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HITZAURREA

Landa aldeko neska bat izan zen Edna O’Brien bera ere. 
Lau anai-arrebetan gazteena, 1930. urtean jaio zen, Irlanda 
mendebaldeko herrixka batean, gerraosteko katolizismo 
politikoaren giro itogarrian. Salmoak beste irakurgairik 
ez zegoen etxe batean hezi zen, aita alkoholiko eta 
jokozale batekin eta literaturari galbide irizten zion ama 
kontrolatzaile eta integrista katolikoarekin, ametsik eta 
pozik gabeko bizimodu batera kondenaturik. Mojatan 
ikasi zuen, Galway konderriko komentu batean, eta horrek 
areagotu baizik ez zion egin sorterritik ihes egiteko nahia. 
Hain zuzen ere, haurtzaro zorigaiztokoa izan zuelako 
bilakatu zen idazle: zorion baino nahigabe gehiago eman 
zion Irlanda hura erretratatzeko, bere sorleku maitatuan 
sufritutako penak eta desditxak kontatzeko.

Gazte askorik alde egin zuen landako «kartzela» 
hartatik Dublinera, Farmazia estudiatzera. Botikari jardun 
zuen tarte labur batez, harik eta senarra izango zuena 
ezagutu zuen arte: Ernest Gébler txekiar jatorriko idazle 
irlandarra. Harekin batera, Londresera egin zuen 50eko 
hamarkadaren amaieran, eta editorial batean hasi zen 
lanean, eskuizkribuak irakurtzen. Egun batean, editoreek 
eurek, O’Brienen txostenetan kualitate literarioak ikusita 
nonbait, nobela bat idaztea proposatu zioten. Eta horrelaxe 
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idatzi zuen, hiru astean baino ez, bere lehenengo nobela, 
Landa aldeko neskak (1960, The Country Girls).

Liburuak, hala kalitate literarioagatik nola landa-
inguruko emakumeen independentzia aldarrikatzeagatik, 
mundu osoan lortu zuen ospea; hainbestekoa, senarraren 
karrera ere eklipsatu baitzuen. Géblerrek ezin hori eraman, 
bada, eta O’Brieni amesgaizto bihurtu zion elkarrekin 
eraikitzea desiratzen zuen bizimodua. Banandu zirenean, 
bi semeak kendu nahi izan zizkion, emaztearen literaturari 
libertinoegia iritzita. Azkenean, baina, O’Brienek, 
kustodia lortu, eta aurrera segitu zuen bere bizitzarekin, 
uztarpetik aske.

Antzezlan eta pelikuletako gidoigile ere aritu zen 
bolada batean, New Yorken eta. Nazioarteko arrakastari 
eta enkontruei eskerrak, bizitza sozial oparoa izan zuen, 
eta gogoangarriak izaten omen ziren Londresko bere 
etxean antolatzen zituen festak, zapatu gau haiek, non 
gonbidatu saldo askotarikoaren artean ibili ohi ziren Jane 
Fonda, Marlon Brando, Ingrid Bergman, Samuel Beckett 
eta Marguerite Duras, besteak beste. Paul McCartney bera 
ere aritu omen zen etxe hartan kantuan, gitarra eskuetan. 
Argi eta garbi, haurtzaro behartu eta neurritsuegi baten 
ifrentzua izan zen bizimodu deskontrolatu hura: lehenik 
umezaroan eta gerora ezkonbizitzan sufritutako itomenaren 
ihesbide bat. Alabaina, nahiz eta bi seme izan, nahiz eta 
makina bat jende famatu eta ez hain famatu ezagutu, nahiz 
eta ezin konta ahala festa egin, O’Brien emakume bakartia 
izan da beti. Gaur egun Londresen bizi da, bakarrik, berak 
hautaturiko bakardadean, garai batean inguratu zuen 
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foku mediatikotik aldendu xamartuta, baina idazluma 
astintzeari utzi gabe, tarteka bada ere.

Emakume «eskandalosoa»

O’Brienek hankaz gora jarri zituen 60ko urteetako 
Irlandako Eliza, komentuak eta mojak. Garesti ordaindu 
zuen Landa aldeko neskak eleberrian neskatila irlandarren 
opresio katoliko eta familiarra azaleratzea: haren herriko 
erretoreak liburuaren ale batzuei su eman zien plaza 
nagusian, eta Irlanda osoan debekatu zuten eleberria. 
Epelak entzun behar izan zituen, gainera: Irlandaren 
etsaitzat seinalatu zuten, emakume eskandalosotzat, 
neska gazteak okerbidetik eraman nahi izatea leporatuta. 
Izan ere, non eta emakumeen desira (eta izatasuna bera 
ere) kondenatzen eta ezerezten zuen gizarte errepresibo 
batean, O’Brienek bi neska gazteren aurreneko bizipen 
sexualez, haragiaren deskubrimenduaz eta libre bizitzeko 
grinaz idazten zuen, besteak beste. Kritikariek ere urteetan 
mespretxatu zuten, eta bakarren batek esan zuen, kasu, 
«kuleroetan» zuela talentua.

Katolizismoak hartzen baitzuen dena, eta zentsuratzen: 
oro zen bekatu, andreen ahalduntzearen kontra zegoen 
estatu-makineria zapaltzaile hartan. Horregatik, etxeko 
lanei, morrontza sexualari eta zuhurtasun inposatuari uko 
egin eta nahieran bizi beste desiorik ez zuten neskei buruz 
idaztea iraultza baten parekoa izan zen Irlanda atzerakoi, 
ultrakatoliko eta hertsian. O’Brienek, ahotsik gabeei 
ahotsa emateaz batera, jendaurrera atera zituen nazioaren 
trapu zaharrak. Zalaparta hark denak ez zuen kikildu, 
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ordea, eta are gutxiago isilarazi: suaren garrek xaxatuta, 
The Lonely Girl (Neska bakartia) kaleratu zuen handik bi 
urtera, lehen nobelaren jarraipena; eta, trilogia osatzeko, 
neska berberen helduaroko gorabehera eta desengainuak 
kontatu zituen Girls in their Married Bliss liburuan (Neska 
ezkondu zorionekoak), bi urte geroago. Trilogiako beste 
bi liburuak ere, lehena bezalaxe, debekatuak izan ziren.

Harrezkeroztik, hogeita hamarren bat obra publikatu 
ditu, tartean biografiak, poemak eta antzerki-lanak. 
Azkena, Girl (Neska) atera zuen 2019an, 89 urte bete 
berritan, Boko Haramek 2014an Nigerian bahituriko 276 
nesken istorioa oinarri duen liburua, herrialde horretara 
beren-beregi dokumentatzera bidaiatu eta gero. Izan 
landa aldean, izan Dublinen edo Londresen, izan Afrikarik 
ilunenean, O’Brienek neskak jarri ditu beti erdigunean, 
bere liburuetako askoren izenburutik bertatik hasita.

Landa aldeko neskak

Nobela honek XX. mendearen erdialdeko landa-giroan 
jaiotako bi neskatilaren abenturak kontatzen ditu, 
haietako baten ahotik eta ikuspegitik, modu xume eta 
errealista batean. Caithleen eta Baba dira protagonistak, 
umetako lagun bi, ezin diferenteagoak biak. Caithleen 
baserrian bizi da, etxeko diru-sarrera apurrak jokoan eta 
edanean xahutzen dituen aita alkoholikoarekin, eta etxea 
ahal duen moduan gobernatzen ahalegintzen den ama 
nahigabetuarekin. Baba, bestalde, herriko albaitariaren 
alaba da, neskato harroputz eta berekoia, etengabe 
Caithleen mespretxatzen dabilena. Mundu guztiak elkar 
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ezagutzen duen herrixka batean bizi dira, non gertakizunik 
hutsalena ere esamesarako eta marmarrerako aitzakia 
den. Batzuetan etsai, besteetan lagun min, biek ala biek 
desio bat dute: sorterritik hanka egitea, gizarteak ezarria 
dien patuari uko egin eta beraiek erabakitako moduan 
bizitzeko. Komentu katoliko batean egonaldi oraindik 
eta itoagoa igaro ondoren, Dublinera joko dute biek 
batera, askapenaren eta gozamenaren itxaropentzat duten 
hiri handira. Han, landa-mundutik, gurasoengandik eta 
mojengandik libre, eta askatasun berriaz eta hiriburuaren 
bizitasunaz liluratuta, ordura arte ukatuak izan zaizkien 
atsegin guztiak dastatzen hasiko dira: festak, alkohola, 
lagunarte berriak, amodioa, maite-jolasak…

Bi neska gazteren haurtzarotik helduarorako 
trantsizioaren istorioa dugu hau, baina garai hartako 
Irlandako historiaren kontakizuna ere bada funtsean. 
Bistan dago, gainera, nobelaren kutsu autobiografikoa:1 
O’Brienen hezurmamitzea da Caithleen, neskatxa esaneko, 
zintzo eta lañoa, eta O’Brienen alter egoa, bestalde, Baba, 
moldeak apurtzeko irrikaz dagoen neska errebelde eta 
pikaroagoa.

Caithleenen eta Babaren bidez, O’Brienek bozgorailua 
jartzen die urteetan isilaraziak izan ziren irlandar 
emakumeei, eta haien bitartez esperimenta dezakegu sasoi 
hartako bizilege klaustrofobikoa. Badirudi protagonistak 
jakitun direla gizarteak inposatu dizkien rolak ez direla 
eraikuntza bat besterik, eraikuntza bat estatuarena, non 

1 Hain justu ere, idazleak Country Girl (Landa aldeko neska) titulua 
ipini zien, singularrean, 2012an argitaratu zituen memoriei.
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Elizaren eta patriarkatuaren arau zurrunek tankeratzen, 
mugatzen eta erreprimitzen baitute emakumezkoen 
identitatea. O’Brienek, bere lehen nobela honekin, 
feminitatearen kontzeptua, amodio erromantikoaren mitoa 
eta gizarteak ezarritako rolak deseraikitzen ditu.

Kate motzean lotzen zuten arau haien kontrako 
gorrotoa gorabehera, idazleak maitasunez eta nostalgiaz 
irudikatzen ditu beti bere ume-denborako lurrak. 
Londresera aldatu zenean, berekin eraman zuen Irlanda 
ere, usadio zaharren, kondairen eta paraje ezinago ederren 
lurraldea. Irlanda da O’Brienen literaturaren oinarria eta 
iturria. Horren erakusgarri, naturak eta paisaiak pisu 
handia dute haren lanetan: narratiba koloretsu baten 
bitartez, xarma eta prezisio handiarekin deskribatzen du 
ingurune eta eszena bakoitza, Irlandaren muina ondo baino 
hobeto islatuz, eta detailerik txikienari ere leku eginez.

O’Brienen produkzio literarioa oparoa izanagatik ere, 
hauxe da euskarara ekarri zaion lehenengo lana, argitaratu 
zenetik mende erdi pasa igaro denean. Gaur egungo 
irakurleari, seguru asko, liburuan kontatzen dena ez zaio 
eskandalagarri gertatuko, ezta zentsuratzeko moduko 
ere, XXI. mendean nekez uler baitaiteke eleberriak 
60ko Irlanda hartan eragin zuen asaldura eta eskandalua. 
Alabaina, Caithleenen ahotik iristen zaigun ikuspuntu 
ustez inuxente horren atzean, pasarterik kaltegabe 
eta xaloenetan ere, transgresio kultural eta tematiko 
bat gordetzen da. Landa aldeko neskak, beraz, nobela 
erromantiko soil bat baino askoz gehiago da: oinarri sozial 
eta politiko handiko narrazio bat, inondik ere.
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Espero dut, irakurle, nik liburua itzultzen gozatu 
dudan bezainbeste gozatuko duzula idazlumatik sutara 
eta sutatik klasiko kuttunen sortara egin duen nobela hau 
leitzen. Bukatzeko, nola ez, eskerrak eman nahi dizkiot, 
bihotz-bihotzez, Julen Gabiriari, itzulpen-bidaia honetan 
emandako laguntza, aholku eta animo guztiengatik.

Gema Lopez Las Heras
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1

ASALDATUTA IRATZARRI NINTZEN, eta kolpetik eseri ohean. 
Zerbaitek kezkatzen nauenean soilik esnatu ohi naiz 
horrela, eta une batez ez nuen jakin zergatik zihoakidan 
bihotza hain bizkor. Eta gero oroitu nuen. Betikoa: artean 
ez zen etxera bueltatu.

Altxatu aurretik, ohe ertzean jesarrita gelditu nintzen 
pixka batean, satinezko koltxa berdea eskuarekin lisatuz. 
Aurreko gauean tolestea ahaztu zitzaigun amari eta bioi. 
Poliki-poliki tente jarri, eta linolio hotza sentitu nuen 
oinazpietan. Behatzak kuzkurtu nituen, instintuz. Banituen 
txapinak, baina amak gordeta edukitzera behartzen ninduen, 
osaba-izeba eta lehengusu-lehengusinengana bisitan 
nindoanerako; eta bagenituen alfonbrak ere, baina tiradera 
barruan bilduta egoten ziren, harik eta udan Dublindik 
bisitariak etortzen zitzaizkigun arte.

Galtzerdiak jantzi nituen.
Hirugihar frijituaren usaina nabaritu nuen sukaldetik 

gora, baina horrek ere ez zidan bihotza alaitu.
Pertsiana altxatzen hasi nintzen. Kolpean tiratu nuen 

sokatik, ordea, eta korapilatuta gelditu zen. Eskerrak ama 
behean zegoen, beti ari zitzaidan-eta matraka ematen 
pertsianak kontu handiz eta astiro-astiro jasotzeko.



Edna O’Brien

18

Eguzkia atera gabea zen, eta bitxilore lokartuek 
zipriztinduta zegoen belardia. Ihintzak estaltzen zuen 
dena. Behe-laino fin batek hartua zuen nire leiho azpiko 
soropila, inguruko landare-hesia, haragoko burdin sare 
herdoildua eta urruneko belaze zabala. Lanbroak bustita 
zeuden hostoak eta zuhaitzak, eta zuhaitzek gezurrezkoak 
ziruditen, ametsetakoak. Landare-hesiaren alboetan 
barreiaturiko oroiloreen inguruan ur printzak igar 
zitezkeen, zilarra bezain distiratsu. Lasai ederrean zegoen 
dena, ezin bareago. Lurruna ikusten zen urrutiko mendi 
urdinean goraka. Eguna bero zetorren.

Leihoan ikusi ninduenean, Bull’s-Eye landare-
hesiaren azpitik atera zen, gorputza astindu zuen ura 
gainetik kentzeko, eta begirasun nagi goibela bota 
zidan. Gure artzain-txakurra zen, eta Bull’s-Eye izena 
jarri nion, begietan orbantxo zuri-beltzak zituelako, 
marka horretako anisezko karameluen tankerakoak. 
Normalean zohikatza gordetzeko etxolan lo egiten zuen, 
baina aurreko gaua landare-hesiaren azpiko untxi-zuloan 
igaro zuen. Hantxe lo egiten zuen aita kanpoan zenean, 
zelatan egoteko. Ez neukan galdetu beharrik: ez zen 
etxera ailegatu.

Orduantxe, Hickeyk deitu zidan behetik. Kamisoia 
burutik ateratzen ari nintzen, eta ez nion ondo entzun.

–Barkatu? Zer esan duzu? –galdetu nion, satinezko 
koltxa soinean bildu eta eskailburura ateratzeaz batera.

–Jainkoarren, zintzurra urratuko dut! –deiadar egin 
zidan–. Ea zer nahiago duzun gosaltzeko: arrautza zuria 
ala gorria?
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–Niri hitz egin edukazioz, Hickey, eta deitu «panpoxa».
–Panpoxa, laztana, maitea, polit hori… Zer nahiago 

duzu, arrautza zuria ala gorria?
–Gorria, Hickey.
–Arrautzatxo goxo-goxoa prest andereñoarentzat  

–esan zuen, atzera sukaldera sartu ahala.
Danbateko batez itxi zuen atea. Amak sekula ezin 

izan zion irakatsi ateak kontuz ixten. Etxeko morroia 
genuen Hickey, eta maite nuen. Eta halaxe esan nion 
behin Ama Birjinari, urre-koloreko markotik hoztasunez 
begira neukala:

–Maite dut Hickey.
Hark erantzun ez, ordea. Ez nuen ulertzen zergatik ez 

zidan sarriago hitz egiten. Behin kontu oso pribatu bati 
buruz hasi zitzaidan hizketan, ordu txikitan otoitz egitera 
altxatu nintzeneko batean. Sei-zazpi aldiz jaikitzen nintzen 
gauero, penitentzia egiteko. Infernuaren beldur nintzen.

Bai, maite dut Hickey, pentsatu nuen; noski, atsegin 
nuela esan nahi nuen, besterik ez. Zazpi-zortzi urte nituela, 
harekin ezkonduko nintzela esan ohi nuen. Oilategian 
biziko ginela kontatzen nien denei, baita katekistari ere, 
eta amak arrautzak, esnea eta barazkiak emango zizkigula 
debalde. Hori bai, aza besterik ez genuen landatzen. Baina 
jada ez nuen hainbeste hitz egiten ezkontzaz. Hasteko 
eta behin, Hickey ez zen garbitzen; iluntzean burua upel 
barrura makurtu, eta euri-urarekin aurpegia zipriztintzen 
zuen, hori baino ez. Horrez gain, hortzak berdeak zituen, 
eta gauean, lotaratu aurretik, ohe azpian gordeta zeukan 
melokotoi-poto batean egiten zuen txiza. Amak errieta 
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egiten zion: esna gelditzen zen Hickey etxeratu arte, hark 
leihoa zabaldu eta melokotoi-potoa noiz hustuko zain.

–Leiho azpiko zuhaixkak akabatuko dizkit –kexatzen 
zen, eta batzuetan, asko haserretzen bazen, kamisoia 
jantzita jaitsi, gelako atea jo, eta ea zergatik ez zuen txiza 
kanpoan egiten galdetzen zion. Hickeyk, baina, ez zion 
ezer erantzuten: horrelakoxe axeria zen.

Laster batean jantzi nintzen, eta, zapatak hartzeko 
makurtu nintzenean, hautsa eta luma bakan batzuk ikusi 
nituen ohe azpian. Erratza pasatzeko nekatuegi nengoenez, 
maindireekin ohea hala moduz estali, eta agudo atera 
nintzen logelatik.

Tranpala beti bezain ilun zegoen. Beira-leiho itsusiak 
itxura goibela ematen zion: irudi zuen norbait hil berri 
zela etxean.

–Harria baino gogorrago jarriko zaizu arrautza –bota 
zidan Hickeyk.

–Banator!
Aurpegia garbitu behar nuen. Bainugela hotz zegoen; 

sekula ez genuen erabiltzen. Komun abandonatu bat zen: 
herdoil-orbanak konketan, kanila hotzaren azpian; arrosa 
koloreko xaboi berri-berri bat; eta aurpegirako eskuoihal 
zuri bat, hain zurruna ezen ematen baitzuen gau osoa aire 
zabalean egon zela, hotzetan zintzilik.

Ez garbitzea erabaki nuen, eta ontzi bat hartu eta 
urez bete nuen, komun-zuloan behera botatzeko. Ponpa 
ez zebilen, eta hilabeteak generamatzan hura konpontzera 
etortzekoa zen gizonaren zain. Lotsa pasatzen nuen 
Baba, nire eskolako laguna, komunera igo eta «oraindik 
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konpondu gabe?» galdetzen zidan bakoitzean. Gurean, 
den-dena zegoen edo hondatuta, edo behin ere erabili 
gabe. Amak azazkalak mozteko artazi berri batzuk eta 
hasi gabeko soka-matazak zeuzkan goiko armairu batean 
gordeta, behean edukiz gero apurtu edo desagertu egingo 
omen zirela eta.

Aitaren logela komunaren parean zegoen. Aulki 
baten gainean botata zeuden haren arropa zaharrak. Aita 
falta arren, bertan balego bezala aditu nezakeen haren 
belaunburuen krakatekoa. Ohera sartzen eta altxatzen zen 
aldiro egiten zioten kraska belaunek. Hickeyk dei egin 
zidan ostera.

Ama sutondoan zegoen eserita, ogi puska siku bat 
jaten. Begi urdinak txiki-txiki eginda zeuzkan, eta 
gorrituta. Ez zuen begirik batu gau guztian. Aurrera begira 
zegoen, berak baizik ikusten ez zuen zerbaiti adi-adi so: 
zoriari eta etorkizunari, beharbada. Hickeyk keinu egin 
zidan begiaz. Hiru arrautza frijitu eta etxean ondutako 
hirugihar xerra mordoxka bat ari zen jaten. Ogia arrautza-
gorringotan busti, eta ahora eramaten zuen.

–Lorik egin duzu? –galdetu nion amari.
–Ez. Karamelu bat zeneukan ahoan, eta beldur 

nintzen osorik irentsi eta itoko ote zinen, eta esna egon 
naiz badaezpada.

Beti edukitzen genituen gozokiak eta txokolatinak 
burkoaren azpian, eta fruta-zaporeko karamelu bat sartu 
nuen ahora lo hartu aurretik. Ama gaixoa, beti kezketan. 
Aitarekin pentsatzen emango zuen gau osoa, motor-hotsa 
errepidearen amaieran nola itzaltzen zen entzuteko zain, 
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aitaren oinkadak belar hezearen gainean nola gerturatzen 
ziren sumatzeko zain, ate-sareko morroiloaren hotsa 
aditzeko zain; zain eta zain, eta eztulka. Beti hasten zen 
eztulka etzaten zenean; horregatik, trapu zahar batzuk 
gordetzen zituen letoizko ohearen oinetako bati lotutako 
belusezko zorrotxo batean, musuzapi modura erabiltzeko.

Hickeyk arrautza kraskatu zidan. Gehiegi egosi zenez, 
gurin apur bat bota zion, samurrago egoteko. Ia ikusi ere ez 
zen egiten arrautzatxoa portzelanazko ontzi handi hartan. 
Itxura barregarri xamarra zuen, baina gozo-gozo zegoen. 
Tea hoztu egin zen.

–Eraman ahal dizkiot lilak Moriarty andereñoari?  
–galdegin nion amari.

Gaizki sentitu nintzen, amaren zorigaitzari probetxua 
aterata irakasleari loreak eraman nahi nizkiolako, baina 
amorratzen nengoen Babari gaina hartu eta Moriarty 
andereñoaren ikasle kuttunena izateko.

–Bai, eramaiozu nahi duzuna, laztana –erantzun zidan, 
burua beste zerbaitetan zuela.

Amarengana hurbildu nintzen, besarkatu eta muxu 
emateko. Munduko amarik hoberena zen. Halaxe esan 
nion, eta estu-estu besarkatu ninduen minutu batez, alde 
egiten utzi nahi ez balit bezala. Dena nintzen beretzat, 
den-dena.

–Amazulo halakoa… –murmurikatu zuen Hickeyk.
Amaren garondo zuri eta leunean tinko itxitako 

hatzak askatu, eta astiro banandu nintzen. Urruneko 
lekuren batean zeukan gogoa, eta oiloei jaten eman behar 
zien oraindik. Oiloetako batzuk etxe parera etorri, eta 
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Bull’s-Eyeren katiluan mokoka hasi ziren, atzeko atearen 
kanpoaldean. Bull’s-Eye entzuten nuen oiloak uxatu 
nahian, eta oiloak hegoak astintzen, karakaka.

–Antzerkia dago gaur udaletxean, andrea. Joan 
beharko zenuke –proposatu zion Hickeyk.

–Beharko nuke, bai.
Burlaize moduko batez erantzun zion. Hickeyrengan 

uste osoa bazuen ere, zakar xamar hitz egiten zion 
batzuetan. Gogoetan ari zen. Non ote zegoen aita? 
Anbulantzian ekarriko ote zuten etxera, edota Belfasten 
hiru egun lehenago alokatutako eta ordaindu gabe 
utzitako taxi ingeles batean? Estropezuka igoko ote 
zen atzeko ateko harmailetan gora, botila bat whiski 
eskuetan astinduz? Garrasi egingo ote zion, indarka 
hasiko ote ziren, hil egingo ote zuen, barkamena 
eskatuko ote zion? Sarrerako atean ziplo eroriko ote zen 
auskalo beste zein mozkortirekin batera, eta oihu egin: 
«Ama, hau Harry da, nire lagun mina. Hamahiru akre 
larre oparitu dizkiot ehiza-txakurrik eleganteenaren 
truke». Hainbeste bider gertatu zen hori guztia aurretik, 
ezin espero zitekeen aita sano etorriko zenik. Hiru egun 
lehenago alde egina zen, patrikan hirurogei libra hartuta 
zergak ordaintzera.

–Aiba gatza, maitea –esan zidan Hickeyk, hatzekin 
gatz pitin bat hartu eta arrautzaren gainera botaz.

–Ez, Hickey, ez bota gatzik.
Gatzik gabe jaten nuen sasoi hartan. Helduek gatzik 

eta azukrerik jaten ez zutela eta, heldu-plantak egin nahi 
nituen nik ere.
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–Zer dago egiteko, andrea? –galdetu zion Hickeyk 
amari, eta, haren makalaldiaz baliatuta, gurin mordoxka 
zabaldu zuen ogiaren bi aldeetan.

Ama ez zen xuhurra jatekoarekin, ez, baina Hickey 
hainbeste ari zen gizentzen, kosta egiten baitzitzaion bere 
lana taxuz egitea.

–Zoaz zingirara edo –erantzun zion–. Zohikatza 
pilatzeko dago, eta baliteke pixka batean gaur bezalako 
eguraldi onik ez izatea.

–Ez dadila hain urrun joan –iradoki nuen.
Aita etxera bueltatzen zenetan Hickey hurrean egotea 

nahi izaten nuen.
–Akaso ez da datorren hilera arte etorriko –esan zuen 

amak.
Bihotza erdibitzeko moduko hasperenak egiten zituen. 

Hickey, leiho-ertzetik txanoa hartuta, behiak solte uztera 
atera zen.

–Oiloei jaten eman behar diet –akordatu zen ama, 
eta labetik atera zuen gau osoan su motelean irakiten 
edukitako artale-eltzea.

Oilo-jana ehotzera joan zen ukuilura, eta nik 
eskolarako bazkaria prestatu nuen. Astindu bat eman 
nion Parrish’s jarabearen eta bakailao-gibel olioaren 
botilatxoari, goizeroko dosia hartu nuela pentsa zezan.1 

1 Parrish’s Food fosfato ferrikoz osatutako konposatu bat zen. Garai 
batean oso ohikoa zen jarabe hori egunero ematea osasunez ahul 
ibiltzen ziren haurrei, eta bakailao-gibel olioarekin batera hartu ohi 
zen, nutrizio-gehigarri gisa, haren zapore fuertea estaltzen zuelako. 
(Itzultzailearen oharra, ondoko guztiak bezala)
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Gero, atzera bere lekuan jarri nuen apalean, plater dotoreen 
aldamenean. Plater haiek eztei-oparia izan ziren, baina ez 
genituen inoiz erabiltzen, badaezpada, ez hondatzearren. 
Plateren atzean fakturak zeuden pilatuta, ehunka. Aitari 
bost axola zitzaion, ordea: atzealdean ezkutatu, eta hor 
konpon.

Kanpora atera nintzen lilak batzera. Harmailetan 
gelditu nintzen zelaietara begira, eta, betiko moduan, 
askatasun eta gozamenezko ufada bat sentitu nuen 
zuhaitz haiek guztiak, urruneko harrizko etxeak eta larre 
berde bezain bareak ikustean. Burdin hesiaren bestaldean 
intxaurrondo bat zegoen, eta, haren gerizpean, ezkila-lore 
lirain eta urdin-urdinak: zeru-koloreko lorez jositako 
harpe bat kare-haitzen artean. Nire zabua kulunka zebilen 
haizearekin batera, eta adaburuetako hostoak ere emeki 
mugitzen ziren.

–Eraman bizkotxo zatitxo bat eta galletak bazkaritarako 
–esan zidan amak.

Asko mimatzen ninduen, eta sarritan ematen zizkidan 
gutiziatxoak. Artaleak eta patatak birrintzen ari zen 
ontzi batean; burua makurtua zuen, eta malkoak jausten 
zitzaizkion oiloen jatekora.

–Hauxe da, ba, bizitza: batzuek lan, besteek xahutzeko 
–arranguratu zen, ontzia hartu eta patiora zihoala.

Oiloetako batzuk mokoka hasi ziren ontziaren 
ertzean. Amak eskuineko sorbalda beherago zeukan 
ezkerrekoa baino, ontziekin batera eta bestera ibiltzearen 
ondorioz. Lanaren lanaz, jota zegoen: nahikoa ez egunez 
etxea gobernatzearekin, eta gauetan lanparetarako eta 
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–Handitan moja izan nahi dut; horretan pentsatzen 
ari nintzen.

–Baita zera ere! Kerryko komentuan lagako dizute 
zuri ohea konpartitzen, bai…

Amorrua eman zidan haren ateraldiak, eta ospa egin 
nuen lilak batzera. Etxearen albo bateko zementuzko 
zorua labain zegoen: euri-uraren upelak gainezka egiten 
zuen batzuetan, eta pare hartantxe zegoen Hickeyren 
leihoa ere, gauero melokotoi-potoa husteko zabaltzen 
zuen hura bera.

Sandaliak busti zitzaizkidan belarra zapaltzean.
–Kontuz –abisatu zidan amak, esku batean ontzi 

hutsa eta bestean arrautzak zekartzala. Ama kapaz zen 
dena aurreikusteko.

Amañi-lilia bustita zegoen, eta, zurtoinetatik tiratze-
an, ur tantak jausi ziren lurrera, mahaspasen tamainakoak. 
Sorta bat osatu, eta etxera eraman nuen eskuetan, sutako 
egurra balitz moduan.

–Ez sartu barrura, zorte txarra dakar eta –gogorarazi 
zidan, eta kanpoan gelditu nintzen.

Egunkari zati batzuk hartu eta lilen zurtoinak bildu 
zituen, soinekoa busti ez zekidan. Jaka, eskularruak eta 
kapela ekarri zizkidan gero.

–Ez ditut behar: bero egiten du –esan nion, baina 
tematu egin zen, gozoro, bestela katarroa harrapatuko 
nuela eta.

Hala, jaka eta kapela jantzi, eskolako zorroa zintzili-
katu, eta bizkotxo zati bat eta botila esnea hartu nituen 
bazkaritarako.
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Izu-ikaraz abiatu nintzen eskolarantz, bidean aitarekin 
topo egingo nuelakoan, edo, are, etxera iritsi eta ama 
akabatuko zuelakoan.

–Etorriko zara nire bila?
–Jakina, maitea. Hickeyk bazkaldu ondoren, etxea 

txukuntzen dudanean, errepidera aterako naiz zure bila.
–Bai, benetan? –erregutu nion.
Begiak hezetu zitzaizkidan. Beldur nintzen eskolan 

nengoen bitartean ama hilko ote zen.
–Ez egin negarrik, laztana. Ea, zoaz, berandutu 

aurretik. Bizkotxo goxo-goxoa daramazu jateko, gainera. 
Eta bai, joango naiz zure bila.

Kapela zuzen jarri, eta hiruzpalau muxu eman 
zizkidan. Etxe ondoko harlauzen gainean gelditu zen 
nola urrutiratzen nintzen begira. Agur egin zidan eskuaz. 
Itxura tristea zuen soineko marroi harekin; zenbat eta 
urrunagotik begiratu, orduan eta goibelago zirudien. 
Txolarre bat ematen zuen elurretan: txolarre arrea, izutua, 
bakartia. Nekez imajina zitekeen ezkondu zeneko egun 
eguzkitsu hartan, parpailazko jantzia soinean eta kapela 
hegalduna buruan; kosta egiten zen pentsatzea malkoz 
bustiak zituen begi haiexek pozaren pozez umeldu 
zitzaizkiola behinola.

Hickeyk larrera zeramatzan behiak, eta deiadar egin 
nion. Nire aurretik zihoan oinez, praka-barrenak artilezko 
galtzerdietan sartuta eta txanoa aldrebes jantzita, bisera 
atzeraka zuela. Pailazoak bezalaxe ibiltzen zen. Urrutitik 
igartzen nion ibilera.

–Hori ze txori da? –galdetu nion.
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Txori bat ikusi nuen loretan zegoen indigaztain-
ondoan, eta bazirudien erreguka ari zitzaigula: «Entzun, 
entzun!».

–Zozo paparzuria.
–Nola izango da, ba, paparzuria? Gorria da eta!
–Bost puxtarri zuretzat, mari-jakintsu. Zozo papar-

gorria, orduan. Lantegi handia daukat; ni ez naiz hasten 
txoriei galdezka nola deitzen diren, zenbat urte dituzten, 
zer zaletasun dituzten, ea barraskiloak gustatzen zaizkien, 
eta hau eta bestea. Ez Burren-era loreak ikustera etortzen 
den txatxu jende hori bezala. Zer eta loreak! Ni langile 
serioa naiz. Neronek ateratzen dut hau guztia aurrera.

Lan handia egiten zuen Hickeyk, egia zen hori, baina, 
hala eta guztiz ere, pikutara zihoan dena, laurehun akreak 
oso-osorik.

–Aire, neskatxa, ipurdikoa jasotzerik nahi ez baduzu.
–Mesedez eta faborez, Hickey!
Hamalau urte nituen, eta ez zitzaidan iruditzen hain 

lotsagabe hitz egin ziezadakeenik.
–Ekarzu txoritxo bat –eskatu zidan, begi samur, gris 

eta handiekin begira-begira.
Sorbaldak altxatu, eta lasterka alde egin nuen. 

Txoritxoak muxuak ziren Hickeyrentzat. Bi urte ziren 
muxurik ematen ez niola, amak goxoki batzuen truke 
Hickeyri hamar muxu emateko erronka jo zidanetik. 
Aita ospitalean zegoen bere mozkorraldietako baten 
ostean, eta huraxe izan zen ama zoriontsu ikusi nuen 
egun bakarrenetakoa. Aitaren bestondoen ondorengo aste 
gutxi batzuetan soilik hartzen zuen atseden apur bat, eta 
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gero urduritzen hasten zen berriro, hurrena noiz etorriko. 
Egun hartan, atzeko ateko eskaileretan eserita zegoen, eta 
hari-mataza bati eusten nion nik, hark harila osatzen zuen 
bitartean. Feriatik bueltan zetorren Hickey, eta amari 
kontatu zion zenbatean saldu zuen txahala, eta orduan 
desafiatu ninduen amak goxokien truke Hickeyri hamar 
muxu ematera.

Korrika batean joan nintzen zelaian barrena, aita une 
batetik bestera agertzeko beldurrez.

Zelaia esaten genion, horixe izan zelako sasoi batean, 
etxe handia artean zutik zegoela, harik eta Tansak2 etorri 
eta su eman zioten arte. Aitari, ordea, bere arbasoei ez 
bezala, ez zitzaizkion batere inporta lurrak, eta, pixkanaka, 
zelaia alferrik galduz joan zen.

Zelaiaren bestaldeko sasitza zeharkatu nuen, zumezko 
ate-sarera irteteko.

Sasiz, iratzez, zorne-belarrez eta kardu zorrotz-
zorrotzez josita zegoen. Eta, belartza horren guztiaren 
azpian, ezin konta ahala basalore ikusten ziren: ttantto 
zuri, urdin eta moreak, doinu ezti eta zuriak lurpetik 
azaleratzen. Zeinen eder eta dotoreak, arantza eta iratze 
artean ezkutaturik.

Lila sorta eskuz aldatu, eta errepidera atera nintzen. 
Jack Holland zain neukan. Ikaratu egin nintzen hormaren 

2 Black and Tans (beltzak eta arreak) Britainia Handiko talde armatu pa-
ramilitar bat izan zen, Irlandako Independentzia Gerran (1919-1921) 
irlandar armadaren kontra bortizkeria handiz borrokatu zena. Gaur 
egun, britainiarrak erdeinuz izendatzeko erabiltzen dute irlandarrek 
Tans terminoa.
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kontra ikusi nuenean, aita zela pentsatu bainuen hasieran. 
Altuera bertsukoak ziren, izan ere, eta biek ala biek kapela 
janzten zuten txanoaren partez.

–Hara, Caithleen, nire neskatoa –agurtu ninduen, eta 
ateari eutsi zion saiheska irteten nintzen bitartean.

Hesia pittin bat baino ez zen zabaltzen, eta estu-estu 
eginda pasatu beharra zegoen. Ateari morroiloa eman, eta 
nirekin bat egin zuen ibaiertzeko bidexkan.

–Zer moduz dena, Caithleen? Ama ondo? Aita ez 
dut aspaldian ikusi. Hickey bai, hura goizero ikusten dut 
esnetegian.

Dena ondo zihoala esan nion, amaren leloa gogoan 
hartuta: «Egin ezazu negar, eta egingo duzu bakar-bakarrik 
negar».
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2

–BIDE UMEL ETA SIGI-SAGATSUETAN BARRENA eramango zaitut, 
Caithleen.

–Ez daude umel, Jack. Eta, jainkoarren, ez ezazu urik 
aitatu, gero, zoritxarra dakar eta, etxe barruan aterkia 
zabaltzen duzunean bezala: euria eragingo duzu.

Irribarre egin, eta ukondoa laztandu zidan eskuaz.
–Caithleen, zuk ezagutuko duzu Columen poema: 

«Bide umel eta sigi-sagatsuetan barrena, zingira uherren 
eta ur arreen artean, eta ene gogoa itsasontzi zurietan eta 
Espainiako erregearen alabarengan». Ene gogoa, ordea 
–gaineratu zuen, barrez-barrez–, ez dago hain urrun 
hemendik, ez horixe.

Gentleman jaunaren etxeko hesiaren paretik igaro 
ginen, eta giltzarrapoz itxita zegoela ohartu nintzen.

–Kanpoan da Gentleman jauna, ala? –galdetu nuen.
–Jakina. Tipo xelebrea da, Caithleen. Ezin bitxiagoa.
Ezetz esan nion, ez zela xelebrea. Gentleman jauna 

gizon zoragarria zen, muinoko etxe zurian bizi zena. 
Etxeak dorretxo erako leihoak zituen, eta eliza batekoa 
zirudien haritzezko ate bat. Gentleman jaunak xakean 
jokatzen zuen gauero. Abokatu ziharduen Dublinen, baina 
etxera etortzen zen asteburuetan, eta udan Shannon ibaian 



33

Landa aldeko neskak

nabigatzen zuen. «Gentleman jauna» ez zuen, ez, egiazko 
izena, baina denek hots egiten zioten horrela. Frantziarra 
bera, De Maurier jauna zen izatez, baina inor ez zen haren 
izena taxuz ahoskatzeko gai. Eta, bestela ere, hain zen 
gizon apaina, bere ile zuriarekin eta satinezko txalekoekin, 
ezen herrikoek Gentleman jauna izengoitia ipini zioten. 
Berak ere gustuko zuen, antza, eta J.W. Gentleman ezizenez 
sinatzen zituen gutunak. J.W. bere benetako izenaren 
inizialak ziren: Jacques, eta ez dakit zer gehiago.

Haren etxean izan nintzenekoa oroitu nuen. Aste 
batzuk lehenago bidali ninduen aitak, ohartxo batekin, 
diru eskean edo, uste dut. Asfaltozko etorbidearen 
amaierara ailegatu bezain laster, bi setter arre agertu 
zitzaizkidan derrepentean etxearen albo batetik, eta gainera 
salto egin zidaten. Garrasi egin nuen, eta Gentleman jauna 
galeriako atetik azaldu zen, irribarrez. Txakurrei heldu, 
eta garajean lotu zituen.

Atondora eraman ninduen, eta berriro egin zidan 
irribarre. Aurpegiera goibela zuen, baina irribarrea ederra, 
urruna; eta zeharo kondeszendentea. Atondoko mahaiaren 
gainean amuarrain bat zegoen kristalezko kutxatila batean 
sartuta, inskripzio honekin: J.W. Gentlemanek Derg 
lakuan arrantzatua. Pisua: 20 lb.

Okela errearen usaina eta txinparta-hotsak zetozen 
sukaldetik. Gentleman andrea, sukaldari paregabea omen, 
afaria prestatzen ariko zen.

Aitaren gutun-azala labanatxo batekin ireki, eta 
bekokia zimurtu zuen irakurri ahala.

–Esaiozu pentsatuko dudala.
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Eztarriko zuloan aran-hezur bat trabatua balu legez 
mintzatzen zen. Ez zuen erabat galdu frantses azentua, 
baina Jack Hollandek zioen itxurakeria hutsa zela.

–Laranja bat nahi? –eskaini zidan, jangelako mahaiko 
kristal taillatuzko ontzitik pare bat hartuz.

Irribarre egin, eta atera lagundu zidan. Malezia izpi 
bat ere suma zitekeen haren irribarrearen atzean, eta, 
eskua eman zidanean, zirrara bitxi bat sentitu nuen, 
norbait barrutik sabela kilimatzen ariko balitzait bezala. 
Belaze biguna zeharkatu, eta gereziondoen azpitik pasatu 
nintzen, asfaltozko bidexkara irteteko. Gentleman jauna 
atarian gelditu zen. Atzera begiratu nuenean, eguzkiak 
argi egiten zien Gentleman jaunari eta etxe zuriari, 
eta bazirudien goi parteko leihoak garretan zeudela. 
Eskuarekin agurtu ninduen ate-sarea ixten nuen bitartean, 
eta barrura sartu zen. Ardoa kopa eleganteetan edatera; 
xakean jokatzera; souffleak eta orein errea jatera, pentsatu 
nuen neure artean. Eta, Gentleman andre garai eta 
bitxiarekin gogoetan ari nintzela, Jack Hollandek beste 
galdera bat egin zidan:

–Badakizu zer, Caithleen?
–Zer, Jack?
Behintzat babestuko ninduen, aita azalduz gero.
–Bada, makinatxo bat irlandar daude monarkiaren 

leinukoak direnak baina ez dakitenak: errege-erreginak 
dabiltza Irlandako bideetan pasieran, bizikletaz hara-hona, 
tea edaten, lurra xumeki lantzen, beren jatorri apartekoaz 
aztarrenik ere jakin gabe. Zure amak, kasurako, erregina 
baten plantak eta manerak ditu.
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Hasperen egin nuen. Jacken hizkera ponpoxoa 
nekagarria gertatzen zitzaidan.

–«Ene gogoa –jarraitu zuen– itsasontzi zurietan eta 
Espainiako erregearen alabarengan»… Ene gogoa, ordea, ez 
dago hain urrun hemendik. –Irribarre egin zuen, pozarren. 
Paragrafo bat konposatzen ari zen herriko egunkarian 
idazten zuen zutaberako–: «Goiz argi eta zoragarri batean, 
neskatxa baten konpainian oinez nindoalarik, Goldsmithen 
eta Columen pasarteak errezitatuz, supituan irudipena izan 
nuen ez ote nintzen ibiliko…».

Ibaiertzeko bidexka hantxe amaitzen zen, eta 
errepidera atera ginen. Kamino lehorra zen, hautsez 
betea, eta esne-fabrikara zihoazen gurditxoekin topo egin 
genuen; marmitek tilin-talan egiten zuten elkar jotzean, 
eta jabeek bridekin akuilatzen zituzten astoak, «arre, arre!» 
eginez. Babaren etxe paretik igarotzean, pausoa bizkortu 
nuen. Etxearen aldamen bateko hormaren kontra zegoen 
haren arrosa-koloreko bizikleta berria, distiratsu. Etxeak 
panpinena zirudien kanpotik: harri-koskor txikiekin 
zarpiatua zegoen, bi leihate irten zituen beheko solairuan, 
eta lore sail biribilek apaintzen zuten aurreko jardina. 
Baba albaitariaren alaba zen. Nire laguna zen Baba, Baba 
pinpirina, polita, gaiztoa bera bezalakoxea, bai eta aitaren 
ostean beldur handiena ematen zidan pertsona ere.

–Ama etxean da? –galdetu zidan, halako batean, 
Jackek. Zerbait abesten ari zen ahopean.

Ezaxola azaldu nahi zuen nire aurrean, baina ondotxo 
nekien nik horrexegatik itxaron zidala huntzaren pean. Gure 
bizilagunetako bati alokatua zion larrera eraman zuen behia, 
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eta nire zain egon zen gero, zumezko hesian. Aitak etxetik 
bota zuenez geroztik, ez zen ausartzen gurera agertzen. 
Kartetan zebiltzan gau batean, eta Jackek amaren belaunean 
zeukan bermatuta eskua, mahaiaren azpian. Amak ez 
zuen zirkinik egin, Jack oso adeitsua zelako berarekin; 
gainera, fruta-azal konfitatuak, txokolatea eta marmelada-
potoak oparitzen zizkion, ordezkari komertzialek ematen 
zizkiotenak. Bat-batean, aitari karta bat jausi zitzaion 
lurrera, eta jasotzera makurtu zen; bada, konturatzerako, 
mahaia hankaz gora zegoen, eta portzelanazko lanpara txiki-
txiki eginda. Aitak aldarri egin eta mahukak jaso zituen, 
eta amak ohera bidali ninduen. Nire logela sukaldearen 
gain-gainean zegoen, ordea, eta deiadar ozen eta basatiek 
sabaia zeharkatzen zuten. Haiek garrasiak! Ematen zuen 
zapalgailu erraldoi bat zegoela martxan, hain ziren bortitzak 
eta garratzak oihuak. Ama intzirika eta erreguka entzuten 
nuen, negar-zotin etsi batean.

–Arazoak aurreikusten ditut –segitu zuen Jackek, 
eta brastakoan itzularazi ninduen mundu batetik bestera. 
Niretzat mundua amaitzear balego bezala ari zen hizketan.

Errepidearen erditik gindoazen oinez, eta bizikleta 
baten txirrin-hots gogaikarria aditu genuen atzean. Baba 
zen, harro-harro bere bizikleta berrian. Burua tentetuta 
eta esku bat patrikan sartuta pasatu zitzaigun ondotik. 
Ile beltza txirikordatan ipini zuen, eta lazo urdinak 
zeramatzan, galtzerdien kolore berekoak. Inbidiaz begiratu 
nien haren hanka apur bat beltzaranduei.

Lehenik gu aurreratu, eta ondoren abiada makaldu 
zuen, ezkerreko oina asfalto urdinxkan arrastatuz, eta, 
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haren parera ailegatu ginenean, lilak eskutik kendu 
eta esan zidan: «Neuk eramango dizkizut». Lore sorta 
bizikletaren aurrealdeko otarretxoan jarri, eta «Nik nahi 
dut eta behar dut ezkondu…»3 garrasi batean kantatuz 
aldendu zen. Hala, berak emango zizkion lilak Moriarty 
andereñoari, eta haren laudorio guztiak jasoko.

–Zuk ez duzu holakorik merezi, Caithleen.
–Ba ez, Jack. Ez zizkidan loreak ostu behar. Sorgin 

halakoa.
Baina oso bestelako zerbaitez ari zen Jack; nire 

aitarekin eta gure etxearekin zerikusia zuen zerbaiti buruz, 
hain zuzen.

Greyhound hotelaren aurretik igaro ginen, eta O’Shea 
andrea ikusi genuen ateko aldabari distira ematen. Ilea 
sarearekin bilduta zeraman, eta erruloak hain estu lotu 
zituen ezen buruko azala ere ikusten baitzitzaion. Etxeko 
txapinei erreparatuta, berriz, pentsa zitekeen erbi-txakurrek 
haginka egin zietela. Eta, ziur asko, halaxe egingo zieten, 
hotelean nagusiki erbi-txakurrak zeuden-eta apopilo. 
O’Shea jaunak, izan ere, uste zuen horrela aberastu egingo 
zela. Txakur-karreretara joan ohi zen Limerickera iluntzero, 
eta O’Shea andreak, bien bitartean, Portoko ardoa edaten 
zuen jostunarenean. Kuxkuxera petoa zen jostuna.

–Egun on, Jack; egun on, Caithleen –agurtu gintuen, 
gehiegizko adeitasunez.

Jackek hotz erantzun zion, zeren andrearen negozioa 
berearen konpetentzia baitzen. Jackek jan-edanen denda 

3 The Humour is on Me Now abestia da, Irlandako herri-kanta alai bat. 
Aurrerago, Babak berriro abestuko du.
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bat zuen kalearen amaieran, taberna gisa ere funtzionatzen 
zuena, baina edataile asko eta asko O’Shea andrearenera 
joaten zen gauetan, han epelago egiten zuela eta. 
Desorduetan joaten ziren hara gizonezkoak edanera, eta 
O’Shea andreak erosita zeukan polizia, ez ikusiarena egin 
zezan. Ia-ia zapaldu nituen ate aurreko lanpasaren gainean 
lotan zeuden bi txakur; mutur beltz eta hezeak soilik 
zituzten tapizetik kanpora.

–Kaixo –erantzun nion. Amak esana zidan askorik ez 
hitz egiteko andre harekin: aitari hainbeste aldiz saldu zion 
fidatuan, baimena eman baikenien beren behietako hamar 
gure larreetan bazka zitezen, bizi guztirako.

Atzean utzi genuen hotela, eraikintzar ilun eta umel 
hura: leihoetako markoak ustelduta zeuden, eta ateak, 
berriz, erbi-txakur gazte eta urdurien harramazkaz beteak.

–Ba al dakizu, Caithleen, andre txit agurgarri honek 
ez diela sekula santan arrautza frijitua edo potoko izokina 
beste ezer eskaini saltzaileei bazkaritarako?

–Badakit, bai, Jack.
Hamaika aldiz kontatu zidan istorio hura, O’Shea 

andrea barregarri utzi nahian, haren izena zikinduz 
gero hotelarena ere zikinduko zuelakoan. Herrikoek, 
ordea, estimu handitan zuten leku hura, han lasai edan 
zezaketelako lagunartean, berandura arte.

Unetxo batez gelditu egin ginen zubian, hoteleko 
sotoko leihatilaren paretik igarotzen zen ibai berdexkari 
begiratu bat botatzeko. Urak kolore berdea zuen berez, 
baina ibaiertzeko sahatsek are eta berdeago egiten zuten. 
Arrainik ba ote zebilen begira ari nintzen, Hickeyk atsegin 
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zuen-eta iluntzean arrantzan egitea; zain nengoen Jackek 
itzulinguruak emateari utzi eta ea esateko zeukan hori 
behingoz esaten zidan.

Autobusa pasatu zen, albo bietara hautsa harrotuz. 
Zerbaitek jauzi egin zuen behean; arrainen batek, akaso. 
Ez nuen ikusi, ordea, autobusari eskuarekin agur egiten ari 
nintzen eta, ohitura nuen legez. Zirkulu batzuk sortu ziren 
uretan bata bestearen barnean, eta, atzenengoa desegin 
zenean, bota zidan:

–Zuen etxea hipotekatuta dago: orain bankuarena da.
Alabaina, han beheko ur ilunek nola, Jacken hitzek 

ere hotzepel utzi ninduten. Ez zuten zerikusirik nirekin, 
ez hitz haiek, ez ur haiek. Hori pentsatu nuen, behinik 
behin, Jacki agur esan eta muinoan gora eskolarantz abiatu 
nintzenean. «Hipoteka», nik neure artean, «zer esan nahi 
ote du horrek?». Buruari bueltaka ibili ondoren, Moriarty 
andereñoari galdetzea erabaki nuen; edo, oraindik hobeto, 
eskolako armairuan gordeta zegoen hiztegi beltz handian 
begiratuko nuen.

Ikasgelak oilotokia zirudien. Moriarty andereñoa 
liburu batean murgilduta zegoen erabat, eta Baba 
ikasgelaren hondoko maiatzeko aldarean ari zen ipintzen 
lilak –nire lilak–. Neska txikienak lurrean jesarrita zeuden, 
plastilina-kolore guztiak nahaspilatzen, eta helduenak 
kontu-kontari zebiltzan hiruzpalau laguneko taldetan.

Delia Sheehyk sabai ertzetatik armiarma-sareak 
kentzen ziharduen. Trapu bat lotu zion leihoak zabaltzeko 
makilaren muturrari, eta, ertz batetik bestera mugitu 
ahala, makilarekin urratzen zituen horma zurituak eta 
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mapa kolorge, higatu eta zaharkituak: Irlandako, Europako 
eta Ameriketako mapak ziren. Delia koitadua amonarekin 
bizi zen, etxola batean. Beti lanik zikinenak egokitzen 
zitzaizkion eskolan: neguan, sua piztu eta errautsak 
garbitzen zituen goizero, beste guztiok iritsi baino lehen, 
eta, ostiraletan, komunak garbitzen zituen eskuila batekin 
eta ontzi bete ur eta desinfektatzailerekin. Udako bi 
soineko zituen, eta bi egunez behin bat garbitzen zuen, 
beti apain eta txukun egoteko. Behin esan zidan handitan 
moja izan nahi zuela.

–Berandu zatoz: hil egingo zaitu, akabatu, txikitu 
–mehatxatu ninduen Babak, gelara sartzeaz batera. Han 
joan nintzaion Moriarty andereñoari, beraz, barkamena 
eskatzera.

–Zer, baina? Zer nahi duzu? –galdetu zidan, pazientzia 
galduta, burua liburutik altxatuz. Italierazko liburu 
bat zen. Italiera ikasten ari zen korrespondentziaz, eta 
udan Erromara joan ohi zen. Emakume buruargia zen 
oso, eta aita santua ikusi zuen behin. Atzera nire lekura 
bidali ninduen; amorratu egin zen italierazko liburu bat 
irakurtzen harrapatu nuelako. Jarlekura bueltan nindoala, 
Delia Sheehyk xuxurlatu zidan: «Ez da konturatu ere egin 
falta zinela».

Hala bada, alfer-alferrik bidali ninduen Babak 
barkamen eske, lasai asko sartzea baineukan inortxo 
ere ohartu gabe. Literaturako liburua atera nuen, eta 
Thoreauren Neguko goiz batez irakurri: «Isilean zabaltzen 
dugu atea, elur-geruzari amiltzen utziz, eta kanpora irteten 
gara haize izoztuari aurre egitera. Izarrek galdu dute 
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dagoeneko dirdira apur bat, eta laino-behera trinko eta 
pisu batek inguratzen du zeruertza». Eta, pasarte horretan 
buru-belarri nengoela, Moriarty andereñoak isiltzeko 
agindu zigun.

–Berri on bat eman behar dizuet –ekin zion, nire 
aldera begira.

Begi txikiak zituen, urdinak eta sarkorrak, eta irudi 
zuen ernegatuta zegoela beti, baina ez: bista txarra zeukan 
asko leitzearen ondorioz, hori zen kontua.

–Ohore handia da gure eskolarentzat –erantsi zuen, 
eta matrailak gorritzen nabaritu nituen. Zuzenean niri 
begiratu, eta jarraitu zuen–: Caithleen, beka bat eman 
dizute.

Zutik ipini nintzen eskerrak emateko, eta neska 
guztiak txaloka hasi zitzaizkidan. Andereñoak esan zigun 
egun hartan ez genuela lan handirik egingo, berri ona 
ospatzeko.

–Nora doa, ba? –galdetu zuen Babak.
Lila guztiak marmelada-potoetan sartu, eta zirkuluerdi 

hala moduzko bat osatuz kokatu zituen Ama Birjinaren 
estatuaren inguruan. Andereñoak komentuaren izena esan 
zuen; konderriaren beste puntan zegoen, autobusik heltzen 
ez zen herri batean.

Delia Sheehyk bere sinaduren liburuxkan idazteko 
eskatu zidan, eta hitz melenga batzuk dedikatu nizkion. 
Gero, atzealdeko norbaitek paper zatitxo bat bota zidan 
mahai gainera, eta zabaldu egin nuen. Babarena zen: «Ni 
ere hara noa irailean. Aitak den-dena prest dauka. Jada 
iritsi zait uniformea. Eta geure poltsikotik ordainduko 
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dugu, jakina. Askoz hobea da norberak ordaindu ahal 
izatea. Zontzona baino zontzonagoa zara. Baba».

Bihotza hautsi zitzaidan. Banekien Babaren etxekoek 
beren autoan eramango nindutela eta Babak komentuan 
mundu guztiari emango ziola nire aitaren berri. Negargura 
sartu zitzaidan.

Eguna motel igaro zen. Amarekin pentsatu nuen. 
Poza hartuko zuen bekarena jakitean; izan ere, oso 
arduratuta zegoen nire ikasketekin. Hiruretan etxera 
joaten utzi ziguten, eta, momentu hartan ez banekien ere, 
azken eskola-eguna nuen hura: ez nintzen gehiago inoiz 
jarriko nire mahaian, eta ez nuen sekula berriz hartuko 
klarionaren, saguen eta hauts pilatuaren usain hura. 
Jakin izan banu, negar egingo nukeen, edota nire izena 
eskuairaren izkinarekin mahaian zirrimarratuko.

Seko ahaztu nintzen hipoteka hitzarekin.




