
  

 —Amaren paperak txukuntzen ari naiz –jakinarazi zion–, eta aurrezki 
libreta zahar bat aurkitu dut, justifikatu gabeko ordainketa batzuk dituena. 
Beharbada... Eta beste zer hau ere aurkitu dut… –emakumeari ahotsak 
dardara egiten ziola iruditu zitzaion Joni–, portaera oneko agiri bat, nire 
amaren izenean egina, 1939an, eta karmeldarretako kapilauak sinatua. Zera 
esaten du... preso egon zela hiru urtez Jesusen Bihotzean… 

 Ezagun zuen nahigabetuta zegoela, eta pena pixka bat eman zion Joni. 

 —Beste asko bezala –esan zuen, zerbait esatearren. 

 —Zergatik ez ote zidan kontatu? 

 —Agian, ahaztu egin nahi zuelako bere bizitzako parte hura. 

 —Zer aurkitu duzu? –galdetu zion, gero, bere betiko adeitasun falta 
berberaz. 

 —Benetan jakin nahi duzu? 

 Buruarekin baietz egin zion, eta Elvirari ezezaguna zitzaion emakume bati 
buruz mintzatu zitzaion Jon: neska gazte bat, maisu batekin ezkondua eta 
seme baten ama, lagun batek salatu zuelako espetxeratua, eta ehun bat 
emakumerekin gatibu egona, haietako batzuk, bera besteak beste, 
kaskamoztuta Dato kalea garbitzera behartuak, eta bost, exekutatuak. 
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 Zergatik sartu dira dendan, zergatik bota kutxak eta tiraderak lurrera, baita 
manikiak eta josteko makinak ere, erantzun ezin ditudan galderak eginez? 
Zergatik esan didate urdanga bat naizela seme bat izan dudalako traidore 
batekin, ]ainkoak agindutako moduan ezkonduta egon gabe? Zergatik 
eraman naute, nire amaren besoen artetik erauzita, bakean uzteko oihuka eta 
biraoka ari zitzaiela ama? Kalera arrastaka atera nintzaten utzi dut, indarrik 
egiteko ahalmenik gabe, tentelduta, halakoxe izua eta beldurra nituen, eta ez 
naiz ia ohartu ere egin nire atzemaileek eta nik kalean topatu ditugun horiez, 
batzuk saminez niri begira, izuturik beste asko, ez ikusiarena eginez ere bai 
batzu-batzuk. 

 Bi urte, bi urte doi-doi. .. Beti zoriontsu biziko ginela hitzeman genion 
elkarri, inork eta ezerk ez zigula galaraziko, gogoratzen…? Nola liteke dena 
horrela amaitzea? Amets gaizto bat baino ez da, eta une batetik bestera 
esnatuko naiz; horixe izan behar du: amets gaiztoa; zer, bestela? 
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 Edurneren mugikorreko zenbakia markatu, eta bezeroarekin harremanetan 
jarri zuen; bezeroak berak esan zion ez kezkatzeko eta hartzeko behar zuen 
denbora. 

 —Gehien harritzen nauena da disko gogorra beste ezer eraman ez izana, 
bitxia da benetan... –esan zuen Pacok, Joni telefonoa itzulitakoan. 

 —Auzi honi jira eta buelta aritu naiz, eta nik uste dut badagoela atzean 
beste zerbait, bat ez datorren zerbait. 

 Hitz gutxitan, Pepe Aurraren bilaketaren nondik norakoak azaldu 
zizkion ]onek, gero, baita pare bat aste lehenago nola sartu ziren Amelia 
Zabaletaren etxean ere, eta itxuraz ezer eraman ez, ez koadrorik ez bitxirik, 
zeina baitzen harrigarria, balio handiko gauzak baitzeuden etxe hartan, lapur 
bati baino gehiagori poz handi samarra emateko modukoak. Hasieran, 
pentsatu zuen agian ez ziela denborarik emango ezer lapurtzeko, bi 
zerbitzari zaharren zaintzailea agertu zelako baina orain beste zerbait 
zerabilen buruan. Beharbada, beharbada soilik, informazio bila ibiliko 
ziren… kasuari buruzko informazio bila. Asteburuan, bidaiara eraman zituen 
ordenagailu mugikorra eta dokumentazioa. Eta benetan harrapatu nahi 
zutena bere oharrak baziren? Baina, zergatik? Nork izan zezakeen interes 
hori? 
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 —Ongi ezagutzen zenuen? –galdetu zion Jonek. 

 —Tira… noizbehinka etortzen den norbait ezagutu daitekeen bezain ongi. 
Urtean pare bat alditan etortzen ziren herrira bera eta senarra, eta edadeko 
beste emakume bat, eta hemen ibiltzen ziren, inguruetan buelta bat eman, 
ardandegietara bisita egin, badakizue... Lur osasungarria da hau: jan ona, 
ardo bikaina. Jende asko etortzen da Gasteiztik. Ni txikia nintzela erosi zuten 
etxea, eta ama arduratu zen etxeaz, bera zahartutakoan lan hori neuk hartu 
nuen arte. 

 Ez zegoen zalantzarik hitz egitea atsegin zuela, eta neke handirik gabe 
ateratzeko zioten beren intereseko informazioren bat. 

 —Eta semea? 

 —Semea? Ez zuten semerik, nik dakidala. Uda batean neska batekin etorri 
ziren, nire adinekoa, gutxi gorabehera, ez dakit alaba zen edo iloba, baina 
gogoratzen naiz harroa zela, eta antipatikoa. Ez zuen nirekin eta herriko 
haurrekin jolas egin nahi izan, eta ez genion jaramonik egin. Ez dut gehiago 
ikusi. 

 —Aizu… Bastidako historia ezagutzeko jakin-min handia dugu, eta ez 
duzu zuk ezagutuko historia ongi dakien norbait? –bururatu zitzaion Joni. 

 —Saturnino jauna, maisu zaharra. Horrek dakizki herriko kontu guztiak. 
Hemen alboan bizi da; nahi baduzue, lagunduko dizuet haren etxera. 

 Handik pixka batera, lorategi txiki eta ongi zaindu batean eserita zeuden, 
benetan zuen adina baino askoz ere gazteagoa zirudien gizon batekin. 
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 Gela ere ez zen Jonek zaharren egoitza baterako imajinatzen zuen 
modukoa. Handia zen, eta goxoa; argi zegoen egoiliarraren gustura 
apainduta zegoela eta, seguru asko altzariak ere harenak izango ziren. 
Besaulkiak, koadroak hormetan, mahai biribil bat kateorratzez egindako 
mahaizapi barekin, markoetan sartutako argazkiz beteriko idazmahai batera 
ohea, estalki loredun batez jantzita. Liburutegi txiki batek ere arreta eman 
zion, baina ez zen ausartu haren jabeari galdetzera zergatik zituen liburu 
haiek gelan, berak irakurri ezin bazituen; norbait joango zitzaion horiek 
irakurtzera, agian pentsatu zuen. 

 —Aurkitu al duzu nire iloba? –galdetu zion Fernandak, eta arreta galarazi 
zion. 

 —Ez. Ez dago modurik... Auskalo non ote den! 

 —Aurkituko duzu, noizbait; ez da urruti ibiliko. Bestela nire ahizpak ez 
zuen oinordeko izendatuko, eta zeuk esan zenidanez testamentuak orain 
urtebeteko data du doi-doi. 

 —Hori uste dut nik ere, baina baliteke izena aldatu izana, beste 
herrialderen batean bizitzea, batek daki... 
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 Bihurguneren batean salto egin nezake: motorraren zaratarekin, ez da 
konturatu ere egingo… 

 Eta hanka hautsi, eta harrapatzen banaute? 

 Eutsi, Meli. Eutsi diozu hiru urtez, eta aise eutsiko diozu ordu batzuk 
gehiago. Beti izango duzu zure buruaz beste egiteko aukera, gauzek okerrera 
eginez gero. 

 Non zaude? Zergatik ez dut izan zure berririk alde egin zenuenetik?
Espetxeren batean izango zara agian, edo hilda, agertuko ez diren beste asko 
bezalaxe… Arima samintzen zait pentsatu hutsarekin. Gogoratzen zara nola 
esan zenidan, behin, bidaia egingo genuela biok bakarrik, eta Parisera edo 
Erromara joango ginela? Hara non naukazun, bada, patata kamioi batean, 
auskalo zer-nolako tratua emango didaten ezezagun batzuei zerbitzatzera 
naramatela. 

 Nola esaten zenidan? “Ez zaitut inoiz utziko, ez naiz zugandik aldenduko, 
zu baitzara nire beste erdia, onena”: Orduan, zergatik alde egin zenuen? Zu 
zara nire beste erdia ere, eta zu gabe, ez nago osorik, besoa, hanka edo 
bihotza falta banu bezala nago. 

 Noiz hartu ahal izango ote dut gure haurra besoetan? Hemendik denbora 
askora, agian, eta, orduan, zer esango diot? Bere aitak utzi egin gintuela eta 
ni preso hartu nindutela, gaizkilea banintz bezala?
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