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1 
DISKO BELTZ ZAHARRAK

Unai hamabi urteko mutikoa zen, argala eta zur
bila. Masailetan oreztak zeuzkan begien azpian, eta 
haren ilea udazkenean haizeak lurreratzen dituen 
gaztainen kolorekoa zen.

–Nik ohetik jaiki eta etxetik irten nahi dut, ama  
–esan ohi zion bere ama gazteari, hark ohera baz
karia eramaten zionean–. Eta kalera joan nahi dut, 
beste mutikoen antzera.

Amak halakoetan irribarre tristea egiten zuen, eta 
ilea leunki laztantzen zion.

–Horretarako gehiago jan behar duzu, maitea; 
indarberritu eta kalera joateko.

Unai oso gaixorik zegoen.
Aspaldi zegoen ohean gaixo eta, batzuetan, bizitza 

osoan ohean egon zela iruditzen zitzaion, ahul eta in
darge, ia hankak eta besoak mugitzeko indarrik gabe.

–Nik ohetik jaiki eta etxetik irten nahi dut, aita 
–esan ohi zion bere aita gazteari, hark ohera afaria 
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eramaten zionean–. Eta kalera joan nahi dut, beste 
mutikoen antzera.

Aitak halakoetan irribarre tristea egiten zuen, eta 
ilea leunki laztantzen zion.

–Horretarako gehiago jan behar duzu, maitea; 
indarberritu eta lorategira jolastera irteteko.

Unaik ia ez zuen gogoratzen noiz jolastu ote zen 
lorategian azken aldiz.

Txikitan. Oso aspaldi.
Mutikoaren logelako leihotik lorategi huraxe 

ikusten zen, edo haren zati handi bat; etxearen albo 
bateko aldea, alegia. Ohetik udako eguzkia ikusten 
zuen lorategian, udazkeneko haizea bertako landa
reak laztantzen eta batzuetan astintzen, udaberriko 
belar bizia eta loreak, eta neguko euria eta elurra.

Eta neguan, elurra ikustean, Oscar Wilde izene
ko idazle batek aspaldi idatzitako Erraldoi berekoia 
ipuinaz oroitzen zen. Ipuina ohe ondoko apalate
gian zeukan; indarra izanez gero, aski zuen gorputza 
alde batera mugitzea, hura hartzeko. Hartan, erral
doi batek ez zien herriko neskamutikoei bere lora
tegian jolasten utzi nahi eta, horregatik, neguan lo
rategia izoztu zenean, hotzak eta izotzak bertatik ez 
alde egitea erabaki zuten, lorategia betiko izozturik  
utzita baita udaberria eta uda heltzean ere. Azkenik, 
erraldoiak herriko neskamutikoei berriro bere lora
tegira jolastera sartzen utzi zienean, hau da, gehiago 
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berekoia izan ez zenean, udaberria eta loreak hartara 
itzuli ziren.

Unai, ohean besterik egin ezinik, oso ohituta ze
goen ordenagailuz eskolako gaiak ikasten, tarteka 
irakasleekin Internetez hitz egiten zuela. Eta asko 
gustatzen zitzaion irakurtzea. Horregatik, beraren
tzat ipuinak ez ziren entretenigarri hutsa: haiek bi
zitzako gertakariekin eta arazoekin, edo norberaren 
sentimenduekin alderatzen zekien, eta beste mutiko 
batzuek ez bezala ulertzen zituen. Logelan aitak as
paldi telebista jarri zion, eta hartan gogoko saioak 
eta marrazki bizidunak ikusten zituen.

Unairen logela aurreko lorategiaz bestalde, muti
koarena bezalako etxe bat zegoen. Familia batentzat 
egina zen eta hark ere inguruan lorategia zeukan; 
behe solairuan egongela handia, langela eta sukal
dea, eta goiko solairuan logelak. Haien gainean gan
bara zabala zegoen.

Urte asko ziren etxea hutsik zegoela.
Negua hasi berria zen eta elurrak dena guriguri 

zuriturik argitu zuen eguna. Unaik, ohean etzanda 
eta logelako leihotik, kamioi bat elurretan iristen iku
si zuen. Kamioiaren aurretik auto orlegi bat zetorren. 
Biak ala biak etxe hutsaren aurrean gelditu ziren.
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Autotik gizon bizardun bat atera zen. Berehala, 
soinean zeukan berokiaren botoiak itxi zituen eta 
etxeari begiratu zion. Gero, elurretan oinez, ka
mioiaren aurrealdera joan zen eta gidariari eta haren 
laguntzaileari zerbait esan zien.

Unaik ezin izan zuen ezer entzun, baina laster 
ikusi zuen gizona etxeko ate nagusia giltzaz ireki
tzen, eta kamioi gidaria eta laguntzailea kamioiaren 
atzealdea irekitzen ikusi zituen.

Langileek altzari batzuk atera eta, elurretan haiekin 
zamaturik ibili beharragatik madarikazioka, etxera 
sartu zituzten. Bitartean, gizon bizardunak etxeko lei
hoetako pertsianak ireki eta argi batzuk piztu zituen.

Etxea nahikoa gertu zeukanez gero, Unaik oso 
ondo ikus zitzakeen gizonak etxean, sartuirtenean, 
eta egongelako leiho handitik, egongelan zebiltza
nean.

Orduan Unairen aita mutikoaren logelan sartu 
zen, gosaria erretilu batean zekarrela. Gosaria eta pi
lula dezente, jarabe batekin batera.

–Egun on, Unai. Esna zaude, e?
–Bai, aita. Aspaldi. –Hatz batekin leiho aldera 

seinalatu zuen, beso argala luzaturik–. Ikusi duzu? 
Ondoko etxera gizon batzuk sartu dira. Altzariak 
sartzen ari dira.

–Ez dizugu oraindik ezer esan? –galdetu zion ai
tak, erretilua semearen ohe gainean hartarako propio 
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jarrita zegoen oholaren gainean jartzen zuela–. Gizon 
altu batek etxea erosi du. Atzerritarra omen da.

–Atzerritarra? –Unairen jakinmina piztu egin 
zen–. Nongoa?

–Ez dakit bada. Laster jakingo dugula pentsatzen 
dut.

Hurrengo egunetan, Unairen arreta ondoko bizi
lagun berriarengan jarrita egon zen.

Gizonak zaharra zirudien, hirurogei urtetik go
rakoa bai behintzat. Etxean txandal praka erosoa eta 
panazko jaka janztea gustatzen zitzaion. Burusoila zen 
eta beti kristal finetako betaurreko arinak erabiltzen 
zituen. Haren bizar ia zuria ongi zainduta zegoen beti.

Unaik ohe barruan eserita adi ikusi zuenez, etxe
jabe berriak liburu asko jarri zituen egongelan, eta 
piano beltza, eta baita mahai zabal bat ere, hartan 
liburuak irakurtzeko eta, nonbait, gutunak idazteko.

Gutun asko idazten zituen.
Mahaian ordenagailu eramangarri bat bazeukan 

ere, ez zuen hura mezuak bidaltzeko erabiltzen. Or
denagailua gehienbat kontsultak egiteko zerabilen, 
antza.

Gutunak idaztea gogoko zuen, zalantzarik gabe.
–Nola du izena auzoko berriak? –galdetu zion 

Unaik amari, arratsalde ilun batean, «Abenduko 
eguna, argitu orduko iluna» esaera gogoratzen zuen 
arratsalde batean.
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–Ludoviko, ondo gogoratzen badut –amaren 
erantzuna.

–Ludoviko? Bai izen arraroa.
Larunbat goizetan emakume bat Ludoviko zaha

rraren etxera joaten zen, autobusez, eta etxea garbitu 
eta aste osoko janaria egiten zion. Afariak ez, afariak 
gizonak berak egiten zituen gauerogauero.

Gauez hain zuzen, auzoa isilik eta erdi ilun ze
goenean, laino trinkoak kaleargiak astun biltzen zi
tuenean, Ludovikok ohitura bitxi bat zeukan: piano 
gainean jarritako diskogailu zaharra piztu, eta har
tan disko beltz handiak jartzen zituen.

Diskoek zenbaitetan kantuak jotzen zituzten, 
batzuetan alaiak eta beste batzuetan sentimenduz 
beteak, baina gehienetan hitzaldiak erreproduzitzen 
zituzten. Eta Ludoviko, egongelako sutondoan ese
ririk, haiek atsegin handiz entzuten egoten zen luza
ro, gauean oso berandu izan arte.

Eta Unai esna egoten zen, belarriak tente, beti 
ondoko etxera begira, ordu haietan logelako bere 
ordenagailua eta telebista itzalita edukitzen zituela.

Ludovikoren disko guztiak, abesti eta hitzaldi 
guztiak hizkuntza berean zeuden. Unairi behintzat 
hala iruditzen zitzaion, gauez trafikoa isildu eta bere 
gelako leihoa urrutiko kontrolaz pixka bat irekitzen 
zuenean.

Baina zein ote zen hizkuntza hura?



13

Zenbaitetan hitz solteak bereizten zituen…
«Karaj geamikoj…».
Euskara, espainiera, frantsesa edo ingelesa, behin

tzat, ez zen.
«Samideanoj el la tuta mondo…».
Eta ez zirudien alemana, greziera edo japoniera 

zenik.
«Âiuj homoj devas scii…».
Modu hartan, gaua joan eta gaua etorri, Unaik 

kantu ederrak entzuten zituen esna, eta musika be
netan bitxia. Belarriak beti erne, hori bai, ondoko 
etxeko soinua ahuldurik heltzen zitzaiolako. Kantari 
guztiek hizkuntza berean abesten bazuten ere, ba
tzuek frantsesak ziruditen, r hizkia ahoskatzeko mo
duagatik, eta beste batzuek japoniarrak ziruditen.

Hizkuntza hura zein ote zen jakin nahirik, Inter
neten kontsultak egiten saiatzen zen, baina entzunez 
ikasi zituen hitz apurrak nola idazten ziren ez zekie
nez, ez zuen emaitza onik lortzen.

–Aita, Ludovikoren kantuak eta hitzaldiak zein 
hizkuntzatan dira? –galdetu zion Unaik aitari, hark 
afaltzen ematen zion bitartean.

–Kantuak eta hitzaldiak? –Gizona harritu egin 
zen–. Nik idazten ikusten dut askotan, egongelatik, 
baina ez kantuan.

–Gauez luzaro diskoak entzuten ditu, disko beltz 
zahar horietakoak.

C
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Gizonak bere semeari begiratu zion.
–Ez dizu lorik egiten uzten? Musika isilago jartze

ko esatea nahi duzu?
–Ez, mesedez! –Unai pixka bat aztoratu zen–.  

Alderantziz: nahiago nuke hobeto entzungo banu.
–Ez dakit bada… –erantzun zuen aitak, azke

nean, mutikoaren galdera–. Poloniera ote da? Bera 
poloniarra omen delako, diot…

Aitaren hitzak entzunda, mutikoak gau hartan 
Poloniari buruz irakurri zuen.

Egunek aurrera egin ahala, Unaik Ludovikoren 
hizkuntzaren berri gehiago izateko gogoa handitzen 
zitzaiola sentitzen zuen. Horrek, jakinmin kilikaga
rria sortzeaz gain, bere gaixotasunaz pixka bat ahaz
tea eragiten zion.
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