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Larraitzi, Garaziri eta Enarari



Fiction is the truth inside the lie.
STEPHEN KING
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MATXUPITXU

Yessiri

Fabianek berokia ondo lotu du Santa Maria elizatik
atera bezain pronto. Barruan hotzak egon da, baina,

behin elizatik atera ondoren, zainak izoztu beharrean su-
matu ditu. Etxera joango litzateke lehenengo autobusean,
zopa bero-bero bat hartuko luke gustura, edo salda bat, An-
donik halaxe esaten baitzion zopari, salda apur bat hezu-
rretarainoko hotza uxatzeko, zerbait beroa sartu gorpu-
tzean eta tregua txiki bat eman hotzari, 2006ko abenduan
Nikaraguatik atera zen unean bertan sentitzen hasi eta Eu-
ropara ailegatzeaz batera kronikoa bihurtu zitzaion hotz ho-
rri. Baina hala ere, han geratu da zain, elizatik at, txanoa bu-
ruan eta bufanda lepoan. Bere hirugarren hileta elizkizuna
da orain bost urte atlantikoa zeharkatu zuenetik eta dago-
eneko ikasi du badirela beste modu batzuk hildakoak agur-
tzeko. Lehenengo aldian –Madrilen lanean hasi eta handik
hilabete pare batera zendu zen zaintzen zuen agurea–, seko
harrituta geratu zen jakin zuenean hildakoak beilatoki hits
batean pasatu behar zuela gaua, ez zela inor geratuko han,
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gorpuaren ondoan, lurperatu aurretiko azken orduak ba-
kardadean emango zituela. Zein ezberdina zen bizitza Eu-
ropan, hain ezberdina non heriotzari ere eragiten zion, eta
hildakoak etxean beharrean beilatoki garbi eta higieniko
batean hartzen zuen atseden senideek ondoko gela batean
adiskideen bisitak hartzen zituzten bitartean. Bere herrian,
ordea, ezberdina da heriotza eta ez, soilik, askoz ere gazteago
hiltzeko ohitura ekonomikoa dutelako. Los Limones-en,
bere herrian alegia, hildakoa bere ohean etzango dute eta hala
senideek nola adiskideek etxean bertan esango diote agur.
Etxeko patioan elkartuko dira eta orduak emango dituzte,
zurrutean, negarrez, solasean, nork bere erara agurtzen baitu
hildakoa, nork ondoen dakien gisara, bizitzan nola, hala jo-
katzen baitu gizakiak heriotzan. Gero Somotillo-ko apaiza
hurbilduko da etxera, eta etxean bertan goxatuko ditu seni-
deen arimak. Non hobeto hildakoaz jarduteko bere etxean
baino? Eta gero norbait arduratuko da furgoneta handi bat
lortzeaz, pick up zahar bat, eginkizuna amaitu ostean, hile-
rrian bertan geratzea eskertuko lukeen kamioi kalamastra
txiki bat, hileta-autoek ez baitute Los Limones-eko hilerri-
rako errepidea ezagutzen. Ezta Somotillo-ko hilerrirakoa
ere. Eta prozesioan abiatuko dira denak, mantso, laua izan
arren hilerrirako bidea malkartsua baita, hildakoaren atzetik
apaiza, apaizaren atzetik hildakoaren emaztea edota senarra,
hauen atzetik seme-alabak, anai-arrebak, osaba-izebak, le-
hengusu-lehengusinak, eta azkenik herria, lagunak –baita
etsaiak ere– zein ezagunak.

Inork ez du huts egingo.
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Fabianek ere ez.
Horrexegatik geratu da elizatik at, Melissaren etxean

berriro hartu duen logelarako bidean gusturago balego ere,
Fabian geratu egin da. Bigarren hiletan ikasi zuen han geratu
behar zuela, hileta elizkizuna bukatu denetik hamar bat mi-
nutu igaro badira ere. Jendeak seme-alabengana hurbildu be-
har du, hitz goxo pare bat esan, musu pare bat eman, bos-
tekoa eman, eta jarraian etorkizunaz hitz egin, eguraldiaz,
futbolaz, bizitzak aurrera jarraitzen duelako poza helarazi
triste daudenei, eta behin joan dena agurtu ostean, aspaldian
ikusi gabekoak agurtu behar dira, hilda gero salda bero, ea
hurrengoan bestelako egoera batean ikusten dugun elkar, afa-
ritxo bat egin behar diagu, lehengoan ikusi nitian hire ume-
txoak, handitzen ari ditun, eta gu zahartzen ari gaitun.

Hotz egiten du hemen eta goazen txikito bana har-
tzera.

Hilda gero, salda bero.
Horixe nahi luke Fabianek, salda bero apur bat hotza

uxatzeko. Haatik, oraindik ez da bere txanda. Azken batean,
Fabian ez da senide bat. Andoni Larburu azken bi urtean
zaindu zuen matxupitxua baino ez da Fabian. Lagunek, eza-
gunek, bizilagunek, lehentasuna dute senideengana hurbil-
tzeko garaian, bizitza honetan garrantzitsua da jakitea zein
den zure tokia eta Fabianek aspaldian ikasi zuen hainbeste.
Eta pixkana-pixkana Santa Maria elizako sarrera husten hasi
da, eta Fabian ere pixkana-pixkana hurbildu da Andoniren
semearengana, Mikel Larbururengana. Txanoa erantzi du.

–Lagun nauzu atsekabean, Mikel.
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Mikel Larburuk eskerrak eman dizkio Fabiani, boste-
koarekin batera.

–Bagenekien gertatuko zela baina, hala ere, inoiz ez da
samurra aitari agur esatea.

Fabianek baietz esan du buruaz. Inoiz ez da samurra
aitari agur esatea, Fabianek badaki horrenbeste. Andoniren
falta sumatuko duela esan dio semeari eta bere hitzak to-
lesgabeak dira, tranparik gabekoak, benetakoak. Egia da
–pisu-kideek zein herrikideek behin baino gehiagotan go-
gorarazi diote Andoniren heriotzaren berri izan dutene-
tik– lanik gabe geratu dela, eta gauzak izugarri aldatu direla
krisia dela eta ez dela, baina horrek ez du gehiegi kezkatzen
orain. Azken batean, Fabian matxupitxu bat da, etorkin ni-
karaguar bat, eta asko dira Europa zaharreko europar za-
harrek egin nahi ez dituzten lanak. Eta balantza batean ja-
rriz gero, askoz ere pisutsuagoa litzateke lagun bat galdu
duelako sentimendua lanik gabeko balizko bolada baten
kezka baino.

Benetako estimua baitzion Andoniri.
–Zerbait behar baduzu –esan dio Mikel Larburuk–,

nik zer dakit, gomendiozko gutun bat, kontakturen bat, edo-
zein gauza, nahi duzuna, eskatu besterik ez duzu egin behar.
Azken bi urte hauetan zu izan zara aitarekin denbora gehien
pasatu duena eta oso pozik zegoen zurekin, beraz, badakizu,
nahi duzuna…, esan gabe doa hil honi dagokion soldata oso-
rik jasoko duzula…

Fabianek hitzak eskertu dizkio, bai eta kontuan har-
tuko dituela ere esan, baina moldatuko dela erantsi dio.
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Guztira, hogeita sei hilabete joan dira 2009ko irailean An-
doni zaintzen hasi zenetik.

Oroitzapen asko. Gehiegi.
Onerako zein txarrerako, gehiegi.
Gustura asko askatuko luke eztarria estutzen dion ito-

larria. Fabianek bezero bat galdu du, lanpostu bat, baina
baita lagun bat ere. Gustura asko hitz egingo luke Mikele-
kin bere aitaz. Bere heriotzaz, eta batez ere, bere bizitzaz. Ha-
atik, Fabianek badaki ez dela unea ezta tokia ere. Ziurrenik
ez da inoiz izango. Horixe, bera bezalakoen patua. Ikusi, en-
tzun eta gorde. Inork Andoni epaitzekotan, Jaungoikoak
epaitu beharko du. Fabianek ez.

Fabianek, ikusi, entzun eta gorde. Ikusi, entzun eta
garbitu. Ikusi, entzun eta, larunbatetan, lana bukatutakoan,
mozkortu. Sentimendurik ez matxupitxuentzat.

–Ahaztu baino lehen, Fabian. Aitak zerbait utzi du zu-
retzat. Pasa zaitez etxetik datorren astean… ados?

Fabianek baietz erantzun dio Mikeli, datorren astean
pasatuko dela etxetik, apur bat harrituta, ez baitu oso ondo
ulertzen nola Andonik utzi ahal izan zuen ezer prest bat-ba-
teko buruko isuri bat izan ostean, baina Andoni sorpresaz be-
teriko gizona baitzen, Fabianek baietz erantzun dio, etxetik
pasatuko dela. Eta txanoa berriro jantzi ostean bulebarrerantz
abiatu da, autobus geltokirantz, hotzak akabatzen, etxean
hartuko duen salda beroaren lurrunak xaxaturik.

Fabian atari automatikoaren ondoko txartelei begira geratu
zen. Hura zen orritxo batean idatzita zeukan helbidea eta
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hura zen zenbakia; Igentea kalea lau, udaletxearen atzealdeko
atearen parean bertan, lehenengo solairua. Hura zen eraikina,
bai, baina ez zen, ezta gutxiago ere, Fabianek espero zuena.
Agure bakarti bat espero zuen, bakarrik bizitzeko arazoak zi-
tuen agure zimeldu bat. Alaba lanpetu eta kezkatu bat ere es-
pero zuen, alabak izaten baitira gehienetan horrelako gauzez
arduratzen direnak, eginbeharrekoen nondik norakoak azal-
duko zion alaba bat, edo bestela, soldataz galdetuko zion
seme burusoil bat, aitonaz arduratuko den etorkinaren piura
aztertuko zuen biloba gazte bat. Baina lehenengo solairuari
zegokion txartelak “Larrea eta Larburu abokatuak” zioen, eta
Fabiani gehiegizkoa iruditu zitzaion, baita europar zaputz
hauentzat ere, aitonaren kontuak abokatuen eskuetan uztea.
Hura ez zen, inola ere, parte onekoa, eta, kezkaturik, tele-
fonoz hots egin zionMelissa pisu-kideari, ea helbide hura zu-
zena ote zen galdetzeko. Azken batean, Melissaren alabaren
eskolako ikaskide baten ama baten bidez iritsi zitzaion es-
kaintza hura, agure zahar bat zaintzeko gizonezko baten
bila ari zirelako kontu hura, eta hainbeste bitartekari egonik,
ez zen inola ere pentsaezina daturen bat oker egotea.

Haatik, dena behar bezala zegoen eta huraxe zen hel-
bidea, Melissak hala baieztatu zion, Igentea kalea lau, uda-
letxearen atzealdeko atearen parean bertan, lehenengo so-
lairua. Eta txirrina jotzeko beldurrik gabe. Eta Mikelen
galde egiteko.

Galderarik egin gabe zabaldu zioten atariko atea.
Eta Fabianek mantso igo zituen lehenengo solairurako

eskailerak, beldurrik gabe Melissak agindu bezala, baina
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erne, sekula ez baitu ezer onik entzun abokatuez, ez So-
motillokoez, ez Chinandegakoez, ez eta –are gutxiago–
Managuakoez ere.

Egurrezko ate handi zuri bat bultzatu zuen lehenengo
solairura iritsi zenean. Harreran, alfonbra gorri batek eta lau
aulkik egin zioten diosala; erakusmahai baten atzean telefo-
noz hizketan ari zen emakumeak, ordea, ez.

Hiru minutu igaro ziren harik eta emakumeak telefo-
noa eskegi zuen arte. Nahikoa eta sobera bere zalantzak are-
agotzeko. Sarrerarena egiten zuen erakusmahaiaren atzean,
bi mahai zeuden, une hartan hutsik zeudenak baina pape-
rez josita. Eta haien atzean, bi bulego, beiratezkoak hormak,
bi arrainontzi biki, bata ezkerrean eta bestea eskuinean, per-
tsiana veneziar bana zuten bi arrainontzi. Bezeroa nor den,
horren baitan itxiko dituzte pertsiana horiek, pentsatu zuen
Fabianek.

Arrain handiak jaten du ttipia, eta horrelakoetan in-
timitatea eskertzekoa izaten da.

Eta bi arrainontzietan, arrain bana, bata balea, hain zen
handia bere tripatzarra, marrazoarena bezain begirada gaiz-
toa zuen besteak, biak ala biak traje urdinez jantzita, biek ala
biek eskurik gabe telefonoz hitz egin ahal izateko tramankulu
bana belarrietan. Bietako bat Mikel Larburu izango zela
deliberatu zuen. Zein baina? Balea ala marrazoa? Gustuko,
ez bata eta ez bestea, baina aukeran balea zuen nahiago. Ma-
rrazoak luzeegia zuen sudurra, luzeegia gorputza, eta luzee-
gia kokotsa. Motza zuen bakarra bizarra zen, nabarmenki
ondo zaindua baita bera bezalako ikusle urrun batentzat ere.
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Besteak, ordea, biribila zuen aurpegia, biribila gerribuelta,
osoki zen biribila, eta piura hark, AitonaMiguelen irudia go-
gora ekartzeaz gain –edo, hain zuzen ere, horrexegatik–,
ontasun zintzo baten sentsazioa ematen zion Fabiani.

Hiru minutu. Nahikoa eta soberan han lekuz kanpo
zegoelako ustea neurrigabeki handitzeko. Haatik, beharrak,
lan egiteko beharrak, eutsi egin zion ihes egiteko gogoak bo-
tatako hordagoari, eta erakusmahaiko emakumeak telefonoa
eskegi eta lehenengo aldiz begiratu zionean, Fabian hurbildu
egin zitzaion.

–Fabian Moreno dut izena eta Mikelekin hitz egitera
nator.

–Ba al duzu hitzordurik?
Fabianek ezetz erantzun zion urduri. Ez zeukan hi-

tzordurik. Eskatuko zukeen baldin eta jakin izan balu abo-
katu batekin hitz egitera etorri behar zuela. Eskatuko zukeen,
bai baitaki abokatuak ez direla parte oneko jendea, ez direla
fidatzekoak, ez hemen eta ez han, eta, hain zuen ere, horre-
xegatik da beharrezkoa hitzordua beraiekin hitz egin behar
duzun bakoitzean. Lagunekin, ordea, ez da beharrezkoa hi-
tzordua eskatzea. Lagunekin elkartzeko, Los Limoneseko
kantinara hurbiltzea baino ez zenuen egin behar. Lagunekin
trago batzuk hartzeko Enbeltran kaleko Kolonbiarren den-
dara joatea baino ez duzu, edo San Jeronimo kalekora, edota
Fermin Calbetoneko lokutoriora. Abokatuekin, ordea, au-
dientzia eskatu behar duzu.

Lagunak ez diren seinale.
–Itxaron apur batean, mesedez.
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Emakumeak telefonoa hartu eta zenbaki batzuk sakatu
zituen. Absurdua iruditu zitzaion. Bospasei metro baino ez
ziren eta Fabianek berak ikus zitzakeen bi abokatu haiek, La-
rrea eta Larburu, balea eta marrazoa. Emakumeak nahikoa
zuen buelta ematea eta sei urrats egitea, baina hori egin be-
harrean botoi bat sakatu zuen, telefonoz eman nahi zion abi-
sua Mikel Larbururi.

Baleak ordenagailuko pantailatik altxatu zuen begi-
rada. Marrazoak, zutik, buelta eman zuen eta kristalean ze-
har so egin zion. Emakumeak jakinarazi zion Fabiani Mikel
zain zeukala eta haren bulegora pasa zitekeela.

Marrazoak luzatu zion eskua.
–Sartu, Fabian, sartu eta eseri.
Hamabost minutu geroago, Fabian altxatu egin zen eta

abokatu argal eta luze haren bulegotik atera zen. Lasaiago ze-
goen. Itxura gorabehera, Mikel Larburu atsegina izan zen tra-
tuan. Arraroa izan arren, behin ere ez zion galdetu Nikara-
guaz, eta hori estimatzekoa iruditu zitzaion Fabiani.

Ez, ez naiz Managuakoa. Aitona nuen hiriburukoa,
baina ni Somotillokoa naiz, iparraldekoa.

Esaldi hori lore sorta bat bezalakoa zela otu zitzaion
Fabiani, lore sorta bat zimeltzen hasia, edertasuna –esa-
nahia, alegia– galtzen hasia behin eta berriro errepikatzearen
ondorioz. Azken batean, Fabianek bai baitzekien inori ez zi-
tzaiola piperrik axola Somotillo non dagoen, ezta Managua
ere, nahikoa zitzaien Managua urrun dagoela jakitea, Lehen
Mundutik urrun, eta Somotillo are urrunago, lekutan,
mendi puntan galduta, zazpigarren mundutik gertu. Galdera
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hura eguraldiaz hitz egitea bezain ezdeusa zen. Zehatzago
esanda, ezdeusa zatekeen baldin eta galdetu zioten bakoi-
tzean Fabianek sentitu izan ez balu “zu ez zara hemengoa”
mezu gogaikarria gogorarazi nahi ziotela. Eta horrexegatik es-
kertu zionMikel Larbururi galdetu ez izana, zuzen-zuzenean
lan eskaintzaz hitz egin izana.

Soberan egon ohi dira galderak iragana –zurea zein ar-
baso guztiena– azalaren kolorean idatzita dagoenean.

Berriro kalean. Fabianek Melissari hots egin zion tele-
fonoz. Lehenik eta behin, eskerrak emateko, pisu-kideari es-
ker lan on bat zeukalako. Bigarrena jakinarazteko, hilabete ba-
tez behinik behin, bere logela beste herrikideren bati alokatu
beharko ziola, gauak ere zaharraren etxean igaroko baitzituen.

–Orain lokutoriora joango naiz Esmeraldari berria
ematearren, eta arratsalde partean kolonbiarrenean egongo
naiz, trago batzuk hartu nahi badituzue, badakizue… –lu-
zatu zion azkenik gonbidapena Melissari.

Andoni Larburu Peña y Goñi kaleko zazpian bizi zen, eta
hango atarian jarri zuten hitzordua goizeko hamaiketan.
Astelehena zen, iraileko astelehen oso donostiar bat: hodei
grisak, zirimiria, ipar haizea eta handik ehun metro eskasera,
zinemaldiko alfonbra gorria.

Hamaikak eta hamarrean Mikelek hots egin zion ho-
gei minutu beranduago iritsiko zela esateko.

–Barkatu, Fabian. Bezeroak, badakizu…
Ez, Fabianek ez zekien ezer bezeroei buruz. Bere

mundu txikian, bezero gutxi eta nagusi asko eta Mikelen
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beirazko arrainontzian, ordea, nagusi gutxi –Larrea bata eta
Larburu bestea– eta bezero asko. Eta Gros auzoko atari ba-
tean babesa hartuta, Mikelen zain zegoen bitartean, bere ai-
tona Miguelekin oroitu zen Fabian.

Somoza putasemearen garaietan, denok morroi.
Fabianek zortzi urte baino ez zituen baina oraindik go-

goratzen ditu Los Limoneseko kantinan esandako hitz haiek.
Gutxitan hitz egiten zuen horrela, lagunekin karta-jokoan ze-
goenean soilik, uxualak mingainari askatasuna ematen zio-
nean. Hori, jakina, Somoza putasemearen garaiak pasa eta
gero esaten zuen Aitona Miguelek, sandinistek Managua
hartu ondorengo urteetan, 80ko hamarkadaren hasieran. So-
mozak agindu zuen bitartean, ordea, bestelako gaiez hitz egi-
ten omen zuten kantina hartan. Hori ez zuen Fabianek en-
tzun, jakina, hori aitak kontatu zion, Fabian artean txikia
baitzen, edo are, artean jaio gabea. Denak morroi ziren, bai,
baina ez zegoen jakiterik haietako zein joango zen Somoti-
lloko jauntxoengana kontu-kontari, Urliak halakoa esan
dik, Sandia halakotan zabilek, Berendia hire lurretan lapur-
tzen harrapatu ditek. Eta beldurra zaindaririk bikainena
izan ohi denez, eta mesfidantza haren zakurrik leialena, au-
keran hobe zuten mingaina loturik eduki eta emakumeez eta
karta-jokoez hitz egin ezen ez nagusiez. Ezta mozkorturik
ere.

Horrelako burutazioetan zebilela agertu zenMikel, zei-
nak barkamena eskatu zion bigarrenez. Lan kontuek atze-
ratuta zetorrela eta barkatzeko. Argi zegoen Mikel Larburuk
bazekiela jendearekin tratatzen, eta abokatuez gutxi zekien
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arren, Fabianek bazekien berezko dohaina dutela hizketarako
gaitasuna. Agian horrexegatik, oraindik ez zen guztiz fidatzen
berarekin. Mikelen bulegoan elkartu zirenean baldintzez
hitz egin zuten, bai, eta espero baino askoz ere hobeak ziren.
Mila eta berrehun euro hilean sekulakoa zen Fabianentzat.
Zaharraren etxean egin beharko zuen lo, eta horrek egun
osoko jarduna zekarren, goizetik gauera, baina era berean,
Melissaren etxean alokatuta zeukan logelaren gastua aurrez-
tuko zuen. Otordu guztiak prestatu beharko zituen, baina
hori ez zen Fabianentzat eragozpena, gustuko lana baitzuen
lapiko artekoa, eta gainera, horretan ere diru dezente au-
rreztu ahal izango zuen. Larunbat arratsaldeak zein igandeak,
libre. Eta aste barruan ere arratsaldero tartetxo bat libratu
ahal izango zuen, Andoniren lo-kuluxka aprobetxatzen ba-
zuen, bai, behintzat. Horretaz aparte, paseoak ematera atera,
enkarguetara joan, erosketak egin, botikak eman, sendagi-
learenera eraman, garbitu, txukundu, lagundu, lisatu…
seme batek egingo lituzkeen gauza guztiak baina seme izan
gabe. Gainera, Fabianek aukera zuen nahi zuen bezala an-
tolatzeko, horretan Mikelek ez zuen sartzeko asmorik.Mal-
gutasuna, horixe izan zen Mikelek erabili zuen hitza.

–Malgutasuna. Aita ados badago, eta eragozpenik ez
badizu jartzen, ez naiz ni izango zure lan egiteko modua fis-
kalizatuko duena. Hori bai, malgutasunak bi norabidekoa
behar du izan.

Agian, malgutasun horrexegatik ez zen fio. Edo agian
bazekielako bizitza honetan orok daukala bere aurkia eta bere
ifrentzua, pertsona perfekturik ez dagoen bezala lan eskaintza
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perfekturik ere ez dagoelako. Zerbait egongo zen, ziur.
Oraindik ez zekien zer, baina egongo zen zerbait. Agian
Andoni Larburu bera izango zen arazoa. Jasanezina izango
zen. Edo jenio txarrekoa. Edo eramangaitza eta mainatia.
Deskuiduan, horiek guztiak batera. Edo osasunez uste baino
askoz ere okerrago egongo zen. Mikelek esan zuenaren ara-
bera, Andoni Larbururi gorputzak baino gehiago buruak egi-
ten zion huts. Ez nabarmenki, ez larriki, ez oso maiz, baina
noiz edo noiz gauza arraroak egiten hasita zegoen. Behin pi-
jama jantzita agertu omen zen Kutxako bulegoan. Beste
behin, etxeko atarian harrapatu omen zuten, maleta esku ba-
tean eta ustez Lisboarako trenerako txartelak zirenak bestean.
Hogei bat minutu behar izan zituzten ikusarazteko Iber-
drolako fakturarekin nekez iritsiko zela Lisboara, eta azke-
nean amore eman behar izan zuen. Horretaz aparte, ondo ze-
goen. Egunetik egunera baldarrago eta gorrago. Egunetik
egunera umeago eta itsuago. Laurogeita zazpi urte izateko,
hala ere, nahikoa ondo.

Baina horiek semearen hitzak ziren eta ez zuten erre-
alitatearekin zertan bat egin.

Eta errealitatea han zegoen, egongelako besaulki handi
batean eserita.

Muturtuta.
–Aita, hau Fabian da eta zurekin biziko da hemendik

aurrera –esan zion Mikelek ohikoa zuen tonua baino askoz
ere ozenago.

Andoni Larburuk goitik behera begiratu zion Fabiani
eta muturtuta jarraitu zuen, egongelako liburutegiari begira,
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han inor egongo ez balitz bezala. GeroMikel berriro zuzendu
zitzaion aitari. Aurpegi hori ez jartzeko, hitz eginda zegoela
eta huraxe zela denontzat onena, Fabian laguntzeko zegoela
han, bere adinean ez zegoela jada sukaldean lanean aritzeko
ezta erosketak egiten ibiltzeko ere, orain lasai egon behar
zuela eta Fabian arduratuko zela eguneroko lantxoez. Dis-
kurtsoak, ordea, ez zuen eraginik izan Andonirengan. Mutu
jarraitu zuen, begirada liburutegiko apaletan galduta eta
Mikelek aprobetxatu zuen Fabiani etxea erakusteko. Hiru lo-
gela handi, sukalde bat, bi komun, egongela handi bat. Bu-
lego bat ere bazegoen etxe hartan, txukun askoa mahai gai-
neko hautsa gorabehera, ordenatuegia, bertan egin beharreko
lanak aspaldi amaitu izan balira bezala, eta bat-batean, Fa-
biani otu zitzaion Andonik ere abokatua behar zuela, abo-
katu jubilatu bat, nor defendatu ez zuena jada, bere burua
defendatzeko ere lanak zituena, eta isiltasun hori, muturtuta
egoteko jarrera hori, diskurtso mota bat ere bazela, hitzik ga-
beko defentsa bat.

Andonik horrela jarraitu zuen baita bere semeak Igen-
tea kaleko bulegorako bidea hartu zuenean ere. Etxeko
atean, lehenengo topaketa hura oso itxaropentsua ez zela ja-
kitun, Fabian lasaitzen saiatu zen Mikel. Ondo moldatuko
zirela elkarrekin esan zion Mikelek kokots luzea ferekatzen
zuela.

Denbora, horixe baino ez zuen behar aitak egoera be-
rrira ohitzeko.

–Hozkailuan legatza daukazu. Presta iezaiozu saltsa
berdean eta ikusiko duzu zein azkar aldatzen zaion aldartea.
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Eguraldiak hobera egingo balu, atera ezazu paseo bat ema-
tera. Nire telefono zenbakia badaukazu, ezta? A, gauean
etorriko naiz eguna zer moduz joan den ikustera. Zerbait be-
har baduzu, deitu beldurrik gabe.

Fabianek baietz erantzun zion buruaz, eta zera pen-
tsatu zuen, Andoni Larburu ez zela egoera berrira egokitu be-
har zen bakarra, eta marrazoak, arrainontzitik at, ez direla
horren beldurgarriak.

–Egon hemen pixka batean, bost minutu baino ez dira
izango, Andoni.

–Baina, hi, gero Txurrutera eramango nauk, aditu
duk?

–Bai, Andoni, lasai egon, ez nago ahaztuta.
Fabianek Andoniren aulki gurpilduna estrategikoki

utzi zuen Fermin Calbeton kaleko lokutorioaren atearen
ondoan. Hartara, emaztearekin hitz egiten zuen bitartean
kontrolatuta edukiko zuen agurea. Ez zen lehenengo aldia
era horretan moldatzen zena. Gero, Konstituzio plazako ar-
kupetara eramango zuen ardo txuri pare bat hartzera, Txu-
rrut tabernako terrazara, eta han agurearen gustua egingo
zuen. Afaria prest zegoen hozkailuan, etxea jasota eta ko-
muna garbituta. Eta azaroa izateko, eguraldi txukun sama-
rra zuten, aparteko hotzik gabe.

Lasai asko pasatuko zuten astearteko arratsaldea.
Bi hilabete ziren Andoniren etxean bizi zenetik eta Fa-

bian gustura zebilen lanean. Egia zen Andoni maniatiko sa-
marra zela eta gauzak hurrenkera jakin batean egitea gustatzen
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zitzaiola, baina detaile txikiei adi egonez gero, nahikoa era-
manerraza zen gizona. Haserretzen zenean, jenio bizikoa,
baina apur bat limurtuz gero, berehala lasaitzen zen horie-
takoa. Lehenengo kolpean, hortxe agortzen zitzaizkion in-
darrak Andoni Larbururi. Semeari zegokionean ere Fabianek
ez zeukan kexarik. Hilaren 29an ordaintzen zion soldata zin-
tzo asko, eta igandero, Fabianek jaieguna amaitutzat ematen
zuenean eta Mikelekin etxean topo egiten zuenean, honek
asteko gastuetarako dirua ematen zion. Horren trukean,
erositakoaren froga-agiriak eta tiketak eskatzen zizkion, de-
nak terrazetakoak eta tabernetakoak izan ezik –aitak ordain
ditzala zuen kafeak eta tragoak; txanpon batzuk utzi beharko
dizkiogu erabat ezgauza sentituko ez bada–, baina gehiene-
tan ez zien papertxo haiei jaramon berezirik egiten. Behin ere
ez zien ezezkorik eman Fabianen azalpenei, eta dena ontzat
ematen zuen galdera gehiegirik egin gabe.

Antza, Mikel fio zen. Ez zen, ez, batere jarrera tentela.
Izan ere –esaten zion bere buruari Fabianek–, abokatua izan
ala bankaria izan, konfiantza izan behar duzu zure aitaren ba-
rrabilak egunero garbitzen dituen pertsonarengan, derrigo-
rrean.

–Kitto! Tira, goazen.
–Hamar minutu pasatxo izan dituk, kalamidadea ha-

lakoa!
Kalamidadea halakoa! Horiexek izan ziren Fabianek

Andoniri entzun zizkion lehenengo hitzak elkar ezagutu zu-
ten iraileko lehenengo astelehen hartan. Goiz osoa txintik
esan gabe pasatu zuen, zeharo muturtuta, telebistari begira.

28



Bitartean, Andonik ez ziola ezer agintzen eta kanpoan egu-
raldiak txarrera egina zuela ikusita, etxea garbitzeari ekin zion
Fabianek. “Behintzat, ikus dezala ez naizela besoak antxume
egoten diren horietakoa”, pentsatu zuen. Gero sukaldean
sartu zen eta, berehala, hozkailuan zegoen legatza aurkitu
zuen. Denbora gehiago eman zuen sukalde hartako tresne-
ria zein zen eta non zegoen gordeta asmatzen. Zartaginak ate-
ratzen eta azpilak sartzen, horretan ibili zen Fabian hainbat
minutuz harik eta, gatza hartzen ari zen unean, ez zegoela ba-
karrik sentitu zuen arte. Ezustea handia izan zen Fabianen-
tzat, uste baitzuen Andonik egongelan jarraitzen zuela, eta
segundo bat geroago, gatzontziak zoruaren kontra jo eta ha-
maika puskatan txikitu zen. Andonik sukaldeko atetik egi-
ten zion so Fabiani, eskuineko eskua makulu batean ber-
matuta eta ezkerrekoa atearen orpoan jarrita. Zenbat
denbora zeraman han, hari begira, ezin jakin. Nola iritsi zen
ere, ez zekien, baina gauza bat argi zegoen; agureak uste
baino mugikortasun handiagoa zuen, antza, inolako lagun-
tzarik gabe korritu baitzituen egongelatik sukalderainoko ha-
mabi metroak.

Fabianek ez zuen jakin zer egin eta sukaldeko zoruan
zehar barreiatutako kristalezko puska haiei begira geratu
zen, geldirik, gatzontzi ezdeus bat beharrean jadezko irudi
bat izango balitz bezala.

–Kalamidade halakoa!
Fabianek, azkenik, mugitzeari ekin zion. Zorura ma-

kurtu eta kristalezko puska handienak jasotzen hasi zen.
Baina berehala damutu zen. Zerbaitek –ziurrenik Andoniren
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begirada zamatsuak– ziotson horrek ez zuela presarik, une
hartantxe bazegoela presa gehiagoko eginkizunik, eta gatzak
han jarraituko zuela, bere zain, hurrengo minutuetan. Or-
duan Fabian zutitu eta Andonirengana hurbildu zen. Bar-
kamena eskatu eta besotik oratu zion Andoniri, eta ez ne-
katzeko, esan zion lagunduko zuela sukaldeko aulkian
esertzen. Andonik besoa astindu zuen laguntza ukatzeko.
Bere etxean zegoen, eta sukaldera iritsi bazen, ez zen iritsiko
ba aulkiraino!

–Burua galtzen hasita nagok eta hankek jada ez zida-
tek laguntzen, baina oraingoz ez nauk guztiz leloa –esan zuen
agureak.

Eta tirrika-tarraka, sukaldeko aulkirantz abiatu zen
gizona, kostata, etxeko zapatilak arrastaka, harriak balera-
matza bezala. Fabianek ondo-ondoan jarraitu zituen Ando-
niren aulkirainoko urratsak, zalantzatan, besotik heldu ez
heldu, lagundu nahian baina bigarren ezezko baten beldur,
zoruko kristal pusketei adi. Buruaz ezin gauza handirik
esan, baina argi zegoen ezen Andoni zailtasun nabarmenak
zituela mugitzeko eta Fabianek pentsatu zuen korridorea ze-
harkatzeko esfortzu itzela egin behar izan zuela. Azkenik, An-
doni Fabianen laguntzarik gabe iritsi zen aulkira non bere
duintasunarekin batera eseri baitzen.

–Ez da hainbesterako izango, Larburu jauna –erantzun
zion Fabianek une hartako tentsioa, hala berea nola Ando-
nirena, samurtu nahian.

–Bi gauza: lehenengoa, niri ez esan Larburu jauna. Hi-
retzat eta mundu guztiarentzat Andoni nauk. Eta bigarrena,
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burua galtzen hasita nagoela esaten badiat, egia duk eta ki-
tto. Nik ez diat sekula gezurrik esaten. Aditu duk?

–Bai, Larburu jauna –erantzun zion Fabianek, eta ja-
rraian kristal puskak eta gatz aleak jasotzeari ekin zion buru-
belarri.

Egia esan, ez zen oso hasiera ona izan Fabianena. Oke-
rragoa zatekeen legatza prestatzeko orduan asmatu izan ez
balu, baina Fabiani kategoriakoa atera zitzaion eta –Mikel
Larburuk arrazoi– horrek izugarri erraztu zuen Andonirekiko
harremana.

Gau hartan, Mikel etxera iritsi zenean, Fabianek ga-
tzontzi berri baten beharra iradoki zion eta semeak erosteko
baino ez zion agindu, ordaintzeko eta ordainagiria pasa-
tzeko.

Bi hilabete geroago, Txurrut tabernako arkupetan ese-
rita, Fabianek zerbitzariak ekarritako notatxoa irakurri zuen.

–Lau euro eta berrogei zentimo, Andoni.
Fabianek notatxoa txikitu zuen eta Andonik hamar eu-

roko billete bat atera zuen kontua ordaintzeko. Mikelek
horretan ere arrazoi zuen. Izan ere, kontua ordaintzean ko-
peta argitzen baitzitzaion agureari. Bizitzan gero eta gauza
gutxiago kontrolatzen duzunean, erronda bat ordaintzea
heriotzari aurre egiteko modu bat izan daiteke. Modu sin-
ple, eraginkor eta –Konstituzio plazako terrazen salneurriak
gorabehera– merkea.

Une hartantxe Fabianen eskuko telefonoa jotzen hasi
zen. Zodaira zen.

Fabiani ere kopeta argitu zitzaion.
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–Maria, gaurkoan kobra iezadazu niri, mesedez. Zen-
bat da?

–Lau eta berrogei.
Zalantzarik gabe, ohitura falta izan zen Fabianen aho-

tsaren bitartez hitz egin zuena, bost hilabetez ia egunero te-
rraza berera joan ostean ondo asko baitzekien zein zen bi
ardo beltzen salneurria. Lau euro eta berrogei zentimo. Ba-
zekien zenbat zen eta, hala ere, galdetu egin zuen, Andonik
berak egiten zuen bezalaxe. Agian horrexegatik egin zuen,
Andoniren hitzak zirelako haiek, eta behingoagatik bazue-
lako horretarako aitzakiarik. Izan ere, Fabianek hogeita ha-
malau urte betetzen baitzituen otsailaren hamasei hartan.
Andonik patrikan gorde zuen bost euroko billetea, harritu-
rik bai, magia joko bat egin izan baliote bezala, baita apur
bat zapuzturik ere bai, magia bainoago adarra jo izan baliote
bezala.

–Gaur nire urtebetetzea da eta nik gonbidatu nahi zai-
tut.

–Zorionak, Fabian, zorionak! –esan zuen Andonik
kopa goratuz–. Eta zenbat bete dituk?

–Hogeita hamalau urte.
–Oraindik haur bat haiz, motel!
Fabianek irribarre batez erantzun zion. Gaztea zen, bai,

horretan ez zegoen dudarik, baina urrun zegoen haur bat iza-
tetik. Agian europarrentzat bai, europarrentzat haur bat zen
oraindik. Azken batean, Europan mantsoago pasatzen baita
denbora. Europan, Nikaraguan ez bezala, bere adineko jende
asko bizi baita amaren gonapean. Ikasketak amaitu baina
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gehiegi ikasi gabe, lana topatu baina ez edozein lan, dirua au-
rreztu baina ezeri uko egin gabe…Gazte europarren bizitza
egonkortasunarekin batera hasten omen da. Egonkortasuna
behar dute. Egonkortasunak bideratzen ditu egin beharreko
urrats guztiak eta, deskuiduan, egonkortasunak berak jartzen
du hazia emakume europarren uteroetan.

Agian halaxe behar du.
Agian horixe behar luke araua eta ez salbuespena.
Fabianek, ordea, ez daki. Bi mundu zeharo ezberdin eza-

gutzeak zalantzara darama eta ez daki. Dakiena da europarrek
hogeita hamar urtetik aurrera hasten direla seme-alabakmun-
duratzen eta ordurako berak jada hiru seme-alaba zituela
etxean, amari laguntzen zaharrena eta jolasean bikiak. Dakiena
da Los Limonesen, Somotillon, Managuan, bizitza lehenago
hasten dela. Han bizitzak ez du egonkortasunaren zain egoteko
ohiturarik.Han bizitzak beste erritmo bat dauka, ezberdina. Fa-
bianen bizitza Contra-ko talde ongi armatu bat Los Limone-
seko kantinan sartu zen egunean hasi zen. Zortzi urte baino ez
zituen 1984ko irail hartan, eta bai, haur bat zen. Contra-ko ko-
mandokoek sekulako sarraskia egin zuten: aita, aitonaMiguel,
osaba Facundo, lehengusu Andres… zerrenda malapartatu
hark hogeita zazpi izen bildu zituen segada bakar batean. Ho-
geita zazpi nekazari ziren. Hogeita zazpi kolaboratzaile, hogeita
zazpi sandinista, hogeita zazpi etsai arriskutsu Honduraseko
mugaren beste aldean gordetakoen hitzetan. Hamar urte ere ez
zituen eta Fabian haurrak kolpean gizondu behar izan zuen.

Ez, Europako hil-beilak ez dira ezberdinak diren ba-
karrak.
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