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Anttonitari eta Attonari





Then, in my childhood, in the dawn
of a most stormy life was drawn
from every depth of good and ill

the mystery which binds me still…

[Orduan atera zen, nire haurtzaroan,  
bizitza ekaiztsu baten egunsentian,  

ongiaren eta gaizkiaren sakontasun bakoitzetik  
oraindik lotzen nauen misterioa…]

Edgar allan PoE, Alone poemaren zati bat
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Ez dakit nondik hasi hau idazten. Ez dakit honetan sar
tzea ideia ona izango ote den, ezta sinetsiko duzun ere. 
Baina saiatuko naiz. Saiatu behar dut, errezelo txarrak 
hartzen hasita nago eta.

Lehenik eta behin, nire burua aurkeztuko dizut. Ni 
herriko aguazila naiz, 1981eko urriaz geroztik. Bitxia da 
zeren kontatuko dudan desgrazia ere urrian jazo zen; ez 
urte jakin horretan, beste urte bateko urrian, alegia.

Denbora nahikoa daramat ofizioan –gaur, bi mila 
eta zazpigarren urteko ilbeltzak hamahiru ditu– herriko 
kontu gehienen jakitun izateko. Horregatik ari naiz hau 
idazten, misterioa argitze aldera, ezinbestekoa iruditzen 
zaidalako. Izan ere, nola ez da ba izango? Zergatik ez du 
beste inork kontu hau lehenago ikertu? Urtebete baino 
gehiago igaro da ja! Egiari ez ote zaio errespeturik herri 
honetan?

Kontua da zerbait arraroa gertatu zela gure herrian 
2005ean. Badakit, badakit, herrietan gauza bitxiak 
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gertatzen dira tarteka. Aguazila naiz, ederki asko da
kit nik hori. Horretaz beste edozeinek baino gehiago. 
Baina kontatu behar dizudan hau oso bestelako izan 
zen, orain arte inoiz ikusi ez dudan gertakaria. Polizia 
ere etorri zen. Nahastu bai, nahastu zituzten bazterrak, 
baina miatu, batere ez. Hara eta hona ibili, hango eta 
hemengori kasu izpirik egin gabe… Beno, berdin dio, 
ez dut berriro haserretu nahi.

Gertakari tragikoa. Hala deskribatu zuten. Tragi
koa. Listo. Ikusitakoari eutsi, azalazalekoari. Joan ere 
egin ziren lasai asko esanez sendabiderik onena errutina 
izango zela. Eta udalak ere ederki egin zuen bere lana, 
noski. Esandakoari amen egin eta kito. Ahantzi kontua.

Hiru egun igaro ondoren, jendeak heldu zion egu
nerokotasunari; lasai antzean zebiltzan tabernan, eros
ketetan, plazan eta umeak patioan jolasean. Itxurakeria
tan guztiak. Zer arraio, denon aurpegietan igar zitekeen 
gertakariak utzi zigun arrastoa!

Horietako gau batean, ohean bueltaka nenbilela, 
hau idaztea bururatu zitzaidan. Dokumentu honetan, 
udaletxeko nire mahaiko kaxoian topatu duzun hone
tan, testigantza dezente bildu ditut, tartean neureak ere 
badaudelarik. Neuk jaso ditut guztiak. Ez dut ezer asma
tu, zin degizut. Zertarako baina? Nik esan nien lekukoei 
gertatutakoari buruz idazteko nahi zutena, gogoz zeude
nean hartzeko arkatza edo boligrafoa, eta idazteko bel
durrik gabe orri batean gogoratzen zuten guztia, eta gero 
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niri emateko. Beste aukeretako bat zen nik galderak egin 
eta grabagailu batez erantzunak jasotzea. Kasu bakarrean 
izan zen hori, eta hobe gertatu ez balitz. Izan ere, iru
ditzen zait aurrez aurre hitz egiterakoan gezur gehiago 
esaten ditugula bakardadean idazten dugunean baino.

Beraz, argi utzi nahi dut lekukoen hitz oro erres
petatu dudala. Edo gehienak bai, behintzat. Zuzenketa 
batzuk egin ditut. Txikikeriak. Lekukotasunen ordena 
ere nik aukeratu dut, istorioa edertzeko asmotan. Baina 
gainerakoan, aldaketarik ez. Hitza ematen dizut. Hori 
sakratua da eta. 

Nire asmoa 2005eko urriaren 29an herriko Etxe 
Berdean zer gertatu zen deskubritzea izan da. Eta behin 
dokumentu guztiak goitik behera errepasatu dituda
nean, argiago dut kontua. 

Zure esku dago orain, irakurle, informazio honekin 
zer egin erabakitzea.
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Lekukoa: Begoña.

Gertakariaren data: 2005eko urriaren 23a, igandea.

Lekukoaren oharra: Ezizen batekin sinatuko dut zeren eta 

imajinatu dokumentu hau koruko norbaitek irakurtzen duela. Ezta 

pentsatu ere, ez dut nahi inor nitaz gaizki esaka ibiltzea.

Familiakook batzen gara igandero bazkaltzeko. Ezer 
arrarorik ez horretan. Ibaitik gertu dago gure etxea, bes
te eraikin batzuen inguruan. Horiekin alderatuta, gurea 
berriena da. Hogeita hamar urte izango ditu, ez gehiago. 
Ezkondu ginenean egin zutelako akordatzen naiz. He
mentxe dauzkat, idazmahaiaren alde batean, ezkontza 
eguneko argazkiak. Ai ene, zeinen gazte nire Mikel! Eta 
ni… como una diva! Ene, Jesus… urteak ez dira alferrik 
pasatzen! Gure kaleak, aldiz, berdinberdin jarraitzen 
du. Gehien gustatzen zaidana da etxeak desberdinak di
rela; batzuk horixkak dira, beste batzuk marroiak, beste 
bat hormigoi kolorekoa, eta izokinkoloreko bat ere ba
dago teilatuan beirate ederrarekin. Eta guztietan han
diena parean duguna da. Haren leihooholak berdeak 
dira, balkoietako barandak beltzak, eta, batzuetan, lore 
gorriak jartzen dizkiote ezkaratzeko buzoian…1

1 Aguazilaren oharra: hurrengo orrialde osoa marratuta dago. Ulergaitza.
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Sentitzen dut, idazteari utzi diot pixka batean; zer 
esaten ari nintzen ere ez nekien eta. Bost axola jendea
ri gure kaleko etxeen adina eta kolorea, Begoña! Bai
na esan behar dut nire alde, zera, idazten hasten naizen 
momentuan ikusten dudala begiertzetik, eserita nire 
gelako ohearen gainean, hantxe geldirik, ilunpeetatik 
so, koltxoiaren malgukiek salatzen duten mamorro han
di baten moduan, kontzientzia nihilista gordin bat. Go
gorarazten dit egun hartan ikusitakoa, eta hasperenka 
hasten naiz segituan; arimadun zingira batean ito behar 
banu bezala. Zu ere hala jarriko zinateke nire lekuan 
bazeunde.

Baina nahikoa da. Ez naiz gehiago luzatuko interesik ez 
duten xehetasunekin, beharrezkoa ez bada behintzat haiek 
aipatzea. Hemendik aurrera eskatutakoan zentratuko naiz, 
kito. Hasiko naiz. Gero, agur betirako. Eta bakea.

Hara, igande hartan euria ari zuen. Eguerdirako, 
lehengusuak, osabak, ilobak eta beherago bizi zen amo
naren ahizpa eserita zeuden gure egongelako epelean. 
Kontu kontari. Ni sukaldera joan nintzen ama eta ize
bengana. Nire ama da hiruretan zaharrena. Hauek ere 
ari ziren berriketan; ondo errotua dut elkarrizketa, hitz 
haien tonua eta ahoskera, bai horixe.

—Duela astebete alde egin zinan eta ez omen dun 
oraindik itzuli –esan zuen izebak.

—Nola ez dela etorri? Aitarekin afaltzen geratzen 
dun askotan. Berarenean geratuko zunan lotan.
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—Ez, ez –zehaztu zuen izebak–, sesioa izan zite
nan. Hitz itsusi batzuk elkarri… inoiz entzun gabe
koak. Batez ere gizonak andreari. Ez zitzaidanan batere 
gustatu.

—Familia horretan jenio handikoak ditun. –Amak 
sua zaintzeko keinua egin zidan hitz egiteari utzi gabe. 
Kazolausaina zerion–. Gogora zaitezte haien osaba ba
tek lehengusu hari egin zionaz.

—Bueno, neska. Horiek beste garai batzuk zitunan.
—Berriro edaten hasiko zunan akaso. –Izebak aita

ren egin zuen oso azkar.
—Ai ene…! –nire amak.
—Ez nindunan harrituko oraingo emazteak ere 

alde egingo balio.
—Aurrekoa bezala tratatzen badin…
—Ai ene…! –berriz.
Elkarrizketan sartu nintzen.
—Beno, ez dakigu hala gertatu zenik. Aspaldiko 

kontua da gainera.
—Ez dakigula? Hik ez dun jakingo, nik bazekinat 

ederki.
—Andrea jo egiten zuela?
—Nola etortzen zen gauetan tabernatik edanda eta 

nolako iskanbilak izaten zituzten. Semea jaio berritan 
ere bai.

—Zerbait gertatu beharko zunan ama batek bere 
haurra utzi eta alde egiteko.
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Gorputzaldi txarra jarri zitzaigun eta lanean jarraitu 
genuen. Gero berriro hasi ziren hizketan.

—Semealaba gaixoak. Alaba gaixorik zaukaten gai
nera.

—Hezurretako gaitz batekin, bai. Gure Jonen adi
nekoa da.

Orduan, osaba sartu zen sukaldera, nire amaren 
anaia. Atearen hotsa entzun, eta hiru ahizpak mututu 
ziren istantean. Ez nintzen egun batzuk pasatu arte ja
betuko solasaldi haren garrantziaz.

Bazkalondoa luzatu zen, ohi bezala, eta telebista
ren aurrean bildu ziren denak pilota partida ikustera. 
Nik, aldiz, dena jaso eta platerak eta edalontziak garbi
tu nituen patxada ederrean. Bakarrik egon nahi nuen, 
sukaldeko leihotik ikusten nola ari zuen euria kanpoan. 
Euriak baretu ohi nau. Egun hartan ere bai.

Pasilloan barrena entzuten zen salako telebistaren 
zurrumurrua. Nik jarraitzen nuen kalera begira, eskuak 
uretan nituela. Euria erruz ari zuen, eta putzuak zeu
den lurrean. Hodeietatik zarrazarra tanta bat bestearen 
atzetik han lehertzen zen, norbaitek amiltzera behartu 
balitu moduan. Kalean ez zebilen inor. 

Gaur bezala, orduan ere beteta zegoen gure balkoi
ko erlaizpea zuhaixkaz; loreontzi txikiak han eta hemen 
barandaren lau ertzetan. Hosto ximelek denbora gu
txian sufrituko zuten eurijasa. Tarte batez egon nintzen 
horrela, begira. Ez dakit zenbat, ez neraman erlojurik. 
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Zenbat denbora behar du arnasaldi doiak kristalari gar
dena kentzeko? 

Nahikoa, ziurrenik, salakoak berriz galdezka has
teko ere: kaferik gelditzen al da? Begoña hau, Begoña 
bestea. Gurean zeuden eta ondo artatu behar nituen.

Momentu horretan, gortina lotu behar nuenean, 
sumatu nuen gizon baten soslaia pareko etxean. Kalea 
oso estua da, ez dakit lehen aipatu dudan. Erraza da bes
te aldean norbait dagoenetz sumatzea.

Bera, nire moduan, gortinaren eta kristalaren ar
tean zegoen. Begiratu egin nion, berak neu ere suma
tzen baninduen buruarekin agurtzeko. Baina kasurik 
ez.

Harrigarria badirudi ere, ez nuen ezagutzen. Harri
garria diot, zeren eta etxe hartako bizilagunak betikoak 
dira, badakizu nortzuk diren: Arantxa eta Pedrito, eta 
haien semealabak, Xabier eta Sara. Etxe Berdekoak. 
Herrian denok ezagutzen dugu elkar; eta nik bailara 
guztia ere ezagutzen dut, gustatzen baitzait besteen kon
tuaketa jakitea. Baina ez kuxkuxero bat naizelako. Ez 
gaizki ulertu, ni ez naiz kontakatilu bat; jakinaren gai
nean egon besterik ez dut nahi inguruan gertatzen diren 
kontuez. Hori ez da bekatua, ezta? Tira, honekin esan 
nahi dudana da pertsona hori ez zela hemengoa. Une 
batez pentsatu nuen Pedritoren Iruñeko lehengusuren 
bat izango zela, Eguberrietan etortzen diren horietako 
bat. Oker nengoen.
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Gizonak berrogeita hamar urte inguru izango zi
tuen; argala zen eta arropa beltza zeraman soinean. 
Bere aurpegia izan zen atentzio gehien eman zidana. 
Fun tsean horregatik ari naiz idazten ditxosozko kontu 
hau. Nerbioetatik aterako naiz halako batean, benetan! 
Beno, idatzi eta kito. Bakea betirako, Begoña.

Zimurrak zituen azalean. Sudurzuloak txikitxi
kiak, orin baten tamainakoak. Eta begiak… ene! Begi 
horiek! Arropa bezain ilunak. Beltzbeltzak. Eta irisaren 
kolorea, odolarena baino gorriagoa. Euriari begiratzen 
zion inoiz inor ikusi ez dudan era batean.

Soa niregana zuzendu aurretik, gortinaren atzean 
ezkutatu nintzen. Uste dut ez ninduela ikusi. Hala pen
tsatu nahi dut behintzat. Harrezkeroztik tentuz begira
tzen dut leihoaz bestaldera kanpoan euria ari duenean.
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Lekukoa: Aguazila

Gertakariaren data: 2005eko urriaren 24a, astelehena.

Lekukoaren oharra: 06:00etan: Tª=7 Cº ; Hezetasuna=%94.

Barrioko kasko batean bizi naiz, eraberritutako fami
liabaserrian. Herrigunetik nahiko gertu dago; hormi
goizko aldapa bat jaitsi, gaztainondo batzuen alboko 
bidetik ehun metro egin eta norabide bakarreko erre
pidera iristen naiz. Goian pentsufabrikak daude, eta 
gorago, beste herri bat. Beherantz joanez gero, kalea eta 
barrioa lotzen dituen zubia aurki daiteke.

Ez da kotxe asko ibiltzen errepide berria ireki zute
netik, kanpoaldetik joaten baita herria zeharkatu gabe. 
Variante esaten diote batzuek, saihesbide. Jakina, gure 
errepide zaharrean isiltasuna da nagusi: ez da entzuten ez 
gurpil ez motor soinurik. Are gutxiago goizeko zazpietan.

Udaletxera nindoan, goizero bezala, buzoa jantzita. 
Eskola parean errepidea gurutzatu eta zubirantz abiatu 
nintzen. Ez dago argi nahikorik bide horretan. Bi farola 
baino ez daude, ipurtargiei baino argi gutxiago dariena. 
Nik udaletxeko bileretan esan ohi dut, makina bat al
diz gainera, farola gehiago jarri behar direla; iluntzeetan 
askok ez dutela etxerako buelta eroso egiten. Baina in
guruan etxeak daudenez, ezezkoa ematen didate. Estro
pezurik ez egiteko adina ikusten da behintzat.
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Zubiraino iritsi nintzen. Ibaia nahiko beteta zi
hoan, metro bat edo bi igota azken alditik. Euria egiten 
du gogotik udazkenean.

Hantxe dago udaletxea. Eskulturaren plaza txikia 
zeharkatu, eraikinaren arkupeetan sartu eta berehala 
topa dezakezu sarrera. Plaza handiago bat ere badauka 
aurrealdean. Ezkerrean, berriz, etxeak, herriko zaha
rrenak, eta atzean ibaia eta XVII. mendeko harrizko 
zubia.

Tira ba, iritsi nintzen eskulturaren plazara eta egu
nero moduan agurtu ninduen aitonak. Jubilatuta aspal
ditik, goizero banku batean egoten da eserita. Sei eta 
erdietarako paseoa ematen du, eta ogia erosi bitartean 
hantxe gelditzen da. Behin galdetu nionean ea bazekien 
ze ordutan irekitzen zuten okindegia –zortziak eman 
arte hoztuko zela pentsatzen bainuen, ospela baita pla
za–, erantzun zidan berak nahi baino lehenago iristen 
zela ordu hori. 

—Egun on degizula –esan nion–. Freskatzen hasia 
da urria.

Beti bezala, eskuak belaunetan eta txapela buruan 
zituen. Gizon txikia zen, sendoa eta azal zurikoa. Ez 
nuen egundo jenio txarrez ikusi.

—Gaur ere, aurrena –irribarre fin batez–. Urriak 
badaki hozten gerriak. 

Gelditu gabe sartu nintzen udaletxera. Beti esaten 
zizkidan halakoak.
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Lanean aritu nintzen bederatziak arte, orduantxe 
nire lankideak deitu zidan. Hasiberria zen postuan, ni 
baino hogeita hamar urte gazteagoa, herrikoa. Kaletik 
zetorren bueltan.

—Etorri nirekin.
Ile horia, motza, orraztu gabe zeraman eta buzoaren 

mahuka jasota. Lokatzaz beteta zeuzkan oinetakoak 
zein galtzak. Eta desordutan oheratu izanaren nekeak 
moldatzen zion aurpegia.

—Nora? –esan nion.
—Etorri eta ikusi.
Lankidearen pausoak motelak dira, handiak baiti

tu zangoak eta oinak. Bizi samar joan ginen, hala ere, 
kalean behera. Bera ni baino aurreraxeago. 

Ibaiaren aldameneko ibiltokiaren bukaeran, harriz
ko zubiaren ondoan, zakarrontzi batzuk daude, kontai
nerrak, izkina batean zokoratuta, ibaiertzeko petrilaren 
eta udaletxearen paretaren kontra. Pasaldi bat eman be
har zaio leku horri, nahitaez, oso utzita dago azkenal
dian. Zorua garbitu, berdindu eta zoladura jarriko nuke 
nik; aldeetan erreten banarekin, istildu ez dadin.

—Kontuz –esan zidan, pasatzen utzi ondoren.
Han ez zuen inork zakarrik botatzen. Hiru hilabe

tean behin jasotzearekin nahikoa izaten genuen.
—Ez sartu muturra kolpetik –lankideak, serio.
Kasu ere egin nion, eta gaitz erdi! Han barrukoak 

bai baitzeukan zomorrorik inguruan. Eta hegalarien 
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azpian, zakur bat. Kanpora atera nuen hobeto ikus
teko.

—Zu iritsi baino lehenago andre bat zegoen udale
txeko atean. Ikusi nauenean histeriko jarri da. Zer ger
tatzen zitzaion galdetu, eta gaur egungo gazteria lotsaga
be hutsa dela esaten hasi zait.

Zakurrak denbora laburra zeraman hilda. Ilaje pin
toari bestelako orban gorriak ere antzematen zitzaizkion; 
lepoaldean bereziki, ebaki sakon bat zeukan lekuan.

Lankideak hizketan jarraitu zuen.
—Zer gertatzen zitzaion galdetu diot berriz, eta 

esan dit, bart, gazte batzuen zalaparta nabaritu duela 
hemen inguruan. Harrizko zubiaz bestalde, Torreko es
kaileretatik zetorrela iruditu omen zaio, eta hori ez dela 
normala. Gero, sua begiztatu du zakarrontzietan.

Ile errearen usaina zegoen. Ordea, zakurrak ez zeu
kan suaren belzturarik.

—Badaezpada ere, egunkari batzuk kiskali dituztela 
esan diot. Eta lasaitu da.

—Eskerrak ez duen ikusi –erantzun nion. 
Zaku batean bildu genuen zakurra.
—Gorde ezak furgonetan –esan nion–. Lukasek ja

kingo dik zer egin.
—Lurperatzaileak? 
—Bai. Lizarreko zuloa irekitzeko esan beharko 

zioagu. –Ulertu gabe begiratu zidan–: Kontatuko diat 
hilerrira bidean.
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