikiagoak zituena. Emakumeek 
behien eta ahuntzen gorotzak bildu eta etxaldearen sarrera 
nagusiaren ondoko simaurtegira botatzen zituzten. Urteen 
poderioz, simaurtegia asun berde sumingarriz estalitako 
muinoa bihurtu zen. Hain zuen aldapa handia, harriga-
rria egiten zitzaidan adinduenek ere horren erraz igo eta 
jaistea. Aldaparen magalean zehar baso bat zabaltzen zen. 
Artean oinez ikasten hasia zen umetxoa nintzenetik, adi-
adi begiratzen nuen nola ateratzen ziren ama eta senide 
nagusiak etxaldeko ate nagusitik, eta iruditzen zitzaidan 
baso hark misterioz irensten zituela goizetan eta, arratsean, 
misterioz, bueltan jaurtitzen, osorik eta zauririk gabe. Au-
rreraxeago konturatu nintzen, ataritik haraxeago joateko 
gai izan nintzenean, bidexkak zeudela zuhaitzen artean. 
Orduan ikasi nuen basoa amaitzen zen lekuan Limuru he-
rria zegoela eta trenbidearen beste aldean zurien jabetzako 
plantazioak zeudela, non nire senide zaharrenek jornalari 
gisa lan egiten zuten, te-hostoak biltzen.

Gero, gauzak aldatu ziren, ez nuke jakingo esaten 
pixkanaka gertatu zen ala bat-batean, baina, aldatu,  
aldatu ziren. Behiak eta ahuntzak izan ziren desagertzen 
lehenak, eta haien lekuan estalpe hutsak baino ez ziren 
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gelditu. Simaurtegia ez zen handik aurrera behien eta 
ahuntzen gorotzak botatzeko lekua izango, zabortegi hutsa 
baizik. Jada ez zuen halako altuera beldurgarririk eta neu 
ere erraz asko ibil nintekeen arrapaladan gora eta behera. 
Gero, etxalde inguruko baratzeak lantzeari utzi eta herritik 
urrun zeuden soroak lantzen hasi ziren gure amak. Nire 
aitak bere thingira utzi zuen eta, ondorioz, emakumeek 
distantzia luzeak ibili behar zituzten hari janaria erama-
teko. Gogoratzen naiz nola hasi ziren zuhaitzak botatzen, 
motzondoak bertan utziz, eta lur guztia nola aitzurtu 
zuten piretroa landatzeko. Arraroa zen basoa atzera egi-
ten ikustea, piretro sailek tokia jan ahala. Are arraroagoa 
zen ohartzea nire anai-arrebek gure basoa irentsi zuten 
piretro sail berri haietan lan egiten zutela tarteka, lehen, 
trenbideaz bestaldeko europarren te-plantazioetan baino 
lan egiten ez zutenean.

Paisaia fisiko eta sozialean gertatzen ari ziren aldake-
tak ez ziren ordena zentzuzko batean gertatzen ari: bata 
bestearen gainetik zetozen; nahiko nahaspilatsua zen 
dena. Baina, nolabait, une batean, hari-muturrak lotzen 
hasi nintzen eta gauzak gero eta argiago ikusten, gandua 
kenduz doanean bezala. Ikasi nuen gure lurra ez zela, 
berez, gure lurra; baizik eta, gure herrixka, Stanley Ka-
hahu Jaun Agurgarria –edo Bwana Stanley, guk deitzen 
genion eran– izeneko Afrikako lur-jabe baten ondasunen 
parte zela; eta gu ahoi ginela orain, jabearen esku zeuden 
maizterrak, finean. Nola iritsi ginen geure lurretan ahoi 
izatera? Europarren esku ote zeuden orain gure lurrak? 
Lainoa ez zen, artean, guztiz urtua.
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Nire aiTa Nahiko hotza zen gurekin, eta apenas hitz 
egiten zuen iraganaz. Gure amek, gure existentziaren 
erdigune, ez zuten erakusten hartaz xehetasunik emateko 
inongo asmorik. Hala ere, bata bestearekin lotu eta bilduz 
gindoazen elkarrizketa zatiak, xuxurletatik ulertutakoak, 
bihozkadak eta anekdota bakanen bat, aitaren bizitzaren 
eta haren aldeko familiaren historiaren aieruzko kontakizun 
bat osatuz joan ginen.

Aitaren aldeko aitona haur masai bat zen, zeinak 
Murang’a inguruko herrixka gikuyu batean bukatu bai-
tzuen, batek daki gerrako harrapakin gisa, gatibu moduan 
edo gosea edo halako oinazeren batetik ihesi zebilen haur 
abandonatua zelako. Hasieran ez zekien gikuyu hizkun-
tza, eta ahoskatzen zituen hitz masaiek tucu edo tucuka-
ren itxura hartzen zuten adopziozko gikuyu familiaren 
belarrietara; horregatik hasi ziren Nducu deitzen, «beti 
tucu esaten duen haurra», alegia. Merezimenduz eman 
zioten Mwangi belaunaldi-izena ere. Kontatzen dutenez, 
aitona Nducuk bi emazte izan zituen, biak ere Wangeci 
izenekoak. Wangecietako batekin bi seme izan zituen, 
Njinju –guretzat, Baba Mukuru– eta nire aita, Thiong’o, 
beste hiru alabekin batera: Wanjiru, Njeri eta Wairimu. 
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Bigarren emazte Wangecirekin beste bi mutiko izan zi-
tuen, Kariuki eta Mwangi Karuithia, «Mwangi zirujaua» 
goitizenez ezaguna, gerora gizonen zirkunzisioak egiten 
espezializatu eta Gikuyu eta Masai lurralde guztietan 
barrena lan egin zuena.

Antza denez, ez zen nire patua aitona Nducu eta amo-
na Wangeci ezagutzea. Gaitz misteriotsu batek jo zuen 
eskualdea. Aitona izan zen hiltzen lehenetarikoa, eta atze-
tik segida-segidan, haren bi emazteak eta Wanjiru alaba. 
Amonak, hil hurren zela, familia iraganeko madarikazio 
zorigaiztoko baten mende edo bizilagun jeloskorren baten 
sorginkeriak jota zeudela sinetsirik –nola zen posible, bes-
tela, jendea besterik gabe hiltzea, sukar soil batzuen ondo-
rioz?–, nire aitari eta haren anaiari agindu zien senitarteko 
batzuen etxean aterpe har zezaten Kabeten, etxetik hainbat 
kilometrora, non jada familiako batzuk aurretik joanak 
baitzeuden, Njeri eta Wairimu haien arrebak tartean. Pro-
mes eginarazi zien ez zirela inoiz Murang’a-ra itzuliko, eta 
euren oinordekoei ere ez zietela inoiz hitzik egingo euren 
jatorriari buruz, ez zezaten familiaren lurretara itzultzeko 
tentaziorik izan haiek erreklamatzeko asmoz; ez zezaten, 
finean, zori bera izan. Bi mutilek hitz eman zioten amari: 
ihes egingo zuten Murang’a-tik.

Handik urte dezentera ulertu nuen aitona-amonak 
eraman eta aita ihes egitera behartu zuen gaitz misterio-
tsuaren zentzua, Itun Zaharrean sarraski itzelak eragiten 
zituzten izurriteei buruz irakurri nuenean. Nire aita 
eta haren anaia dimentsio biblikoa zuen izurrite baten 
ondoriozko exodoaren partetzat irudikatzen nituen, lur 
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promestuaren bila joanak. Baina, handik denbora batera, 
beltz-tratulari arabiarrei buruzko, misiolari esploratzai-
leen inguruko edo, nola ez, europar ehiztari ospetsuez  
–Churchill gaztea 1907an eta Theodore Roosevelt 1909an, 
eta haien atzetik etorri ziren beste hainbatez– ziharduten 
kontakizunak irakurtzean, berriro irudikatu nituen aita 
eta osaba, oraingoan arku eta geziz armatuta zihoazen bi 
abenturazaleren gisan, eurek zapaltzen zituzten lur beretan 
zebiltzan ehiztari haiek saihestuz, lehoi harraparien aurka 
borrokan, suge isilei doi-doi iskin egiten, baso primitibo 
eta basatietan matxete-kolpez bidea zabaltzen, ibar eta 
tontorren artean aurrera eginez, harik eta lautada zabal 
batera iritsi ziren arte, zeinari espantuz eta ikaraz so geratu 
ziren. Begien aurrean ageri ziren harrizko eraikuntza altu 
zein baxuak, itxura askotako ibilgailuz jositako errepideak 
eta kolore anitzeko pertsonak, zuritik hasi eta beltzerai-
nokoak. Jende zurietako batzuk gizon beltzek tiratutako 
edo bultzatutako gurdietan eserita zihoazen. Horiek behar 
zuten mizunguak, izpiritu zuriak, eta hura Nairobi zen duda 
gabe; lurraren bihotzetik bertatik sortutako hiria omen. 
Baina ezerk ez zituen prestatu burdinbide hartarako, ez 
eta sua zerion eta tarteka alarau lazgarriak egiten zituen 
munstro beldurgarri hartarako ere.

Munstro hark eraiki zuen Nairobi. Hasieran trenbidea 
eraikitzeko material handien eta eraikuntzaren bueltako 
zerbitzuen biltegi izana, gauetik goizera, milaka afrika-
rren, ehunka asiarren eta dena mendean zeukaten umore 
txarreko europar apur batzuen hiria bihurtu zen Nairobi. 
1907 inguruan, Winston Churchillek –orduan Henry 
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Campbell-Bannemanen kolonietarako estatu idazkariorde 
zena parlamentuan– bederatzi urte lehenago sortutako 
Nairobi bisitatu zuenean idatzi zuen hiriburuko gizon 
zuri guztiak zirela «politikoak, eta gehientsuenak alderdi 
politikoetako lider»; sinesgaitza iruditzen zitzaion «halako 
hirigune berri batek nola sorraraz zitzakeen hainbeste 
interes dibergente eta gatazkatsuak, edo nola zitekeen 
halako komunitate txiki batek haietako bakoitzari halako 
adierazpide kementsu eta, aldika, kartsua ere ematea».1

Lautadetan eraikitako etxe handiek ez zuten eragin 
bera izan bi anaiengan. Euren izeba Uthirurekin bizitzen 
egon ostean, hiriaren zurrunbilotik aldendu zen nire osaba, 
Ndeiya eta Limuruko landa eremuetan zortea probatzera, 
Karau familiaren sostenguarekin. Nire aita, berriz, biztanle 
zurien eta beltzen hiriguneak erakarririk eta liluraturik, 
hantxe gelditu zen. Halako batean, europar batzuen etxean 
lortu zuen lana, etxeko zerbitzari. Kasu honetan ere, urriak 
dira zurien etxean igaro zuen boladaren inguruko xehe-
tasunak; Lehen Mundu Gerrara joan beharretik ihes egin 
zueneko istorioa izan ezik.

Afrika Europako botereen eragin-eremutan zatikatzea 
ekarri zuen 1885eko Berlingo Konferentziaren garaian, 
alemaniarrak eta britainiarrak norgehiagoka aritu ziren 
Afrika ekialdeko lurren kolonizazioan, bi abenturazale-
ren ibiliek adierazten duten bezala: Karl Peters, 1885ean 
German East Africa Company –Ekialdeko Afrikaren 
Konpainia Alemaniarra– sortu zuena; eta Frederick  

1 S. churchill, Winston (1968) My African Journey. London: Leo Cooper, 
18.orr.
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Lugard, Imperial British East Africa Company-ko –Ekial-
deko Afrikaren Konpainia Inperial Britainiarreko– kidea, 
1888an Sir William Mackinnon-ek eratua. Konpainia 
pribatu horiek, euren lider politiko Bismarck eta Glads-
tonen «gogo txarreko» sostenguarekin bereganatutako lur 
horiek, nazionalizatuak izan ziren geroxeago, edo, bestela 
esateko, kolonizatuak. Eta aberri amak eztul egin zuenean, 
haurtxo kolonialak sekulako gripea harrapatu zuen. Hala, 
Sarajevon, 1914ko ekainaren 28an, Gavrilo Princip ikasle 
serbiarrak Austria-Hungariako Inperioaren oinordeko 
Franz Ferdinand erail zuenean, eta horrek Europan sortuz 
zihoazen inperio aurkarien arteko gerra ekarri, bi estatu 
kolonialak, Tanganyika eta Kenya, nor bere amaren aldean 
borrokatu ziren; elkarren kontra, beraz: Alemaniako ar-
mada, von Lettow-Vorbeck jeneralak zuzenduta, behartua 
izan zen Jan Smuts jeneralak gidatutako britainiarren 
aurka borrokatzera. Baina kontua ez zen kolono europarrak 
elkarren artean borrokatzen aritzea soilik –azken finean, 
populazioaren %1 baino gutxiago ziren–. Kontua da 
afrikar ugari deitu zituztela soldadu izateko edo Carrier 
Corps-eko kide aritzeko. Europarren aldean asko izan 
ziren hildako soldadu afrikarrak, izan borrokan, izan era 
guztietako gaixotasunen ondorioz. Euren parte-hartzea 
ahanzturan galduko zen, ez balitz izan haiek kanpaleku 
izan zuten Nairobi eta Dar es Salaameko lurrek Kariokoo 
izena jaso zutela, Carrier Corps-en swahilizko forma. Gerra 
haren jatorria eta arrazoiak ezagutu ere egiten ez zituzten 
afrikarrak borrokara behartuak zirenez, nire aitak bezala 
beste askok ere, eginahalak egin zituzten errekrutatzea 
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saihesteko. Azterketa mediku bat egingo ziotela jakiten 
zuen bakoitzean, landare jakin baten hostoak murtxikatzen 
zituen, sukarra maila kezkagarrietaraino igoaraziz. Baina 
badira istorio honen beste bertsio batzuk, iradokitzen du-
tenak nagusi zuriaren azpijokoren bat tarteko libratu zela 
aita gerratik, hark ez baitzituen galdu nahi nire aitaren 
zerbitzuak.

Gertaera historiko horretatik, eta nire aitaren adin-
taldearen izenagatik, Nyarigi, kalkulatu ahal izan nuen 
1890 eta 1896 urteen tartean jaio zela; urte haietan 
Victoria erreginak, bere lehen ministro eta Salisburiko 
hirugarren markes Robert Cecilen bitartez, orduan enpresa 
bat zenaren jabetza eskuratu zuen, eta Afrika Ekialdeko 
Protektoratu izendatu; eta, 1920an, Kenya kolonia eta 
protektoratu. Britainiarren jabetza berria eraginkorra zela 
frogatu zuen lehen gauza Ugandarako trenbidea izan zen, 
Kilindini eta Mombasatik zetorrena, nire aitak sutan eta 
urrumaka ikusi zuen munstro harentzako errepidea, hain 
zuzen.

Nire aitak orain lan egiten zuen Nairobi hura bi ger-
taerek moldatutako hiria zen: lurren jabetza ofizialak eskuz 
aldatzea, batetik, eta trenbidearen eraikuntza lanak amai-
tzea, bestetik: azken honek bereziki erraztu zuen 1902az 
geroztik kolono zuriak barnealdeko lurretan egonkortzea. 
Lehen Mundu Gerraren ostean –zeina 1919ko ekainean 
Versaillesko Itunarekin amaitu baitzen–, soldadu-ohi 
zuriei Afrikako lurrak eman zizkieten sari. Lur horietako 
zenbait gerratik bizirik irtendako afrikar soldaduenak 
izanik, areagotu egin ziren lurren desjabetzeak, lan  
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behartuak eta lurren epe jakinik gabeko errentamenduak, 
kolonoen edo inbasore ere deituak ziren haien menera. 
Lurra erabiltzen uztearen ordainetan, merke-merke egiten 
zuten lan desjabetuek; gainera, uzta lur-jabe zuriari saltzen 
zioten, hark ezarritako prezioan. Afrikarrek, ostera, aurre 
egin izan zieten kontrahormatutako kolonia zuri haiei. 
Erresistentzia mugimenduen artean, 1921ean sortutako 
East African Association izan zen garai hartako nabar-
menena, Afrikan nazio mailako izaera zuen lehen elkarte 
politikoa; Harry Thuku liderrak, Afrikako langile guztien 
arreta piztu zuen, nire aitarena barne. Harengan bilatu 
zuen bere ahotsa aitak, bai eta Afrikako langile klase osoak 
ere, Kenyako historian lekua egiten ari zen indar sozial 
berri hark. Thukuk harremanak sendotu zituen Mende-
baldean, Amerikan, Marcus Garveyren nazionalismo beltz 
transnazionalarekin, eta Ekialdean Gandhiren Indiako 
nazionalismoarekin, kasu honetan Kenyako indiarren ko-
munitateko lider Manilal A. Desai-rekin aliatuta. Polizia 
sekretu kolonialak gertutik jarraitzen zuen; haren ekin-
tzak eztabaidagai ziren Londresen, botere zuria arriskuan 
jar zezakeela uste baitzuten. Bai Gandhik bai Thukuk 
desobedientzia zibilerako deia egin zuten garai bertsuan, 
bakoitzak bere herrialdean. Gandhiren nazionalismoak eta 
Garveyren nazionalismo beltzak Kenyan zuten lotura hori 
deuseztatzeko, britainiarrek atxilo eraman zuten Thuku 
1922ko martxoan, eta Kismayura –gaur egun Somalian 
dena– deportatu, zazpi urteko atsekabera. Kointzidentzia 
izango da, ziurrenik –kointzidentzia interesgarria nola-
nahi–, Gandhi martxoaren 10ean atzitu zutela, Thuku 
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atxilotu eta handik egun batzuetara. Thukuren atxiloketaz 
jakin zutenean, gogor erantzun zuten langileek, Nairobiko 
polizia-etxe nagusiaren aurrean protesta jendetsuak eginez. 
Norfolk Hoteleko terrazan garagardoa eta likorea edaten 
ari ziren kolonoek lagunduta, 150 ekintzaile akabatu 
zituen poliziak tiroz; tartean, Nyanjiru Muthoni, emaku-
meen liderretako bat. Ez dakit nire aita protesta eta sarraski 
hartan izan ote zen, baina, edonola ere, ziur nago haren 
ostean etorritako etxeko langileen grebak eragin ziola nola 
edo hala; esan behar da, etxeko langileen lanaren mendeko 
zela aristokrazia zuri guztia. Berotuz zihoan nahas-mahas 
politikotik ihes, aitak alde egin zuen Nairobitik, bere ga-
raian izurritetik ihes egin zuen moduan, edo Lehen Mundu 
Gerrarako deia saihestu zuen eran. Anaiak bezala, Limurura 
jo zuen, landa-ingurunean segurtasuna bilatzeko asmoz.

Nairobik utzi zion arrastorik, ordea. Europar uga-
zabari entzunda, ingelesezko zenbait hitz eta esaldi ikasi 
zituen aitak –«kaiku madarikatua», «muturbeltza» edo 
«mukizua»– eta gero berak gikuyura ekarri –mburaribuu, 
kaniga gaka eta mbaga ino–; haurren batek haserrearazten 
zuenean, aise erabiltzen zituen hitzok. Ahuntz eta behi 
batzuk erosteko adina diru gordetzea lortu zuen lanean 
irabazitakotik; laster ugaritu ziren abereak, eta, hiriburua 
utzi zuenerako, saldo dezentea zuen; anaiaren eta bien ar-
tean zaintzen zituzten. Handik denbora batera, Limurun 
zituen lur batzuk erosi zizkion Njamba Kibukuri; ahun-
tzetan ordaindu zion, lekukoen aurrean egin ohi ziren 
ahozko akordio haietako batekin. Gero, Njambak lur 
bera saldu zien Stanley Kahahu jaunari eta haren anaiari, 
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Edward Matumbiri; Kahahu kristautasunera aldatutako 
lehenengoetarikoa zen, bai eta Kikuyuko Eskoziako Elizan 
ikasketak burututako lehenengoetarikoa ere; Matumbik, 
bestalde, dirutza egina zuen baso-ustiapenean, Molon, 
egurra mozten eta bezero europarrentzako egurrezko 
teilak egiten. Bigarren salmenta hura legeria kolonialari 
jarraituz egin zen, lekukoekin eta dokumentu idatziak 
sinatuta. Jakingo ote zuen Kahahu elizkoiak bigarrenez 
ari zela Njamba lur bera saltzen, aitari lehenik, ahuntzen 
truke, eta berari gero, diru-truke? Jakin ala ez, transakzio 
bikoitzak luze iraungo zuen tentsioa eragin zuen nire ai-
taren eta Kahahuren artean, bi eskatzaileak.

Egiazko jabea zein ote zen erabakitzeko auziak luze jo 
zuen, Curako Native Tribunal Courten egindako prozesuak 
gorabehera eta etenaldi asko izan zituen; baina, bista joan, 
bista etorri, kontu bera agertzen zen beti: funtsean, legezko 
idatzien eta ahozko lekukotasunen arteko auzia zela hura. 
Alfabetizazioak eta modernitateak ahozkotasunaren eta 
tradizioaren galera ekarri zuten. Edonola lortutako ida-
tzi bat beti gailenduko zitzaion ahozko ezein akordiori.  
Kahahuri eman zioten, azkenean, lurren jabetza; hala ere, 
nire aitak bost etxolak eraiki zituen lurretan hil arte bi-
zitzeko eskubideari eutsi zion, oinordetzan eman ezingo 
zituen arren. Berehala, argi utzi nahi izan zituen garaileak 
bere eskubideak: aitari lursailaren gainerako eremuetan 
ganadua bazkatzea edo lurra lantzea debekatu zion.

Kikuyuko zurien misio-zentroko produktu zen lurjabe 
beltz baten aurrean, eta afrikarren lurrak White Highlands 
izendatu zituen lege-sistema beraren pean, bere lurrak 
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galdu izanaren ironiaz ohartuko ote zen noizbait aita? 
Bazuen, ziurrenik, bestelako premiarik historiaren ironiez 
pentsatzeaz landa: esaterako, nola elikatu bere haurrak eta 
ahuntz eta behi saldoa.

Laguntza eskaini zion aitari Ngugi wa Gikonyok, nire 
amaren aldeko aitonak: bere lurretan ganadua bazkatu eta 
lurra lantzeko eskubidea eman zion; lur haiek indiarren 
eta afrikarren dendetaraino eta harantzago hedatzen ziren, 
trenbidearen alderdi afrikarrean. Aitona Ngugiren euka-
lipto-baso baten eta merkatu afrikarraren artean gelditzen 
ziren aitaren thingira eta eskorta berria.2 Alabaina, lehengo 
etxaldean gelditu ziren aitaren emazteak eta haurrak.

Gauzak hala, zurrunbilo legalaren eta haren ondorioez 
gaindi, behi eta ahuntzetan aberatsenaren izen ona man-
tendu zuen aitak. Halaber, etxalde diziplinatua edukitzea 
eta emakumerik ederrenak bereganatzeko aparteko abilezia 
aitortzen zitzaizkion; lehen emaztea lortu zuen garaitik 
zetorkion ospea.

2 Basoa ez da existitzen jada. Limuruko hiriaren zabalgunea dago orain 
han, indiarren dendak jatorrizko lekutik mugitu zituztenetik.
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waNgarireN eDerTasuNa eTa haren izaera guztien ahotan 
zebilen Limuru eta Riuki arteko mendi eta haranetan. 
Berez, bi eskualdeak oso gertu zeuden bata bestetik, 
baina, artean garraiorik ez zen garaietan, zeharo bereiz 
zeudela zirudien. Osaba Njinju izan zen, nire aitaren anaia, 
Wangariren edertasunak sorgindu zuen lehena, eta bigarren 
emaztetzat hartuko zuela zin egin zion bere buruari. Ez 
dakigu Osaba Njinjuk –guretzat Baba Mukuru– noiz jakin 
zuen lehenengoz neska hartaz, ez eta nola egin zuen lehen 
kontaktua harekin edo haren familiarekin. Ez dakigu elkar 
ikusi ote zuten ere. Itxura guztien arabera, familiarteko 
gorteatze haietako bat jarri zuen martxan, bitartekariez 
baliaturik. Behi eta ahuntz mordoxkaren jabe izateak 
eta izaera onak gehiago balio zuten itxurak baino, eta, 
pentsatzekoa denez, ezerezetik hasi arren, euren adineko 
gizon gazteen lorpenak berdintzea lortua zuten bi mutiko 
umezurtz haiek –ahuntzez aberats orain–, argi utzi zuten 
arrakastak ez zuela euren edertasunarekin zerikusirik, euren 
esku eta buruen lanarekin baizik.

Murang’a-tik alde egin zutenetik, nire aitak eta Baba 
Mukuruk nahiko bide desberdinak hartu zituzten, eta 
oso bestelako bizimoduak izan. Aitak aire hiritarra hartu 
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zuen, bai janzkeran, bai eta jarreran ere; esaterako, erritu 
eta praktika tradizionalek ez zioten askorik axola. Nire 
osabak, ostera, nekazaritza eta abeltzaintza hartu zituen 
ogibide, eta zintzoki jarraitzen zituen balio eta erritu 
tradizionalak: lehen emaztearekin ezkondu zenean an-
tzeztutakoak horren erakusgarri. Hala ere, nola nire aita 
artean ezkongabea zela Baba Mukuru bigarren emaztegai 
bila ari zen, garbi geratu zen nire osabaren arrakastaren 
neurria eta hark egindako hautuaren egokitasuna: hiriaren 
ordez landa-eremua hautatu izana, alegia.

Nire aita alboan zuela, han aurkeztu zitzaion Baba 
Mukuru Wangariren aitari, Ikiguri; familiaz kanpoko 
zenbait eledun tartean zituen ordezkaritza batek lagun-
du zion, kontu hauetan norbera ez baitzen inoiz bere 
buruaz jarduten. Dena ondo zihoan, edariak eta atariko 
formalitate guztiak; harik eta emaztegaia bere ezkonti-
dea ezagutzera deitu zuten arte. Aurrez hobeto prestatu 
behar zuten neska, zeren, sartu ahala, bi gizonezkoetan 
gazteenarengana joan baitzitzaizkion begiak, nire aita-
rengana. Alferrik izan zen argitu nahi izatea bestea zela 
berezko ezkontidea; neskak aukeratu egin behar zuen, 
gizon zaharrago baten bigarren emaztea ala gaztetasuna 
eta modernitatea borborka ageri zituen beste baten lehen 
emaztea izatearen artean.

Etxera itzultzerako, zeharo aldatuak ziren bi anaien 
fortunak; hiritar gazteaz maitemindu zen Wangari, nire 
aitaz, zeinaren lehen emazte bilakatuko baitzen gerora. Bi 
anaien arteko harremana, hautsi ez zen arren, tenkatu egin 
zen, eta hala iraun zuen bizi guztian. Maitasuna nahasi zen, 
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gaztetan, etxetik urrun bizitza berreraikitzeko gurutzadan, 
elkar behar izan zuten bi gizonezko haien tartean.

Ez dakit nola lortu zuen aitak bigarren emaztea, 
Gacoki. Esamesek ziotenez, lehen emazteak, Wangarik, 
behi eta ahuntzen saldoa gero eta handiagoa baitzen, eta 
haiek ibiltzeko esku gehiagoren beharrean, babestu egin 
zuen Gacoki etxera erakartzeko asmoa. Ziurrenik, Wan-
gariren eta nire aitaren arteko maitasunari eta elkarrekin 
lan egiterakoan zuten kimikari buruzkoek liluratuko zuten 
Gacoki, Githieyaren alaba xarmanta, nire aitak haren es-
kua eskatu baino askoz lehenagotik. Nire amaren kasuak, 
hirugarren emaztea izanda, nahiko garbi uzten ditu nire 
aitaren gorteatze moduak.

Nire ama, Wanjiku, hitz gutxiko emakumea zen. 
Haren hitzek, ordea, ahoa zabaldu aurretiko isiltasunaren 
autoritatea zekarten. Noizean behin, ahotik ernetzen zi-
tzaizkion, leihotxo bat zabalduz haren arimara. Behin gal-
detu nion, bazkaloste eder eta patxadatsu horietako batean:

–Zergatik onartzen duzu poligamia? Zergatik onartu 
zenuen nire aitaren hirugarren emaztea izatea, hark jada 
beste haur batzuk izanik, Wangeci eta Tumbo Wangari-
rekin, eta Gitundu Gacokirekin?

–Beste bi emazteengatik, Wangari eta Gacokirenga-
tik, eta haien haurrengatik –esan zuen berak, suaren argi-
itzalek haren aurpegian jolas egiten zutela–. Beti zeuden 
elkarrekin, harmonia ederrean, eta askotan galdetzen nion 
neure buruari nola sentituko nintzen haien alboan. Eta 
zure aita? Nola esan ezetz! Ez dakit nola jakin zuen neure 
aitaren lurretan lan egiten nuela, zure aitonaren lurretan 
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alegia, baina han agertu zen, irribarre egin eta hitz gutxi 
batzuk esan zizkidan. «Lastima litzateke halako langile fin 
bat gizon alfer batekin elkartzea», bota zidan txantxetan. 
Ez ziren txantxetakoak hitz haiek, ordea, haren lanaren 
merituz hainbeste ahuntz eta behi izatea lortu zuen gizon 
baten ahotik irtenda. Dena den, ez nuen nahi pentsa zezan 
horren erraz harrapatuko ninduenik, ez bere hitzenga-
tik, ez eta bere ospeagatik ere; beraz, desafioa bota nion: 
«Nola dakit nik ez zarela beren emazteak goizetik gauera 
lanera behartu eta etxeko aberastasunen meritu-dominak 
paparrean zintzilikatzen dituzten gizon horietakoa?». Hu-
rrengo egunean, berriro etorri zen nigana, aitzurra lepoan. 
Gizon nagi horietakoa ez zela frogatu nahian edo, lanean 
hasi zen, nik gonbida nezan itxaron gabe. Lehia jolasti 
bezain serioa bihurtu zen hura, nor lehenago nekatuko. 
Eutsi nion, bai horixe –esan zuen, harrotasun puntu batez–. 
Atsedenaldi bakarra egin genuen, sua piztu nuenean eta 
patata batzuk erretzen jarri. «Ez duzu uste zuk eta nik 
indarrak batu beharko genituzkeela etxe batean?», galdetu 
zidan berriro. Eta nik erantzun: «Aurrez goldatutako lur 
batean egun bakar bateko lanagatik?». Beste egun batean, 
lursailak zabaltzeko zuhamuxka batzuk garbitzen nenbilela 
agertu zen. Garbitzeari ekin zion berak ere, eta egunaren 
amaierarako ahituak ginen, biotako inork halakorik aitor-
tu ez arren. Alde egin zuen eta uste nuen ez zela berriro 
inoiz agertuko. Baina itzuli zen, handik egun batzuetara, 
aitzurrik gabe, soilik irribarre misteriotsu bat ahoan. Ai 
ene, hura eguna, hura! Loretan zen uzta, soroa kolore 
askotako ilar-lorez estalia. Beti oroitzen naiz tximeletez, 
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hainbeste ziren; eta behingoagatik ez nintzen tximeletekin 
lehian zebiltzan erleen beldur. Ale-koilare bat atera, eta 
esan zidan: «Jantziko al zenuke niretzat?». Tira, ez nion 
ez baietzik ez ezetzik erantzun, baina hartu eta jantzi egin 
nuen –esan zuen hasperen eginez.

Amak ez zizkidan erantzun jarraian egindako galde-
rak; berak esandakoa, ordea, nahikoa zen ulertzeko nola 
bihurtu zen aitaren hirugarren emaztea; ez, ordea, jakiteko 
nola galdu zuen gazteenaren eta azkenaren postua Njeri-
ren mesedetan, zeina laugarren emaztea baitzen, edo nola 
sentitu zen bera familiara beste kide bat etortzearekin.


	portada1392
	1Kap Guerra garaiko.pdf



