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Lehenengo berba izan zen zailena.
Gero, esaldiak etorri ziren. Esaldien atzetik, paragrafoak, eta azkenik, liburuak: Pentsatzeko txokoa, Atrapa
eguna, Eskola hodeian eta Hirutter. Lehenengoari Lizardi saria eman zioten. Bigarrenari, Farolillos de Papel.
Bidean egindako ipuin pare bat ere saritu zizkidaten;
Julene Azpeitia edota Gabriel Aresti sarietan accesit banarekin.
Baina esan bezala, lehenengo berba izan zen zailena.

diegobesné
marrazkilaria

Marraztea gustuko izan dut beti, baina egun batean, utzi
egin nion. Alabak jaio arte ez nituen berriz hartu arkatza
eta akuarelak. Haiengatik egin nuen. Niregatik.
Nire marrazkietan eraikinak irudikatzen ditut, atseginak
izan daitezen saiatzen naiz. Objektuak marratzen ditut,
mugimendua eman nahi diet. Baina batez ere, pertsonak
margotzen ditut; bizitza bizitzen ari diren pertsonak.
Eguneroko gertaerak adieraztea dut helburu; etxekoak, ia
ikusezinak baina, urte batzuk barru, errepikatu ezin den
zerbait bezala gogoratuko ditugunak: egunerokoan ezkutatutako edertasunean.
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aboiak birusari etxea kentzen dio. Andereñoak esan zigun. Gero, eskuak garbitu genituen denok. Birusa hil genuela esan zuen.
Gelakideek eskuak altxatu zituzten, txapeldunek nola.
Nik ez, ordea. Neu ere birus bat nintzelako. Neuri ere
etxea kendu zidaten. Norbaiten eskuei enbarazu egin
nielako, akaso. Baina ez dakit nori, ez dakit nork
kendu zigun etxea. Beldurtuta nengoen. Ez birusagatik; azken finean, nire antzekoa zen. Xaboiari nion
beldurra, etxeak kendu eta birusak hiltzen zituen eskuari.

Lehenengo eguna
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txetik joan behar genuela esan zuten. Amatxori
paper bat erakutsi zioten eta irakurtzen zuen
bitartean, logelara abiatu nintzen. Paretako lehoiari agur esan nion. Atea itxi eta haren paperezko
harramazka sentitu nuen bihotzean. Akabo paperezko
oihana. Benetako batean sartzear geundela iruditu zitzaidan, ordea.
Amatxok maleta gurpilduna hartu zuen eskuinarekin eta, ezkerrarekin, lepotik heldu zidan. Birusak
etxean sartu zituen bizilagunak leihoetatik so zeuden.
Amatxok ez zuen gorantz begiratu, baina nik bai. Eskolako kide batzuk ikusi nituen eskuarekin diosal egiten. Anek koadernotxoa zeukan eskuan. Segur aski,
andereñoak bidali zigun egunerokoa osotzen zebilen.
«Etxera bidali gintuzten», idatziko zuen lehenengo
orrian. Nik, berriz, «etxetik bidali gintuzten» jarriko
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nuen. Alde handia zegoen hain antzekoak ziren esaldi
bien artean.
Grisak dena biltzen zuen, amaren aurpegia eta hiriko kale bakarti infinitua. Ibili eta ibili egin ginen
inoiz horrela ikusi gabeko etorbidean, espaloia lehenengoz zapaltzen duen konkistatzaile baten pare. Maletatxoaren gurpiltxoen soinu errepikakorra baino ez

genuen entzuten, isilik gindoazelako, barruko murmurioa atera ezinik. Txori berantiar batzuen txorrotxioak nahastu ziren elizako kanpaiekin, eta, grisa
difuminatu baino lehen, gauaren beltza nagusitu zitzaigun. Zeruan izar horiak pilatu zirenean eta etxeetako leiho karratuetan argiak, gaua eztizko erlauntz
bihurtu zen. Ez zen gozoa izan, ordea, kale zuzena
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bukatu zitzaigulako, eta orduan, amatxo plaza txiki
baten inguruan, borobilak egiten hasi zelako.
Ez nintzen ausartu ezer galdetzen. Amatxoren bekain zimurtuari baino, beldur gehiago niolako haren
erantzunari. Orduan etorri ziren lehengo gizonak.
Berak ez, baina antzekoak. Eta kontrakoa agindu ziguten: «Zoazte zuen etxera». Amatxok papera erakutsi zien, eta bietako batek latexko eskularrua estutu
zuen eskumuturrean. Birusa ginen, bai horixe!
–Zer da paper hori, amatxo? –galdetu nion.
–Etxegabetze agindua –eta paperez egindako xaboia
erakutsi zidan.

