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sarrera
Urte batzuk pasa dira jada Hizki-Marrazki ipuin marraztuen
lehiaketa martxan jarri genuenetik. Ume eta gaztetxoen artean
idazteko eta marrazteko zaletasuna bultzatzeko asmoz abiatu
genuen proiektu hau, eta eskertzekoa da urtez urte ikasleok
egiten duzuen ahalegina bertan parte hartzeko.
Hori esanda, guztiok zoriontzea besterik ez zaigu geratzen,
bai egin dituzuen lanengatik, eta baita horiek gauzatzen eman
duzuen denbora eta energiagatik ere; epaimahaikideen lana
ere ez da samurra, batzuetan ez baita erraza izaten saridunak
hautatzea... Baina, tira, egin beharreko lan bat da liburuxka
hau argitaratu ahal izateko.
Saritutako lanak idatzi dituzuenoi zorionak eta eskerrik asko;
saririk eraman ez duzuenoi ere bai, denak izan direlako lan
txalogarriak. Eta, jakina, mila esker lagundu diguzuen guztioi
ere (epaimahaikide, ikastolako irakasle, e.a.).
Aipamen berezia egin nahi diegu ikastolan ipuinak beren
jatorrizko hizkuntzan kontatzera animatu diren gurasoei, haiei
esker herrian daukagun kultur eta hizkuntza aberastasuna
agerian geratzen delako.
Besterik gabe, eta liburuxka zuen gustukoa izango delakoan, agur bero bat guztioi eta beste bat arte.
2017ko maiatza
EUSKARA ETA KULTURA BATZORDEAK
ANOETAKO HERRI IKASTOLA
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AURKIBIDEA

A

8-10 urte

1. SARIA
Elefante marraduna

6

Goiatz Agote Sarasua

2. SARIA
Txekor galdua

8

Oier Zabalbeaskoa Mendizabal · Ekaitz Gonzalez Gonzalez

3. SARIA
Irabazleak beti

10

Claudia Caballero Cerrato · Eneko Beristain Campos

B

10-12 urte

1. SARIA
Dortoken uharteko altxorra

12

Maule Agirre Mugica· Peru Mendizabal Lazkano

2. SARIA
Olatuak begietan

15

Unax Alberdi Iztueta · Ioritz Yurrita Gabirondo

3. SARIA
Emakume ospetsuaren istorioa

19

Intza Egiguren Beraza

C

12-14 urte

1. SARIA
Ezer ez da berdin zuek gabe!

22

Amalur Azurmendi Lasa · Igone Urtaza Maiza

2. SARIA
Iraganeko sekretuak

28

Garazi Mendizabal Lazkano

3. SARIA
Mundua biraka

34

Arene Lasa Nieto

D

14-16 urte

1. SARIA
Arantxaren memoriak

37

Irati Irazusta Jauregi· Ane Izagirre Munita

2. SARIA
Alex?

42

Maialen Muñoa Inciarte

3. SARIA
Omar

47

June Mendizabal Lazkano
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ELEFANTE
MARRADUNA
GOIATZ
Agote Sarasua
9 urte
ANOETA

Bazen behin Afrikan elefante marradun bat, desberdina zena beste elefanteekin alderatuta. Bera oso jatorra zen, txisteak kontatzen zituen eta
egunero lagunekin egoten zen.

Baina beste elefanteek barre egiten zioten. Berak pentsatzen zuen bere
marrengatik zela. Egun batean bere familiarengana joan zen. Bere amak
esan zion:
-Zure lagunek ez diete zure marrei barre egiten!
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A

8-10 urte

-Amatxo, seguru al zaude?
-Bai, txiste onak kontatzen dituzulako da.
Handik egun batera, festa bat egitea pentsatu zuen, txori pilarekin eta
musikarekin. Baina bat-batean afrikar batek pistola batekin beldurtu zituen elefanteak, bat izan ezik, bera.
Bera oso ausarta zenez, afrikarrari pistola kendu eta puskatu egin zion.
Afrikarra beldurtzeko, bere tronparekin hartu eta bota egin zuen. Horren
fuerte bota zuen, bere dirua erori egin zitzaiola.

Egun horretatik aurrera, elefante guztiek bera maitatu zuten, eta oso gorri jarri zen, berari gustatzen zitzaion elefantea beraz maitemindu zelako.
Aurrerago ezkondu egin ziren eta hiru ume eduki zituzten, bat neska
eta beste biak mutilak. Neskak izena zuen Arroxa, mutilek Blu eta Gorri.
Familiak mundu guztia zeharkatu zuen: Itsaso Atlantikoa, Ipar Poloa,
basoak eta baita Euskal Herria ere. Mundu guztian lagunak egin zituzten:
pertsonak, animaliak eta estralurtarrak ere bai.
Eta hala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta irten dadila Afrikan.
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TXEKOR
GALDUA
Oier Zabalbeaskoa
Mendizabal
9 urte

Ekaitz
Gonzalez Gonzalez
9 urte

ANOETA

ANOETA

Aspaldiko garaietan, baserri batean Ramon eta Pello bizi ziren. Rubioak, handiak eta indartsuak ziren. Barazkiak landatzen zituzten, eta
baita animaliak zaindu ere.
Egun batean, animaliak jasotzen zeudenean, konturatu ziren txekor bat
falta zitzaiela, eta basora joan ziren.
Halako batean, egurgile bat aurkitu zuten eta galdetu zioten:
-Ikusi al duzu txekor bat?

8

A

8-10 urte

-Bai.
-Norantz joan da?
-Eskuinera.
-Eskerrik asko!
Ondoren, arotz bat topatu zuten eta galdetu zioten:
-Ikusi al duzu txekor bat?
-Bai.
-Norantz joan da?
-Ezkerretara.
-Eskerrik asko!
Handik gutxira bere lagun artzaina topatu zuten. Azkenean, baserrira
joan ziren nekatuta, eta baserrian bilatu zuten txekorra lasai asko lastoa
jaten.
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IRABAZLEAK
BETI
Claudia
Caballero Cerrato
9 urte

Eneko
Beristain Campos
9 urte

ANOETA

ANOETA

Udarako egun batean, Luar eta Ainhoa plazan zeudela, kartel bat ikusi zuten. Biek hemezortzi urte zituzten, ile marroia eta beltza. Batek begi
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A

8-10 urte

urdinak eta besteak berdeak zituen. Dantzaldi famatu baterako castinga
zen. Munduko dantza-talde famatuenentzako castingak larunbatean ziren. Luar ez zuten hartu, baina Ainhoa bai. Luar triste sentitu zen, baina
entrenatzen jarraitu zuen.
Orduan, Ainhoak animo asko eman zizkion. Hiru egun ondoren finalaurrekoak ziren. Orduan, Ainhoak hanka puskatu zuen entrenatzen, eta ezin
zuen dantza egin. Hori ikusita, Luarri eman zion bere postua entrenatzen.
Finalera iritsi zen eta tarta batekin ospatu zuten biek. Geroztik, Luar munduan zehar dabil taldearekin dantzan.

11

hizki marrazki ipuin marraztu

Maule
Agirre Mugica
10 urte

Peru
Mendizabal Lazkano
10 urte

ANOETA

HERNIALDE
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DORTOKEN
UHARTEKO
ALTXORRA

Bazen behin, dortoken uhartean, Rigi izeneko dortoka abenturazale bat.
Berde koloreko oskola iluna zuen eta azala, berriz, berde argia. Aitonaamonekin bizi zen eta 11 urte zituen; 3 lagun zituen, Triki, Elur eta Hegal
Gorri. Gauero, bere amonak ipuin bat kontatzen zion, baina, gau hartan,
ez zion ipuina kontatu, kondaira baizik. Kondairaren arabera, dortoken
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B

10-12 urte

uhartean altxor bat zegoen, ezkutatuta. Dirudienez, ezaugarri bereziko
izaki batek bakarrik aurki zezaken altxorra. Izaki horrek bihotz handikoa,
ausarta eta jatorra izan behar zuen. Egun batean, aitona-amonen etxean
lagunekin jolasten ari zela, Rigi sotoan ezkutatu zen, eta sotoan altxor
-kutxa bat aurkitu zuen. Rigi altxor-kutxara hurbildu eta, mantso-mantso,
kutxa zabaldu zuen… Bertan, pergamino zahar bat zegoen, eta dortoken
uharteko altxorraren mapa agertzen zela ikusi zuen. Ziztu bizian, lagunen
bila joan zen; denak zur eta lur geratu ziren.
— Badakit zer den, atzo amonak kontatu zidan kondairako mapa da
−esan zuen Rigik−.
— Zeren zain gaude bada, abia gaitezen!
Hurrengo goizean, abenturari ekin zioten. Bidea erreka-bazterretik
zihoan, mendian gora. Halako batean, oinez luze ibili eta gero, zubi batera iritsi ziren. Rigik soinu bat entzun zuen, bere mapa zen. Bat-batean,
mapan zubi bat agertu zen, azpian giltza bat zuena. Orduan, denak batera zubiaren azpira jaitsi eta trol batekin topo egin zuten.
— Trol bat al da? −galdetu zuen Hegal Gorrik, beldurtuta−.
— Baietz uste dut −erantzun zion Elurrek−. Trolak ikusi egin zituen eta
zertan ari ziren galdetu zien.
— Dortoken uharteko altxorraren bila gatoz eta, maparen arabera, hemen giltza bat dago −esan zuen Rigik−.
— Itxaron pixka bat. Mapa duzue? −galdetu zuen trolak−.
— Bai.
— Bizitza osoa daramat altxor horren bila, baina giltza bakarrik daukat,
begira.
— Lagunduko zeniguke altxorra bilatzen? Laurden bat emango genizuke.
— Bai, noski! Has gaitezen!
Orduan, beste bide bat agertu zen mapan.
13
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— Begira! Marra gorri bat agertu da mapan, goazen marrari jarraitzera.
Marra bukaeraraino bide luzea zegoen, km erdi inguru, eta marra bukaeran, ur-jauzi bat. Ur-jauzia igarotzean, bide bat irekiko zitzaien. Orduan, Rigik eta bere lagunek ur-jauzia igaro eta altxorra aurkitu zuten.
— Hori da dortoken uharteko altxorra, goazen irekitzera.
Denek batera, giltza hartu eta altxorra ireki zuten. Rigik altxorraren laurdena eman zion trolari eta, elkarrekin, etxera bueltatu ziren. Hortik aurrera, altxor-bilatzaile bihurtu ziren.
Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Rigiren
sotoan.
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B

10-12 urte

OLATUAK
BEGIETAN
Unax
Alberdi Iztueta
10 urte

Ioritz
Yurrita Gabirondo
10 urte

ANOETA

ANOETA

Bazen behin Koldo izeneko mutil bat. Koldok hainbat ezgaitasun zituen,
baina surflaria izan nahi zuen. 10 urte zituen eta Donostian bizi zen. Pozik
bizi zen bere gurasoekin eta arrebarekin. Goizero, aita lanera joaten zen
eta amarekin joaten zen eskolara.
Eskolan, bazterkeriak eta burlak jasaten zituen. Familiak ahal zuen neurrian laguntzen zion; arrebak, adibidez, jolasetan, eskulanetan... laguntzen zion eta amak, berriz, etxeko lanetan eta ikasketetan.
Egun batean, eskolan zeudela, ikaskideak oihuka hasi ziren matematikan zeuden bitartean:
- Atera dadila tontoa!
- Koldo!
- Kar-kar.
Koldok honela erantzun zien, zotinka:
- Utzi bakean!
Koldo negarrez joan zen etxera eta gertatutakoa kontatu zion amari.
Koldo ilehoria zen, begiak itsasoa bezain urdinak zituen, gorputz argala
zuen, eta oso dibertigarria eta alaia zen. Txakur bat zuen, Ikatz izenekoa.
Larunbatetan, hondartzara joaten ziren baloiarekin jolastera.
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Koldo beldurrez joaten zen egunero ikastolara. Egun batean, ume berri bat hasi zen eskolan. 10 urte zituen, berak bezala. Jon izena zuen eta
surfa gustatzen zitzaion, Koldori bezala. Biak lagun egin ziren berehala.
Jonek zera kontatu zion Koldori, ostiralero, Kontxako hondartzara joaten zela surf-eskolara. Koldok surf-eskolan izena ematea erabaki zuen,
baina honela esan zion hango irakasleak:
- Hemen ez dugu galtzailerik nahi.
Orduan, honela erantzun zion Koldoren amak:
- Mesedez, nire semeari asko gustatzen zaio surfa…
- Ezetz! Erabakia hartuta dago. Agur!
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B

10-12 urte

Koldo minduta joan zen etxera. Koldori surf-eskolan izena ematen utzi
ez ziotela jakitean, Jon gaizki sentitu zen, eta surf-eskola horretara gehiago ez joatea erabaki zuen.
Koldoren etxera joan eta honako hau esan zion:
- Koldo, surf-eskola horretara gehiago ez joatea erabaki dut. Grosen
beste surf-eskola bat aurkitu dut. Joango gara?
Koldo oso pozik jarri zen eta honako hau esan zion:
- Eskerrik asko, Jon. Bai, bai, bai, bai, noski baietz! Amari esango diot!
Egun horretatik aurrera, Koldo eta Jon ostegunero joan ziren surf-eskolara.
Pixkanaka, Koldoren amari ere surfa gustatzen hasi zitzaion. Egun batean, Interneten zebilela, lehiaketa bat aurkitu zuen Miamin. Lehiaketa horretako irabazleen artean, hainbat euskal surflari zeuden, hala nola, Aritz
Aranburu, Eunate Agirre eta Axi Muniain.
Koldo hori guztia Joni kontatzera joan zen. Amak 3 hegazkin-txartel erosi zituen.
- Koldo, Jon, hurrengo astean abiatuko gara.
- Bai, poz-pozik nago, ama!
- Pozten naiz!
Hurrengo astean, Miamira abiatu ziren. Osteguna zen eta ia Miamin
zeuden dagoeneko. Koldo oso pozik zegoen, bi egun falta baitziren txapelketa hasteko.
Azkenean, finalera igaro zen. Galdu egin zuen, eta oso triste jarri zen;
Jon, berriz, laugarren gelditu zen. Amak honako hau esan zion Koldori:
- Lasaitu zaitez, Koldo. Norbaitek irabazi behar du. Gaur ez zen zure
eguna izango.
- Baina...
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- Lasai, bigarrena izan zara. Oso ongi dago, altxatu burua!
Pixkana, Koldo hobeto sentitu zen eta etxera itzuli ziren. Iristean, gertatutako guztia kontatu zien aitari eta arrebari.
Gurasoak oso pozik zeuden lortutakoarekin eta surf-taula berri bat erosi
zioten. Ordudanik, gelan ez zioten gehiago burlarik egingo eta, gainera,
bere ametsa egi bihurtu zen.
Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Donostiako itsasoan.
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B

10-12 urte

Intza
Egiguren Beraza
11 urte

EMAKUME
OSPETSUAREN
ISTORIOA

ANOETA

Kaixo, Bryan naiz eta 24 urte ditut. Dakizuen bezala, oso ospetsua naiz,
baina gaurkoan ez naiz etorri niri buruz hitz egitera, emakume bati gertatu zitzaiona kontatzera baizik.
Duela 2 urte, emakume bat aurkitu nuen, negarrez, Los Angeles hiriko
kale batean. Jakin-minez, berarengana hurbildu nintzen.
— Zer gertatzen zaizu? −galdetu nion, jakin-minez−.
— Lana galdu dut eta etxerik gabe nago −erantzun zidan−.
Egun batzuk geroago, emakumea (Sara) ikusi nuen abesten, tarteka,
jendeak txanpon batzuk botatzen zizkion bitartean. Oso ondo abesten
zuela konturatu nintzen eta, orduan, zera esan nion lagunari, hemen Sara
izeneko emakume bat zegoela eta oso ondo abesten zuela. Aste batzuk
geroago, nire laguna nire etxera etorri eta Sara ezagutzera eraman nuen:
— Oso ondo abesten du! −esan zidan, aho zabalik−.
— Aurkituko al diozu lanen bat? −galdetu nion−. Lanik gabe geratu da
eta...
— Saiatuko naiz −erantzun zidan−.
Etxera iristean, nire laguna bere nagusiarekin telefonoz hitz egiten ari
zela ikusi nuen.
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20

B

10-12 urte

— Bryan, nire nagusiarekin hitz egin dut eta baietz esan dit, baina froga
batzuk egin behar dizkiote lehenengo −erantzun zidan−.
Orduan, Sararengana joan nintzen korrika eta dena kontatu nion. Behin
eta berriz eman zizkidan eskerrak.
Eguna iritsi zen eta, harekin batera, frogak egiteko ordua. Autoa hartu
eta castingera joan ginen. Sara oso urduri jarri zen aukeratutako pertsonaren izena esan behar zutenean.
— Oso zaila izan da bat aukeratzea, baina bada besteak baino hobeto
egin duen pertsona bat. Bere izena… Sara da! −esan zuen epaileak−.
Sara nigana etorri zen ziztu bizian eta besarkada handi bat eman zidan.
Orain, Sara oso ospetsua da eta ni oso harro nago berari lagundu izanagatik.
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Azurmendi Lasa
13 urte

Igone
Urtaza Maiza
13 urte

ANOETA

IRURA
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EZER EZ DA
BERDIN ZUEK
GABE!

— Egun on!
— Egun on, Markel!
Markelek 19 urte ditu eta kokoteraino dago bere gurasoekin eta arrebarekin bizitzeaz. Ia egunero edo, hobe esanda, egunero izaten du liskarren
bat norbaitekin. Gehienetan, txorakeriengatik haserretzen da: bere niki
gustukoena falta duelako, bere mugikorra aurkitzen ez duelako… Egia
esan, infernu baten parekoa da etxea, baina badago bere bizitza alaitzen
duen zerbait, bidaiatzea. Gaurko eguna ez da salbuespena izango, haserre dago berriz ere.
— Ezin da zuekin bizi! Ikusi al duzue nola dagoen egongela? Lotsa
eman beharko lizueke horrela edukitzea! Martxa honetan etxetik joango
naiz.
— Zaindu zure hitzak! −Oihu egin du bere aitak−. Zuk ez dakizu zer
den familia urruti izatea.
— Eta zuk bai ala? −Erantzun dio Markelek.
— Badakizu garai batean asko bidaiatzen nuela eta bidaiatzeari utzi
behar izan niola familiarengandik urruti nengoelako. Bidaiatzeak ez zaitu
zoriontsuago egingo.
— Lelokeriak.
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C

12-14 urte

— Bidaiatzea asko gustatzen zaizunez, nire bidaiak kontatuko dizkizut,
ea horrek eguna alaitzen laguntzen dizun.
— Ongi da.
Eta, horrela, aita bere bidaiak kontatzen hasi zen.
— Ea nondik hasten naizen… 25 urte inguru nituela, Kongoko herri batera joan nintzen. A ze momentu ederrak…
— Utzi txapa emateari eta kontatu nolakoa zen ingurua −esan dio, zakar, Markelek.
Aitak istorioarekin jarraitu du, semeak egindako komentarioari jaramonik ere egin gabe.
— Tira, esaten ari nintzen bezala… Hango herritarrek eskuzabalik hartu
ninduten, oztoporik jarri gabe. Herriaren inguruan ohian bat zegoen eta
gutxienez lau aldiz sartu nintzen bertan. Inoiz ikusi dudan paisaiarik ederrenetakoa da. Zuhaitzak altu-altuak zirenez, ez zioten eguzkiari oihanean
sartzen uzten. Mota askotako animaliak ikusi nituen: gorilak, elefanteak,
sugeak, tigreak… Baina norbait botatzen nuen faltan paisaia hartaz guztiz gozatu ahal izateko.
— Aita, sentitzen dut zure istorioa etetea, baina ez dut gogo handirik
horrelako lekuetara joateko. Ni joango naizen lekuak neska ederrez beteta egongo dira eta lasai-lasai ibiliko naiz, aitak molestatu gabe…
— Seme, baina ez al zara jabetu zure aita artista bat dela emakumeak
erakartzen?
— Bai, bai…
— Tira, jarrai dezagun. Beste batean, Bartzelonara joan nintzen, hura bai
hiri handia! Leku asko bisitatu nituen: Güell parkea, Kataluniako Plaza...
Ni bezalako turista asko zeuden, eta gehienak Güell parkera joaten ziren,
oso ezaguna baitzen, han dagoen sugandila batengatik. Denek sugandila horrekin atera nahi zuten argazkia, oroigarri gisa. Nik ere atera nuen
argazkia. Baina lehen esan dizudan bezala, norbait behar nuen ondoan.
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— Laztana, zergatik ez diozu kontatzen Indonesiara joan zineneko bidaia? −Esan du, bat-batean, Markelen amak
— Ideia ona! Markel, gaztea nintzela, Indonesiara joan nintzen, 34 urte
inguru nituela. Hori da hori uharte zoragarria! Tenplu asko daude, baina
ni Boroburur tenplura joan nintzen. Tenpluak estatuaz beteta daude eta,
esaten dutenez, horiek ukituz gero, suertea ekartzen dute. Horrexegatik
joaten da jendea hara. Tenpluez gain, sumendi askotara joan nintzen.
Sumendietara igo daiteke, baina ez bururatu pintza sudurrean jarri gabe
igotzea, sekulako kiratsa botatzen dute eta! Esaten dutenez, sumendiak
botatzen duen sufreagatik da, baina nik uste barruan paper-fabrika bat
egiten ari direla, inori ezertxo ere esan gabe! −Eta barrezka hasi da bere
txistearekin.
— Han ezagutu nuen zure ama. Aitona nire gidaria zen eta zure ama,
berriz, laguntzaile sexy horietako bat −jarraitu du.
— Zenbat urte zenituen garai hartan, ama?
— Hori ez da galdetzen, txotxoloa!
— Tira, ez baduzue beste istoriorik kontatu behar, gelara noa, matematikako azterketarako ikasi behar dut eta. Badakizue ez naizela oso jaioa
matematikan.
Handik hiru egunetara, Markelek matematikako azterketaren emaitza
erakusten die gurasoei.
— Jakin al daiteke nolatan atera duzun nota hau? −Esan dio amak.
— Ez zenuen ikasi ala? −Jarraitu du aitak.
— Bai, ikasi nuen… Gainera, ez da horren nota txarra... 4koa atera dut,
gelako notarik onenetakoa.
Bere gurasoek sermoia botatzeari utzi eta bere gelara joan da. “Nazkatuta nago. Egunero berdin; badakit zer egin, etxetik ihes egingo dut”,
pentsatu du Markelek bere baitan. Gauean, motxila prestatu, diru guztia
eta mugikorra hartu, eta etxetik alde egiten du, inori ezer esan gabe.
— Eta orain nora joango naiz? −Galdetzen dio bere buruari.
24

C

12-14 urte

Pixka bat pentsatu ostean, bere aitak kontatu zizkion lekuetara joatea
erabakitzen du. Hasierako egunetan oso ongi moldatzen da bere kasa,
baina, egunak igaro ahala, gero eta komeria gehiago dituela konturatzen
da. Ez du jatekorik, ezta non lo egin ere… Azkenean, Indonesiako herri
txiki batean bizitzen geratzea erabakitzen du. Herriak 40 biztanle inguru
ditu eta dagoeneko hilabete darama bertan, familiarik gabe. Onartzeko
gogo handirik ez izan arren, faltan botatzen du familia. Bere sentimenduei
kasurik egin gabe, beste lau hilabetez geratzen da herri hartan, baina,
gau batean, honela hasi da, oihuka:
— Nazkatuta nago! Hemen ezin da ezertxo ere egin. Ez nuen uste hau
esango nuenik, baina faltan botatzen ditut gurasoak eta arreba.
Motxila prestatu eta bere familiarengana bueltatzea erabakitzen du.
Euskal Herrira joateko hegazkina hartzea pentsatzen du, baina, aireportuan, arazo bat du bertako langile batekin.
25

hizki marrazki ipuin marraztu

en le
hiaketa
· ANOETA 2017

— Hello, can you help me? −Galdetzen dio Markelek langileari.
Langileak ez dio ulertu, ez baitaki ingelesez. “Eta zer egin behar dut
orain?”, pentsatzen du Markelek. Azkenean, elkar ulertzea lortzen dute,
baina denbora
gehiegi pasatu denez, hegazkina galdu eta eguneko hurrengo hegazkina hartu beharko du.
— Kostata, baina azkenean hegazkinean nago. Laster denak ikusi ahal
izatea espero dut. Faltan botatzen dut amaren patata-tortilla!
Oso nekatuta dagoenez, berehalaxe lo hartu du, eta hegazkina lurreratu baino 15 minutu lehenago esnatzen da.
Azkenean, Euskal Herrian. Oso momentu gogorrak igaro ditut, baina
azkenean lortu dut nire helmugara iristea.
Taxia hartu du bere etxera iristeko, eta, 7etarako, bere etxe aurrean
dago. Ilusioz beteta, bere etxeko txirrina jo du, baina ez dio inork erantzun. 5 minutuz txirrina jo eta jo ibili da, baina ezer ez. Larritzen hasi da
eta, momentu hartan, inoiz ikusi ez duen bizilagun bat jaisten da portaletik.
— Aizu, barkatu. Badakizu non dagoen Bengoetxea familia?
— Ez dira hemen bizi, duela bi hilabete inguru Ameriketara joan ziren
bizitzera.
— Zerbait behar al zenuen?
— Ez, ez da ezer, andrea. Eskerrik asko guztiagatik.
Markelek hegazkina hartu eta Ameriketara joaten da. Han, bere mugikorraren bateria kargatu eta bere arrebari Whatsapp bat bidaltzea erabaki du: AMERIKETAN NAU, NUN BIZI ZEATE? Bi minutu geroago, mezu
bat iristen zaio mugikorrera:
KX NEBATXO, NEW YORKEN GAUDE. 433 W 53rd Street.
A zer nolako lasaitua hartu duen Markelek! Ez du inora joan beharrik,
taxia hartu besterik ez. Eskua altxatu eta taxiari deitu dio.
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Bere arrebak esandako helbidera iristean, bere gurasoak eta arreba
ikusten ditu. Elkarrengana hurbildu eta besarkada handi bat ematen dute.
— Arrazoia zenuten, faltan botatzen da familia. Barkatu denbora guzti
honetan desagertuta egon izanagatik.
Handik aurrera, Markelek asko estimatzen du familiarekin egotea eta ez
zaio familiarengandik urruntzea gehiago bururatu. Momentuz behintzat...
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IRAGANEKO
SEKRETUAK
Garazi
Mendizabal Lazkano
13 urte
HERNIALDE

16 urte nituen orduan, ilehoria nintzen eta itsasoa bezain urdinak nituen
begiak. Amarekin eta aitarekin bizi nintzen Londresko kale aberatsenean,
baina oso gutxitan izaten nuen nire aita ikusteko aukera.
Egun hartan, nire bizitza aldatu egingo zela konturatu nintzen esnatu
nintzen momentutik bertatik. Nire logelari begirada bat bota eta nire eguneroko kuttuna falta zitzaidala konturatu nintzen. Salto batean, ohetik jaiki
eta dena hankaz gora jarri eta gero, negarrez hasi nintzen, nire egunerokoa aurkitzen ez nuela ikusita. Orduan, amaren oihua entzun nuen:
— MAARAAAAA!!!!!!!
Izutu egin nintzen. Nire ama ez zen oso atsegina; tira, egia esan, ez
zen nire ama, nire amaordea baizik. Nire aitarekin ezkondu zenetik, nire
lagunekin egoteko astirik ere ez nuen. Bere atzetik ibiltzen nintzen egun
osoan: Mara, lagundu bazkariarekin; Mara, joan zaitez logelara zure lanak egitera… Beraz, sakon arnastu eta sukaldera joan nintzen.
— Zer duzu oraingoan? −Galdetu nion, hasperen eginez.
Berari begiratu bezain laster, hotzikara batek zeharkatu zuen nire gorputza. Nire egunerokoa zuen esku artean!
Begirada zorrotz batekin begiratu ostean, honako hau esan zidan:
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— Mara, zure logelan begira aritu naiz eta, inoiz ikusi ez dudan koaderno hau aurkitu dudanez, irakurtzen hasi naiz. Badakizu zer irakurri
dudan?
Isilik geratu nintzen, nire sekretua irakurri ote zuen, beldurtuta.
— Ez baduzu erantzuten, jarraitu egingo dut −eta irribarre gaizto batekin erantzun zidan.
— Esaten ari nintzen bezala, neskak gustatzen zaizkizula irakurri dut.
Egia al da hori?
Ez nion erantzun, baina nire begietan ondo irakurri zuen ahoz esatera
ausartzen ez nintzena. Bai, neskak gustatzen zitzaizkidan.
Handik aurrera desberdina izan zen dena; ez ninduen etxetik irteten
uzten, baina ez zen nire lagunekin nuen harremana apurtzeko gai izan.
Egunak eta egunak negarrez igaro ondoren, nahikoa zela pentsatu
nuen. Ez nuen gehiago sufritu nahi, eta ihes egitea pentsatu nuen. Nire
gauza kuttunenak hartu eta gero, nire logelako leihotik salto egin eta Londresko kaleetan zehar galdu nintzen.
Ezin nuen sinetsi. Duela hilabete batzuk nire etxea bezain ondo ezagutzen nituen kale horiek, eta egun hartan, berriz, galduta nenbilen.
Azkenean, lo hartu nuen Big Ben atzeko kale batean.
Gau hartan, bere etxera eraman ninduen harengatik izan ez balitz, kalean hilko nintzen.
Hurrengo goizean, usain goxo batek esnatu ninduen:
— Egun on! Esnatu zara halako batean −esan zidan nire ondoan zegoen neska gazte batek.
— Nor zara? −Galdetu nion.
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— Udane naiz, Big Ben barruan bizi naiz. Badakit ez dela txokorik erosoena, baina hementxe bizi naiz!
Harrituta geratu nintzen, ikusgarria baitzen dena. Nire etxea baino txikiagoa zen, baina oso atsegina. Ederki geunden. Oso lagun onak egin
ginen, baina nik Udane laguna baino zerbait gehiago izatea nahi nuen.
Berak ere niganako zerbait sentitzen zuela iruditu zitzaidan, baina ez nintzen nire sentimenduak azaltzeko gai sentitzen. Gau hartan, ezin izan
nuen lorik hartu. Ez nekien nire irudimena zen ala ez, baina polizien tiro-hotsak entzuten nituen etengabe, halako batean, isiltasuna egin zen
arte. Isiltasun hark ez zuen asko iraun. Minutu batzuk geroago, gure etxeko atean bultzaka zeudela sumatu nuen. Korrika batean, Udane esnatzera joan nintzen:
— Nik ere entzun dut, goazen atzeko atetik, bizkor! −esan zidan Udanek, oihuka−.
Baina beranduegi zen. Atzeko atean ere polizia-talde bat zegoen; inguratuta geunden.
Halako batean, Udanek besotik heldu eta, biok batera, atzeko atea ireki
genuen, poliziarekin borrokatzeko prest. Harrituta begiratu genion elkarri,
ez zegoen inor!
Korrika jaitsi ginen Big Ben-eko eskaileretan zehar, eta kalera irten
eta bertan zegoen mugimendua ikustean, harrituta geratu nintzen. Nire
amaordea poliziekin hitz egiten ari zela ikustean ulertu nuen dena. Ihes
egin behar genuen.
— Udane, ihes egin behar dugu! −Esan nion, oihuka.
— Zer? −Erantzun zidan, harrituta−. Zergatik?
Ez nuen ezer azaltzeko astirik izan, poliziak gure atzetik korrika hasi
baitziren, builaka.
— KORRI UDANEEEE!
Hori esan ostean, Udaneri eskutik tira egin eta korrika ihes egin genuen.
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“Zergatik gu? Ez dugu ezer txarrik egin” −esaten nion behin eta berriz
nire buruari−.
Dagoeneko aste batzuk igaro ziren ihes egin genuenetik eta kalean bizi
ginen. Udanek, ordea, begiak ireki zizkidan egun batean.
— Mara, aspertu naiz kalean bizitzeaz −esan zidan.
Begirada batekin, ni ere aspertuta nengoela erantzun nion, handik beste norabait joateko irrikan nengoela, alegia.
— Orduan, zergatik ez dugu elkarrekin ihes egiten? −Galdetu zidan,
lurrari kolpe bat emanez.
— Ez dakit −erantzun nion.
Noski banekiela. Momentu hartan nire onetik atera nintzen: “Zergatik ez
gara hemendik joaten?”; betiko galdera. Egunero egiten zidan galdera
bera eta, azkenean, haserre bukatzen genuen. Momentu hartan, ordea,
gauza bat bururatu zitzaidan eta hura Udanerekin partekatzea erabaki
nuen.
— Aizu, Udane, ideia bat bururatu zait.
— Zein ideia? −Erantzun zidan.
— Zu ezagutu baino lehen bizi nintzen etxean kutxa gotor bat genuen.
Ez dut uste nire amaordeak bertan zegoen diru guztia gastatuko zuenik.
— Ongi da. Baina, nola sartuko gara zure etxera?
— Nire logelako leihoa zuhaitz baten ondoan dago eta askotan igo naiz
bertatik. Ez dut uste zaila izango denik, baina, hala ere, zu kanpoan geldituko zara nire zain eta ni logelara sartuko naiz, zuhaitzetik gora.
— Ongi da.
Gau hartan bertan, gure plana jarri genuen martxan. Dena ederki
zihoan, baina, nire egunerokoa ikusi nuenean eta harengana hurbildu
nintzenean, alarmak jo zuen. Korrika batean, etxetik irten eta Udanerekin
berriz ihes egin nuen.
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Aireportura iristean, Stockholmera joateko bi txartel erosi genituen, bertan bizimodu berri bat hasteko asmoz.
Hala ere, oraindik ez nion Udaneri nire sentimenduen berri eman. Beraz, hitz egokiak aukeratu eta…
— Udane, gauzatxo bat esan nahi dizut aspalditik, baina orain arte ez
naiz ausartu.
— Eta zer da, bada? −Galdetu zidan.
— Bada, zure la...laguna baina zerbait gehiago izan nahi dut…
Eta nik esaldia bukatu baino lehen, musu eman zidan.
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MUNDUA BIRAKA
Arene
Lasa Nieto
13 urte
IRURA

Bazen behin Azpeitian bizi zen neska bat. Maddi zuen izena eta 12 urte
zituen. Ile marroia eta begi berdeak zituen. Sudur txikia zuen, garbantzu
bat bezalakoa. Argala zen, eta bakeroak eta niki koloreduna janzten zituen
gehienetan. Maddi oso alaia eta maitagarria zen, baina oso desordenatua. Patinetean ibiltzea, ondo pasatzea eta bere lagunekin txutxu-mutxuak
esatea gustatzen zitzaion. Bere janaririk gustukoenak txuleta, txokolatea,
espagetiak eta izozkia ziren. Gazta ez zitzaion batere gustatzen.
Gau batean, ohean sartu zenean, Maddik oso amets arraroa izan zuen.
Afrikara bidaiatzen zuela amets egin zuen. Han, familia batean zegoela
eta beraiek bezala janzten zela amestu zuen, beraiek bezala jaten zuela,
beraiek jolasten ziren bezala jolasten zela... Ametsean, elefante baten
gainean ibili zen.
Bat-batean, Maddi esnatu eta ametseko elefantea bere logelan zegoela
konturatu zen. Handi-handia zen eta Maddi garrasika hasi zen.
— Ama, lagundu! Nire logelan elefante erraldoi bat dago, lagundu!
— Baina, zer esaten ari zara, Maddi?
— Ama, egia dela!
Ama logelara sartu zen, baina ez zuen elefante handirik ikusi, bere aitonak Afrikatik ekarritako suertearen elefante txiki bat baino ez.
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Hurrengo
egunean,
beste amets arraro bat izan
zuen, baina
ez Afrikan,
Txinan baizik. Ametsean,
haur txiki batekin
jolasten ari zen. Halako batean, esnatu eta berarekin
jolasten ari zen haurra bere
logelan agertu zen. Bere
ama sartu zenean, bere
amonak txinatik ekarritako
panpina bakarrik ikusi zuen.
Panpinak txinako haurraren antz handia zuen eta Maddik bazekien panpina haur txinatarra zela, baina bere amak ez zion sinetsi.
Hurrengo egunean, beste amets arraro bat izan zuen. Egun hartan, Andaluzian zegoela amets egin zuen. Han, neska batek dantza egiten erakutsi zion Maddiri. Esnatu eta neska bere gelan zegoela konturatu zen.
— Ama, dantza egiten erakutsi didan neska etorri da!
— Maddi, zer erokeria esaten ari zara?
— Ama, etorri azkar, egia da eta!
Ama ez zen joan Maddiren gelara, ez baitzuen sinesten Maddik esandakoa, baina Andaluziako neskak Maddiren gelan jarraitzen zuen.
Ama Maddiren gelara sartu ez zenez eta Maddik ikastolara joan behar
zuenez, Andaluziako neska Maddiren gelan geratu zen. Maddi ikastolatik
itzultzean, Andaluziako neska han ez zegoela ikusi zuen. Haren ordez,
bere lehengusinak Andaluziatik ekarritako koadro batean Andaluziako
neskaren antz handia zuen neska bat zegoela ohartu zen. Halere, zur
eta lur geratu zen bere gela nola zegoen ikustean. Maddiren gela txukun
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zegoen. Maddik bere ama izango zela
uste zuen, baina bere ama ez zen bere
gelara sartu. Orduan, gela Andaluziako neskak txukundu zuela konturatu
zen, bera ikastolan zegoen bitartean.
Maddi harrituta zegoen, ez zekien zergatik gertatzen zitzaion hori.
Maddik gertatutakoa kontatu zien
bere lagunei eta horiek ere harrituta
geratu ziren. Bere lagunek mediku
batengana eraman zuten. Medikuaren arabera, Maddiri oso arraroa zen zerbait gertatzen zitzaion,
eta kontrolatzen ikasi beharko zuen.
Maddik gertatzen zitzaiona azaldu
zion amari, baina amak ez zion sinetsi. Pixkanaka, Maddik bere
ametsak kontrolatzen ikasi zuen
eta amak orduan sinetsi zion.
Handik aurrera, bere ama
Maddiren logelara joaten
zen goizero, bere ametsetan
agertzen ziren gauzak desager zitezen.
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ARANTXAREN
MEMORIAK
Irati
Irazusta Jauregi
15 urte

Ane
Izagirre Munita
15 urte

ANOETA

IRURA

2016ko martxoaren 29a.
Gaur laranja-zukua, kafesnea eta napolitana bat gosaldu ditut. Prestatu
eta eguneroko ibilaldia egitera joan naiz: Zarauztik Getariara eta buelta.
Getarian, patata-tortilla pintxoa jan dut, ohiko legez, “Antzoki” tabernan.
Bertan, egunkaria gainbegiratu eta Zarautzera itzuli naiz. Bazkaria prestatu, Anttonekin −nire senarra− bazkaldu eta lo-kuluxka bat egin dut bera
itsasora joan den bitartean, arrantzalea baita.
Telefono-hots batek esnatu nau: nire alaba da, Ainara, kezkatuta, berarekin geratuta nengoelako eta azaldu ez naizelako. Ez nintzen gogoratzen geratuta geundela eta ni ere kezkatzen hasi naiz. Izan ere, azken bi
asteetan hiru aldiz gertatu zait gauza bera. Azkenean, Ainararekin elkartu eta, gertatutakoaren harira, medikuarengana joateko gomendatu dit.
Bihar joango naiz.
2016ko martxoaren 30a.
Goizean goiz jaiki eta medikuarengana joan naiz. Bertan, memoria lantzeko hainbat proba egin dizkidate. Azkenean, adinaren ondorioa izan
daitekeela esan didate, edo alzheimerra; beraz, gehiagotan joan beharko
dut probak egitera. Oso kezkatuta nago; nire bizilagunen izenak, hitzorduak edo nik zer dakit zer ahaztu ditzakedala pentsatze hutsak egonezina sortzen dit. Egun osoan ez naiz etxetik atera, ez nuen ezertarako in37
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darrik. Basamortuaren erdian, 40 gradutara eta egarrituta dagoen neska
koxkor bat bezala sentitzen naiz, etsita.
2016ko apirilaren 20a.
Gaur goizean, telefono-dei batek esnatu nau: ospitaletik. Bertara joateko eskatu didate, ba omen dakite zer gertatzen zaidan. Ni okerrenean
jarri naiz, aurreko egunetan bezala, alzheimerra dela esanez gero, kolpea
horren gogorra izan ez zedin. Gainera, azken asteetan ere izan ditut beste nahaste batzuk. Aurrekoan, adibidez, Getariatik itzultzen ari nintzela,
etxerako bidea ahaztu zitzaidan. Han gelditu nintzen, bi bide aurrean nituela, nora joan ez nekiela. Momentu hartan inoiz baino garbiago ikusi
nuen gaixotasuna nire baitan zegoela.
Ospitalean, iritsi eta berehala esan didate: “bai, alzheimerra da”. Hitz
gogorrak. Aurrez horrela izango zela pentsatu arren, banuen esperantza-izpi distiratsu bat. Esperantza faltsuak.
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2016ko maiatzaren 5a.
Gaur nire lehen biloba jaio da. Gaur egungo izen “moderno” edo, hobe
esanda, arraro horietako bat jarri diote. Ez, ezin zioten Ane, Leire edo
Miren izena jarri, ez. Asko kostatuko zait izena ikastea, noizbait ikasten
badut…
Baina, tira, zoriontsu egin nau bere jaiotzak. Oso polita da, nire sudurra
omen du.
Gaur horrek eman dit idazteko indarra, azkenekoz idatzi nuenetik egoera onartu nahian ibili bainaiz, eta ez dut idazteko indarrik izan.
2017ko urtarrilaren…
Gaur koaderno hau aurkitu dut. Ez nintzen gogoratzen horrelakorik nuenik ere, baina Anttonek esan dit duela urte erdi edo bila eta bila ibili nintzela eta ez nuela aurkitu. Bertan idatzita dagoena irakurri eta mundua
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gainera erori zait. Garai hartan, dena oso gogorra iruditzen zitzaidan, baina oso ondo nengoen oraingo egoerarekin alderatuta. Nire bilobaren izenaz ez gogoratzeak, tira, ez nau horrenbeste kezkatzen; “txiki” deitu eta
kasu egiten dit. Baina zerbait jakin nahi izateak, konturatu gabe jendeari
hamabost aldiz galdera bera egiteak edo taberna batean nagoela kafea
4 aldiz eskatzeak gehiago kezkatzen nau.
2017ko…
Azken bi hilabeteetan nire burua ondo aurkitzen dudan momentu bakarra da. Atzo, adibidez, kalean zegoen eskale bati baserrirako bidea
erakuts ziezadala eskatu nion, duela 50 urte erre zen baserrirako bidea,
alegia.
Nire alaba bakarrak, Axunek, 18 urte beteko ditu bihar.
1948ko martxoaren 26a
Gaur eskolara joan gabe geratu naiz, baserrian lan asko zegoelako.
Lehenengo, behiak jetzi, gero, patata landatu, bazkaldu eta belarrean
aritu naiz. Azkenik, arropak garbitu ditut. Nahiago nuen eskolara joan…
1954ko maiatzaren 6a.
Gaur nire ahizpa zaharrena, Karmen, ezkondu da Martinekin. Aurrerantzean bat gutxiago izango gara etxean, Martinen baserrira joan baitira
bizitzera. Lehen aldiz bizitzan, gela osoa izango dut niretzat, 17 urterekin.
Ilusio handia egiten dit, txoria kaiolatik irteten denean bezain aske sentitzen bainaiz.
1950eko azaroaren 11, San Martin eguna.
Gaur txerri-boda egin dugu. Nire lana odolkiak egitea eta horiek gazi
-kutxan gordetzea izan da. Iluntzean, odolkiak eman dizkiegu, ordainetan, Alane baserrikoei.
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1983ko ekainaren 24a, San Juan eguna.
Gaur Ainara jaio da, gure alaba. A ze poza! Bazuen garaia, duela astebete jaio behar baitzuen… Baina, a ze ume polita! Erditzeko momentuan
min handia pasatu dut, eta txerriak hiltzera doazenean bezalako oihuak
egin omen ditut.
2019ko otsailaren 8a.
Antton naiz. Gaur hilabete igaro da Arantxa hil zenetik. Orain arte ez
naiz ausartu bere egoera ondo baino hobeto islatzen duen eguneroko
hau irakurtzera. Bertan garbi ikusten da, gaixotasunaren lehenengo hilabeteetan, burua galdu zuen hainbat momentu bizitu zituela, baina ez
zen beti horrela izaten. Azken bi urteak burua zeharo joanda bizitu ditu
gaixoak: batzuetan, ume garaian zegoela iruditzen zitzaion, eta beste batzuetan, berriz, gazte garaian… Ez zen ohartzen bere inguruan benetan
zer gertatzen ari zen, ezta bere egoera zein zen ere. Azken bi egunak oso
gaizki pasatu zituen; ez zen bere izenaz ere gogoratzen, eta halaxe hil
zen, bere izena ere gogoratzen ez zuela.
Urrea balio duen eguneroko hau norbaitek noizbait irakurriko al du...
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ALEX?
Maialen
Muñoa Inciarte
16 urte
ANOETA

22:30
Ezin dut atea ireki. Nire begi-bistan dudan ate zahar marroia. Nire begitetatik malkoak masailetan barrena isurtzen diren bitartean, nire gorputza
atearen kontra jotzen dut. Atearen beste aldean norbait dago. Badakit.
Bere arnas hotsa entzuten dut nire negarraren gainetik. Bat-batean, atea
irekitzen da. Eta argi batek itsututa uzten nau.
12 ordu lehenago…
Semaforoa gorri dago. Esku batean aterkia daramat eta bestean, berriz, erdi jandako croissant bat. Berriro ere lo geratu naiz eta berandu noa
eskolara. Nire Converse zuriak erdi jantzita eta nire ile luzea orraztu gabe.
HORI DA DESASTREA HORI! Semaforoa berde jarri orduko, korrika hasi
eta, bidean, croissanta lurrean galtzen da.
Eraikinera iristean, ikaskide guztiak ikasgelatik kanpo ageri direla ohartzen naiz eta horrek gorputza izozten dit. Beraiengana hurbiltzean, zer
gertatu den galdetzen diet, baina ez dit inork erantzuten. Korridorean
zehar ibiltzen hasten naiz, Alex aurkitzeko asmoz. Baina ez da inon ageri.
Hamar minutu beranduago, irakasle guztiek gelara sarrarazten gaituzte,
baina, berriro ere, Alex falta da.
Eskolatik atera orduko, etxera abiatzen naiz, ziztu bizian, Alexen seinale bat ikusteko zain, baina, bide erdian, mutil bat agertzen da nire begi
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-bista. Bere ibilera kaxkarra, galtza bakero gastatuak eta alkandora txuri
zabala oso ezagunak egiten zaizkidala ohartzen naiz, eta korrika harengana hurbiltzen naiz.
— Alex! −Oihukatzen dut, bere arreta bereganatzeko asmoz, baina alferrik, ez du ezertxo ere entzun.
Nire aurrealdea oztopatzen duten haur, gizon eta emakume guztiak
baztertzen ditut, baina oso zaila egiten zait bere aterki gorriari jarraitzea.
Euri-tantek nire ile luze eta marroia bustitzen dute, lurreko putzuak zapaltzean nire galtza beltzak marroi-kolorekoak bihurtzen dira, nire aurpegia
ur-tantaz betetzen da eta nire begirada lausotu egiten da, baina ezin dut
gelditu.
Bat- batean, aterkia desagertu egiten da, eta galduta sentitzen naiz. Ez
dakit non dagoen, ez nago ziur bera zenik, baina korrika jarraitzen dut,
aurrera.
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Nire auzora iristean, Alexen etxera begiratzen dut. Nire etxearen aurrean dago eta horregatik gara lagunak txikitatik. Bere etxea lasai dago,
etxeko argi guztiak itzalita daude eta ez da kotxerik ageri; beraz, Alexen
gurasoak, Naiara eta Gorka, lanean daudela dirudi.
Etxean sartu orduko, nire logelara abiatzen naiz, arropa lehenbailehen
kentzeko. Atea itxi orduko, motxila lurrera bota eta txaketa kentzen dut.
Arropa guztia bustita dagoela konturatzean, dutxara joaten naiz, nire eguneko gozamenik handiena ur beroaren azpian jartzea baita. Ordubetez
ur azpian kantatzen, dantzatzen eta komuneko kristala apurtzen egon
eta gero, berriro ere nire logelara itzultzen naiz. Ilea orrazten ari naizela,
leihoaren azpian hosto bat dudala konturatzen naiz, eta horrek harritu egiten nau. Etxetik atera orduko leiho eta ate guztiak ixten ditugu, eta ezin dut
ulertu hosto zahar eta busti hori nire logelako leiho azpitik nola sartu den.
Sukaldera jaitsi eta atzealdeko atea irekita dagoela konturatzen naiz;
ixtera joatean, paper-zati bat lurrean dagoela konturatzen naiz. Nire gorputza izu-izu eginda dago, baina papera hartzera ausartzen naiz, beste
eskuarekin atea ixten dudan bitartean.
“S.O.S.”
Hiru hizki horiek irakurtzean, nire gorputza izoztuta gelditzen da. Nork
ipini du paper-zati hori nire etxe barruan? Nor ari zait laguntza eske? Eta
nor zen kaleko mutil hori?
Ordu batzuk geroago, etxeko ate guztiak giltzaz itxita ditut paper-zati
horren ondorioz, ez bainaiz ezertxotaz ere fidatzen. Nire etxeko egongelako sofan etzanda nago, manta handi eta potolo batekin leporaino
estalita eta txokolate bero bat esku artean hartuta, telebista ikusten dudan bitartean. Bost minuturo, nire mugikorra begiratzen dut, Alexen seinaleren bat jasoko ote dudan. Mezurik eta deirik jaso ez dudala ikustean,
nire begiak itxi egiten dira, esnatzean amets bat besterik izan ez dela
ohartzeko irrikaz.
— Nahia? −Entzuten dut, nire atzealdean.
— Alex? −Erantzuten dut, erdi lo.
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Bat-batean, nire begiak guztiz irekitzen dira, bere begi marroiak ikusteko esperantzaz. Egongelatik korrika irteten naiz sukaldera, irri bat aurpegian. Bera da, badakit, bere ahotsa zen. Baina hurbiltzen ari naizela,
emakume bat ikusten dut. Ez, ez da Alex, nire ama baizik. Dirudienez,
nire irudipena baino ez da izan ahotsa, baina oso erreala zirudien.
— Ikusi al duzu zer gertatzen den kanpoaldean? −Esaten dit, bere poltsa beltza sukaldeko mahai gainean utzita.
— Zertaz ari zara? −Galdetzen diot, begietara begiratuz.
— Alexen etxe azpian jende eta kotxe pila bat daude. Dirudienez, berriz
ere arazoren bat izan dute etxean −erantzuten dit, betaurrekoak jarrita.
Gorkak eta Naiarak semetzat hartu zuten Alex, hark 2 hilabete zituenean. Bere benetako gurasoak gazteegiak ziren eta, krisi ekonomiko larria jasaten ari zirenez, atondo batean utzi zuten Alex. Halabeharrez, Gorkaren eta Naiararen lagunak ziren etxe horren jabeak.
Naiarak ezin zuen haurrik izan arazo batengatik, behin baino gehiagotan saiatu arren. Beraz, Alex semetzat hartzea erabaki zuten. Baina,
duela bi urtetatik, Alexen izaera guztiz aldatu da bere benetako gurasoak
aurkitu zituenetik, Gorkarekin eta Naiararekin batez ere.
— Kanpora noa, gero azalduko naiz −esaten diot amari, etxeko giltzak
hartuta.
Orduan, Naiara negar batean hurbiltzen zait. Bere begi berdeek itxaropen txiki batekin begiratzen naute, eta urduri jartzen naiz.
— Nahia, zuk inork baina hobeto ezagutzen duzu Alex. Mesedez, lagundu iezadazu bera aurkitzen −esaten dit, esku bat nire sorbalda gainean jarrita.
— Zer gertatu da? −Galdetzen diot, dardarka.
— Bere gurasoak bere atzetik ibili dira goizetik eta, etxetik atera denetik, ez du inork ikusi −erantzuten dit, negarrari ezin eutsiz.
Korrika alde egiten dut, nire auzotik atzealdeko basorantz. Ezin dut
gehiago, bera aurkitzeko aukera bakarra dago. Lur bustira ez erortzen
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saiatzen naiz, baina nire hankak gero
eta ahulago daude.
Txabola zahar, txiki eta zikin bat ikustean, malkoak isurtzen zaizkit. Korrika,
aterantz
hurbiltzen
naiz, baina ezin dut
atea ireki. Nire begi-bistan dudan ate
zahar marroia. Nire
begitetatik malkoak
masailetatik barrena
isurtzen zaizkidan bitartean, nire gorputza
atearen kontra jotzen
dut. Atearen beste
aldean norbait dago.
Badakit. Bere arnasa entzuten dut nire
negarraren gainetik.
Bat-batean, atea irekitzen da. Eta argi
batek itsututa uzten
nau. Minutu bat igaro
ostean, aurrerantz abiatzen naiz, argi hori desagertzeko asmoz, baina
lurreko egur-zati batek lurrera botatzen nau. Bat- batean, nire begien aurrean oinetako bat dudala konturatzen naiz. Orduan, gora begiratzen dut,
baina ezin dut aurpegia ikusi.
— Alex? Bera al da? Ez dakit, baina galdetu egiten dut.
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June
Mendizabal Lazkano
14 urte
HERNIALDE

Lurreko alfonbratik jaiki
naiz. Izugarrizko gosea dut,
baina ezin ezer jan... Ama
agurtu eta lanera abiatu
naiz. Eguzkia oraindik ez
da atera, eta haize fresko
batek jotzen dit aurpegian.
Zulo beltz batean lan egiten
dut. Indian bakarrik omen
dagoen mineral berezi bat
ateratzen dugu zulotik. Hori
dio, behintzat, gure nagusiak. Nik ez dakit ezer gai
horren inguruan. Dakidan
gauza bakarra da zulotik
ateratzen dugun harri hori
beste mundu ezezagun batera eramaten dutela, auskalo zertarako…
Oinez jarraitu dut. Eguzkia irten da, eta orain harriz
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betetako bide luze batetik noa, hanka-hutsik, oinez. Nire pentsamenduetan murgilduta, bat-batean nire izena entzun dut. Hantxe daude Nahali
eta Madhur, nire lagun minak, niri begira. Nirekin lan egiten dute, zulo
beltz berean, alegia. Adin bertsukoak gara hirurak, Madhurrek zaharragoa badirudi ere.
— Kaixo, lagunak! −Esan diet.
— Kaixo, Omar! −Erantzun didate, biek batera.
— Badakizu zer? −Dio Nahalik.
— Zer? −Erantzun diot.
— Atzo nire ahizpak jatekoa ekarri zuen etxera, eta apur bat jaso nuen
zuretzat. Tori. Madhurrek jan du dagoeneko bere zatia.
— Mmm! Eskerrik asko, Nahali, izugarrizko gosea nuen… −Gustura
hartu dut, eta mokadu batean irentsi dut.
Duela urte pare bat ezagutu genuen elkar. Hiruzpalau urte genituen orduan. Zulo beltz hartara joan ginen lehen egunean izan zen. Ez dut egun
hura inoiz ahaztuko. Egun horretan hasi zen amesgaiztoa eta bertan gabiltza oraindik, alde egin ezinik… Baina tira, ezin beste ezer egin. Inoiz
baino goizago esnatu nintzela eta, aitak lagunduta, zulo beltz batera iritsi
ginela gogoratzen dut. Eguzkipean ia ordu eta erdi oinez igaro ostean,
zulo beltz hartara sartu nintzen gizon batek lagunduta, negarrez. Beldurtuta nengoen, eta begiak malkoz beteta. Gizonak, ordea, ez zien nire malkoei jaramonik egin. Tresna bat eman eta hantxe igaro nuen egun osoa,
etxera noiz bueltatuko ote nintzen galdezka. Nekatuta nengoen eta ezin
nuen pareta zulatzen jarraitu, baina, orduan, txilibitu bat entzun nuen.
Tresnak utzi eta kanpora abiatu ziren denak. Ez nekien zer egin, eta besteei jarraitu nien… Zulotik atera ginenean, han zegoen nire aita, eskerrak!
Etxerako bidean, bi lagun egin nituen, Nahali eta Madhur... Eta horrelakoa
da nire bizitza egun hartatik aurrera.
Dagoeneko iritsi gara zulo beltzera, infernura. Beste egun luze baten
aurrean gaude, baina gaur zerbait desberdina pasatuko dela iruditzen
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zait. Oraingoz, berdin jarraitzen du denak. Gainera, gaur janaria emango
digute. Egun batean bai, hurrengoan ez… eta gaur bai, eskerrak.
— Ai ama, ai ama, ez! Ama lurrean dago, etzanda, hilzorian. Uzkurtuta
ditu hankak, eskuak tripan jarrita eta garrasika. Ezin dut sinetsi. Azkenaldian, ama ondo ez zebilela esan zidan aitak, gose handia zuela eta
gaixorik zegoela, baina nik kasurik ere ez. Eta hementxe nago orain, zer
egin ez dakidala. Aita lanean dago, eta nire anaia zaharrena kartzelan.
Laguntza eske abiatu naiz, ama etxean bakarrik utzita. Nahalirengana
joan naiz. Nahali eta bere ama nirekin etorri dira, ur eta janari apur bat
hartuta, baina berandu da. Ama utzi dudanetik bi ordu igaro dira, eta hemen gaude hiruok, nire amaren gorpuaren aurrean.
Ez dakit zer pentsatu, hutsik nago. Aita etxera sartu da, eta sekulako
ezustekoa hartu du eszena ikustean. Baina oihal handi bat hartu eta amaren gorpua bildu du. Eskuetan hartu eta kanpora irten da. Gu bere atzetik
irten gara. Gorpua lurrean utzi eta harri batzuekin inguratu du.
Horren ostean, etxera sartu gara, baina ni guztiz ahulduta nago, hankak ia sentitzen ez ditudala, eta nire barruko mina oso handia da; lagunak
agurtu eta lurreko alfonbran etzan nahiz. Lo hartu dut.
Eguna argitzerako, aita joana da dagoeneko. Alfonbratik jaiki eta lanera
abiatu naiz. Bidean, lagunekin elkartu naiz, eta arraroa izan arren, isil-isilik
goaz. Oso triste nago, eta min horrek azkar alde egingo ez duela dirudi.
Kank, kank! Ni naiz, tresna harekin pareta kolpatzen; nagusia dator eta
honako hau esan digu, oihuka:
— Mugitu ipurdiak, mukizu halakoak! Gaurtik aurrera lan bikoitza egingo duzue. A! Eta janaria hiru egunez behin emango dizuegu, lan gutxi
egiten duzue eta! Ez duzue horrenbeste janari behar! Baina, gelditzeko
esan dizuet? Segi kolpatzen! −Esan digu, haserre.
Hiru hilabete igaro dira ama hil zenetik. Gero eta okerrago gaude; askoz
janari gutxiago ematen digute, eta nahi dutenean baino ez. Nazkatu naiz.
Zerbait proposatu nahi diet Nahaliri eta Madhurri, eta horrek honekin betiko bukatzen lagunduko digu.
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— Lagunak! Pentsatzen aritu naiz. Ezin dugu horrela jarraitu. Nazkatu
naiz. Bihar lanera inor joan ez dadila proposatu nahi dizuet. Gaur beste guztiei abisa diezaiekegu −proposatu diet, bidegurutzera iritsi naizenean.
— Bada, ni ados. Ni ere nazkatu naiz egoera honekin −esan dit Nahalik.
— Ni ere bai. Joan daitezela pikutara! −Oihukatu du Madhurrek.
Nire ondoko mutikoarengana hurbildu naiz:
— Txst, bihar ez dator inor lanera, molda daitezela nagusiak! A! Eta zabaldu mezua ahalik eta gehien, mesedez.
Mutikoak baietz egin dit buruarekin, eta mezua helarazi dio ondokoari.
Nahali ere beste neskatxa bati esaten ari zaio. Erabakita, bihar lanik ez!
Betiko moduan, zulo zikin hartatik irten eta etxera goaz.
— E! Azaldu bihar goizean bidegurutzera, eta zulo beltzaren atzeko
mendixkan ezkutatuko gara. Ea nola hartzen duten nagusiek gure erantzuna −esan du Madhurrek.
— Ederto −erantzun dugu Nahalik eta nik, biok batera.
Egunero bezala, lurreko alfonbran etzan naiz eta, gaurkoan, nire pentsamenduetan murgildu naiz. Amaren falta handia sumatzen dut etxean,
aita ere ez dago ongi... Orain nik egiten ditut lehen amak egiten zituen
lan guztiak; aita ere saiatzen da tarteka, baina ez gara batere trebeak
horrelako lanetan. Bihar egin behar duguna egokia ote den galdetzen
diot nire buruari, baina, egia esan, ados nago. Aski da, jolasean ibiltzen
dira gurekin, panpinak bagina bezala. Goseak gaude. Lana eta lana, ez
dugu besterik egiten. Zertarako? Zer egiten dute zulo hartatik ateratzen
dugun harriarekin? Horren baliotsua bada, zergatik ez digute diru hori
guri ordaintzen? Ez dut nagusi desatsegin eta gaizto horrentzat gehiago
lan egitea pentsatzen, ezta astean behin gugana etortzen diren kamioilari
zikin horientzat ere, guk egindako lan guztia eramaten baitute. Nazkagarriak dira.
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Begiak ireki eta eskuekin igurtzi ditut. Lurretik jaiki eta kanpora irten
naiz. Ai, zerua garbi-garbi dago, eta eguzkia, berriz, indartsu ateratzeko
prest. Oinez abiatu naiz, bidegurutzerantz. Atzo han geratu nintzen lagunekin.
— Egun on −agurtu ditut.
— Baita zuri ere −erantzun didate.
Oinez goaz, isilik. Buelta luzeagoa eman dugu, baina merezi izan du,
orain mendiko harri handi baten atzean baikaude, ezkutatuta.
— Ume nazkagarriak, non ote daude? Ez al dute etorri behar? Nola bururatu zaie hau egitea? Gustura akabatuko nituzke!
— Bai nagusi, ez dakit nola otu zaien, egia esan −erantzun dio laguntzaileak.
— Ume nazkagarriak... Badakizu zer? Gauean horien etxeetara joan eta
akabatu egingo ditugu. Bihar, harribitxiak kamioira sartu eta etxera itzuliko gara gu ere, badut gogoa emaztea ikusteko.
— Plan ederra, nagusi, gustuko dut. Ikusiko dute mukizu horiek zer gertatzen den beren gainetik daudenekin sartzen direnean… Kar kar.
Harkaitzaren atzetik elkarrizketa osoa entzun dugu, isil-isilik. Madhur
negarrez hasi da. Ez du hil nahi. Ezkutalekutik alde egin eta nire etxera
itzuli gara, bertan ez baitago inor. Zerbait pentsatu behar dugu, eta azkar
gainera, bestela, gureak egin du eta.
— Lasai Madhur, ez gaituzte hilko −esan diot.
— Eta zer egitea pentsatzen duzu? Ihes? Hemen ezkutatuta geratzen
bagara, janaririk gabe geratuko gara, eta ezin izango dugu ezer egin −
erantzun dit Madhurrek, negar zotinka.
— Goazen hemendik! Paradisura joan gaitezke, gure nagusiek hitz egiten duten tokira.
— Bai zera, nola? Oinez? Ez dakigu bidea eta! −Dio Nahalik.
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— Kamioian sar gaitezke −erantzun dut.
— Eta zer esango diegu nagusiei? “Kaixo, zuekin joan gaitezke?” Erotuta zaude? −erantzun dit Nahalik, oihuka.
— Ez. Bere lagun baten alabak kamioian ezkutatuta alde egin zuela entzun nion behin amari, eta ez zutela haren berririk gehiago izan. Paradisura iritsi zela diote. Guk ere gauza bera egin dezakegu, han askoz hobeto
bizi dira. Hemen hil egingo gaituzte bestela…
— Ni ados nago, bai. Azken finean, ez dugu ezer galduko. Han hobeto
biziko gara... −dio Madhurrek.
— Ados, baina non ezkutatuko gara? −Galdetu du Nahalik.
— Makil sendoak hartu, horiek sokekin lotu eta oinarri bat egin dezakegu. Gero, gure lotarako alfonbrak gainean jarri, horiek kamioiaren azpiko
zirietan ipini, gainean etzan eta kito −proposatu dut.
— Ados −erantzun didate. Urduri nago, ez dakit nola bukatuko dugun,
baina hobeto biziko gara nagusiek aipatzen duten paradisu horretan.
Egunero izango dugu jatekoa, eta behintzat ez dugu zulo beltz horretan
lan egin beharrik izango… Ongi ari gara!
Makilak bildu eta horiek lotzen ari gara, etxean dudan soka bat hartuta.
Iluntzean, zulo beltzaren atzeko mendixkan geratu gara. Nagusiak gure
etxeetara abiatzen direnean, guk janari guztia lapurtu eta, goizaldean,
kamioiaren azpialdean jarriko gara.
Nagusiak urruntzen hasi dira. Dezente aldendu dira. Jaiki, janariaren
kaxara hurbildu eta ogi-zati batzuk hartu ditut. Nahalik eta Madhurrek ere
ogia eta ur pixka bat hartu dute. Mendiaren atzean etzan eta pentsatzen
ari naiz. Eta zerbait gaizki eginez gero? Harrapatu egiten bagaituzte? Hil
egingo gaituzte, ezta? Horrenbeste galdera artean, lo hartu dut.
Nahalik esnatu nau, kamioia iritsi dela esanez. Nagusiak zulo beltzera
sartu dira, eta orain da gure aukera bakarra. Gauza guztiak hartu eta kamioi azpira etorri gara; makilekin egindako egitura ipini eta gainean etzan
gara. Ez da batere erosoa, baina hau da paradisura iristeko bide bakarra.
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Ez gara oraindik abiatu, baina nagusiak kamioira sartu eta motorra piztu
dute dagoeneko. Hemen azpian bero handia egiten du, izugarrizko beroa. Zergatik otu zitzaidan hau egitea? Abiatu eta berehala damutu naiz.
Bidaia luzea dugu aurretik, eta hobe lotan pasatzea.
Motorra itzali eta nagusia kamioitik jaitsi da. Lurrean eseri da, atseden hartzera. Ikusi egingo gaituen susmoa dut, eta, beraz, isil-isilik egon
behar dugu. Beldurtuta nago, beldur-beldur eginda. Oso urduri nago,
harrapatzen bagaitu…

— Atxis! −Kaka zaharra, Madhurrek doministiku egin du eta nagusiak
ikusi egin gaitu.
Ezkutalekutik ateratzeko astia ere ez dut izan bala batek oinean jo nauenean, eta, jarraian, beste batek buruan. Begiak itxi ditut, minez, akabo.
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