
  

Ez zuen amarengandik aldendu nahi, heldu egin nahi zion, harekin hil; baina 
indar ezezagun batek erakarri zuen, adarrak eta hostoak eramaten dituen haize 
zirimola batek bezala, eta, halako batean, begiak ireki zituen asaldaturik.

—Lasai… Edan ur pixka bat. Lehen bidaia izaten da zailena.

Amunak katilukada bat ur eman zion, eta Endarak egarri  denaren irrikaz 
edan zuen. 

—Zer gertaru da? –galdetu zion. 

—Zer ikusi duzu? –esan zuen atsoak, aldi betean. 

—Herria… nire gurasoak... nire jaiotza, pagoaren azpian, Ilargi Gorritan… 

Emakumeak irribarre egin zuen.

—Lehen zalantza gutxi bazegoen, orain ez dago batere. Hautatuetako bat 
zara, nik dakidala inork inoiz ez baitu bete jaiotza ikusi.

Handik  egun  batzuetara,  Endara,  Igari  maitemindua  lagun  zuela,  Mendi 
Sakratura abiatu zen, zen ororen ama Amari jainkosaren bizitokietako batera.

—Ez ahaztu ez duzula ezer esan behar Hark galdetu ezean, esaten dizuna 
aditu  behar  duzula,  ez  diozula  inoiz  bizkarra  eman  behar...  eta  gogoratu: 
galdetu,  ahal  baduzu,  noiz  deituko  didan  bete  albora  –ohartarazi  zion 
Amunak–.
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Ihabarrek  soinu  bat  entzuten  zuen  etengabe  bere  buruan;  kolpeak,  bata 
bestearen atzetik, atsedenik gabe.

Zarata  hura  zerk  eragina  ote  zen  asmatzen  saiatu  zen,  baina  azalpenik 
aurkitzen  ez,  eta  begiak  ireki  zituen.  Istant  batzuk  behar  izan  zituen  tokia 
ezagutzeko, urdinez margotutako harrizko ganga garaietan iltzatuta begiak; eta 
orduan gogoratu zuen. Bere burua ikusi zuen erraldoiaren kurrikak itota, airean 
dilindan  zerabilela  panpina  baten  modura,  eta  lepora  eraman  zuen  eskua, 
minduta  baitzuen  artean.  Gero,  ohean  eseri,  eta  jentilaren  figura  erraldoiari 
begiratu zion, izuturik;  aretoaren beste aldean zegoen, berak inoiz ikusitako 
tximiniarik  handienaren  alboan,  eta  mailu  batez  kolpeka  ari  zitzaion  bere 
tamainari zegokion ingude baten gainean jarritako burdinazko barra bati. Hari 
begira zela, gogora etorri zitzaizkion herrixkaren erdian piztu ohi zuten suaren 
inguruan bildurik Turbako agureek gau epeletan kontatu ohi zituzten kontuak. 
Esaten zuten jentilak izan zirela Enda Lurreko lehen biztanleak, haiek irakatsi 
zietela gizakiei etxeak eraikitzen, lurra goldatzen eta ereiten, baita errotarriak 
egiten ere, ogia egiteko irina ateratzeko.
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Erraldoiak lanari ekin zion berriro, eta Ihabar, gehiago hurbildura, kutxa bat 
bezain garaia zen aulki baten gainera igo zen, hobeto ikusteko. Liluratuta ikusi 
zuen nola jotzen zuen mailuak behin eta berriz burdinazko barraren muturra, 
harik  eta  ziri  forma  eman  zion  arte:  ziri  luze  lau  bat.  Errementariak  lana 
amaitutzat eman zuenean, kurrikekin hartu, eta ur terreina batean sartu zuen. 

—Egia al da esaten dutena? –bota zion azkenik gazteak.

—Zer diote, bada? 

—Zuen burdina suntsiezina dela.

—Jakin  behar  zenuke  honezkero:  zerorrek  daukazu  orain  ehun  negu 
Ansorentzat neronek egindako garta.

Berri horrek zur eta lur utzi zuen, eta denbora puska bat behar izan zuen 
bere onera erortzeko. 

—Zuk egin zenuen nire aitonaren garta? –galdetu zion.

—Horrelaxe da. 

—Eta benetan da suntsiezina?

Jentilak  ez  zuen  erantzun:  horman  sartuta  jarraitzen  zuen  garta  atera, 
ahoaren erdia airean dilindan utzita ingudearen gainean utzi, eta kolpe lehor bat 
jo zion bere mazoarekin.
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Halako  barean,  zarata  gorgarri  barek  ika-mika  guztiak  isilarazi  zituen. 
Ozenek harkaitz bat jo zuen bere mailuarekin, eta harkaitza ezin koma ahala 
ezpaltxo norabide guztietan sakabanatu ziren. Haren alboan, Ardango sorgina, 
ordura  arte  inork  ikusi  gabea,  ezker  eskuko  hatz  erakusleaz  buruzagiak 
seinalatzen ari zen, eskuinean harri txiki bat zuela. 

—Elkarrekin, harkaitzaren parekoak zarete; bakarka, aldiz, harri printza hau 
baino hutsalagoak –esan zuen, eta harria errekasto batera bota, eta gainean tu 
egin zion–. Barbaroek Gotorlekuak konkistatuko dituzte, baita Ilene Mendien 
iparraldeko gainerako hiri era herri guztiak ere, bakar bat ere libre geratzen ez 
den arte. Gero, gauza bera egingo dute hegoaldean, non eta gautek ez dieten 
aurrea hartzen. Enda Lurra desagertu egingo da, batetik eta bestetik zapaltzen 
duten bi indar ahaltsu horien artean, eta zuek eta zuen seme-alabek azken hatsa 
eman arte damutuko zaizue behin ere elkartu ez izana. 

—Buztana hankapean alde egin nahi duenak alde egin beza oraintxe, gerra 
kontuak  ausartei  utzita!  –oihukatu  zuen  Ihabarrek,  Ibaberen  hitzekin 
gogoberotuta. 

Izei anaiak ukondokada bat jo zion, eta aitak bekozkoa jarri zuen. Bere seme 
hura, ezin isilik egon!
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