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XVI. Peru Abarka Album lehiaketa, 2022

erein



Gauzak asteazkenetan heltzen ziren 
herrira. Posta, aldizkariak, mertzeriako 
begiztak edo supermerkatuko galletak, 
berdin zion. Zerbait nahi bazenuen 
itxaron beharra zegoen, hirian ez bezala. 

Ez larritu, emango zizuten aditzera, zu 
jaio aurretiko antolamendu naturala da, 
herriko kaleak eliza dagoen muinoaren 
inguruan lerrotuta dauden bezalaxe, 
ortzimugaraino landak eta gari-soroak 
ikus ditzakezun modu bertsuan.





Onartu eta moldatu, ez zegoen besterik. 
Zure sendian ere berdin egin zuten. 
Hazi ahala, ordea, bestelako ahotsak 
mamituko ziren zure baitan: berandu 
zabiltza, ments duzu hura eta bestea, 
urrats bat atzetik ibiliko zara ezer egin 
ezean. Doinu errepikakorra da, korrika 
egitera bultzatzen zaituena. Leun 
hasieran, trostan ondoren, burua galduta 
azkenerako. 







San Juan gau hura ere asteazken 
batez heldu zen. Urteroko ohikeria 
izanagatik, jendeak pozarren hartu zituen 
atontze lanak: patroiari dirdira atera 
gizonen bizkarrean kalera aurkezgarri 
irten zedin; soro bat edo beste segatu 
autotxokeentzako lekua egiteko; leiho 
batetik bestera koloretako girlandak 
zintzilikatu. Halaxe maskaratzen genuen 
herria, oroituko duzu, festek iraun 
bitartean. Herri osoari bezala, zuri ere 
saihetsezina zitzaizun sabelaldeko zirrara 
hari itzuri egitea. 

Azken eskola egunei, gainera, udako 
lehen izpien epela gehitu behar zitzaien. 
Lasai zebilen umerik ez zen, eta nekez 
sosegatuko zuen inor maistrak, zer eta 
oporretarako urtero-urtero zerabiltzan 
aholkuak zerrendatuta: etxean lagundu, 
gaiztakeriarik ez egin, asko irakurri. 

Zeren aurten bai, tematzen zen Marisa, 
aurten liburutegi ibiltaria izango duzue; 
asteazkenero kamioi bat etorriko zaizue 
liburuak maileguan eskaintzen; beraz,  
ez dut aitzakiarik nahi irailean. 

Begiak itxi eta Marisa agertuko zaizu 
ziur, urkia bezain luze eta argal, beltz 
kizkurrak eta kantari boza, arbelean 
lezioak aletzen. Behin ahoskatuta, 
gorde balezakete hitzek maistrak adina 
kemenik! 








