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HAURDUNALDIAK: NORENA DA ERANTZUKIZUNA?

Itzultzailea: Miren Arratibel



ASTEARTEA

Bera atera zen aurrena, ziztu batean, eta oihu bat
entzun zuen irten orduko:
–Victoria!
Osaba Joaquin ezkerraldean zegoen; hegaldiko

bidaiarien zain zeuden gizon–emakumeen arteko
beste bat. Ekipaien gelako ateak zabaldu zituztene-
an, kanpoko batzuek barrura begiratu zuten, itxaro-
naldi etsia amaitu eta itxarondako haiek hurbil ote
zeuden igarri nahian. Itxaronaldi etsia, berandutu
egin baitziren.
Ateak itxi egin ziren berriro.
Victoriak poltsa sorbaldan jarri zuen eta lasterka

abiatu zen osabarengana.
«Negarrik ez», pentsatu zuen bere artean.
Eta ez zuen negarrik egin. Lehenengo proba

gaindituta zeukan. Eztarriko korapiloa mendera-
tzea lortu zuen; elkar besarkatu eta elkarri musu
labur bat eman zioten masailean. Osaba Joaquin
zen errealitatearekiko lehenengo hartu–emana,
albistearen ondoren, minaren ondoren, ezusteko
bidaiaren ondoren, oraindik gainditu ez zuen asti-
naldiaren ondoren.
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Harrigarria zen, benetan, baina hantxe zegoen
berriro ere.
–Kaixo laztana –gizonak hitz egin zuen lehenen-

go–. Zer gertatu da?
–Batek daki! –esan zuen berak, etsita–. Ez digute

ezertxo ere esan. Ezta azalpenik txikiena –bafada
batez askatu zuen biriketan harrapatuta zuen airea–.
Lehenengo, atzeratuta zebiltzala aireko joan-eto-
rriak, gero hegaldia ez dela garaiz iritsi. Ene! Oso
berandu al da?
–Hilerrira joan beharko dugu zuzenean.
Hitz horrek ziri batek bezala ziztatu zuen. Bere

arrazoiaren erdi–erdian jo zuen. Hilerria. Bigarren
aldiz ere lortu zuen malkoei eustea. Betikotasun
guztia zeukan negar egiteko.
Orain bizkor ibili behar zuen, bestela berandutu

egingo zitzaion horretarako ere…
–Tira, goazen –osabak hartu zion poltsa.
Terminalean barrena lasterka abiatu eta kanpora

irten ziren. Aparkalekua hantxe parean zegoen.
Autoraino lasterka jarraitu zuten. Osaba Joaquin
irteerako kabinan geratu zen, eta handik minutu
batera errepidean gero eta bizkorrago zihoan autoa,
badaezpadako kontu handirik gabe. Victoriak au-
rrean galduta zuen begirada.
Osabak begi–bazterretik begiratzen ziola sumatu

zuen.
Familiako ale bitxia zen osaba, nahiz eta berari

ez zitzaion batere bitxia iruditzen. Amaren anaia
gazteena zen; tipo irekia, sinpatikoa, beti txantxetan
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ibiltzen zena. Baina bi ezkontza huts egin zituen
ordurako, 42 urte besterik ez zituen arren, eta horrek
segurtasun ezaren estigma erakarri zion. Denek gai-
tzesten zuten. Berak, berriz, miretsi egiten zuen.
Eta inoiz ez zion esaten «osaba Joaquin», Joaquin

baizik.
Haren seriotasunaren indarraz jabetu zen. Gutxi-

tan serio egoten zen gizon batengan, ezohikoa zen
halako larritasuna. Dibortzioekin ere ez zen horrela
tristatzen. Bizitzari buruzko filosofia sinple–sinplea
zuen: bizitzea da kontua.
Baina, orain, baten bat joana zen.
–Zer moduz zaude, Victoria?
Galdera madarikatua.
Nola zegoen?
–Ez dakit –esan zion, egiati.
Bakarrik, inor gabe, hain urrun.
Ez zen erantzun bat, egoera baten egiaztapena

baizik. Leihotik begiratu, eta paisaiaren eguneroko-
tasunean murgildu zen, larre lehorrei begira. Lon-
dres handik milioi bat urtera zegoen, baita landa
ingelesaren berdetasun betiereko hura ere.
Hiru eguneko txangoa Edinburgora, Erresuma

Batuan astelehena jai–eguna zela aprobetxatuz.
Askatasun eta abentura sentipen hura ezerezean gel-
ditu zitzaizkion aurkitu zutenean, beranduegi, hale-
re. Eta, halako batean, astinaldia, Londresera itzul-
tzea, presaka eta anabasa batean, burua nahastuta,
begirik bildu gabe. Gero, berriz, Espainiarako
hegaldia bilatu behar; eta, Madrilera iritsitakoan,
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etxera eramango zuenarekin elkartzea. Infernuko
katea, baina, gutxienez, ordura arte lanpetuta eta
tentsioan eduki zuena.
Orain ez zegoen aitzakiarik.
Joaquinek eskuineko besoa luzatu zuen, bera ze-

goen eserlekurantz. Masailean laztan egin zion osa-
bak, berriro arreta guztia errepideari eman aurretik,
oso azkar gidatzen ari zen–eta. Zirkulazio handia
zegoen.
–Eta gurasoak? –Victoriak listua irentsi zuen.
–Lur jota –erantzun zion egiati–. Ama ez da ohe-

tik altxatzeko ere gai izan. Katatoniko bezala dago.
Aita, badakizu, hermetikoagoa da. Barruan gordeko
du dena, eta halako batean ateratzen zaionean… Ez
dakit, maitea; hain ezustekoa eta latza izan da
dena…
–Kontatu zidaten bezala gertatu al da? –kosta

egin zitzaion galdetzea.
–Zer esan zizuten, bada?
–Hemorragia bat eragin ziola zera batek… –ezin

izan zuen hitza esan.
–Bai –baieztatu zion osabak.
Isilik gelditu zen. Begiak soro horixketan iltzatu

zituen. Minbera zuen dena: burmuina, gorputza,
arima, zentzuak… Aske, zoriontsu alde egin zuen,
azken katea hautsita. Eta, bat–batean… hantxe
zegoen berriro, Ingalaterrako egonaldia hasperen
labur bat izan balitz bezala, amets gozo batenmodu-
ko eten txiki bat.
–Ana gaixoa –bota zuen ahapeka.
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Lehen aldia zen azken orduetan, albisteak gogoa
urratu zionetik alegia, haren izena ozen esaten
zuena.
Lehen malkoa lehertu zitzaion.
Eta uhatea zabaltzea bezala izan zen. Bigarrenak

lehenengoari jarraitu zion, hark larruan utzitako
arrastoan behera, eta hunkidurak menderatu zuen
zeharo. Gero, isuri geldiezina bi begietatik, eta arna-
sestua.
Aurpegia eskuen artean ezkutatu zuen, eta ez zen

jabetu ere egin osabak autoa bide bazterrean gelditu
zuela, harik eta haren besoen besarkada estua sentitu
zuen arte.
–Bota dena –eskatu zion osabak–. Tira, egin

negar, laztana.
Ez zuen bi aldiz esan beharrik izan. Negarrez ari

zen ordurako, erdiratuta, inoiz negar egin izan ez
zuen moduan, barrena guztiz urratuta, bularraren
erdian irabiagailu bat abian jarri baliote bezala.
Negar eta negar egin zuen, samin ezezagun batek
hartuta, erabat suntsituta uzteraino eraso zion
samin batek hartuta.
–Alde… egin… nuenean… esan… zidan…!
–Hitzik ez; negarra besterik ez –esan zion Joaqui-

nek belarrira.
–Baina…
–Ixo!
Laztanak ilean, bizkarrean. Musuak buruan,

masaila bustita. Victoriak artean lotuta zeraman
segurtasun uhala. Joaquinek, berriz, askatu egin
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zuen, ilobari bere maitasuna adierazteko. Auto bat
hurbil–hurbiletik igaro zen, eta haren lastertasunak
eta hurbiltasunak harrotutako haizeak zorabioa era-
gin zien. Klaxonak urratu zuen isiltasuna, protesta
hutsal batean.
Victoriak arnasa berreskuratu zuen.
–Ondo al zaude?
Sorbaldak jaso zituen.
–Beti izan zara zu neska indartsua.
–Goazen, mesedez.
Osabak autoko erlojuari begiratu zion. Eta iloba-

ren esana egin zuen. Ez zuen berriro errepikatu nahi
izan berandu zebiltzala, ordurako alferrik zen–eta.
Ez zekien zer zen hobea: beste guztia ahaztu eta ilo-
bari lagundu, edo azken hitzorduraino eraman. Ilo-
bak haren pentsamenduei igarri bide zien.
–Hara garaiz iritsi nahi dut –esan zuen Victoriak.
Osabak autoa berriro errepidera atera, azeleragai-

lua zapaldu, eta hurrengo minutuetan, ez zuten
gehiago hitz egin; hala ere, begi–bazterretik begira-
tzen zion etengabe, ilobak tinko eta irmo eusten ote
zion egiaztatzeko–edo. Hirira hurbildu ahala, zirku-
lazioa gero eta astunagoa egin zen. Bi aldiz egon
ziren beste ibilgailu bat jo edo urratzeko zorian.
Ezin izan zuten gehiago azeleratu hilerriko saihesbi-
dea hartu arte.
Hilerrira sartutakoan, hotza sumatu zuen Victo-

riak.
Hilobi haien hotz guztia bere gorputzean.
Haietako bat izango zen Anarena, betiko.
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Ez zuten bide luzea egin, ez ziren azkar joan. Joa-
quinek bazter batean utzi zuen autoa, udazkeneko
eguzkipean, albo batean aparkatuta zeuden beste
dozena erdi bat autoren atzean. Oina lurrean jarri
orduko, osabaz erabat ahaztu zen Victoria. Lasterka
abiatu zen hurbileneko kalera; albo bietako nitxoek
beren begi zuriez begira–begira zituen. Gurutzez,
lorez, irudiz eta izen ezezagunez betetako hilarri
begiak.
Hilkutxa ikusi zuen, lehenik. Hilkutxak nitxoe-

tara igotzeko garabi txikiaren igogailuan jarrita zeu-
katen. Hirugarren mailaraino igo behar zuten.
Ordurako irekita zegoen hobia, eta aterata zituzten
hango azken egoiliarraren hondakinak, hamabost
urte lehenago hantxe ehortzitako amona Federica-
ren hondakinak. Ez zion lasterka egiteari utzi,
baina min are zorrotzagoa zuen orain, bihotzeko
mina; bihotza txiki–txiki egin behar zitzaiola ema-
ten zuen.
Zurrumurru bat entzun zen.
Norbaitek esan zuen:
–Hara, hementxe da.
Eta beste batek:
–Jainkoa… neska gaixoa.
Oraindik ez ziren agortu malkoak. Victoriak

saminezko beste katarsi bat eragin zuen. Berak ere
sumatu zituen malkoak ate joka, baina ez zen geldi-
tu hilkutxaren ondora iritsi arte. Inguruko giza itza-
len artean bat nabarmendu zen, bere aitarena.
Ez zen mugitzeko ere gai izan.
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Aitari hurbiltzen utzi zion, besarkatzen utzi
zion…
–Ikusi egin nahi dut.
–Victoria…
–Ikusi egin nahi dut.
Beste doinu batez esan zuen bigarren aldian. Ai-

tzakiarik onartzen ez zuen doinu batez. Zur noblez-
ko hilkutxari eta gaineko zilarrezko gurutzeari begi-
ra–begira gelditu zen. Baina ukabilak estutu zituen.
Gizonak zain zeuden. Kontu haren guztiaren

arduradun gorenari begiratu zioten.
Laureano Iniestak buruarekin baietz egin zuen.
Kamera geldiko irudia izan zen, nahitakoa, larria,

tentsio bizikoa. Victoriak ez zituen begiak gurutze-
tik aldendu; hantxe azpian egongo zen Anaren aur-
pegia. Kisketak kendu, eta gizonetako batek estalkia
kendu zion kutxari. Gurutzea Ana bihurtu zen
bat–batean.
Argizaria bezain zuri, begiak itxita, eder, azken

zurbiltasuna gorabehera.
Eta errugabe.
Victoria aitarengandik aldendu zen. Makurtu

egin behar izan zuen ezpainez ahizpa txikiaren
kopeta ukitu ahal izateko.
–Zaindu zaitez –isilka.
Beste bi malko jausi ziren.
Berriro hilkutxa itxi zutenerako, malkoek azken

aldiz hezetuta zegoen Anaren larrua.
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Zaratarik gabe sartu ziren. Aita lehenengo, gero
bera, eta atzetik osaba Joaquin. Ez zegoen besterik.
Hurbileko senideak baino ez. Barruan, goiko bizila-
gunarekin eta Gregoria lehengusinarekin topo egin
zuten. Lehengusina txikia, baina nahikoa. Horrela-
koetan beti gertatu ohi denez, norbait agertu ordu-
ko berriro ere negarra, besarkadak, ohiko esaldiak,
betiko topikoak. Victoriak nahiago izango zuen
korrika ihes egin eta bere gelan babestu. Ameskeria
hutsa. Heriotzak elkartu egiten zituen pertsonak,
solidario bihurtzen zituen, samin beraren partaide
edo. Elkarren beharra zuten.
Zenbat eta adintsuago, orduan eta gehiago.
–Victoria, orain bakar–bakarrik geldituko zara

–esan zuen Gregoria lehengusinak, intzirika.
–Ana gaixoa –lehertu zen goiko bizilaguna.
–Ez da bidezkoa…
Bera haserre zegoen. Oihu egin nahi zuen. Asko-

tan gertatu ohi zitzaion: amorrua zorigaitzaren
aurrean, asaldura etsipenaren aurrean, borondatea
itxaropenik ezaren aurrean.
Etxe guztiari zerion itxaropenik eza.
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Eta sekula inoiz ez zuen besterik sentituko, agian.
–Ama?
–Lo dago –erantzun zuen Gregoria lehengusi-

nak.
–Hainbeste lasaigarri eman behar izan dizkio-

te… –arrazoitu zuen goiko bizilagunak.
–Zu ere nekatuta egongo zara.
–Goserik bai? Nahi al duzu zerbait prestatzea?
–Zoaz ohera nahi baduzu…
Ez zion inori erantzun. Ama ohean lo zegoen, eta

beste haustura emozional batetik libratuko zuen
horrek. Oraingoz. Aitari begiratu zion; egongelaren
erdian zegoen, geldik, zer egin edo nora jo jakingo
ez balu bezala, eta orain alabak galbanizatzen zuen
arretaz jabetu gabe. Begirada lurrean iltzatuta zuen,
aurpegia zurbil, hiru hilabete eskas lehenago suma-
tzen ez zitzaizkion poltsak eta zimurrak. Hogei urte
zahartu zen bitarte hartan. Eta hura horrela bazego-
en, nola egongo ote zen bestea? Ama horixe besterik
ez zen izan, beti ama, beraiek jaio zirenetik. Heme-
retzi urte baino gehiago zeramatzan horrela, beraz.
Esklabo eta ama, bokazioz, erabateko arduraldia-

rekin.
Victoria pasillorantz abiatu zen, bidaia poltsa

hartuta.
–Nahi al duzu…? –saiatu zen Gregoria lehengu-

sina.
–Utz ezazue bakean –eten zuen Joaquinek.
–Tira, baina…
Berriro ere esaldia bukatu gabe.
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–Aski da –esan zien osabak, zorrotz.
Aitak, berriz, sorgor jarraitzen zuen, estatua bat

balitz bezala. Hari egin zion Victoriak azken begira-
tua. Gero, bizkarra eman zien, bere logelarainoko
bost urratsak egin zituen eta hantxe sartu zen.
Atea itxi zuenean, salbu ikusi zuen bere burua.
Nahiz eta une hartan beirazko hesi bat besterik ez

izan.
Poltsa ohe gainean utzi zuen, baina, leher eginda

zegoen arren, ez zen etzan ere egin, begiak itxi eta
gehiago ez irekitzeko beldurrez. Bere logelaren erditik
bere unibertso pertsonal txiki hari begiratu zion,
lehen egunetik –hemeretzi urte, bost hilabete eta
astebete lehenagotik–bizitoki izan zuen txoko hari.
Bere bizitza. Eta hantxe zegoen dena: liburuak apala-
tegietan, arropa armairuan, CDak, oroigarriak, eta
hormak ia hutsik, hamabitik hamazazpira bitartean
liluratuta eduki zuten mutil puska haien posterrak
kendu zituenetik. Huraxe zen askotan bere burua
seguru sentitzen zuen toki bakarra, baina poztu egin
zen toki hura behingoz atzean utzi izanaz. Bazekien
itzuliko zela, lau hilabeteren buruan, Gabonetarako.
Eta ordurako dena aldatuta egongo zen itxaropena
zeukan. Hiru hilabete lehenago, ikastera Londresera
joan zenean, inolako nostalgiarik gabe alde egin zuen,
etsipenaren eta akidurarenmugan zegoen halako alai-
tasun batez. Sekulako eginahalak egin behar izan
zituen alde egiten utz ziezaioten. Adinez nagusi izate-
ak ere ez zion askorik lagundu. Ezerk ez zuen balio.
Bera «ume» zen. Eta Ana, «txikia». Betiko leloa.
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–Londresera? Zertara, baina? Ezin al duzu ingele-
sa hemen ikasi?
–Eta zer egin behar duzu Londresen bakar–baka-

rrik?
–Atzerrian beti izaten dira arriskuak, terrorismoa

eta halakoak.
«Atzerrian».
Amak beldurra gorputzean sartuta zeraman beti,

gehiegi babesten zituen alabak eta oso itxia zen.Hiri-
tik apenas irten zen. Bidaiaren bat Madrilera edo
Bartzelonara, hondartzara udan, Sevillako Feriara,
edo Bilbora, gogoratzen ez zuen arrazoiren batenga-
tik. «Atzerritarra» zen handik berrogeita hamar kilo-
metrora jaiotako guztia.
Probintziako bere hiri txiki, itxi eta itogarri hura.
Nekearen nekez hasperen egin eta poltsa zabaldu

zuen, axolagabe, barruko gauza urriak mahai gainean
zabaldu eta gehiago zimur ez zekizkion. Beti estimatu
izan zuen ordena. Bere pentsamenduak batetik beste-
ra zebiltzan, noragabe. Londres, Edinburgo, bere bes-
te gela hura, collegekoa. Zer ordu zen begiratu zuen.
Han balego, eskolan egongo litzateke orain…
Halako batean, Anarengan ez pentsatzeko eginaha-

lak egiten ari zela jabetu zen Victoria.
Negar egin zuen, osaba Joaquinen autoan, baina

oraindik ez zion egiari aurrez aurre begiratu.
Ana, hamabost urte, bere «bihurritxoa», hala esa-

ten zion berak.
Ahizpak zera esan zion, aireportuan, alde egitera-

koan:
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–Hori da inbidia ematen didazuna! Eskerrak
bidea jorratu duzun eta niri errazagoa gertatuko zai-
dan gero joatea.
Eta joana zen, betiko.
Collegeko irudia berreskuratu zuen, bere ikaske-

tak, bere itxaropenak. Gabonak bertan ziren, eta
nahiko lan izango zuen azterketak egitera itzuli eta
denbora berreskuratzen. Gelditzeko esango zioten
haiek.
Haiek.
Nondik ote zetorkion atsekabe hura, halako frus-

trazioa? Txikitatik ezagututako mundu itxi hareki-
ko gorrotoa al zen, soilik?
Azken jantzia logelako mahai gainean utzi zuen.
Horixe zen dena.
–Nor engainatu nahian zabiltza? –esan zion bere

buruari, ozen.
Ana hilda zegoen. Ez zuen gehiago ikusiko. Eta

bere logelaz bestaldetik deika ari zitzaiola iruditzen
zitzaion. Alferrik zen haren ahotsari entzungor egi-
tea, etxeko horma guztiei itsatsitako oihartzun hura
deika ari ez balitzaio bezala egitea. Sesioak sarri iza-
ten zituzten bi ahizpek, ongi moldatzen zirelako,
hain zuzen. Sesioa eta maitasuna. Bera kanpoan
egon zen bitartean, eta debekua ezarri bazion ere,
Ana askotan ibili izango zen, seguru asko, bere
armairuan zokomiran, nahi zuen arropa guztia
«maileguan hartzeko». Hamabost urte zituen, baina
bera bezain altu zegoen, eta erabat emakumetuta.
Emakumetuta.

19



Haurdun gelditzeko lain.
–Jainkoarren… –intziri egin zuen.
Atera hurbildu, poliki–poliki zabaldu, eta zirriki-

tutik begiratu zuen. Egongelatik isiltasunaren bu-
rrunba besterik ez zetorren. Isiltasun gorgarri bat,
ezinegonez betea. Samina labanaz mozterik balego,
zerra behar izango zuten han, hain zen trinkoa etxe-
ko samina. Burua atearen zirrikitutik kanpora atera,
eta pasilloan barrena abiatu zen. Bi urrats. Anaren
logelan isil–isilik sartu zen, eta barrura sartutakoan,
atea itxi zuen berehala.
Errealitateak sekulako zartakoa eman zion.
Haren heriotzaz gero, inor ez zen gela hartan

sartu. Dena berdin–berdin zegoen, hark utzitako
moduan nonbait: hau da, nahaspilatuta. Horretan
ez zuten elkarren antzik batere. Arropa mordoilotu-
ta, institutuko liburuak pilatuta, ordenagailua, kon-
paktuak plastikozko kutxetatik kanpo, irakurgailua
zabalik eta barru guztia hautsez beteta, aldizka-
riak… Inor ez? Bai, norbait sartuko zen ahizpa janz-
teko arropen bila–edo. Hara… bitxia zen: ez zen
oroitzen ikusi zuenean zer zeraman soinean. Hilku-
txa zabaldu zutenean, ez zuen haren aurpegi zurbila
besterik ikusi. Agian bere arroparen bat jantziko zio-
ten.
Dardaratu egin zen.
Latza zen hura gabe han egotea, hura ikusi gabe,

hari entzun gabe, haren txantxez eta etorri lotsaga-
beaz barre egin gabe. Vicky serioa eta Ana eroa. Tan-
demmoduko bat zen. Tandem zoragarri bat.
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Ana ederra baitzen, aingeru bat, bera baino askoz
ere politagoa, harmoniaz betea, gozoa, gorputz lora-
tu berri eta erabat orekatsua zuen.
–Zergatik? –galdetu zion isiltasunari.
Ohean eseri zen, belaunak okertu zitzaizkiolako,

eta bere burua besarkatu zuen, hotzikara bat senti-
tuta. Une batetik bestera gelan sartzen ikusiko zuen
itxaropena zeukan, gelan sartu eta galderaz josiko
zuen itxaropena: ea Londresko mutilak nolakoak
ziren, ea mutiletan egin zuen, ea…
Halako batean, atea zabaldu zen.
Berriro negarrez hasteko zorian zegoen, baina

zaratak saminaren erasoa eta sentimenak izoztu
zituen. Bihotza gelditu egin zitzaion.
Ez zen Ana. Aita zen.
Begirada ilun bat gurutzatu zuten. Galdera

absurdorik ez. Biek zekiten zertan ari ziren han,
agian betiko ixtera zihoazen toki hartan. Laureano
Iniesta berari beste ezeri begiratzen saiatu zen. Vic-
toria zain gelditu zen, baina oso ongi zekien zer
esango zion.
–Amak ikusi egin nahi zaitu.
Alaba bakarra gelditzen zitzaion, eta ez zegoen

bere eginbeharra alde batera utzaraziko zion lasaiga-
rririk.
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ASTEAZKENA
3

Begiak zabaldu, eta barruko ilunak kanpoko argiari
tartea egin zion.
Eta amets gaiztoak errealitate gaiztoarekin bat

egin zuen.
Victoriak arnasa berreskuratu zuen, mugitu

gabe, ezinegon hondarrak asaldatuta, artean. Begiak
itxi–ireki zituen, leihotik sartzen zen argitasunaren
intentsitatera egokitzeko, eta beheko ezpainari kosk
egin zion.
Amets gaiztoa, loa. Loa, amets gaiztoa.
Bere logelan zen, bere etxean.
Eta Ana hilda zegoen.
Obsesioak goitik behera urratu zion barrena.

Hala ere, bere gorputza bitan erdibituta balu bezala
sentitzen zuen ordurako. Gorputzaren erdi bat oso
gaizki sentitzen zen, abailduta zegoen, erabat lur
jota; eta beste erdia, berriz, haserre, gero eta sutuago
sentitzen zuen, baina ez zekien zergatik. Bigarren
erdi horrek Anari hiltzearen errua botako balio
bezala zen. Harengatik zegoen bera etxean.
Oraindik okerrago sentitu zen.
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Ohean gelditu zen. Jaiki eta bere logelako lau
hormen babesetik irteteko beldurrez zegoen. Ateaz
beste aldean zeuden haiek, aita eta ama, ahizpak
utzitako hutsunea, galera latz hura ordurako beren
barruan eragiten hasia zen izua. Sakonune batean
flotatzen ari ziren, eta bukaerarako sumendi bihur
zitekeen egoera hura. Bereziki bera lehertuz gero.
Bezperan amari entzundakoak zebilzkion gogoan

bueltaka.
–Zu bakarrik gelditzen zara.
–Ez, ama. Hori ez da egia. Ana gure bizitzaren

parte izango da beti.
–Baina joan egin da, eta orain…
–Biengatik bizi beharko dut, ez?
–Zergatik esaten duzu hori…?
–Zu ari zara hitzerdika hori esaten, ama.
–Mesedez…
–Tira, lasaitu zaitez, ados? Denak gaude gaizki,

eta ez da berriketarako garaia.
–Eman besarkada bat.
Besarkada, malkoak, katea.
Lepoaren inguruan berriro nola lotzen zion

sumatu zuen.
Nahiago izan zuen isilik gelditu.
«Guraso batek ez luke inoiz seme–alabarik ehor-

tzi behar» esaldia irakurri edo entzuna zuen noiz-
bait. Itxuraz, ulertu zuen, baina ordura arte ez zuen
jakin esaldi hark benetan zer esan nahi zuen. Natu-
raz kontrakoa zen. Baina gupidari amore ematen
bazion, dena lehen bezalaxe izango zen, eta agian
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etsi ere egingo zuen, alaba gisa zegozkion ustezko
eginbeharren eta bere buruarekiko eta bizitzarekiko
zituen betebeharren zurrunbiloan galduta. Berak
aukeratutako bizitzarekiko betebehar batzuk zituen.
Agian hortik jaio zitzaion amorru mutu hura, bula-
rretik irten nahian borrokan zebilen oihua. Hain
bidegabea zen dena: Anaren heriotza, denboran
atzera egin beharra.
Hain zegoen amorratuta…
Eta inork ez zuen gertatutakoaz ezertxo ere esa-

ten. Oraingoz.
Ana haurdun. Ana abortu baten ondorioz hila.
Sinestezina zen benetan…
Izara baztertu, eta zutitu egin zen, bat–bateko

susperraldi batek jota. Leihora hurbildu, eta parez
pare zabaldu zuen. Eguraldi hotza zegoen, baina
atsegina; eguzki epela iragarpenez gainezka zeto-
rren. Etxean oso altu jartzen zuten beti berogailua.
Eta ez zuen leihoa irekitzearekin etsi. Balkoi txikira
ematen zuten ateak ere zabaldu zituen. Helduena
izatearen pribilegioak. Berak hartu zuen logelarik
onena. Edo, hobeto esateko, gurasoek berari eman
zioten jaiotzean. Balkoi hura mundura begiratzeko
begi baten modukoa zen.
Baina inguruko etxeak besterik ez ziren ikusten

handik, teilatuak; teila lurkarak, hezetasunez edo
lirdingaz, lizunez eta han–hemenka jaiotzen ziren
belarrez zikinduak. Eta beherago, leihoak eta bal-
koiak, kalea. Eta gorago, urrunean, lur marroixka,
bere ingurua zein murritza zen gogorarazten ziona.
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Londresen bizitzea, izengabetasunean bizitzea,
bere lehenengo esperientzia handia izan zen; are
gehiago kalera irten eta jendearen erdia agurtu
behar ez izatea, han ez baitzuen inork ezagutzen. Bat
gehiago zen milioika biztanleko hiri handi batean.
Sorterrian, ordea, horixe zen zaila: oharkabean ibil-
tzea, auzoan, bederen. Hiriko guztiak futbol zelai
ertain batean kabitzen ziren. Zoragarria.
–Hementxe jaioak gara, ordea, onerako nahiz

txarrerako –esaten zion Anak–. Zergatik gorroto
duzu leku hau?
–Itolarria eragiten didalako, eta mundua toki

askotan arnasa hartu ahal izateko bezain handia dela
iruditzen zaidalako. Eta aske izateko premia dudala-
ko, eta hemen ezin izango dudalako inoiz halako
askatasunik sentitu.
–Nola dakizu?
Bazekien. Eta, funtsean, Ana ere bera bezalako-

xea zen.
Denbora.
Anari betikotasun guztia gelditzen zitzaion.
Berriro ere masokismoa erasoan. Gorroto zuen.

Balkoira irten zen, eta haizearen laztan leunak nola
inguratzen zuen eta bere ile beltza nola astintzen
zuen sumatu zuen. Haize freskoak hasperen egina-
razi eta begiak itxiarazi zizkion. Behean, kalean,
pazientzia gutxiko norbaitek autoaren bozina jo
zuen. Ukondoak burdinazko baranda ilunean ber-
matu, eta halaxe gelditu zen segundo batzuetan,
mugitu gabe. Uharte bat.
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Lilura bat.
–Egun on, Vicky.
Txikitan, atsegin zuen. Vicky. Baina hama-

lau–hamabost urterekin, ez zen ongi oroitzen, Vic-
toria deitzea nahiago izaten hasi zen. Baina Vicky
esaten ohitura zeuden haiei guztiei zail egiten zi-
tzaien izena aldatzea; hori zen txarrena.
Hantxe zegoenMagdalena andrea, balkoia berea-

ren hiru bat metrora zuen bizilaguna, adi–adi.
Agian, ez zen halabeharra izango, gainera.
–Kaixo –kanpora irten izana damutu zitzaion.
–Zer moduz, neska?
–Ongi.
Emakume zintzoa zen, baina han inguruko guz-

tiek bezala, ez zeukan txutxumutxuka aritu beste
egitekorik. Mundu txikia zuten benetan. Emaku-
me haietako bakar batek ere ez zuen lanik egiten.
Emakume haietako bakar batek ere ez zuen bizi
bizitza propiorik, senarrena eta seme–alabena bai-
zik. Ilobena ere bai, agian. Eta, antza, ez zitzaien
asko axola. Beren etxea, beren eskailera, beren
auzoa. Egunez egun, astez aste, hilabetez hilabete,
urtez urte, bizitza badoala ikusiz, besterik gabe.
Inolako erreakziorik ez. Esaerak. «Jainkoak emana,
Jainkoak kendu», «Zer egingo diogu, bada!», «Den-
bora aurrera doala!», «Atzo uda betea, eta dagoene-
ko bertan ditugu Gabonak». Osasuna zen garran-
tzizkoena. Baina denak ziren kexu. Eta esaera
gehiago. «Urteek ez dute barkatzen», «Seme–alabak
ongi utziz gero, behintzat, gaitz erdi», «Gure Puri
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ezkonduko balitz…; izan ere, ikusitakoak ikusi-
ta…», «Gure Sebas hau ikasle fina da, baina, ba-
tzuetan, hutsa behar du arreta galtzeko», «Zenbat
garestitu den dena!».
–Badakizu, zerbait behar izanez gero…
–Eskerrik asko, Magdalena andrea.
–Eskerrak hemen zaudela. Amak zure behar han-

dia izango du orain.
Londreseko nire egonaldiaz luze eta zabal hitz

egin zuen jendeak. Amak ez zuen atsekabea ezkuta-
tu. Inori ez zion ezkutatu. Herriko prentsan iragar-
kia jartzea besterik ez zuen falta. Nola liteke neska
zintzo, ondradu eta txukun bat Londresa joatea,
«ikastera?».
–Deika ari zaizkit –gezurretan, atzera begira–.

Barkatu.
–Zoaz, bada.
–Gero arte.
Ateak eta leihoa itxi zituen. Gero, dardaratu egin

zen. Kanpoko freskotasunaren eta barruko beroaren
arteko aldeak doministiku eginarazi zion. Eskua
sudurretik pasatu zuen, eta kanpora begira jarraitu
zuen, baina leiho orpoan bermatuta. Berria hiriko
bazter guztietara iritsi bazen –eta ez zen harritzekoa
izango hala izatea–, ezagun guztiek jakingo zuten
itzuli zela. Logika hutsa.
Baita hark ere.
Noizbait aurre egin beharko zion…
–Eta benetan hura ikusteko gogoa bazenu? –hitz

egin zion ozen, berriro ere, bere buruari.
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Zergatik ez? Ez zuten hautsi, ez zuten sesiorik
izan, ez zioten elkarri «inoiz arte» esan. Beharra bes-
terik ez zen izan. Bere beharra.
Bi mundu bateraezin.
Logelatik atera beharra zeukan, kementsua izan

behar zuen. Ez zen umetxo bat. Emakume bat bai-
zik. Etxeaz, amaz, aitaz arduratu behar zuen. Han
zegoen bitartean, behintzat. Azterketa egitera Lon-
dresera itzuli aurretik, behintzat; izan ere, ez zegoen
bere aukera alferrik galtzeko prest. Hartuta zeukan
erabakia. Gabonetarako itzuliko zen. Gabonik triste
eta mingarrienetarako.
Anaren heriotzak bere etorkizuna zaputz ziezaion

utziz gero…
Halako batean, berekoi ikusi zuen bere burua.
–Zure defentsa bakarra da –ukabilak estutu

zituen–. Ez da zeurekoikeria, biziraupena baizik.
Irten, komunera joan, jantzi eta ahal zuena egi-

ten saiatuko zen, aitarekin eta amarekin. Egia zen:
orain bakar–bakarrik zegoela zen egia bakarra.
Bakarrik.
Logelako atea ireki, eta irten egin zen.
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Adore eman zion haren ahotsa entzuteak. Ahots
irekia, argia. Londrestik telefonoz deitzea, abantai-
lak abantaila, garesti ateratzen zen. Eta bizirik irau-
teko ezinbestekoa zuen dirua. Horixe zen aitak
hainbat sesioren ondoren ezarritako baldintza: ikas-
ketak bai, luxurik ez. Sekulako lanak ematen ziz-
kion edozertan orduka jardun eta bizibidea doi–doi
ateratzeak.
–Kaixo, Carol.
–Victoria! –izugarri poztu zen, baina egoeraren

balaztak barearazi zuen–. Zer moduz zaude?
–Bada, pentsa.
–Sekulako jipoia, ez?
–Horixe.
Carolek lau anai–arreba zituen. Bera zen gazteena.
–Noiz iritsi zara?
–Atzo, hiletarako doi–doi. Ikusteko ere betarik

gabe ia…
–Hain larri ibili al zinen?
–Edinburgon nenbilen, txango batean. Berandu

harrapatu ninduten, eta kostata, aitak, gauzak eskatu
eta eskatu, txakurrenak bota zituen arren. Eskerrak
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osaba Joaquin lasaiago zegoen, eta nirekin hitz egin
eta gauzak pixka bat antolatzerik izan zuen. Arrapa-
ladan ibili behar izan nuen, Londresera itzuli, Lon-
dres–Madril hegaldi bat topatu, eta gero beste bat,
Madrildik hona etortzeko. Hori nahikoa ez, eta de-
netik izan genuen: atzerapena, berandutzea… Nire
onetik atera ninduten.
–Jakina.
–Atzo ezin izan nizun deitu.
–Pentsatzen dut, lasai. Zer moduz aurkitu dituzu?
–Bada, pentsa. Oso gaizki.
–Nik ez nuen deitu ere egin nahi izan.
–Ulertzen dut.
–Nondik ari zara?
–Etxetik. Presaka eta muturka ibili, eta mugiko-

rra han ahaztuta etorri naiz. Edo galdu egingo zitzai-
dan, auskalo; ea agertzen den, horixe besterik ez
nuen behar–eta. Hala ere, nire logelatik ari naiz,
haririk gabekoarekin.
–Elkar ikusiko dugu?
–Noski.
–Luzerako etorri al zara?
–Laster itzuli beharko dut; bestela, akabo azter-

ketak.
–Kostako zaizu, bada, amarekin.
–Zer uste duzu? Ez dakidala nik ere? –hasperen

egin zuen.
–Lur jota egongo da, eta zera nahiko du…
–Ez naiz derrigortuta hemen geldituko, eta da-

goeneko jakinaren gainean behar lukete. Amak uste

32



badu orain, gertatu denagatik, kontuak bestela izan-
go direla… –berak ere amaitu gabe utzi zuen esaldia.
Isilunea gertatu zen.
Gero, galdera.
–Ba al zenekien Ana haurdun zegoela?
–Arrastorik ez.
–Aizu, ez zen neska buruarin bat.
–Badakit.
–Edonori gerta dakiokeela garbi dago, beraz.
–Ezin dut ulertu.
–Ezta nik ere.
–Beti esaten zuen babesik gabeko maitasuna ero

burugabeen kontua zela, eta hala ibiltzen zirenek
merezi zutela edozer gertatzea.
–Batzuetan preserbatiboak huts egiten du.
–Baliteke hori izatea –aitortu zuen Victoriak,

baina batere segurtasunik gabe.
Caroli buruan bueltaka beste galdera bat zebil-

kiola baina ez zela galdera hura egitera ausartzen
sumatu zuen. Ez zuen gaia berak atera nahi izan.
Horixe baitzen okerrena, kontu hartan guztian gau-
zarik desatseginena. Eta ez zeukan egiaren arrastorik
ere. Beraz, ez zen harritu lagunak galderaren ordez
beste izen hura bota izanaz.
–Eta Jairo?
–Zer du Jairok? –zurrun, Victoriak.
–Egon al zara berarekin?
–Ez.
–Deitu, behintzat, egingo zenion…
–Ezta hori ere.
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–Nolatan?
–Bada, ez dakit –zalantzazko keinua egin zuen–.

Une honetan, ez nago ezertaz seguru. Gabonetan
itzultzekoa nintzen, eta begira non nagoen, ezuste-
an. Ez dakit une egokia den ere, Anarenaren ondo-
ren, ez dakit zer esango diodan.
–Ez diozu ezer esan behar; zuk, deitu, eta agurtu.

Nik uste dut hori dela naturalena. Ez zineten hase-
rretu eta ez zenuten eduki sesiorik.
–Ez, baina alde egin nuen.
–Berak ulertu zuen, ordea.
–Baina alde egin nuen, halere –berriz ere Victo-

riak–. Orain, itzuli, eta zer egin behar dut? Berriz
alde egin aurretik kontsola nazan deitu? Nahiko
gogorra izan zen orain hiru hilabetekoa.
–Ezin zara ezkutuka ibili. Berak deituko dizu

azkenean, eta hobe lehenengo pausoa zerorrek ema-
tea.
–Zergatik deitu ote dizut…
–Zure kontzientziako harra bezala naizelako

–bota zion Carolek–. Hara, hor zehar dabilen mutil
sano bakarretakoa izango da, eta zuk jaramonik egin
nahi ez.
–Nik ez nuen baztertu. Baina ezin nuen hemen

gelditu eta amore eman.
–Ez al didazu galdetu behar zer moduz dabilen

ere?
Debekatuta Jairori buruz hitz egitea, gutunetan

nahiz telefonoz. Horretan gelditu ziren berak alde
egin zuenean. Orain, dena aldatuta zegoen. Dena.
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–Zer moduz dabil?
–Zutaz maiteminduta jarraitzen du, eta Gabon

Gaueko oilo lumatua baino goibelago dabil.
–Carmenekin zebilela uste nuen.
–Horrekin? Ezagutuko ez bazenu bezala! Ez du

hain gustu txarra, gizajoak.
–Bera atzetik zebilkion, eta mutilek, badakizu,

beren burua bakarrik ikusi orduko, aprobetxatu egi-
ten dute…
–Nahikoa dugu! –isilarazi zuen lagunak–. Barka-

tu egingo dizut, badakidalako nola zauden.
–Zuk ere gustukoa zenuen.
–Bai, herriko nesken erdiak, hara bestea! Baina

ongi esan duzu: gustukoa nuen. Beraz, zaude lasai.
–Aizu, ni…
Itxurakeriatan aritu zen, eta sumatu egin zi-

tzaion. Nola edo hala ihes egin nahi zion kontu hari,
eta ezin zuen. Eragingaitza izan nahi zuen, eta gogo-
rra, eta indartsua, eta…
Pixkanaka–pixkanaka bestera barrena nola birrin-

tzen ari zitzaion sumatzen zuen, harea bihurtzen ari
zen.
–Batzuetan, zaplazteko ederrak emango nizkizu-

ke.
Ez zuen ezer esan.
Berriz ere isilunea, luzea, segundo batzuk, eta

Carolek berreskuratu egin zuen airean gelditutako
galdera hura. Hura zen berari galdera egin ziezaio-
keen bakarra. Lagun minak ziren–eta. Betirako
lagunak.
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–Aizu, Anari buruz esan duten guztia…
–Egia da –esan zuen arrapaladan, lagunak etena

egin zuela ikusita.
–Latza, ez?
–Izugarria.
–Eta hemen, halako hiri txiki batean… Denek

izango dute zer esana.
–Nik abortuarena besterik ez dakit, hori besterik

ez. Osabak egia esan zidan. Hemorragiarena esan
zuenean, galdetu egin nion…Baina hemen inork ez
dio gaiari heldu oraindik.
–Ezta helduko ere. Nork? Zuen amak? Ana,

hamabost urterekin haurdun, eta abortatzen. Ene
Jainkoa!
–Ikusi al zenuen ahizpa inoiz norbaitekin?
–Ez ginen giro berean ibiltzen, badakizu.
–Kalean diot, gauren batean–edo…
–Ez, inoiz ez.
–Nik alde egin nuenean, behintzat, ez zebilen

inorekin; horretaz seguru nago.
–Nork ez du burua galdu, ez hiru hilabetetan,

baizik eta hiru astetan, edo hiru egunean. Zer esan-
go dizut nik! –txantxa egin nahian, Carolek.
–Ni ez naiz, bada, horrela geldituko.
–Zer egingo duzu?
–Galdetu.
–Benetan?
–Bai.
–Nori?
Carolen harridura bene–benetakoa zen.
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–Bada, ez dakit, baina… Aitaren bat egongo da,
ez? Eta nonbaitetik aterako zuen hura egiteko dirua
ere… –dardaratu egin zen bere burua horrela hitz
egiten entzunda.–Ezin dut etxean gelditu nahi ezer
egin gabe, ulertzen? Zer gertatu zen eta zergatik egin
zuen jakin beharra daukat.
–Ez zizun ezer aipatu gutunetan edo telefonoz?
–Telefonoz, ezta erotuta ere, norbaitek entzun

zezakeela jakinik. Eta gutunetan… Ez, ezta norbai-
tekin zebilenik ere. Amak horrelako gutun bat
harrapatuz gero, akabo! Gogoan izan amak irakurri
egiten zidalako utzi behar izan niola nik ere egune-
rokoa idazteari.
–Eta zer lortuko duzu horrela…?
Ez zion bukatzen utzi.
–Carol, ez dakit, baina zerbait egin beharra dau-

kat, ados? Nire ahizpa zen, biziki maite nuen, eta
orain ez dago hemen. Beharbada, gehien behar nin-
duenean huts egin nion.
–Ez ezazu halakorik esan.
–Hara, oraintxe ez dakit… –malkoen indarra

sumatu zuen berriro ere, arrapaladan zetozen bere
emozio hautsien jariotik.
–Ez zara munduaren zilborra. Bakoitzak bere

bizitza du, eta norbera da norberaren bizitzaren
erantzule. Ez ahal duzu amaituko amak nahi lukeen
bezala!
–Zer gertatu zitzaion eta zergatik egin zuen jaki-

teko premia dut –errepikatu zuen, mantso–mantso,
libre zuen eskuaz buruari helduz–. Ez dakit nola
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esan… –listua irentsi zuen, hitz egokia aurkitu ezi-
nik, azalpen egokia aurkitu ezinik.
Beti jarraitu izan zion bere senari. Huraxe zuen

armarik onena.
Eta aurrera jarraitzeko esaten zion orain.
Baina ez zekien nondik hasi ere.
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