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Batzuetan pertsiana artetik sartzen den argiari begira harrapatzen dut neure burua, edo 
itsasertzeko errepideetatik gidatzen etxerako ordua luzatzeko. Neure buruarekin bakea 
egin nahian egoten naiz, mundua buruan kabitzen ez zaizkidalako. Saihetsetik zelatatzen 
ditudan horiek kontura ez daitezen nire beldurra haiena baino handiagoa dela.

Ez dut balio arrangura isilean eramateko:  zure etxerako bidea hartuko dut. Elurretan 
etzango gara. Minak eta amorruak erakutsiko dizkiogu elkarri, azala eta erraiak. Jatera 
emango diegu, bortxan. Gure neurrira egindako kaioletan bizi garela ahaztuko zaigu une 
batez. Ateak eta leihoak porlanez itxita dauzkan etxea dela gurea. Gure etxea ez dela 
gurea. Ez dela inoiz gurea izan. Haur erbesteratuen bizilekua izan dela beti.

Esango dizut  jendea  ez  dela  sekula  oroitzapenetakoa,  eta  baietz  erantzuten  didazula 
irudituko  zait.  Irribarre  egingo  didazu  albotik.  Zoriontsu  egin  zaituzten  kantuak 
daramatzazu ezpainetan. Pozaren zaporea dute zure malkoek. Konturatu gabe helduko 
diogu eskutik elkarri. Izara artean aurkituko dugu elkar.

Batzuetan hain ezkutatzen zara ondo, inor ez da zu bilatzera ausartzen. Paper zuria zara. 
Ez-denbora batean bizi zara. Hitz bat asmatu beharko litzateke iragana ezabatzen duen 
gogoaren eremurako. Deitu bihotza, nahi baduzu. Besteak bezain arrotzak gara nor bere 
buruarekiko. Iragana gara. Bihotz deserrituak. Aberririk gabeko gorputzak.

Zure ondoan lo geratzea berriz hastea izanen da. Nire hondarrak batzeko lana atzeratzea. 
Dena kontatu  nahi  dizut:  nola  ikasi  dudan begiratzen  zu ikusteko bakarrik;  zergatik 
behar ditudan zure begiak munduan laketzeko.  Begiratu eta  zu ez ikustea izanen da 
etorkizuna, ordea. Begiratu eta elur zuria besterik ez sumatzea. Norberaren mundua ez 
duela norberak osatzen ulertzea; norberaren mundua bere beldurrek osatzen dutela. 

Beti  nahi  du  bakartiak  aterpea  elurpean  aurkitu.  Gordean egon masailak  hotz.  Noiz 
helduko garen zain ez daudenen bila ibili.  Bakardadea geratu egiten baita  une batez 
esperoan gaudela esaten dugunean. Berdin da sinesten ez badigute ere. Haien zerua ez 
da gurea. Gure zerua berun dago. Gure besoek eusten diote, ez diote joaten uzten. Maite 
ditugu egun motzak eta gau luzeak. Maite ditugu elur-ekaitzak.

Nire antzeko amorante ukatuen bila nabil, betiko galdutako lagunen bila. Zenbat jende 
gordetzen dugu bihotzean egunero? Eta zenbat jende jaurtitzen? Zer zaintzen dugu ez 
dugunean ezer gorde nahi? Zer botatzen dugu denari eutsi nahi diogunean? Esaten ez 
diren hitzak non dabiltza? Eta norekin? Nora joaten dira desagertutako hitz horiek? Zein 
aukeratuko genituzke nor garen esaten hasi beharko bagenu?

Gatza botatzen dute elurra kentzeko makinek, bidea garbitzeko. Elurrak dena estaltzen 
du: estaltzen ditu ametsak; estaltzen ditu izuak; estaltzen ditu bide ezezagunak; estaltzen 
ditu  bueltarako  kamioak.  Elurte  oso  bat  irentsiko  nuke  zuregana  joateko  eta  zure 
izterren artean ezkutatzeko. Nigandik urrunduko naiz horrela. Kateatuko gara harik eta 
udaberria iritsi arte. Ez dugu pentsatuko ezin direla zenbait kontu konpondu. Bueltatu 



ahal  izanen  garela  jaioterrira  egunen  batean.  Gure  izen-abizenak  eramanen  ditugula 
pasaporteetan.

Ez ditut  gauzak ulertzen ez banaiz zugana hurbiltzen.  Eta hurbiltzen naizen heinean 
irekitzen  zaizkit  zauriak,  urratzen  zait  hankartea,  hozmintzen  zaizkit  besoak.  Alde 
egiteko adina arnasarik ez dut. Lantxurda ikusi dizut begien atzean. Eta nire beldurrek 
geratu  egin  nahi  dute,  kateatzen  dira  orkatiletan,  bazka  ematen  diote  nire  gogo 
oinazetuari. Batzuetan ez dut jakiten nigatik ala besteengatik egiten ditudan urratsak.

Zuk  betetzen  zenuen  ohearen  aldean,  erro  sakonak  egin  dituzte  zalantzek.  Atzera 
begirako  zoriontasuna  da  gurea.  Zoriontasun  mutua.  Hilda  jaiotzen  zaizkit  bertatik 
bertara  esanen  nizkizukeen  hitzak.  Barnera  biltzen  zaizkit.  Zure  zain  ematen  dudan 
denborari eustea beste legerik ez dut. Nik zure hitzak behar ditut. Nireak galdu ditut. 
Bidean galdu dira  ubera  arina  utziz.  Galtzea  da gure lehen egitekoa:  izen-abizenak, 
sorterria, lanbidea, familia, herria, dena.

Bide luzeagoa  da norberaren  baitakoa,  besteenganakoa  baino.  Maiz  gure barrena  da 
atzerria eta besteena aberria. Eta aberriaren eta atzerriaren arteko muga berdindutako 
pistek eta hondoratutako estratek zedarritzen dute. Gu ez garela sinetsi nahi dugu, beste 
norbait  zela  hura,  beste  modu bat  aurki  dezakegula  gu izaten  jarraitzeko,  gu  garela 
sinetsi gabe, beste norbaitenak direla apaletan ditugun liburu guztiak. Liburuak besterik 
ez genituela eraman ihes egin genuen egunean.

Iluntzen duenean beti behar izaten dugu norbait ondoan. Babesa bilatzen dugu nor garen 
akordura ekartzeko bihar izan baino lehen. Argia egiten denean emadazu ostatu iratzarri 
ahala desagertzen zaizkizun ametsetan. Asko dira esaten ez dizkidazun gauzak. Ohitu 
nahi dut ulertzen ez dudan mundu honetara.  Ohitu nahi dut zure ainubean bizitzera. 
Dena dago idazteko hemen. Dena da elurgune.

Ihesean  bizi  naiz.  Neure  buruarengandik  ihesi  nabil,  ezinezkoa  den  ihes  bakarra. 
Besteengana ihes egitean dut haiengan nire iragana aurkitzeko, nire baitatik urruntzeko. 
Txakur amorratua da oroimena. Ezin zaio aurrea hartu. Hezur-muinetaraino egiten digu 
hozka. Eta batek berriz ere ihes egitea beste erremediorik ez du ikusten, norbera izaten 
segitzeko. Joanen dira hotzak. Joan, itzultzeko.

Nork bere babesa bilatzen du ilunak harrapatu eta egin ez dugunaren damuak hartzen 
digunean  barrena.  Hitz  berriak  behar  ditugu  betiko  gauzak  lehengoak  ez  direla 
sinesteko. Hitzik gabe uzten baikaitu damuak, iheserako lagunik gabe. Arrazoia ez beste 
guztia  galduta.  Irautea  dugu  xede  eta  helburu.  Neguko  loreak  bakantzea  lorategi 
abandonatu batean. Laster da udaberria hemen. Ederra eta iragankorra.

Nola kontatu umetako egun luzeetako iragana. Nola bihurtu beldurrak hitz. Nola jarri 
data mugarriei. Ikuskizun ankerra da haurtzaroa. Pantailaren aurrean gizentzen dira haur 
bakartiak. Barrura itzultzen zaizkie begiak eta ezin dute hegan egin. Geurea ez balitz 
bezala oroitzen dugu iragana. Ez gara gu. Ez gara sekula izanen. Puskak batuz beste 
norbait aterako da gu ez garena. Gure gainean zerua berun dago. Elur-erauntsia dakar. 

Kleptomania  sentimentalak  hartzen  nau  batzuetan.  Egin  gabeko  argazkiak  etortzen 
zaizkit akordura. Ahaztu ezin ditudan uneak. Zugana joaten zait gogoa eguraldi muzina 
dagoenean.  Irakurri  ditugun  liburuetara,  horixe  baita  mundua  partekatzeko  modurik 



hauskorrena.  Izugarri  eremu  zabala  da  ahanzturarena.  Baina  batzuetan  ez  dago 
maitetasuna gogora ekartzen ibili beharrik: etorri egiten da, ekarri egiten du bisutsak. 

Lehenago  ohitu  naiz  bizitzera,  geratzen  zaizkidan  heldulekuak  eta  promesa  lausoak 
zenbatzera  baino.  Lehenago ohitu naiz  askatasuna asteburuetarako uztera,  negar  itoa 
estaltzen  ikastera  baino.  Lehenago  ohitu  naiz  besteen  bitartez  bizitzera,  zaurietan 
indusketa egitera baino. Eta isilean geratzen naiz. Eta badakit: isiltasunak ez ditu gauzak 
hobetzen.  Hobe  da  udaberriaz  aritzea  elurrak  aterpe  berean  harrapatzen  gaituenean. 
Baina etsipenaren aurka egiteko gure modua beste bat da. Ankerra da gure jokabidea.

Ohean hartu ohi duzun lekuraino luzatu dut besoa. Nire ondotik ez joateko moduan 
heltzen  zaitut.  Atxilo  zauzkat.  Ez  naiz  gehiegi  urruntzen  badaezpada  ere.  Ez  jarri 
paretari  begira.  Utzidazu neure burua engainatzen.  Bihar ez da elurrik izanen agian. 
Lurmentzen  ari  dira.  Dena esanen dizut  zuk ezer  ez  esateko.  Kolpetik  esnatu  naiz: 
gosaria prestatzen zaude. Badakigu gaizki bukatuko direla: norentzako izanen den jertse 
beltza eztabaidatzen; edo ziega batean bakartuta.

Hor dago: zerua berun. Jendea nora doan baleki  bezala  ibiltzen da kalean.  Gasolina 
ahitu  arte  joanen  nintzateke  zure  atzetik,  baina  galtzen  zaizkit  kilometroak  ezerez 
honetan. Lanera joan behar duzula diozu. Begiekin jarraitzen zaitut ateraino. Muxu bat 
gure larrimina  uxatzeko.  Antzigarra  kristalean.  Leihoaz  bestaldetik  datorren seinalea 
galdu  egiten  da  elurtearekin.  Izan  duzu  inoiz  udaberria  etorriko  ez  den  beldurrik? 
Galdera asko egin ez dituenaren begiak dituzulako maite zaitut. 

Ez dakit zer galdu dudan, noiz eta nola. Ez dakit zu galdu ote zintudan nire isilaldi 
luzeetako  batean.  Negarrik  ere  ez  zenuen  egin.  Garuneko  zoko  ezkutuenean  gorde 
zenituen malkoak.  Ez dakit  zer egin duzun zure baitako itsaso beltzarekin.  Ez dakit 
errefuxiatu baten haurrek nola, kontatu ezin dituztenen zerrendak osatu ote dituzun eta 
ez ote diozun inori esan non bizi zaren eta norekin. Ez dakit zugana irits ote daitekeen 
begiak itxita,  lur izoztua zeharkatu behar ote den. Zein da berriz zugana hurbiltzeko 
behar dudan aitzakia?

Goiz  da.  Umeak  entzuten  dira  eskolara  bidean.  Txoriak  janari  bila  ari  dira  leiho 
hegietan. Egunak motzak dira oraindik. Barruan ere elurra hasi duela iruditu zait. Negua 
da adierazpenen sasoia: behar dudana zara eta zarena behar dut. Gure artean inor ez. 
Nire eskua ez da zure eskura iristen. Gortinak bilduta daude leihoetako markoetan. Eta 
zuk badakizu hau ez dela amaitzen, eta ez dela amaituko. Maitasuna deitzen duten hori. 
Nork bere bihotzean luzaro gorde ezin dezakeen hori. 

Hitzik gabe besterik ez dakit maitatzen. 


