
  

Miranda de Ebroko erietxera joan beharko genuela esan zuen aitak, serio. 
Lastategian  ez  jolasteko  zenbat  bider  esan  zigun  gogoratu  zidan  amak, 
haserre, erortzeko arriskua zegoela-eta. Ez nintzela erori azaltzen ahalegindu 
nintzen ni, bultzatu egin ninduzula, ez nintzela bakarrik jausi.

Gurasoek  ez  zidaten  sinetsi  baina.  Alderantziz,  ahizpari  buruz  horrela 
jarduteagatik  errieta  egin  zidaten.  Jangelako  txoko  batean  txintxo-txintxo 
panpina batekin jolasten egon omen zinen zu. Amaren eskuari helduta, isilik 
begiratzen zenidala gogoratzen naiz. Zure soinekoan ez zegoen lasto izpi bat 
bera ere.

Oharkabean gautu du.  Leihoak ez dira leiho jada,  ispilu baizik;  kanpoan 
dagoena  ikusten  utzi  ordez,  zure  isla  itzultzen  dizute.  Mahaira  jiratu  duzu 
begirada. Zerbait egitearren, kikara hartu duzu. Infusioa hotza dago honezkero, 
baina ez zara ohartu ere egin eta dena edan duzu.  Beste bazterrean dagoen 
bikotea algaraka ari da.
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> Hasteko, kokatu zati hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak…  

> Ondoren, zehaztu zatia (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo 

     komentario orokorra, beti ere obra ezagutzen ez duen irakurle bati azalduko bazenio bezala.

1. Idatzi orri zurian bakarrik. Orrialde honen atzeko aldea zure apunteetarako erabil dezakezu.

2. Helburua –lanean egin duzunari jarraiki–: obraren ezaugarriak aipatzea, alderdi garrantzitsuenak 

azaltzea eta iritzia ematea (balorazioa).

3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 

4. Neurria: 300-400 hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….
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Beso bat sumatu nuen sorbaldan.

—Zer, zuri ere gauza hauek nazka ematen dizute, ezta?

Luciari baiezkoa egin nion buruarekin, hitzik gabe, pasa nuen ikara gainetik 
kendu ezinik artean, eta –era berean– txorakeria hark hain urduri zergatik ipini 
ninduen ulertzen hasita. Rockero gogorrarena ez zen egun hartan jantzi nuen 
maskara bakarra. 

Musikak –une haren larritasuna ulertuta edo– gogoeta ilunetan katigatzetik 
askatu  ninduen.  La  vida  no  es  un  bloc  cuadriculado,  abestu  zuen  Joaquín 
Sabinak ezkontzako DJak hala aginduta, si no una golondrina en movimiento, 
Carlos  eta  Eva  balsa  dantzatzen  hasi  ziren,  que  no  vuelve  a  los  nidos  del 
pasado,  jira  eta  biraka  ekin  zioten  gonbidatu  apur  batzuek  ere,  porque  no 
quiere el viento, porque no quiere el viento. 

—Dantza egin nahi duzu? 

Luciak besoa sorbaldatik kendu eta kezkatu antzean begiratzen zidan, bat-
batean  atera  zitzaizkidan  zimurrak  arretaz  aztertuz.  Zuzen  begiratu  nion. 
Ezpain txikiak zituen, haur batenak kasik, emakume gorputz hartan galduta.

—Zure senargaia ez al da haserretuko? –bota nion, baldar eta pelikulero.
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Hilabete  bat  igaro  zen.  Gehiago.  Hilabete  eta  erdi  ia.  Ez  dut  esango 
Carlosen ezkontzakoa erabat ahaztu nuenik, baina hortxe-hortxe. Eta normala 
deitzen diogun eran hasi zen bizimodua ibiltzen berriro ere. Etxetik dendara, 
dendatik etxera, afaldu, telebista ikusi, lo. Eta ostera berriz. Trena astiro baina 
burdinbidetik atera gabe zihoan aurrera, inora ez.

Dei hura jaso nuen arte. Dendan nengoela izan zen, goiz batez. Asteartea 
zen,  hotza  egiten  zuen  eta  euria  xehe  baina  etengabe  ari  zen  erortzen.  Ez 
zebilen ia inor.  Delirium Tremens taldearen binilo zahar bat topera jartzeko 
aprobetxatu nuen. Laino ilunak ikusten, goizean goizez zeruan, abesten zuen 
ahots urratuz Andonik, leihoak bustirik daude, hotzak hilik jaiki naiz.  Sega- 
potoa marmarka hasi zitzaidan poltsikoan. Ezagutzen ez nuen zenbaki bat. Bai?

—Hola, Mikel –ahotsa baxu eta ahul entzuten zen, oso urrundik ariko balitz 
bezala–. Ez dakit nitaz gogoratzen zaren. Lucia naiz.

—A! Bai… Aupa, Lucia.
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Telefonoa hoska hasi da orduan. Poltsaren barruan dauka, baina esku batez 
ateratzen saiatu da, deika ari dena Lourdes izango den beldurrez. Ez zitzaion ba 
Milagrosi ezer gertatuko? Gero eta pattalago sumatzen du azken aldian, arnasa 
hartzea,  bizitzea,  beretzat  ahalegin  izugarria  balitz  bezala.  Kostata  lortu  du 
telefonoa  ateratzea  –agendaren  eta  kleenexen  eta  giltzen  eta  eguzkiko 
betaurrekoen azpian zegoen– baina pantailara begiratu duenean, muturra okertu 
du.

—Mikel, zer da?

—Naroa? Zera, egun on, haserre joan zarela iruditu zait lehen eta, nik zera 
nahi nuen…

—Gidatzen ari naiz, Mikel! Gero deituko dizut.

Hatz lodiaz deia eten eta poltsa barrura indarrez jaurti du telefonoa. Mikel 
eta  biek  adin  bera  ote  duten  zalantza  sartzen  zaio  batzuetan  Naroari. 
Azeleragailua  sakatu  du  gorri  kolorekoa  ipintzera  zihoan  semaforoak  ez 
harrapatzeko. Goizekoa konpontzeko deitu dio Mikelek, argi dago. Goizekoa 
konpontzeko,  eta  goizekoarekin jarraitzeko.  Haurrarenarekin.  Tunelean sartu 
da, argiak piztu ditu.

Mikel inozentzia maila horretan mantentzea litzatekeela onena otu zaio bat-
batean Naroari. Gustura utzi gizona eta baietz erantzun, ahaleginduko direla 
haurtxo hori izaten. Eta, halere, isilean, pilula hartzen jarraitu.
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