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Gauzak asteazkenetan heltzen ziren herrira. Posta, aldizkariak, mertzeriako begiztak edo 

supermerkatuko galletak berdin zion. Zerbait nahi bazenuen itxaron beharra zegoen, 

hirian ez bezala. Ez larritu, emango zizuten aditzera, zu jaio aurretiko antolamendu 

naturala da, herriko kaleak eliza dagoen muinoaren inguruan lerrotuta dauden bezalaxe, 

ortzimugaraino landak eta gari-soroak ikus ditzakezun modu bertsuan.  

Onartu eta moldatu, ez zegoen besterik. Zure sendian ere berdin egin zuten. Hazi ahala, 

ordea, bestelako ahotsak mamituko ziren zure baitan: berandu zabiltza, ments duzu hura 

eta bestea, urrats bat atzetik ibiliko zara ezer egin ezean. Doinu errepikakorra da, korrika 

egitera bultzatzen zaituena. Leun hasieran, trostan ondoren, burua galduta azkenerako.  

San Juan gau hura ere asteazken batez heldu zen. Urteroko ohikeria izanagatik, jendeak 

pozarren hartu zituen atontze lanak: patroiari dirdira atera gizonen bizkarrean kalera 

aurkezgarri atera zedin; soro bat edo beste segatu autotxokeentzako lekua egiteko; leiho 

batetik bestera koloretako girlandak zintzilikatu. Halaxe maskaratzen genuen herria, 

oroituko duzu, festek iraun bitartean. Herri osoari bezala, zuri ere saihetsezina zitzaizun 

sabelaldeko zirrara hari itzuri egitea.   

Azken eskola egunei, gainera, udako lehen izpien epela gehitu behar zitzaien. Lasai 

zebilen umerik ez zen, eta nekez sosegatuko zuen inor maistrak, zer eta oporretarako 

urtero-urtero zerabiltzan aholkuak zerrendatuta: etxean lagundu, gaiztakeriarik ez egin, 

asko irakurri. Zeren aurten bai, tematzen zen Marisa, aurten liburutegi ibiltaria izango 

duzue; asteazkenero kamioi bat etorriko zaizue liburuak maileguan eskaintzen, beraz ez 

dut aitzakiarik nahi irailean.  

Begiak itxi eta Marisa agertuko zaizu ziur, urkia bezain luze eta argal, beltz kizkurrak eta 

kantari boza, arbelean lezioak aletzen. Behin ahoskatuta, gorde balezakete hitzek 

maistrak adina kemenik.  

Alkateak eman zien hasiera ospakizunei. Zer edo zer esan zuen udaletxeko balkoitik, 

suziria piztearekin batera herriari horditzen hasteko baimen ofiziala eman aitzin. Gizonek 

tabernak hartu zituzten, zuen aita ere tartean ibiliko zen, alkandorako goiko botoiak 

laxaturik ordurako; emakumeak, aldiz, plaza nagusian eskura zitekeen itzalik onenagatik 

lehia isilean arituko ziren. Zarata sorgor batek egin zuen herria bere.  

Zu, bitartean, lagunekin mugitzen zinen harat-honat, harrabotsa eztitzeko gai zen irribarre 

xaloaz, ondo gogoan dut. Lauzpabost urte gutxiago izanagatik, edo akaso horregatik hain 
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zuzen, ibiltzen gintzaizkizuen atzetik, zertan ari zineten, gutxira guk geuk errepikatu 

beharreko ezkutuko jolasik bazenuten, deskubritu nahirik. Zuen manerak, begiradak, 

keinuak, imitatu; zeneramatzaten soinekoetan xehe-xehe erreparatu; eta batez ere zure 

oreztak eta xerlo gaztainkarak isilean miretsi; sokasaltoa baino, ataza haiexek nahiago.  

Arratsalde hartan, luze geratu zineten autotxokeen inguruan. Zaldiko-maldikoaz gain, 

txinberarekin tiro egiteko eta litxarreriak saltzen zituen postu bana ere baziren. Eskurik 

esku zebiltzan txikleak, erregalizak, azukrezko kotoiak nahiz karameluz estalitako sagar 

ezin gorriagoak. Aurpegiei erreparatzea baizik ez zegoen egun batzuk lehenago soroa 

garbitzeko hartutako lanak merezi zuela jakiteko. Gozotasuna gailen zedin, urtean behin 

bederen.   

Hitz eta pitz zenbiltzaten, inguruari ezaxola, bat-bateko barre-karkaila eztandek 

musikaren doinua apaltzeraino ia. Halako batean txikleekin globoak egiten hasi zineten, 

nork handiagoa lortu. Marrubizko puxikak ziren, puztuaren puztuaz pixkanaka harrotuz, 

barruan kabitzeraino mundu oso bat, ufako bakoitzak amets berri bat eransteko gaitasuna 

gordeko balu bezala. Zurea zen puxikarik ederrena, edo zuretzat bakarrik izango nuen 

begirik apika, horregatik zure zaputza nire egin nuen koipearen beltzak zikindutako 

atzamar batek puxika ustekabean zartatu zizula ikustean.   

Zertxobait nagusiagoa zen mutiko bat ikusi zenuen hurrena, goma arrasto arrosak haren 

atzamarrean. Barreka zebilen, harroturik zeraman hala bularra nola ile beltza. Feriako 

norbaiten semea zen, aurreko urteetatik ezaguna, eta hizketan hasi zineten. Auskalo zer 

esan zenioten elkarri, lagunak epaile mutu zenituela. Gure zelatze lanak, baina, amak bila 

agertu zitzaizkigunean eten ziren. Aita dago zain, esan zidan nireak, eta han utzi zintudan, 

zure kasa. 

Mendezen tabernan zeuden gizonak, erabateko patxadan. Amari oratuta, helduen gerri 

paretik gorantz begira edalontzien hondo gorrixkak ikus zitezkeen. Kulunka zebiltzan 

itsasoak ziruditen, zoruko zerrautsa tarteka gorritzen. Azkar eta lehor, zerbait eztabaidatu 

zuten gurasoek. Amak etxerako bidea hartu zuen orduan; neba, ahizpa eta hirurok haren 

urrats bizkorren atzetik. Aita tabernan geratu zen, upelekin berriketan.  

Ardo-mingain halakoak, errepikatzen zuen amak etxeko sukaldean, amorrua eta etsiaren 

artean.  
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Gauerdia eman baino lehen piztu ziren San Juan suak. Aurreko egunetan gazteek batutako 

egurrekin han-hemenka osatutako meta txikiak lehenik; plaza nagusiko meta handia 

azkenik; dozena bat inguru guztira. Ausartenek alderik alde egin zuten jauzi, pindarren 

aurrean artagabe. Eletarren gazteena nabarmendu zen saltoan, horixe zioen herri osoak 

sasoi hartan, baina nik hori ezin dizut ziurtatu, ordurako seguru asko lo bainengoen 

ahizpak eta biok partekatzen genuen ohean. Hormek zelanbait itotzen zuten kaleko zarata, 

motor geldo baten burrunba urruna iruditzeraino.     

Sute gau hartan izan zen.  

Ordu txikitan aita agertu zitzaigun ohera, ahizpa eta biok bere besotzarrekin besarkatzera. 

Gorri zituen begiak, kedarrarekin nahasturiko izerdia azalean. Txandaka egiten zuen 

korroka, igelen antzera, zotin bakoitzarekin ardo hatsa jaurtikiz. Mingaina askatu balu 

udak daborduko ekarritako eltxoren bat ahoratuko zukeen. Lokamutsa zirudien, arraroa 

oso, aitak berotasuna salbuespeneko egoeratan soilik demostratzea baitzuen lege. Hala, 

begiak berriz bildu eta irudia desagertu egin zen, sekula ezer jazo izan ez balitz bezala.   

Biharamunean mahats ustel usaina zerien lau paretei. Gosaritarako, aita bere ohean 

zetzan. Amak sukaldeko txapa trapu batekin behin eta berriz errepasatzen zuen, katiluko 

zopak azkar irentsi genitzan presatuz.  

Kaleratzean, zenbait guardia zeuden lerroturik, gu itxoiten baleude bezala. Serios 

biboteak, margul bisaiak, gerriko zabala uniforme berdeari eusten. Ez genuen ezer 

galdetu, hainbesteraino bagenekien. Amak burua makurtu eta pausoa azkartu zuen 

mezatara bidean. Bezperako ke arrastoak arnastu bitartean, ama presak jandako norbait 

zela bururatu zitzaidan, txoko batetik besterako urrats berberak albait arinen egitera 

kondenatutakoa. Zigorra noiz iraungitzen zitzaion galdetuko niokeen amari goiz hartan. 

Gaur, baina, zuri galdetuko nizuke logelako leihoa irekitzeko adorerik topatu zenuen, 

egurasteko saiakera egiteak merezi ote duen, kearen usain sarkorrari bide emango diola 

jakitun.  

Hamarnaka guardia zenbatu ondoren heldu ginen mezatara. Ordurako hamaika 

zurrumurruk inguratzen zuten mukuru zegoen eliza, hodei lanbrotsuen gisan, bankuan 

zain geundenok nahiz ohean geratutakoak ere zipriztintzeko zorian. “Kamioia erretzea 

ere”, aditu nuen bizkarretik. Liburuak maileguan zekartzan kamioia sutan irudikatu nuen, 

hitzak mantso-mantso kiskaltzen. Apaizaren zain, amak ahizpa eta bion eskuak gogor 
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oratzen zituen, gure ihesaren beldur bailitzan. Ahoz aho zebilen zuen abizenaren xuxurla, 

eta gisara nekez itzaliko ziren sutearen hausberoak.   

Anaitasunaz, odolaren beroaz eta bekatuaren itzal luzeaz mintzatu zen apaiza. Bibliako 

pasarte hautatua, lehenengo lerrotik alkateak buruarekin tarteka bedeinkatzen zuena. 

Liburua behin itxita, ulergarriagoak ziren irudiak aletu zituen sotana beltz biribilak: 

sardea eskuan zeraman gizon herrena; labanak, labankadak eta labankatuak; lastargia 

estrainakoz altxatu zuen sorkaria.  

Herriak ikasi behar zuen kristau jokatzen. Baita zuk ere.  

Hitzak gori apaizaren ahotik. Justizia jainkotiarra: hura behinena, denik eta onena. 

Jesukristo gure aita: lurtarron pekatuek eraila; haren bizi eredu tolesgabea. Kristo, erruki; 

Kristo, erruki; Kristo, erruki, murmurikatzen zuen amak belauniko, bekokia, aurpegia, 

bularra konpultsiboki zeinatu bitartean. Begirada altxatzean, ordea, gizon bat erdi biluzik 

nekusan gurutzean zintzilik, ahul eta goibel. Indarge.     

Agindutakoan, bakean altxatu eta bakean abiatu zen herria, isilik eta guardien behakoaren 

pean, kiskalitako kamioia ikustera. Soroan zegoen botata, lehorreratutako balea baten 

eskeletoa nola, inguruan zaborra eta lasto errearen marka. Luzaro egon zen horrela, gau 

hura berariaz ahaztu ez genezan, sastrakak guztiz estali arte. Zaldiko-maldiko, autotxoke, 

litxarreria eta txinbera postuen arrastorik ez haatik.   

“Agudo egin zitean hanka”, bota zuen zahar batek kamioiari so.  

Dagoeneko nahikoa ikusi eta ikasitakoa zela iritzita, neba aitarenera bidali zuen amak. 

Ahizpon eskuak askatu gabe zituen artean. Nahiz eta ahurretan metatutako izerdia gero 

eta deserosoago izan, indartsuago estutzen gintuen herria atzean utzi ahala, bidezidor 

batetik aurrera. Ermitara heltzean jaregin zuen eskuen lotura amak, errietaren atariko. 

Errugabe izateagatik zigortuko gintuen.  

Bezperan zuk egindako bidea desegin genuen, eta oinez imajinatu zintudan, alai. 

Oinetakoak hautsez, ilargiak oles egiten dizu, barea da haren argia, epela gaua, dena duzu 

aurretik, sabelean zimikoak, eta ez duzu ulertzen, inork ez dezake uler, asteazken batez 

zelan dena aldatu daitekeen.    

Itzuleran berunezko isiltasuna, zerua bezain zabal.  
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Herrira, ordea, berandu baino lehen itzuli zen jai-giroa. Musikariak kalean, jendea 

zurrutean ostera. Zerrauts aleak giroan baina itzalita suteak, atzera ereiteko sasoia noiz 

etorriko zen ezjakin. Hala ere, gehiegi itxaron beharko genuen zu kalean ikusteko berriz, 

amaren aldamenean plazan eserita. Abailduta, marrubizko txikle bat gogo barik puzten. 

Zaporea ahitzeraino goma murtxikatzen.   


