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Xabier Etxeberria 

Xabier Etxeberria Garro Zarautzen jaio 

zen 1974an. Enpresa zientziak ikasi zuen eta 

2001ean bere lehen eleberria argitaratu zuen, 

Egun denak ez dira berdin izenekoa. Ordutik 

aurrera haur eta gazteentzako hainbat nobela eta 

bere anaiarekin hiru eleberri idatzi ditu: Itxoidazu 

Café de Passy-n (2004), Ez dadila eguzkia sartu (2006) eta Arrain abisalak 

(2009). Udazkeneko lorea da bere bakarkako bigarren eleberria. Urte erdia 

eman zuen Korean Europako Batasunaren beka bati esker hango kultura eta 

hizkuntza ikasten. Idazlea izateaz gain, enpresaria ere bada: arropa denda txiki 

bat du Zarautzeko herriko plazan. Anaiarekin elkarlanean, Euskadi Irratiko 

Goizean behin saioan kolaborazioak egin ditu eta EITBko Goenkale telesailean 

elkarrizketak idazten ere ibili da.  

SARRERA 

 Xabier Etxeberriak 2012an argitaratutako bere bigarren eleberria den 

Udazkeneko lorea liburuak gizakien arteko harreman desberdinak eta bertan 

bildutako gezurrak aurkezten dizkigu, fantasiazko mundura alde egin gabe 

errealitatean egoera horiek deskribatuz. Gauzak errealitatean diren bezala 

deskribatze horrek, hain zuzen, genero dramatikoaren eta maitasunezkoaren 

artean kokatzen du eleberri labur hau. Bertan, istorio bera hiru pertsonaia 

desberdinen ikuspegi bakandutik kontatuko da, amaieran bat egingo duten arte. 

Mikel, donostiarra, bere neskalagunarekin bizi da, Naroarekin. 20 urte 

inguru daramate elkarrekin eta asko maite dute elkar, baina haien arteko 

harremana ez da lehen bezalakoa. Naroa bere interno postua lortzeko 

konbentzio batera bidaiatzen ari dela, Carlos eta Evaren ezkontzara joan behar 

du Mikelek, gogo handirik ez badu ere. Hala ere, ospakizuna ez du berez 

ahaztuko, onerako edo txarrerako bada ere, bertan bere bizitza aldatuko duen 

zerbait gertatuko delako, hau da, Lucia ezagutuko duelako.  
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Udazkeneko lorea 

KOKAPENA 

Idazleak ez du garaia argi eta garbi zehazten, baina istorioa gure garaian 

gertatzen da.  

Tokiei dagokienez, kapituluen arabera leku desberdinetan kokatuta 

daude ekintzak: Donostia inguruan Mikelek eta Naroak kontatutako pasarteak 

eta kokapen zehaztu gabeko bainuetxe batean Luciak kontatutakoak. Gainera, 

Luciak bere ahizpari, Martari, zuzendutako eskutitz batean haien bizitzetako 

hainbat pasarte kontatzen ditu, horiek ere hainbat lekutan kokatuta: Kanarietan, 

amonaren Burgoseko baserrian, eta abar. Hala ere, kokapenari ez zaio 

berebiziko garrantzirik ematen, baldintza batzuk aldatuta beste edonon eta 

edonoiz gertatu litekeen istorioa delako. 

GAIA  

 Istorioaren gai nagusiak bi dira. Batetik, pertsonon arteko harremanak 

eta bestetik, eta batez ere, horietan agertzen diren gezurrak: gezur txikiak, 

handiak, arriskutsuak, kontatu ezin direnak edo kontatuz gero harreman hori 

haustu dezaketenak. Gezur horiek hiru harreman motatan adierazten ditu 

idazleak: ama-alaba artekoa, bikote harremana eta ahizpen artekoa. 

ARGUMENTUA 

Mikelek eta Naroak 20 urte inguru daramatzate elkarrekin; asko maite 

dute elkar, baina banatzen ari dira azkenaldian. Carlosen eta Evaren 

ezkontzara gonbidatuta daude biak, baina medikuntza konbentzio garrantzitsu 

bat dela eta, Eva ezin izango da joan eta Mikel bakarrik joan beharko da 

ospakizunera, gogo handirik ez duen arren. Hala ere, berak uste zuenaren 

guztiz kontrakoa izango da,  bertan ezagutuko baitute elkar Mikelek eta Luciak. 

!3



Ezkontzaren ondoren elkarrekin egon eta bien artean dagoen feeling-a 

ikusita gaua Luciaren etxean pasatuko dute, Mikelek ezkongabea dela 

ulertarazi baitio. Gau horretatik aurrera, Mikel gau hura ahazten saiatuko da, 

baina gauzek gainezka egingo dute gau hartatik hilabete batera Luciaren 

deiarekin. Sekretu hori gordetzen ahaleginduko da Mikel, zer egin argitu arte. 

Aldi berean, eta Mikelek ez dakien arren, Naroak beste sekretu bat ezkutatzen 

dio berari, eta Luciak ere berea gordetzen du, bere ahizparekin loturik dagoena 

eta buru-hauste handia ekartzen diona. Hiru istorioek ustekabean egingo dute 

talka eta haien bizitzak lotuko ditu, haietako guztiek egia osoa jakin ez arren. 

ISTORIOA  

Naroak ia 20 urte daramatza bere mutilaguna den Mikelekin. Elkarrekin 

bizi dira Donostian, baina jada ez da ezer berdina. Erietxeko etxez etxeko 
zerbitzuan egiten du lan Naroak, interno postua lortzen duen bitartean, eta 
zerbitzu horietako batean ezagutzen ditu Lourdes eta Milagros. Milagros 

ospitalean ingresatu zuten belauneko infekzio batengatik, baina giltzurrunetako 
arazoak dituenez ohi baino  gehiago behar izan zuen sendatzeko. Bere alaba 

Lourdesek zaintzen du orain etxean, baina bere amak ez du batere eskertzen 
Lourdesen atentzioa.  

Bisita anitzak direla eta, Lourdes eta Naroa lagun egiten dira, batak bere 
amak nola bizitza ozpindu dion kontatzen dio besteari eta besteak Mikelekin 

dituen arazoak, Naroak momentuz nahi ez duen haurra izateko irrikitan baitago. 
Berak ez duenez haurrik izan nahi eta Mikel hain tematuta dagoenez, 
ugalkortasun analisi faltsu bat antolatzen du Mikeli esateko ezin dutela umerik 

izan Mikel bera antzua delako. Lourdes Suitzan bizi zen, baina aitaren heriotza 

zela eta istorioa hasi baino 3 urte lehenago etorri zen amari hilabete pare 
batzuetan bizitza berrira moldatzen laguntzera, baina ordutik aurrera, amaren 

gaixotasunak direla eta Donostian gelditu behar izan du, eta, gainera, amak 
ematen dion tratu egoista eta latzarekin. Horrek Lourdes ekintza drastiko batera 
darama: amari medikamentuaren behar baino dosi handiago ematen dio eta 

bihotzekoak emanda hiltzen da. Naroa heltzen denerako berandu da, eta 
heriotzaren zergaitia asmatzen du botikaren ontzia ia hutsik aurkitzean. Hala 

ere, ezer ikusi ez balu bezala jokatzen du. 
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Egun horretan, hala ere, berandu heldu zen Milagrosen bisitara, kotxean 

zetorrela gurpil bat zulatu zuelako. Orduan ezagutu zuen Lucia, gurpila 

aldatzen lagundu zion neska. Ez zuten elkar ezagutzen, baina emandako 

laguntzagatik Lucia kafe bat hartzera gonbidatu zuen Naroak. Kafea hartu eta 

elkarrizketa laburra izan ondoren, eskerrak eman eta alde egin zuten, bakoitza 

bere bidetik. 

Horren ostean, Lucia mendi inguruneko bainuetxe batera abiatzen da, 

oparitu zizkioten bi kupoi erabilita. Bertara, asteburua igarotzeko eta 

erlaxatzeko asmoz abiatzen da, eta bide batez, bakartasuna aprobetxatuz, bere 

buruari aurre egiten dio eta Martari, bere ahizpari, eskutitz bat idazten dio, 

torturatzen duen sekretu bat azkenean kontatzeko. 

Martaren eta Luciaren arteko harremana ez da inoiz ahizpen arteko 

ohiko harremana izan, txikitatik izan dute bien arteko lehia berezia, batez ere 

Martak: lastategian zulo batetik bultzatu zuen Lucia, bere panpina eman nahi ez 

ziolako; oporretan zeudela bere lagunekin ibiltzea debekatu zion eta aldez 

aurretik Martak berak baztertutako Jokinekin muxukatu zen, Luciaren mutil 

laguna zenean, beste gauza batzuen artean. Geroxeago Jokin eta Marta 

ezkondu egin ziren, eta Martak Luciarekin zuen harremana latza izan arren, 

Luciak beti maite izan du bere ahizpa. Hala ere, bere ahizparen zorte onarekin 

aspertuta zegoen, berak bakarrik jarraitzen baitzuen.  

Geroago,  Jokin larri gaixotu zen psoriasi mota arraro batekin eta garai 

txarra igaro zuen bikoteak. AEBetatik Jokin gaixotasunarekin proba tratamendu 

batzuk egiten ari zirela aditu zuten, eta gero bertara joan ziren. Itxuraz ezin 

hobeto joan zen Jokinen azalean, baina botikek gibela kaltetu zioten eta 

trasplantea egin behar izan zioten. Ospitaleko egonaldian familia osoak 

lagundu zion bikoteari. Egun batean, ahizpen izeba gelditu zen Jokinekin, eta 

biak kafe bat hartzera joan ziren, gero etxera joateko asmoz. Martak aldiz, 

garagardo pare bat hartu zituen eta bere ahizpak txarto ari zela esandakoan, 

pakean uzteko erantzun zion Martak, berriro ere ohiko umorean. Marta 

komunean zegoen bitartean, bere sakelakoak jo zuen eta Luciak, amorratuta, 

hartu egin zuen. Izeba zen, Jokin larri zegoela eta Marta ikusi nahi zuela 

esateko. Luciak Martaren ahotsa jarri eta laster zihoala erantzun zion, baina ez 

zion Martari ezer esan. Hurrengo goizean, Martak ez zuen ezer ere gogoratzen 
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ajearen ondorioz, eta ospitalera heltzean Jokinen heriotzaz jabetzean eta 

izebaren errieta entzutean erabat errudun eta goibel sentitu zen. Hori guztia 

aitortu zuen Luciak eskutitzean, eta sekretu horren pisua bere sorbaldetatik 

kendu zuen. 

Naroa eta Mikel Carlosen eta Evaren ezkontzara gonbidaturik zeuden, 

baina Naroa ezin zen joan egun horren inguruan Maastrichten konbentzio 

batean parte hartzeko aukera eman baitzioten. Hori dela eta, Mikel bakarrik 

joan zen ezkontzara eta hasieran pixka bat deseroso sentitu bazen ere, ez 

baitzuen inor ezagutzen, bere jatetxeko mahaian eserita zegoen Lucia 

ezagutzean hori guztiz aldatu zen. Ezkontzaren ostean hainbat pubetara 

elkarrekin joan ziren eta Mikel guztiz liluraturik geratu zen. Gaua aurrera joan 

ahala, Luciarengana gehiago hurbiltzeko gogoa zuen, eta azkenean, Luciaren 

etxean amaitu zuten biek txortan egiten. Hurrengo goizean Mikel damutzen hasi 

zen Naroaren inguruan pentsatzen hastean, baina, Luciak bere telefonoa 

eskatzean ez dio ezetz esaten eta egun batzuren ostean, Luciak deitu ondoren, 

geratu egiten dira Luciaren etxean bazkaltzeko. Luciak gauza garrantzitsu bat 

kontatu behar zion: haurdun zegoen. Mikelek ezin zuen sinetsi, Naroak antzua 

zela esan zion eta berarekin ume bat izatea hainbat alditan saiatu eta lortu ez 

eta Luciarekin gau batean larru jo eta lortu, nahiko susmagarria zen.  

Naroa Maastrichtetik bueltatu zen, baina Mikelek ez zion ezer kontatu. 

Bitartean, Mikel Luciarekin hitz egiten saiatu zen; berak, ordea, ez zion 

telefonoa hartzen. Horregatik pentsatu zuen, agian, abortatzea pentsatzen 

zebilela Lucia. 

Egun batean, Mikel etxera iristean, Naroa aurkitzen du negarrez eskutitz 

bat irakurtzen duen bitartean eta esaten dio ea zergatik ez dion lehenago ezer 

kontatu. Mikelek pentsatzen du Luciak bidali diola desleialtasuna azaltzeko eta 

dena aitortuko duen momentuan Naroak eskerrak ematen dizkio: udaletxeko 

adopzio zerbitzuak haien adopzio eskakizuna onetsi dute. Luciak udaletxean 

lan egiten zuenez, adopzio tramiteak azkartu zituen. Haurraren adopzioa 

emateko amak bi baldintza jarri zituen: itxaron zerrendan zeuden bikote 

guztietatik haiek izan behar zirela haurtxoaren gurasotzat esleituak zirenak eta 

Marta izena ezin zitzaiola aldatu. 

!6



PERTSONAIAK  

Mikel. Hiru pertsonaia nagusietatik garrantzitsuena dela esan daiteke. 

Enpresaritza ikasitakoa da, baina bere benetako ametsa bere rock taldearekin 

arrakasta izatea da eta hala, horretaz bizitzea. Naroaren mutilaguna izan da 

denbora luzaroan, Carlosen eta Evaren ia 20 urteko harremana baino 

luzeagoa. Ezkontzara bakarrik doa Mikel, Naroa laneko bidaia batean 

dagoelako Maastricht-en eta azkenaldian banatuago egon arren, asko maite 

dute elkar. Hala ere, ezkontzan Lucia ezagutu eta elkarren gustukoak direla 

konturatzen dira. Mikelek ahaztuta zuen ligatzeko kontua, baina Luciarekin bere 

armak zorrozten ditu Lucia harrapatzeko eta tipo gogor eta barregarriaren 

plantak eginda eta kopa pare batekin beraren etxean amaitzen du gaua. 

Goizaldean egin duenaz ohartuta, ordea, errudun sentitzen da eta Naroa 

galtzeak ekarriko zuena pentsatzean benetan maite duela konturatzen da. 

 Naroak oraindik heldugabe ikusten du, aita esan nahi duela dio, baina 

hilabete batzuk lehenago langabezian geratu zenean, musikaria izateko 

esperantza faltsua zuen, eta horrekin ezingo luke bere familia aurrera atera. 

Fisikoki idazleak egiten dion deskripzio bakarra ezkontza egunekoa da, 

berandu egiten zaionez ez baititu bizarra ezta ilea ere mozten, eta traje zahar 

bat jantzita joaten delako ospakizunera, rockero itxurarekin. 

Lucia. 35-36 urteko emakumearen itxura hartzen dio Mikelek, neska 

irribarretsu eta erakargarria da, ile betz motzekoa. Protagonistetako bat da, 

udaletxean lan egiten duena, berak kontatutako kapituluetan bainuetxe batean 

asteburua pasatzen dagoela, bere ahizpari gutun bat idazten dio denbora 

luzean zehar kontatu behar zion eta ausardiarik topatzen ez zuen gezur baten 

inguruan. Horietako batean kontatzen du ez dela erraz haserretzen diren 

horietakoa, baina haserretuz gero luzaro irauten diola haserreak eta gogorra 

egiten zaiola ahaztea. Hitz egiten duen moduagatik bakartasuna transmititzen 

du, eta aldi berean, bere buruarekin egoteko beldurra, bere ahizpari kontatu 

beharreko horrek errudun sentiarazten baitu eta orain arte kontatu ez izanak 

adierazten du adore falta duela gai horri aurre egiteko. Hala ere, bi ahizpen 
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arteko harremana ez da inoiz ona izan, Martaren aldetik batez ere, beti izan 

dute lehia antzeko bat. Dena dela, Luciak asko maite du Marta. 

 Azpiegitura eta Lan Publikoetako teknikaria da eta Aldundian egiten du 

lan, tramiteak konpontzen, hala nola, Carlosen enpresarekin. Horrexegatik 

gonbidatzen du Carlosek ezkontzara eta bertan ezagutzen du Mikel. Mikelekin 

gustatuta edo, berarekin dantzan eta edaten egon ostean, bere etxera 

eramaten du gauean eta haurdun geratzen da. Mikelekin adosten du Naroari 

ezer ere ez esatea berak erabaki baino lehen. 

Naroa. Mikelen neskalaguna da, neska ilehoria, medikuntza ikasitakoa 

eta interno izateko azken ikasketak egiten dabilena. Bitartean, etxez etxeko 

erietxeko zerbitzua betetzen du eta horrela ezagutzen ditu Lourdes eta 

Milagros. Lourdesen lagun egiten da eta elkarri euren arazoak kontatzen 

dizkiete. Hirugarren pertsonaia nagusia da, baina istorio nagusitik nahiko 

isolatuta dago, konturatzen ez den zentzuan. Maastricht-en bilera batean 

dagoen bitartean, Mikelek Lucia ezagutzen du bere lagun Carlosen ezkontzan 

eta adarrak jartzen dizkio Naroari. Gainera, Naroa oso kezkaturik dabil Mikelek 

haur bat izan nahi duelako baina berak ez du nahi, ez du bere burua prest 

ikusten eta are gutxiago Mikel. 

Lourdes. Milagrosen alaba da, Suitzan bizi izandakoa, baina istorioa 

hasi eta hiru urte lehenago aitaren heriotza zela eta itzuli egin zen amari 

laguntzera hiru hilabeterako geldituko zela pentsatuta. Hala ere, amak ez zuen 

onera egin eta orain arte izan da hemen. Milagrosek, ordea, ez du bere alabak 

egindako sakrifizioa eskertzen, horren ordez gaizki tratatzen du eta txarto hitz 

egiten dio. Horrek Lourdesen bizitza beltzago bihurtzen du eta etsipenak jota 

bizi da. 

Milagros. Lourdesen ama, senarra hil zenetik okerrera besterik ez 

duena egiten. Giltzurrunetako arazoak ditu eta belauneko infekzio bat dela eta 

ingresatu egin zuten azkenaldian ospitalean. Giltzurrunen funtzionamendu 

txarra dela eta, ez ditu medikamentuak behar bezain azkar onartzen eta 
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denbora gehiago behar du sendatzeko. Ez da batere esker onekoa bere 

alabarekin eta nahiko desatsegina eta berekoia da, gaixo dagoenetik gutxienez. 

Marta. Luciaren ahizpa da. Txikitatik oso harreman latza izan dute, 

Luciak bainuetxean dagoenean idazten duen eskutitzean kontatzen duenagatik 

igarri daitekeen bezala. Bere ahizparekiko lehia gogorra zuen, ez zuen ahizpa 

bezala tratatzen, hala ere ez da horren arrazoirik ematen istorioan. 

Carlos. Evaren senarra eta Mikelen laguna da. Mikel Enpresaritza eta 

Finantza ikasketak egiten zegoen bitartean ezagutu zuen unibertsitatean. 

Mikelek dioenez, benetako laguna da Carlos eta gutxitan elkar ikusten badute 

ere, harreman ezin hobea izaten jarraitzen dute. 

Eva. Carlosen emaztea da eta hogei urte inguru daramatzate elkarrekin. 

Rober. Luciaren laguna da. Biak Carlosen eta Evaren ezkontzara 

gonbidatuta zeuden eta han ezagutu zuten Mikel, hirurak jatetxeko mahai 

berean eserita baitzeuden. Hasieran ez dago oso argi Luciarekin zer harreman 

duen; hala ere, bazkaria aurrera joan ahala, argi geratzen da ez duela inolako 

amodiozko harremanik. 

Jokin. Unibertsitatean zegoenean Marta, Luciaren ahizparekin 

maitemindu zen mutila. Hala ere, Martak ez zuen gustuko eta pikutara bidali 

zuen. Urte batzuk geroago Luciarekin hasi zen, baina Marta harremanaz ohartu 

zenean Jokinekin enroilatu zen Lucia etxera joanda zegoela aprobetxatuz. 

Azkenean Martarekin ezkonduta amaitu zuen. Beranduago, azaleko gaixotasun 

arraro batekin hil zorian egon zen ez baitzegoen tratamendurik, AEBetan proba 

tratamendu bat martxan jarri zuten arte. Tratamenduak arrakasta izan zuen, 

baina espero ez zuten arren, gibelari eragin zioten tratamenduko botikek eta 

transplante bat egin bazioten ere, gorputzak errefusatu eta ebakuntzatik egun 

gutxira hil zen. 
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EGITURAKETA 

 Hiru pertsonaia nagusiak biltzen dituen istorioa horietako bakoitzaren 

ikuspuntu bakandutik kontatzen da kapitulu desberdinetan, kapitulu bakoitzak 

hiruetako bat narratzailetzat baitu. Horiek bereizteko, narratzailearen izena 

hartzen du kapituluak eta gainera narratzaile bakoitzak pertsona desberdinean 

kontatzen du istorioa, Mikelena garrantzitsuena izanik: Mikelek  lehenengo 

pertsonan, Luciak bigarrenean eta Naroak hirugarrenean. Istorioaren amaiera 

aldera hiru istorioak bakar baten zatiak direla igartzen du irakurleak. Istorio 

guztiak, hala ere, ez dira aldi berean gertatzen, tartekatuta agertzen dira.  

 Linealki kokatu beharko bagenu, Naroak kontatutako zatia izango 

litzateke lehena (Milagrosen etxeko zerbitzua eta Lucia ezagutzea), Luciarena 

bigarrena (bainuetxean Martari karta idazten dionean); eta, azkenik, Mikelena, 

istorioaren mamia dena (ekintza garrantzitsuenak zati honetan ageri dira) eta 

hiru pertsonaien arteko erlazioa adierazten duena. 

BALIABIDEAK 

Idazleak erabilitako baliabideek egiturarekin lotura zuzena dute, horiek 

baitira liburuaren berezitasun nagusia. Esan bezala, kapituluak eta 

narratzaileak bereizteko, idazleak “pertsona” desberdinetan idazten du 

 pertsonaia bakoitzaren istorioa: Mikelena  lehenengo pertsonan, Luciarena 

bigarren pertsonan eta Naroarena hirugarren pertsonan. Ziurrenik, 

garrantziaren arabera egindako banaketa da eleberrian Mikelek baitu garrantzi 

gehien, ondoren Luciak eta, azkenik, Naroak. Xabier Etxeberriak eleberria 

kapituluka banatzen du, horrela kapitulu bakoitza protagonistetako baten 

istoriaren zati bat izanik eta beste bi protagonisten istorioekin tartekatzen doala. 

Pertsonaia bakoitzaren kapituluak istorio hari berdina jarraitzen dute, 

besteetatik bananduta, baina amaierara iristen doazela hiru istorioak uztartu 

egiten dira. Hori dela eta, hiru protagonisten istorioak ez dira aldi berean 

gertatzen, hau da, ez da kontakizun lineala. Gainera, irakurleari ere lagungarri 

egiten zaio narratzailearen aldaketa hori istorioaren aldaketaren hariari 

jarraitzeko. Horrez gain, euskara argian, modernoan dago idatzita liburua, 

edozein euskaldunek ulertzeko moduan. 
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Horrez gain, idazleak zenbait abestiren letrak gehitzen ditu, istorioaren 

ariarekin bat datozenak eta Mikelen musika zaletasuna adierazten dutenak: 

Hertzainak taldekoek abisatua zuten aspaldi: Euskadin rock`n rollak ez du 

dirurik emanen; inon baino alaiagoa izanen da… (11) 

Fitoren abesti harekin oroitu nintzen berriro ere, parkingetik elizarako 

eskailerak igotzen nituen bitartean. Norberak hartzen ez dituen erabakiak 

denborak hartzen ditu geure ordez. (26.or) 

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, porqur no quiere el viento. (63) 

 

IRITZIA 

Irakurri berri dugun liburua, Udazkeneko Lorea, Xabier Etxeberria Garrok 

idatzi duen eleberria da. Hiru istorio uztartzen ditu; Mikelena, Naroarena eta 

Luciarena; hasieran guztiz desberdinak badirudite ere, amaieran elkartuko 

direnak. Hasieran istorio desberdinen arteko harremanik aurkitu ez arren, 

amaiera hurbildu ahala, irakurlea hiru istorioen zergatia ulertuz doa eta dena 

argi eta garbi geratzen da Naroak Luciaren eskutitza jaso eta Mikeli haren 

edukia aitortzen dionean, irakurlearentzat berarentzat gutxienez, Naroak ez 

baitu Mikelen eta Luciaren artean gertatutakoaren berririk eta Mikelek ere ez 

baitu Naroak esandako gezurraren berririk, hau da, Mikelen hazia ahula zela 

eta haur bat ernaltzeko ez zuela balio. Azken hori, ordea, eta Mikelek ez ulertu 

arren egia ez dela argi gertzen da Luciaren haurdunaldiarekin. 

Argumentuaren aldetik, beraz, eleberria ez da oso originala horrelako 

amodiozko triangeluei buruzko liburu asko idatzi direlako. Esan beharra dago, 

ordea,  ez dela triangelu normala, Luciak eta Mikelek igarotako gauaren ostean 
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ez baitute harremanik mantentzen eta Mikel Naroarekin dena konpontzen 

saiatzen delako. Hala ere, istorioaren amaiera guztiz ustekabekoa da; inork 

espero ez duen edukia baitu Naroak jasotzen duen eskutitzak. Ez da amaiera 

erreala, Mikelek Luciaren umea adopzioan jasoko duela onartzen baitu Naroak 

ezer jakin gabe, eta errealitatean, maite duzun horri ez baitzaio horrenbesteko 

gezurra esaten eta Miekelek bezain ondo hartzen. 

Lexikoari dagokionez, idazleak erabiltzen duena eta hizkerarekin batera 

nahiko sinplea da eta hori dela eta, irakurleari oso erraz egiten zaio eleberria 

inolako arazorik gabe ulertzea eta are gehiago, euskara batuan idatzirik 

dagoelako eta zenbaitetan lagun arteko hizkera informala erabiltzen duelako. 

Zentzu horretatik beraz, nahiko irakurterraza da liburua eta kapituluak ere 

laburrak direnez arin irakurtzen den horietakoa da. Deskribapenak ere ez dira 

oso adierazgarriak eta nahiko urriak dira, lekuak eta pertsonak deskribatu baino 

gehiago, horien egoera pertsonala eta pentsatzeko modua deskribatzen du 

gehiago, hala ere deskribapen urriekin: 

Hondartzan bainatzen ari nintzela itsas korronte batek harrapatuz gero, 

zeure burua lasaitu eta zurrunbiloak araman zaitzan uztea dela egokiena 

esaten dute. Itsasoaren indarraren aurka egiten tematu eta igerian kostara 

itzultzen ahalegintzen direnak izten omen dira itotzen lehenak, 

ezintasunak eta nekeak gaituta.  

Nik ere ez nuen olatuen aurka borrokarik egin. Alferrik zen.  (133) 

Gelgi-geldi geratu eta olatuek harraldeko harkaitzen aurka  jaurtitzea 

baino ez nuen nahi. (134) 

Benetako beldurra, dena den, panpinatxoaren kontu harekin pasa nuen. 

Ez zitzaion ba bururartuko Carlosi –kapaza, alu hura– ezustean bezala niri 

emate? Naroak eta biook, izan ere, ez geunden ezkonduta. Ezkontzeko 

asmorik ere ez geneukan, gainera. Elkarrekin urte pila generaman arren -

Carlos eta Evak baino gehiago, izatez- ez genuen gure bikotea 

formalizatzeko beharrik ikusten. Ez genuen horretan sinesten, eta kito. 

Gure garaiko talde punkie batek zioen moduan: ¡abajo el matrimonio, viva 

el antimonio! (62) 
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Oro har, hasieran esan bezala, gezurren inguruko eleberria da, esan 

ezin direnei edota esatea komeni ez diren gauzei buruzko eleberria, hain 

zuzen. Idazleak dioen bezala, guztia ezagutzea ez da beti ona; gehienetan, ez 

jakiteak babestu egiten gaitu. Egiak aurpegi asko ditu eta gezurrak beste 

horrenbeste, eta batzuetan, gezurra da egiaren aurpegietako bat. Hori da 

idazleak ematen duen azalpena eta zentzu batean arrazoia du, gezur batzuen 

mina hartzetik babesten gaituztelako, baina, aldiz, gezur horiek denbora luzean 

gorde ostean azalera ateratzen badira, min are handiagoa eragin dezakete. 

Hori guztia dela eta, Udazkeneko Lorea eleberria gomendagarria dela 

deritzogu; irakurterraza eta entretenigarria delako eta ustekabeko amaiera 

zoriontsua duelako. 
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