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Ikasturtea amaitutakoan bere liburuak erosiko 
nizkiola, horixe nik.

–Benetan ari al zara?
Olatzen aurpegia ikusita, ezetz erantzun nuen.
–Nire liburuak ez, neroni nago salgai.

*

Gezurra eta fikzioa bereizten ikasi behar du
gula esan digu Maisu Maxek sarritan, gezurra 
errealitatea estaltzeko erabiltzen dela, «Adibidez 
politikan».

Fikzioa ordea errealitatea interpretatzeko tres
na izan litekeela.

Asko pentsatu izan dut bereizketa horretaz.
Musika fikzioa da. Zer errealitate interpreta

tzen ote dut biolina joz?
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Gezurraren errua egiak daukala deskubritu dut, 
egiak ikara ematen digunean esaten dugula gezurra.

Ikaratu egin ninduen Olatzen harridurak, ez 
nintzen gauza izan baietz, liburuak erosiko niz
kiokeela aitortzeko.

*

Ez dakit zehazki zer, baina zerbait salbatu nuen 
gezur harekin (benetakoa baitzen bere liburuak 
erosteko proposamena). Beldur batek hartu nin
duen, Olatz nigandik urruntzeko beldurrak. 

Nolako xaloa naizen batzuetan… Gure sekre
tuak zirenak, erosi?

*

Aita ere beldurrez bizi da, semea, ni, ez nai
zelako errumaniarra izango (edo ez berak desio 
lukeen bezain errumaniarra). Talde errumania
rren musikaz galdetzen dit, ea entzun dudan Ba
lanescu Quarteten azken lana, Marian Badoi Trio 
entzunarazten dit YouTube konektatuta…

–Muzica trista, muzica buna, talent românesc!

*
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Errumaniarrek egindako musika entzuten ez 
badut, ez naiz errumaniarra. Hori pentsatzen 
du, koherentea iruditzen zaio. Horrelako galde
rak egiten dizkidanean, entzun dudala baina ez 
zaidala gustukoa esaten diot. Eta bere arrangura 
erakusteko (aurreko batean ikasi nuen hitz hori, 
arrangura, «kezka» baino musikalagoa iruditu 
zait), zigarroa piztu, leihoa ireki eta hantxe gera
tzen da artizarrari begira. Musikaren bitartez har
tzen dit tankera Errumania zenbat inporta zaidan. 
Ezin du barneratu berak handik eta hemendik 
hartutako piezak jotzen dituela, Errumaniakoak, 
Alemaniakoak, Italiakoak, Esloveniakoak, Hun
gariakoak, Errusiakoak, Frantziakoak, Euskal 
Herrikoak (Athleticen eta Errealaren himnoak 
barne!), gezurra esateko ari zait erregutzen, «noi 
românii» entzun, ikusi, deszifratu nahi luke nire 
ezpainetan.

Errealitatea estali nahi duenez, aita prest 
daukat gezurra sinesteko.

*

Noizbehinka, Errumaniako ,tiganen musika 
entzu narazten diot, ozen samar. Ez du maite, 
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«zikina» omen. Baina ijitoen musika errumanie
raren hi tzetan kantatua da. Ijitoen musikak no
lakoa izan behar du, garbia eta delikatua?

*

Sinetsi ote zidan Olatzek ezetz hura, ez nin
tzela benetan ari, ez nizkiola liburuak erosi nahi? 
Edo sinetsiarena egin zuen gure artekoa (zaila 
defini tzen) ez apurtzeko?

*

Gure artekoa zer den, kataloga litekeen, neur 
litekeen…

Elkartasun bat, agian. Hustasun handi bana 
duten bi pertsonen hurbiltasuna.

Eta horretan jarraitu nahi genukeela adostu 
genuen gezurra esanez (nik) eta gezurra onartuz 
(Olatzek).

*

Izan ez direnak edo gertatu ez direnak esatea, 
nire iritzian, ez da gezurra. Transilvanian debeka
tuak daude arrosa zuriak. Zergatik? Ba Transilva
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nian arrosek gorriak izan behar dutelako! Draku
la nahastearren, ez al dakizue? Gorritasun hura 
xurgatu nahi du odola delakoan, badoa arrosetara 
ahoa zabalik eta ezpainak eta mihia urratzen ditu 
arantzetan. Hori ez dute inoiz agertzen filmetan.

Lagunak zalantzan geratzen dira sinetsi edo pi
kutaraino bidali.

Zer ezkutatzen dut horrelakoak asmatuta?

*

–Jakin al nezake zergatik zauden salgai?
–Ez omen dut aurkituko erosiko nauenik. 

Amak esana.
Ezpainak ezkerrera, begiak erdi lo.
–Ahaztu hori, baten batek hartuko zaitu 

doan!

*

Kontua ez da, nire iritziz, sinestea edo ez si
nestea. «Kaixo Petrescu, zer berri?» esaten dida
tenean, «Hitz egidazu Drakulaz» esango balidate 
bezalaxe izaten da niretzat, berritasunak entzun 
nahi dituztela ulertzen dut. Istorioak entzuteko 
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premia dutenez, intrigatxotan harrapatzen ditut 
Drakula zaharraren abenturak asmatuta. Eta hori 
espero dute lagunek.

*

«Zer berri?» galdetzen didatenean nire kon
tuekin hasiko banintz, zer egin behar nuke neure 
buruaz? Barre, burla, negar?

*

Biolina hartzen dudanean, trikitixako kalejiraz 
hasi eta ,tiganen manele musikan amai dezaket, 
edo manelean hasi eta arinarinez errematatu. 
Inork ez dit galdetzen zer pieza den edo norena 
den, fusioa egiten dut, poza banatzen dut, eta go
gotik jotzen didate txalo.

Inori ez zaio axola pieza horren nongotasuna.

*

Musikak ez du errealitatea interpretatzen, sen
timendutik dator eta sentimenduak sortzen ditu.

*
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Manele musika ijitoena dela jakingo balute, 
burla egingo lidake gaztetxeko bostek.

*

Marrazkiz betetzen ditu liburuak, ikasten hasi 
eta marraborro berriak egiten jartzen da, zuriu
ne guztiak betez. Liburuak zabaltzen dituenean, 
orriek gozoki dendetako papertxoak ematen 
dute, testuaren inguruan sortzen duen parpaila 
ikusgarriarekin (ikasteko testuak gozoki bihur
tzeko, agian). Gero, aldian behin, ikasten asper
tutakoan edo barrengo erretasuna kendu behar 
duelako, egin duena urratzeari ekiten dio lapitza
ren punta apurtzeraino, fikzioa ilunpean gordez. 
Zoragarrizko orriak dauzkate Olatzen liburuek, 
testuek ilea dutela dirudi.

*

Arriskutsua da Maisu Maxen klaseetan nabar
mentzea, gutxien espero duzularik ipintzen zaitu 
klase osoari esplikatzen zergatik ari zaren aho za
balka edo zergatik egin duzun barre mobil guztie
tara heldu zaigun mezua irakurritakoan. Eta bost 
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axola zaio, badaki nork idatzi duen, eta zertaz 
(pitokeriak idazteko asmatu zituztelako sakelako 
trasteok, hala dio).

Orain egun batzuk, Platoni buruzko eztabaida 
genuela, zertan uste duzue ari zela Olatz?

Bai, horretan, Maixu Maxek filosofiako li
buruan aztertzeko agindu zizkigun orrialdeen 
gainean zirrimorroak egiten! Artelan hura arbe
lean egiteko agindu zion (gorroto ditu arbel di
gitalak), tamaina handian, denok goza genezan.

–Nik ez dut marrazkirik errepikatzen, desber
dinak egiten ditut beti.

–Mesedez, Olatz, altxa zaitez, zatoz arbelera, 
har ezazu klariona eta hasi marrazten!

*

Liburua zaplazteko batez itxi eta arbelera hur
bildu zinen. Bi atzamarrekin pintza eginda heldu 
zenion (kakatzatik ateratzeko) irakasleak eskain
tzen zizun klarionari, eta hari begira geratu zinen. 
Algara egin genuen denok. Batbatean ile naha
siak ziruditen hiru marra solte egin zenituen, ha
serrea baretzeko. Arbeletik urrundu eta leihora 
begira geratu zinen, esku bat mokor gainean eta 
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bestea kokotsari eusten. Hortz artean ipini ze
nuen klariona, eta denok barre ostera.

–Olatz, utzi showa eta itzuli lanera!
Kendu zenuen klariona ahotik, fikziozko zi

garroaren kea jaurti zenuen gelako sabairantz eta 
ezpainak garbitu zenituen eskugainarekin.

–Bai, ideia ona, fisofolo jauna!
Eta ezeren antzik hartzen ez genien marra haiei 

tiraka hasi zinen ile mataza osatzen.
Entrebitartean, Maitanek eskua luzatu zuen 

zure mahaira, hartu egin zuen liburua (ez erosi).
Baina ez zuen zabaltzeko astirik izan.
Izugarria da Maixu Max hori, aldez aurretik 

daki zer egiteko asmoa dugun, gure pentsamen
duak kontrolatzen ditu. Euli bat harrapatuko 
lukeen bezalaxe kendu zion Maitaneri liburua. 
Eta hitzik atera gabe. Maitanek bai, Maitanek 
«Aj, zelako zakarra zaren, Max!» entzunarazi zi
gun.

Guregana itzuli zenuen burua zer gertatzen 
zen ikusteko, eta ikusi zenuena izan zen zeure 
liburua Maisu Maxen galtzarbean. Belarriak ere 
gorritu zitzaizkizun.

–Aizu, nire liburua nirea da, gauza pertsonala 
da!
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Eta gure irakasleak baietz, hala zela, horregatik 
hain zuzen…

–Utzi liburu hori zegoen lekuan, joder!
Maitane, atzamarra lokian jarrita (burutik 

zaudela).
Aitor bere ingurukoei gezur kontari (ez zaio 

fikzioa interesatzen).
–Olatz!
Ez oihuka, baina gogor. Dardara egin ze

nuen.
–Noiz ikasiko duzu lagundu nahi dizutenak 

ezagutzen?
Arbelera begira jarri zinen berriro, eskuinare

kin lana osatzen eta ezkerrarekin malkoa xuka
tzen, hala iruditu zitzaidan. Sekulako abiadan 
marraztu zenuen, eta begiak itxuratu zenituenean 
igarri genion zer zetorren… Eta huraxe egin zuk. 
Ausardia. Burutik zeunden, bai.

Barrezka hasi ginen, txaloka…
Zalaparta polita izan zen.
Zeure lekura etorri zinen eskuetako hautsa 

kenduz, eta Maixu Maxek, arta handiz, liburua 
ipini zizun mahai gainean.

–Zeren zain zaudete? Jarri denok hor, Olatzen 
artelana tapatu gabe!
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Pixkanaka altxatu eta, fisofoloak zer asmo 
zuen ezin atzemanik, hantxe jarri ginen, zutik, 
makur, marmar eta barre. Orduan gure irakasle 
berezi hark (beste epiteto batzuk irabaziko zi
tuen laster) mobila atera zuen, piztu zuen, eta 
besoa luzatuta gomita egin zizun arbelera hur
biltzeko.

Lurrera begira etorri zinen guregana.
Maixu Maxek argazkia egin zigun: ikasle guz

tiak barrezka (zure muturra!) arbelean ageri zen 
bere aurpegiaren antz izugarria zeukan ahuntz 
buru erraldoiaren karikatura gaiztoa inguratzen 
genuela, artelan kolektiboa izan balitz bezala.

*

Ahuntza idatzi dut, baina akerra ez ote zen. 
Edo ahuntza, bai, bizartxoagatik. Nolanahi ere, 
akerrek bizarrik duten edo ez duten argitzeko 
daukat (hau dena errepasatuko dut gero). «Ake
rrek ba al dute bizarrik?», galdetuko diot Unai la
gunari. Purrustadaren bat oparituko dit: «Puztu 
zak txakurra atzeko zulotik!».

*



16

Amatxik kontatu zion Olatzi, eta Olatzek niri.
Soinujole hori espaloian, Cosmin, bere mu

sikarekin. Aldameneko tabernatik irtendakoek 
(boda bat zuten, horrelaxe jantziak), Danubio 
Urdina jotzeko eskatu. Ez duela joko. Hogeiko 
billete bat eskaini.

Danubio ibaia ez dela urdina arrapostu, zakar.
Cosmin Petrescuk, nire aitak.

*

Hainbat lelo dauzka aitak bere errealitatea edo 
berak errealitateaz daukan irudipena gogoetan 
nekatu gabe aditzera emateko. Egoera zail edo 
tristeetan, «Azken errumaniarra» hartzen du la
guntzaile bere aldartea erakusteko.

Euria baldin badugu…
–Azken errumaniarrak eguzkia ikusi gabe bizi 

behar!
Eguzkiak berotzen badu…
–Azken errumaniarrak kiskalita hil behar!
Espero adina diru biltzen ez badu…
–Azken errumaniarrak gorrentzat jo behar!
Azken eta azken hurrengo eta azken ondoko eta 

azken usteko guztiek edukiko dute (beharko!) be
ren egoera esplikatzeko formula lasaigarriren bat.
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– ºTata, nu ,esti ultimul român!
–Nu? Atunci, cine este ultimul român?
Eta inolaz ere espero ez zuena bota nion…
–Mama.
«Ama» hitzak pozoitu egin zuen haren jakia.
Altxatu, platera hartu, zabor organikoaren ku

botxoa zabaldu eta hantxe joan zen arroza, xar
dearekin bultzada emanda. Merezi zuen kuboa 
berriz zabaldu eta arroza errekuperatzea orduan 
bertan. Telebista piztu zuen. Netanyahu, Trump, 
Erdogan, Putin, Merkel, Macron… denak errea
litatea interpretatzen. Neure platerekoa jaten ja
rraitu nuen, ona zegoen, ona.

*

Gurasoak zama astuna dira semealabentzat.
Harro nago aurkikuntza honetaz.

*

Zer uste zuen aitak?
Azken errumaniarra, niretzat, ama izan zen, 

nire ama.

*
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Hitz egin izan dut Fatimarekin, portugaldarra 
da jaiotzez. Ez du euskalduna izan nahi. Euskaraz 
esaten dit hori, euskaraz esaten dit ez duela eus
kalduna izateko asmorik. Horrelakoetan erruma
nieraz hasten naiz esaten ni euskalduna naizela.

–Tu nu ,esti basc, dar eu da, eu sunt basc –eta 
amorratu egiten da, bizkarra eman eta alde egi
ten du.

–E, Fatima! Zaude pixka batean!
Bai zera, pauso bizian urruntzen da. Berak 

bakarrik dauka adarra jotzeko eskubidea. Gu
rasoek ez diote portugesez egiten (guk entzute
ko moduan behintzat), gaztelaniaz egiten diote. 
Nire aitak baino are traketsago ordea, eta pena 
handia hartzen dut.

Lotsa ematen ote die portugesez jarduteak ala
barekin?

Alabak euskalduna izan nahi ez eta gurasoek 
bere hizkuntzan egiten ausartzen ez.

*

Errumaniarra izango ote nintzateke euskaraz 
egin nahi izango ez banu?

Euskalduna ote nintzateke errumanieraz egin
go ez banu?
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Aitak ederki egiten du italieraz, gaztetan ur
teak eman zituen hango etxegintzan.

*

Amonari, osabaizebei eta lehengusuei gero 
eta bakanago deitzen diedalako izango naiz erru
maniar galdua (aitarentzat), izatekotan.

Edo hemengo komunitateak bazkariren bat 
edo festaren bat antolatzen duenean (asper mas
ter bikaina) muturtua egoten naizelako.

Edo gogoz kontra joaten naizelako Erruma
niara oporretan, edo ilusio handirik gabe.

*

Lagunek Dumi esaten didate. Lagunak ez di
renek (eta errumaniarra naizela dakitenek) Ijitoa 
esaten didate, Dumi Ijitoa, eta adarra jotzeko 
Dumijito. Eta jakindu naute Dumi Lapurra edo 
Ijito Lapurra esaten didatela zenbaitzuek (errea
litatea estal tzen dute, koherentzia bila). Halako 
batean Er tzaintzak atxilotu ninduelako hasi zen 
kontu hau. Artean, Drakulak odola xurgatu 
izan balit bezain zuria nintzen. Ondoren, ,tigan   
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kastakoa bihurtu nintzen (asko samarrentzat, 
oker ez banago).

*

Klase osoaren aurrean esplikatu nuen atxi
loketa hura, narrazio bana ekarri behar genuen, 
gertatutako zerbait, gurea edo besterena. Urduri 
nengoen eta azken orria irakurri gabe isildu nin
tzen. Zer edo zer gertatu zen nire buruan Maisu 
Maxek esan zidanean gela osoa intrigatua neukala 
nire istorioarekin, jarraitzeko irakurtzen mesedez: 
nik idatzitakoak jendea harrapatzeko balio zuela 
konturatu nintzen, banekiela kontatzen…

*

Urrundu egin nintzen idatzia neukanetik, 
urtu egin zitzaidan inguru osoa eta laino baten 
erdian sentitu nintzen. Segundo gutxi batzuen 
zorabioa izan zen, baina ariketa hura irakurtzen 
segitu beharrean, asmatzen hasi nintzen, ez dakit 
nola. Nik ez nuen horrelakorik irakurtzen ida
tziak neuzkan lerroetan. Buruak, edo bihotzak, 
edo ez dakit zein organok bere kasa prozesatu  
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zituen lerro haiek, bestelako hitzak ziren nire 
ahoak botatzen zituenak.

*

Nola erabili fikzioa nire errealitatea agerraraz
teko?

Zenbateraino naiz nik uste dudana?
Zenbateraino naiz besteek ikusten nautena?

*

Gauza asko ikas genezakeela estudiatu behar 
izan gabe, eguneroko bizimoduak hainbat adibi
de ematen dizkigula, estudiatzea bat dela eta ikas
tea beste bat ziharduen Maixu Maxek (irakasleek 
beti jardun, ikasleok beti entzun, ikasi, frogatu). 
Hitza eskatu (baimen eske, jardun ahal izateko!) 
eta bizi tzaz ikasteko kontzientzia ezinbestekoa 
dela ausartu zuen Unaik, gauza asko jakiteak eta 
burua datuz betea edukitzeak ez duela ezertarako 
balio berez.

Ni ados, guztiz ados.
Eta Maisu Maxek, institutuko irakaslerik one

naren ospea zeukan hark (eskandalua sortu zen 
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