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EZPAINETAKOA 

     -Gauza batzuk ez dira inoiz bukatzen. Bukatu aurretik galdu egiten ditugu beti- esan 

zidan Nereak tabernazuloren bateko komun are zuloagoan-. Ezpainetakoak, adibidez. 

Arkatz gorriarekin ezpain haragitsuak perfilatzen nenbilen ni, akrobazietan galduta bera, 

bere larruazalak komun likits harekin izan zezakeen kontakturik minimoena ere ekidin 

nahian. Behatzen artean eusten nuen barra gorrietan gorrienari begiratu eta nire buruari 

galdetu nion zein momentutan utziko ote dion emakume batek ezpainak margotzeari, zein 

adinekin sentituko duen gorria abandonatu eta granatea, arrosa edo kolore pastelago -eta 

batez ere diskretuago- bat erabiltzera igarotzeko premia. Edo berdina ote den akaso ordura 

arte mototsean bildutako ile luzea ebaki eta betirako ile laburra eramatea erabakiko duen 

adina, edo bikinia janztetik bainujantzi osoa janztera igaroko dena. Edo nola izendatu 

beharko liratekeen norberak erabaki gabeko erabakiak. Edo zein unetan hasten den batera 

ez baina beti ohe berean lo egin duen bikote bat ohe bereizietan lo egiten, nola adierazten 

den hitzez aldaketa hori, edo are, behin puntu horretara iritsita ba ote dagoen elkarri ezer 

hitzez adierazteko beharrik…  

Uste dut nik ere ez niola ezer esan. Hausnarketa handiegiak ordu txikietarako.  

-Goazen zerbeza bila, madame. Ez dakizu zeinen barregarri zauden ispilu aurrean 

makillatzerakoan sudur zuloak irekitzen dituzunean. 

Esaldia bukatzerako eskutik heldu zidan eta barra batek ordezkatu zuen bestea. 

 

     Badakit zergatik diren hoskideak karmina eta mina. Bien arrastoak dira ia 

ezabakaitzak. Desagerrarazten ahalegintzean orbainen diametroa zabaltzea baino ez da 

lortzen askotan. 

Bi pertsona mota –behintzat- bereizi daitezke gure bizitzetako lokatzezko bideak ibiltzen 

dituztenean uzten duten arrastoaren arabera. Badira igande pausoz eta etxean ibiltzeko 

artilezko galtzerdi lodiekin zapaltzen dutenak, baina badira takoidun zapata altuekin lurra 

dardarazten dutenak ere. Itzulinguruka datozenak eta gu ohartzerako ziztuan doazenak. 

Arrastorik utzi gabe batzuk, urtzera doan elurretan txori hanka arinak nola; oraindik 

lehortu gabeko asfaltoan betierekotzeko adina irmotasunekin besteak. 
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Eta hain zuzen ere horregatik, azken horien oinatzak ere ezabakaitzak direlako, dira hain 

errima estuak karmina eta mina. 

 

     Barraren ertzean ezagutu zintudan, nire bizitzan arrastoa utzi duten pertsona 

gehienak ezagutu izan ditudan tokian. Munduaren bikotekako ordenaren lehen 

estamentuan. Galtzerdi pareak beharrean aldiro hanka bakoitzean marrazki eta kolore 

ezberdinak dituztenak janztea maite dugunok tokiz kanpo sentitzen garen lekuan. 

Barraren ertzean jakin nuen lehen aldiz existitzen zinela, galdetu nizun zure izena eta utzi 

nizkizun egin gabe lehenengo horren ondoren egitea zegozkidan protokolozko galdera 

guztiak. Ezagutu, ez dakit noizbait egin zintudan. 

Gau hartan nire etxeko portala ezagutu zenuen zuk, funtzionatzen ez zuen igogailua eta 

laugarren pisurainoko eskailerak, sofa urdina, komuna, sukaldea… eta ohea. Hurrenkera 

horretan. Ez dago norbere etxeko atea beste norbaiti irekitzea baino biluzte ariketa 

ausartagorik. 

Aurrez deseginda zegoen ohean jo nahi izan genuen larrua. Erdi biluzik zuk, eta nik, 

hanketako azazkalak gorriz margotuta izan arren galtzerdiak erantzi gabe. Amodiozko 

gutunen lehiaketa bateko epaimahakide nintzela kontatu nizun, mesanotxean neukan 

paper pila seinalatuz. Eta barre egin genuen bizilagunak esnarazteko bezain ozen, biok 

genekielako inoiz ez geniola elkarri halakorik idatziko. 

Aluko ezpainak miazkatu zenizkidan gin-tonic zaporez eta horrelako uneetan gainditu ohi 

nauen gehiegizko azukredun zintzotasunez zin egin nion maitasun eternoa denboraren 

existentzia asmakizun hutsa zela sentiarazi zidanari.  

Zuri berehalakoan hustu zitzaizun minutu batzuk lehenago puztutakoa. Gau osoan 

irentsitako alkoholaren eragina izango zela aipatu zenidan, komuneko arrasto zuriren bat 

edo beste ere bai. Deseroso sumatu zintudan eta azalpen traketsetan kateatuta jarraitzen 

zenuen bitartean pentsatu nuen lehertu ordez irauteko beharra sorrarazten dizun 

hankarteko presio soziala nik bularretan, gerrian, ipurdian… daukadan eta txokolatea 

irensten dudanetan gaizki sentiarazten nauenaren antzekoa izango dela. 
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     Ezpainen araberakoa da espazioaren banaketa. Herrialde “atzeratu”-etako ablazioa 

kritikatu bitartean bi aukera soilik egon daitezen ebakuntza geletan mutilazio kirurgikoak 

zilegitasun osoz praktikatzen dituzten “progreak” gara gu. Bi aukera posible soilik. 

Barrukoa, barruranzkoa eta barrurakoa bata; kanpokoa, kanporanzkoa eta kanporakoa 

bestea. Ikusezina bata, uneoro ikusgarria –eta zenbaitetan ikuskizuna- bestea. Hortxe 

duzue, genitalen baitan eraikitako pribatua versus publikoa binomioa. 

Agian jakingo ez duzuena da zenbatetan isildu behar izan dudan jaiotakoan banaketa 

horretan barruranzkoetan kokatu nindutelako. Kanpora irten nahi izan dudanetan 

zenbatetan egin behar izan diedan nire ezpainei hozka, ia deformatzeraino. 

 

     Aje usaina zerion koadrodun alkandora bat utzi zenuen nire etxean. Esnatu nintzenean 

ikusi nuen izara artean kamuflatuta. Lepoa jokatuko nuke nahita utzi zenuela. 

Eskumuturrak, zangosagarrak, behatz lodiak, ipurmasailak, ezpainak, ezkerreko 

bularra… Jokatuko nituzke.  

Batez ere, nik ere utzi izan ditudalako nire zatiak besteen etxeetan. Usainak, mamuak, 

betileak, oroitzapenak… Eta belarritakoak. Ate batzuk itxi izan ditut soinean belarritako 

bakarra jantzi eta bestea nahita barruan ahaztuta. Badirudi ahaztu eta nahita hitzak ezin 

direla esaldi berean elkartu. Badirudi aditz berri bat asmatu beharko dudala. 

Belarritako batzuk ez ditut oraindik errekuperatu eta asimetrikoa den nire gorputza are 

asimetrikoago bihurtzen ahalegintzen naiz egunero. Ez harritu, beraz, belarri bakoitzetik 

zintzilik bitxi ezberdinak ikusten badizkidazue. Eta dagoeneko harritu bazarete, ez 

begiratu galtzerdietara. 

Koadrodun alkandora bat utzi zenuen nire etxean. Eta nire idazmahaitik lapurtutako post-

it horixka hura atean itsatsita. Letra okerrez idatzitako telefono zenbaki bat eta musu bat 

bertan, aurreko gauean barra ertzean galdetu nizun izenarekin izenpetuta.  

Ez dizut sekula barkatuko. 

 

     Ahaztea ez gogoratzea da berez. Objektiboki bai. Bestela, beste gauza asko izan 

daiteke.  



Ezpainetakoa 

 

4 
 

Bizitzari post-itak jarri nahi ez izatea, esaterako. Lauki formako orritxo fosforitoetan ez 

baitira erosketetarako zerrendak, egin beharreko enkarguak, entregatzeke dauzkazun 

masterreko lanak eta telefono deiak soilik kabitzen. Paperaren ehundurak antzaldatu eta 

ahaztu nahi genituzkeen baina ahaztu ezin ditugun pertsonen azalak agertzen zaizkigu 

tarteka, bainila perfumez, izerdi usainez eta karminez margotuta. 

Memoria lokatzezkoa da. Ezinezkoa da arrastoak noiz, non eta batez ere nork utziko 

dizkigun aurrez jakitea. 

Gogoratzea ez da ez ahaztea, ahaztea ez gogoratzea ez den modu berean. 

 

     Igandea zen. Gominolazko igande horietako bat, mantapeko pelikula –zentzu 

guztietan- negargarri eta guzti.  

-Uste dut maitemintzen ari naizela- bota nizun burua zure magalean pausatuta nuela. 

-Maitemintzen? Norekin?- erantzun zuk.  

Eta musu eman zenidan ezpainetan disimulatu ezin zen presaz, estrategikoki, erantzuteko 

astirik utzi gabe. Estrategia ona zelako zuretzat nire bularretakoa ezin askaturik baldar 

samar zenbiltzanean musu emateari ez uztea, kendu nahi zenituen galtzak orkatiletan 

kateatzen zitzaizkizunean bezalaxe, musu batek beste guztia ezabatzen duelakoan. 

Egun hartatik aurrera aurrekariak pilatzen hasi zitzaizkizun eta kilimak sentitzeari utzi 

nion, proportzionalki maila berean. Oinak izotz puska bilakatzen hasi zitzaizkidan, izarak 

izeberg handi. Pijama bezala erabiltzen zenituen galtzek traba egiten zidaten burukoaren 

azpian. Zure hortzetako eskuilak arrotz sentiarazten ninduen nire etxeko komunean, 

okupatzen zuenagatik baino gehiago sinbolizatzen zuenagatik.  

Batzuetan ohe batean ez dira bi gorputzen azalerak kabitzen. Eta ez da tamaina kontua 

bakarrik. 

Beti izan naiz poltsa beroaren defendatzaile sutsua. 
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     Larruazala gara zerbait izatekotan. Besteak larrutzen ditugu askotan arrazionalki 

azaldu ezin ditzakegun arrazoiengatik. Azalarekin egiten dugu larrutan eta larrua azaltzen 

zaigu nonahi. Azala hunkitzen, tenkatzen, erortzen, berritzen, oilo-larrutzen zaigu.  

Zenbaitek tximeletak, efemerideak, baleak, erlojuak… tatuatzen ditu azalean, 

kanpoaldean. Beste zenbaitek arnasestuak, hotzikarak, hondar aleak eta izerdi tantak 

daramatzagu barrurago, epidermisaren eta dermisaren artean tatuatuta. 

 

     Hezetasun faltak harremanak zartatzen ditu, ezpainak zartatzen dituen modu berean. 

Zureak ez diren ezpain batzuk musukatzen ditut orain. Zureak ez diren ezpain batzuk 

miazkatzen ditut, azala arrakalatu ez dakidan. 

Itsasoko ura sentitu izan dut arrakaletan barrena bere bidea egiten. Gazia da, baina 

goxatzeko ere balio omen du.  

Betidanik izan zait zailagoa aditzak lehenaldian eta singularrean deklinatzea. Horregatik, 

agur esaten ikasten ari naiz, arnasa neure kasa hartzen ikasten. 

Enkajedun barruko erropa erostera joan naiz gaur eta egun ezin egokiagoa iruditu zait 

ezpainetako berri bat estreinatzeko. Sudur zuloak ireki ditut beste behin ispiluaren 

aurrean. 

Gauza batzuk ez dira inoiz bukatzen. Bukatu aurretik galdu egiten ditugu beti.  


