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SARRERA
1986an abiatu zen Urruzuno literatur lehiaketa eta ordutik, urterik huts egin gabe, irakurtzea eta idaztea gustuko
duten euskal gazteen topaleku izan da. Hogeita hamazpi urte
bete dira hortaz lehenengo ediziotik, eta familia handitzen
doa etengabe.
Liburu honen azken orrietan duzu, irakurle, urte hauetan
guztietan urruzunotar izan direnen zerrenda. Bostehunetik
gora dira dagoeneko horrelako “titulua” lortu dutenak. Zerrendako batzuek dagoeneko bikoiztu dute irabazle izan
zireneko adina. Ez da, bada, txantxetakoa lehiaketak urte
hauetan egin duen ibilbidea. Han eta hemen azaltzen zaizkigu garai bateko kimu berri haiek gaurko kazetaritzan,
gaurko literaturako izenetan. Kimu loratuak dira haiek, irakurle; kimu berriak, liburuan barrena dastatuko dituzunak.
Urtero bezala, berariaz goraipatu nahi dugu idazle gazte
hauetako bakoitzaren irakasle-trebatzailea. Irakasle fin horren lan isila eta eraginkorra dago gaztetxo idazlearen
atzean. Berezko iaiotasuna ez da gehienetan nahikoa izaten
idazle berriak sortzeko. Landu, trebatu eta aberastu egin
behar izaten da berezko hori.
7

Eta zuk, Urruzunoko parte-hartzaile ez irabazlea, ez etsi!
Agian epaimahai honek ez du asmatu zure barnean daramazuna ikusten. Agian, oraingoan ez duzu asmatu zure hori
kanporatzen. Beharbada, trebetasun apur baten kontua da.
Guztiok dugu zer esana; guztion zer esanak du garrantzia;
guztiok gara gai, esan nahi duguna esateko; guztiok gara
gai, gainera, hori era duin, zuzen eta, zergatik ez, literarioan
egiteko. Topikoa litzateke orain esatea “saiatu berriro”, eta
topiko erdiarekin nahikoa da: “saiatu” besterik ez.
Literaturaz jantziak diren pertsona hauen lankidetza izan
dugu aurtengo epaimahaian:
Mikel Ayllon
Gari Berasaluze
Peru Iparragirre
Iratxe Retolaza
Patxi Zubizarreta
Dakizuen bezala, ekimenak dituen 20 bikaintasun-aipamenak lau ataletan banatzen dira, parte-hartze kopuruak
azaltzerakoan aipatu diren bi arlo eta bi mailetan: bosna, atal
bakoitzean.
Aipamendunek irailean egingo den bost eguneko literatur egonaldian hartuko dute parte.
Sagastiberri sailean epaimahaiak emandako lehentasun-ordenan argitaratzen dira lanak, eta liburua eskola guztietara eta parte-hartzaile guztien etxera bidaltzen da.
Liburuaren bukaeran Urruzunotarren zerrenda jarri
dugu. 1986tik 2022ra bitartean irabazle izan diren guztiak
jasotzen ditu, abizenen araberako alfabeto-ordenan. Lanen
8

izenburuez gain, zein urtetako liburuan argitaratu ziren
azaltzen du, lanak errazago bilatu eta erosoago erabiltzeko.
Azkenik, zorionik beroenak eman nahi dizkizuegu aipamendunoi. Eskerrik zintzoenak parte hartzaile guztiei, eta
epaimahaian kide izan ditugunoi eta, bereziki, ondoko aitzin
solasa idatzi duen Mikel Aylloni.
Liburuko idazleak poztuko dira, irakurle zaren horrek
lan hauek maitekiro eta arretaz irakurtzen badituzu. Irakasle, erabil ezazu liburua zure ikasleen artean irakurtzeko
eta idazteko zaletasuna zabaltzeko. Irakurle, edonor zarela
ere, irakur ezazu liburua, gazte batzuen ilusioaren eta sormenaren ispilutzat hartuz. Euskaltzale, irakur ezazu itxaropenez euskararen fruitu apal eta duin hau.
“IRAKUR NAZAZU, ERABIL NAZAZU”, deiadarka
datorkizu liburua.

Euskara Zerbitzua
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Gaueko ordu txikietan jotzen duen
telefonoa
Mikel Ayllon

Gaueko ordu txikietan jotzen duen telefono baten modukoa da. Ustekabean hasiko da orroaka. Aurretik sekula jo
izan ez balu bezalako desesperazioarekin. Gero eta ozenago.
Lo zauden arren edo, beharbada, lo zaudelako, begi bat ireki
beharko duzu. Gero, bestea. Ohartuko zara gauaren iluntasun beltza baino ez dela sartzen oraindik leihotik. Ez da
isilduko. Agondu eta ohetik altxatu beharko duzu. Argiren
bat piztu. Bi begi irekiak ñarrotu. Non utzi duzun ere ez
dakizun telefonoaren bila hasi. Zoruaren hotza sentitu oin-zoletan. Ametsetan ez ote zauden zalantza egin.
Gaueko ordu txikietan jotzen duen telefono baten modukoa da literatura. Ustekabean hasiko da orroaka. Esnatuko
zaitu. Kosta egingo zaizu telefonoaren pantailako zenbakiak
ondo ikustea. Ez duzu jakingo nor den. Telefonoa hartzera
joango zara. Izua loguraren atzean ezkutatuko zaizu. Eta,
orduantxe, deia eten egingo da. Zuk telefonoa hartu aurretik.
Bai, nor da? bat geratuko zaizu eztarrian trabatuta.
Leire Vargas poetak lerro gutxi batzuetan laburbildu
zuen:
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«Simulakroa baino
ez zen, baina
alarmaren soinuak
ebakuatzeko aukera akordarazi dit
eta orain ez dezaket
burutik kendu.»
Gaueko ordu txikietan jotzen duen telefono baten modukoa da literatura: oharkabean esnatuko zaitu eta, une horretatik aurrera, ez duzu berriro berdin lorik egingo sekula.
Maria Velasco dramaturgoak esana da bizitzak kontakizun bat behar duela ezinbestean. Kontakizun bat, ipuin bat,
poema bat, antzezlan bat. Literaturarik gabe, bizitza ez baita
bizitza. Literaturarik gabe, bizitza denboraren iragate hutsa
da. Segundoak, minutuak, orduak; egunak.
Urteak.
Horregatik irakurtzen dugu. Horregatik idazten dugu.
Bizirik egon nahi dugulako. Eta esna.
Izan ere, bizitza ulertu nahi dugu. Horregatik idazten
dugu. Horregatik irakurtzen dugu. Eta ipuinetan, jendearen
bizitzak zentzua dauka. Fikzioan, gauza guztiak zerbaitengatik gertatzen dira. Arrazoi bat dago beti. Logika bat.
Errealitatean, ordea, ez da beti hala izaten. Bizitzak, funtsean, ez baitauka zentzurik.
Horregatik idazten dugu. Horregatik irakurtzen dugu.
Bizitza bizi nahi dugulako. Eta errealitateak, fikziorik gabe,
ez daukalako zentzurik.
14

Duela hamazortzi urte ere udaberria zen. Eta gaua. Telefonoak isildu gabe jo zuen etxean. Bat-batean esnatu nintzen. Gero eta ozenago jotzen zuela iruditu zitzaidan. Begi
bat ireki nuen. Gero, bestea. Gaua zen oraindik kalean. Eta
nire logelan. Ematen zuen telefonoak ez zuela isiltzeko batere asmorik. Ohetik altxatu nintzen. Argia piztu nuen, eta
begiak kexaka hasi zitzaizkidan. Logelatik atera nintzen.
Anaia eta gurasoak lo zeuden. Eta telefonoa, orroaka. Ametsetan ari ote nintzen? Sukaldeko baldosen hotza nabaritu
nuen oin-zoletan gora. Telefonoa hartzeko eskua luzatu
nuen. Dardarka nituen hatzamarrak.
Eta, ustekabean, isiltasuna.
Hurrengo goizean, Urruzuno literatur lehiaketan saritua
izan nintzela esan zidaten institutuan. Egun argia zen. Eguzkitsua. Astelehena. Edo asteartea, akaso. Ez dut ondo gogoan. Begiak zabal-zabalik nituela jaso nuen albistea. Baina,
gauerdiko telefono-deiarekin akordatu nintzen berehala.
Begiak are gehiago irekitzeko ahalegina egin nuen. Dardarka nituen eskuak. Ametsetan ari ote nintzen oraindik?
Orduantxe hasi zen nire bizitza. Ni bezala begiak zabal-zabalik zituzten beste gazte asko ezagutu nituen handik
gutxira. Urruzunotarrak haiek ere. Elkarrekin eman genituen udako gau luze haietan ohartu ginen denok esnatu ginela antzeko telefono-deiekin. Eta orain ez genekiela bizitzen, ipuinik gabe, poemarik gabe, antzezlanik gabe.
Ametsik egin gabe.
Eta geroztik, ez diot egundo amets egiteari utzi. Beharbada, zuen bizitza ere oraintsu hasi da, Urruzunoren deia
jaso zenuten egunean. Edo gauean. Zorionez, gero eta
gehiago gara urruzunotarrak. Gero eta dei gehiago entzuten
15

dira gauerdian. Eta gero eta beharrezkoagoak dira gu guztion ipuin, poesia eta antzezlanak. Bizi nahi dugulako.
Antzerkiola Imaginarioa antzerki-taldearen antzezlan
batean, Mika eta Mundo taula gainean daude, bakarrik,
mundua nola aldatu asmatu ezinda.
«MIKA: Etorriko ez dira ba! Guztien premia dugu, guda
luzea izango da, eta gudari iraultzaile, gudari ausart eta
batez ere gudari barregarrien premia dugu.
MUNDO: Guda? Zein guda motari buruz ari gara,
princcipesa?
MIKA: Zer galdera mota da hori! Tristeziaren kontrako
gudaz, seriotasunaren kontrakoaz, atsekabearen kontrakoaz,
gudaren kontrako gudaz, zein bestela?».
Orain badakizue zer egin. Hartu telefonoa gauerdian eta
jarri zenbakiak dantzan. Mundu guztia esnatu arte. Denen
beharra daukagu. Tristeziaren kontra. Seriotasunaren kontra. Atsekabearen kontra. Gudaren kontra.
Eta bizitzaren alde.

Mikel Ayllon, 2022

16

POESIA A maila
Batxilergoak
Erdi Mailako Heziketa Zikloak

Bizkarroiak
Irati Fernández de Ocáriz Irureta
Koldo Mitxelena BHI
Vitoria-Gasteiz

Kapaztak
Zirujanoaren itxaron gelari
desinfektante kiratsa dario,
argi zuriak min ematen du begietan
malkoak atera arte.
Barruko tripak mahai gainean zabaldu dizkiot
banaka aztertu ditzan odolusteak,
eta somatu ditu nire poemak:
penak eta itolarriak eta bizkarreko minak.
larruzko eskularruak jantzi
eta laban zorrotzaz ireki ditu,
baina urteetan giltzapean egon diren
nahigabe lizundu kapaztunek
nekez dute maskorra erantziko
Beleak
Soberakinak dituzte gustuko
bele beltz nazkagarriek,
sorbaldan igota dudanak
irensteko trebezia berezia du.
Belarrira xuxurlatzen dit
NIK neure burua janarazi arte:
21

ispilu aurrean itolarria,
eta esku arteko haragia
labanaz mozteko agindua
botatzen du animaliak,
Bershkako gonako liraina
ni izateko irrikitan.
zaila da ordea besteena ahaztu
eta zurea dena gustuko izatea,
zure odola zurrupatzeari uztea

Tenia
Apirilaren zain egoten naiz
hibernazioan egon den animalia bezala,
neguan nabariagoa delako bakardadea,
euri epelak azala leuntzen duelako.
Esan ez ditudanak harri bilakatu
eta sabeleko teniak jan ditu,
buruaskitasunari men eginez
bi beso gehiagoren beroa falta dut,
eta nirea ez den larruaren zirrara.
Errimarik gabeko abestiak nahi nituzke,
orduan bera litzateke zerbait falta zaiona
eta ez ni.
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Eltxoak
Kafea hozten ari da mahai gainean
izan ginenaz hizketan
eltxoek azukrea miazkatzen duten bitartean.
Seietan betiko tokian
baina ez da betikoa honezkero
izen berriak ezagutzen ditu zure ahoak,
iragan bihurtu da oraina zena
eta gogoan dut heldutzeaz aritzea,
ziztatuko ez balute bezala,
urteak poltsikoan gordetzeaz.
malko bakarra doakit masailean behera
dena galtzearen beldur
eta heldutzearen beldur
eta ez jakitearen beldur,
eta kafea hoztearen beldur.
Urtaroen pasa zer den,
negua joan zain egon
eta udan eltxoen etorrera gorrotatzea.
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Idazle sumindu baten apologia
Arkatzak orri zurian zehar
bere bidea egin du,
zurbiltasun hori nirea den galdetuz,
eta ezin izan diot ezezkoa eman.
Hortaz, idazle sumindu baten apologia
izan nahi luke honek.
Ez baititut inoiz Sarrionandia eta Dickinsonen
hitz jario josien esanahi ezkutuak ulertu,
nerabe eta ezjakin
idazleen berbak arrotz zaizkit.
Esaldi nahasiak egin nahi nituzke,
nire barnekoa inork bezain eder idatzi,
abeslarien letrak nireak zitezen nahi nuke,
baina porrotaren izuak jaten nau.
Letrazko zopa batean hitzak bilatzen ditut
sekula inork izkiriaturik aurkitzea
nahi ez nituzkeen ene poemak,
agian zentzurik ez dutelako
edo zentzu gehiegi dutelako beharbada:
paperean idatzitakoa tinta baino gehiago da.
Idaztearen eta ez idaztearen muga gaindituta,
zaila da atzera egitea, beraz,
poesia ulertzen saiatzen den honek
eta bere bizkarroiek
agurtu eta bidaia ona opa dizute.
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Kaiola beltza
Sara Uribe-Etxeberria Atxurra
Zumaia BHI
Zumaia

Euria negarra lez erortzen da irailean,
leihoan dantzatuz,
ttan-ttan, ttan-ttan,
sinfoniaren doinu ahulean,
laguntza eske jausiz beiraren amildegian,
ttan-ttan, ttan-ttan,
samina entzunarazi nahian,
braillezko oihu amaigabean,
hautsa besterik bihurtu ez den arimaren magalean.
Zarata,
ihes egitea,
ezkutatzea,
ez konturatzea,
isiltzea.
Zaila da puskatu zen platera konpontzea,
itzali zen bonbilla argituta mantentzea,
behe-lainoa dagoenean eguzkiaz oroitzea,
sutan dagoen etxea salbatzea,
odolustu zen bihotza berpiztea.
27

Sartzeko giltzarik ez dudan zure gela barruan,
bizi da piano akorde bemolaren oihartzun ilauna,
olatu gazien eta haitzen norgehiagoka talka eternala,
igande arratsalde baten malenkonia usaina,
enarak putre beltz bilakatzen diren antzezlana,
gris eskalaren kontraesanekin sortutako artelana.
Irribarrea da sufrimenduaren uniforme kuttunena,
besteen mina aingura balitz arrastaka daramatenena,
loreak lez udazken oro ihartzen direnena,
itzal iheskorrarengandik egunero korrika dihardutenena,
malkotan ozeanoa sortu baina uraren beldur direnena.
Mundua leku abegigabe eta krudela da,
munstro ilunen bizitokia,
etengabeko neguaren eszenatokia,
ametsak sutan erretzen diren amiltokia.
Kontaidazu
non amaitzen den
zaurgarritasunaren lotsa,
non amaitzen den
ukiezina izatearen nortasuna,
xuxurla iezadazu
non aurkitzen den
tunel ilunaren irteera,
mamu guztiak desagerrarazten dituen ortzi-muga.
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Beira gardenak banatzen ditu,
bi problematika,
bi posizio,
bi oztopo komunikatibo,
ikara dutenak oxigeno,
positibo eta negatibo diruditen bi polo,
haizea besarkatzea ezin hezurmamitzearen desioa
sustraituz erraietaraino,
artifizialki elkar lagundu ezina,
ernairik atsekabe laino.
Ezin oihu egin
mutuak gorrari.
Ezin lagundu
igerian ez dakienak
uholdeetan itotzen ari denari,
iparrorratza ez duenak
galdu zen esploratzaileari,
itzalia dagoen itsasargiak
bidezidorretan nabigatzen galdu zen itsasontziari,
analfabeto denak
ortografia akatsak aurkitzen ari den espezialistari.
Egun berri baten lehen eguzki aharrausiak esnatzen du
gautxoria,
berriz ere iratzarriz barneko minak islatutako aldarria,
erritmo eztian taupatuz lehen bilakatu zena itxaropen
eroria,
batera adreiluz adreilu eraikiz etxe berria.
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Existentzia da isiltasunaren iraultza,
bi aldeko minek iltzatuta duten arantza,
beharrezkoa zaiguna karraskatzen duen balantza,
aurten udara iritsiko den fidantza,
agurrarekin konformatze ezaren emaitza,
hari hauskorraren gaineko esperantza dantza,
zalantza,
heriotza,
bizitza.
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Alkimista lanetan edo
Harri Díaz de Heredia Matanzas
Armentia Ikastola
Vitoria-Gasteiz

Ur
Bart hondartzan etzan nintzen,
ilargia baino ez bidelagun,
hondarra oztopo,
olatuak helmuga
has nendin korrika
eskatu zidan ortzi-mugak.
Kostak zu ekartzen zaitu nire burura,
ipar haizeak bezala egin zenuelako ihes
edota zugan murgiltzeko grina dudalako akaso
batek daki.
Sakontasunak beldurtu nau aspaldi
ez zu beste, ordea.
Olatuek zurrunbiloak sortu dituzte nigan
ez zuk beste, ordea.
Itolarria eragin didate bihotzean
ez zuri beste, ordea.
Eta orain ur gainean ibiltzeko apeta sortu zaizu,
odoleko berunak hondoratuko zaitu, berriz.
Eta berriz eramango nauzu zurekin,
eguzki berririk ez denera.
Halanik ere
zure itsasargi nahi dut izan
nire besoetan ez zaitezen gal.
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Itsasoan zara zeru eta hodeian ontzi,
nahi zintuzket behingoz ahantzi
zure zaporea oraindik baita gazi.
Kresala kendu zenidan eta orain:
delirium tremens.

Aire
Azken aldian itsu nabil,
noraezean,
gaua iparrorratz
eguna arerio.
Hamaika bider
ez
hamaika mila bider
bilatu dut sorterrirako mapa,
etorkizuna altxorra bailitzan
eta ni kortsario.
Aireak aspaldi du nostalgia zaporea,
galdutakoaren usaina dario.
Iragana hotz,
oraina hits,
geroa huts.
Inoiz bizitakoa badut ahazten
arnasaraz iezadazue
joandakoaren lurrina
itzuleran bekit gidari.
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Su
Zure etxeko sutondoan eseri ohi ginen
kontu zaharrak entzun eta negutik babesteko.
Bitxia den arren ez ziren sugarrak
ezta zurak ere
berotasunaren iturri.
Ez dakit dakizun nik dakidan beste
edo nik baino gehiago
edo ezer ere ez.
Ez dakit oroitzen duzun nor naizen
edo nor zaren
edo zergatik garen.
Ez larritu, nik ere zenbaitetan ez baitakit nor naizen
edo nor zaren
edo zergatik garen.
Jakin badakit, aitona, zure suari egurra faltatuagatik
bero iturri zarela
eta izango zarela beti.
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Lur
Hil baino lehen egin beharrekoak hiru omen dira
seme-alabak eduki
liburua idatzi
zuhaitz bat landatu.
Hirurek lurrean gure aztarna uztea dute helburu
bihotza oinordekotzan
sena paperetan
arima naturan.
Nik hil osterako beste eskaera batzuk ditut baina
gorpua bota itsasora
hondarrek tapa nazaten
fosil bilakatzeko.
Lurrean geratzeko joko honetan irabazi dizuedalakoan
nago.
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Bazuzi, txikixko
Irati Oskoz Egiguren
Usandizaga BHI
Donostia

Deskribatuz has naiteke, hitz zehatzak eman nahi izanez
gero…
Istorio horren desira,
maitagarri goxo baten beroa, atzetik besarka nazala.
Liburuek hitz egin dezatela,
kontalarien beharra dugu eta.
Hitzak askatu eta ildaskatu ere bai!
Definiziorik ez dadila egon,
etengabe sakontzen den basoa sortuz, zirraraz gainezka.
Nornahik uler dezala!
Ni-a suntsitzeko guran testigantza sortzeko xendra bila.
Bakartzen naizenetik ez dago beste inor;
bada orain
elkar
aurkitzeko - hondoratzeko - munduratzeko
unea,
hau dena edonoiz gal daitekeela ohartu baikara,
maitagarria, kontalaria eta ni-a.
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SINTOMA
Mihia luzatu dut,
hatzekin behatu
eta zein busti edo lehor egon daitekeen antzeman dut.
Besoak tenkatzen zaizkit eta sabela zertxobait txikitzen zait.
Ilea erortzen doa.
nire gorputzeko hezur guztiek hots egiten dute.
Nire hatsa usain dezaket
baita zein arraro arnasten dudan ere.
Ari naiz.
Oraingoz,
ari naiz.
Atsegina dirudi zer gertatzen ari den ez jakitearen itxura
egitea.
Sinesten dudan bitartean,
Irrati izorratu izango naiz;
denbora luzez, espero.
Irrati hura,
amatxiren
soinean, belarria
jar dezala.
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ATZENDUTA
Baserri-lanetan zebilen umearen hasperena.
Sorginen Mairuzulotik igarotzerakoan botatzen ziren
otoitzak.
Herri alderantz joateko Erroma bideko nekea.
Baserri arrotz haren morroiaren negar-zotina.
San Juan Xarreko uren jarioaren etenaren susmoa.
Ixildu beharraren kondena.
Nora doa materia gainditzen duen guztia?
Eraztun bat galdu nuen Arantzan;
geroztik, ele hutsa da han erein genuen pagoa.
Marrazten dudan bezala idatzi nahiko nizueke,
kontura nadin,
nostalgiak hutsuneak betetzen baditu ere, geure elea
gogoratzea
hura sortzea bezain preziatua dela.
Zuetaz idatzi nahi
eta eurian galtzen naiz, blaitutako arropetan, jasotako
mahaietan,
musikak zipriztindutako ixiltasunean,
sortutako dantza eroetan,
euskalki horren eztitasunean,
linternek jositako gauetan,
ezezagunen artean lo eginean.
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Oroimenari beldur,
beste pertsonen buruan bizitzeko aukera lazgarria da eta,
ni beti izan bainaiz “dokumentu izengabe” hori.
Oroitzearen beldur,
onartu behar dudalako
noizbait oraina ez dena bizitzeko aukera izan dudala.
Oroitzearen beldur,
poesia hura berrirakurtzeak
zentzua pozoi bihurtzen duelako.
Letra alda dezaket,
kolorea, tinta,
iturria
edota papera,
baina nahi ala ez, hitzek
geure istorio izaten jarraitzen dute.
Urruzunotarrak deitzen gaituzte,
gogoratzen?
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Errefusilatuak
Maddi Agirre Epelde
Armentia Ikatola
Vitoria-Gasteiz

I. Herriak
Oharkabean urratzen
dira zeruak.
Urdin zurizko arrakalak.
Segundo batean
eternalizatzen dira
aireko hauts partikulak.
Eztanden segidak
desezagutarazi dit (des)herria.
Ke bihurturik
zeruko arrakaletan barna
doaz.
Etxeak, kaleak,
zuhaitzak, mendiak.
Inorena ez den lurrean
errautsa nagusi.
Noraino iristen dira zuloak?
Erdi beteta edo erdi hutsik daude?
Zeruko arrakaletan barna noa ni neu.
Naramate.
Aberria da,
baina erre usaina dario.
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II. Bideak
Banoa berriro ere
behin eta berriz ibiliak izan diren bideetatik.
Behin eta berriz.
Ezaguna dut urrats bakoitza,
oinaze hotza.
Behin eta berriz ibiliak izan diren bideetatik,
helmuga ezezagunera.
(Halakorik bada)
Eguzkitik Ilargia eta Hil argitik Eguzkia.
Urre eta zilar artean,
ihes betean.
Segundoak minutu
eta minutuak eternitate.
Lerro zuzenean
galduta gaude.
Taldean goaz.
Pauso orok
bakartzen
G a

i

t

u

Bizitzaren zama bizkarrean zanpatuz.
Tona bat oroitzapen,
tona bat herri,
tona bat bizitza,
tona bat hilerri.
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Helmuga bat zela esan zidaten.
Baina aurrean,
aurrean bidea baino ez.

III. Hesiak
Hasten diren moduan,
bidean
amaitzen dira bidaiak.
Bideak
akabatzen ditu.
Haizeak daramatza
aspaldi zendutako
hosto lehorrak.
Sustrairik gabeko lurrean
zutik dihardugu batzuk.
Irmo.
Denboran luzaturiko noranzkoak,
noraeza dira orain.
Ordu, aste, urte luzez ibilitakoa,
ibilarazi gaituena,
zerurantz desbideratu da.
Hormigoi eta burdin harizko trentzak.
Nora doaz?
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Nondik datoz?
Arrakaletan galtzen dira
opakotasunaren ertzak.
Haizeak, haizeak soilik
zeharka lezake
po(h)esia.
Baina haizeak hosto lehorrak
daramatza.
Badirelako zerura doazen
infernuak.
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IV. Hilerriak
Nor gara?
Itzalean bizitza bat,
betirako itxi diren ateak.
(Itxita jaio ziren).
Errealitate ikusezina,
edo ikusi nahi ezina.
Azkar heldu diren umeak,
inora heldu ezinean.
Esperantzak umetutako helduak.
Zer gara?
Hezur haragizko estatistika,
parabola baten kurba infinitua.
Diskretuki desagertu diren
kontzientzia txarrak,
paradisuko sagarrean
harrak.
Albistegien mami eta
agintarien mamu.
Zerbait.
Zer edo nor, axola al du?
Gu gara.
Deserriz erreak
deserriz fusilatu.
Errefusilatuak.
Errefuxiatu.
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Pieza galdua
Iraide Michelena Rivero
Pasaia-Lezo Lizeoa
Pasaia

HASIERAKO EGOERA
Enbataren desordenan itota.
Hozkirri-itsaso batean bilduta.
Altzairuzko hormak dituen kimera batean murgilduta.
Sistole, diastole.
Nire bihotzak sorturiko taupaden oihartzun apala
nire atsekabearen ilunpearekin nahasten da.
Jasapen pairagaitza,
pairamen jasanezina.
ARAZOA
Puzzlean ahoka ezin daitekeen pieza galdua naiz.
Besteek beltz, nik zuri.
Besteek mingots, nik gozo.
Etengabeko kondeszendentzia batek tiratzen duen sokaren
funanbulista naiz.
Nolanahi ere, beti mantentzen naiz zutik.
Maskara bat jarriz,
nire benetako nia ezkutatu nahian.
Cogito ergo sum - Pentsatzen dut, beraz, banaiz.
Pentsatu, ez diot pentsatzeari uzten,
baina ispiluaren hutsunea nire ez-izatearen ebidentzia da.
Izan ere, maskara ikusezina da eta nire izatearen patroi
iraunkorrak ezdeusten doaz,
beltz mingotsean egokitzeko irritsaren esklabo bihurtuz,
neure buruaz ahantziz.
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EKINTZAK
Ostadarra.
Eguzki-argiaren deskonposizioak sortua.
Edertasun-bonbardaketa iraungikorra.
Silueta parabolikoa,
harmonia-kutsuaren seinale.
Badakit niregatik atera dela, niretzat.
Kolore bizi horien ikuskizuna eguzkiaren argiari dagokio,
espektroko kolore guztien konbinazioaz osatuta dagoena.
Kolore guztietako argia batzen dugunean, harrigarriro
zuria ikusten da.
Zuria. Nire kolorea.
Besteek beltz, nik zuri.
Besteek mingots, nik gozo.
Hala ere, ostadarra koloreen aniztasuna gogorarazteko da
atera. Perspektiba ugaritasuna,
pasioak,
gustuak.
“Ez zara arraroa, ezta desberdina ere”. Deiadar egiten dit.
“Maskarapean gordetzen den arte baten fusioa zara”.
EMAITZA
Guztia konprenitu dut orain.
Bada garaia “ohikotasun estereotipatua” izeneko kaiolatik
irteteko.
Maskara kendu eta ezinen eta eragozgarrien kontra
borrokatzeko garaia.
Zoramen honen erdian nire arimak tinko dirau,
eta nahikoa indar badaukat nire anabasaren sustraiak
birrintzeko,
malko-itsaso batean bizitzera kondenatzen ninduten kateak
hausteko.
Nire oinen azpiko iparrorratza zapaldu egin dut.
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Ez ipar,
ez hego,
ez ekialde,
ez mendebalde.
Ez dut norabiderik nahi.
Haizearen magalean jitoan dabilen ibiltaria naiz orain.
Norako barik, baina urrunduz.
Orain badakidalako gakoa ez dela itxuraldatzea
ahokatzeko asmoz,
puzzlea aldatzea baizik.
Orientazioa aldatu.
Marea.
Ibilbidea.
Giroa.
BUKAERAKO EGOERA
Zer bukaera eta zer arraio!
Pikutara bihoa akabera hitza!
Hau hastapen bat besterik ez da,
nire hegoak inarrosten hasi dira gaur.
Harea-erlojuari buelta eman diot
hareak erortzen jarrai dezan,
ezti zaporeko olatuen artean nabigatzeko,
nire amets-irudi lirikoen pista gainean patinatzeko.
Baina kaskorik gabe,
belaunetakorik gabe.
Bizirik egotea ez da nahikoa,
bizirik sentitzea da gakoa.
Bai, bizirik sentitzea,
365 egunez urtero.
Ongi etorria izan dadila
bizitzaren dantza amaigabea.
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Hamaika olerkitatik, hamaika olerki
animaliei
Jon Esnaola López
Pasaia-Lezo Lizeoa
Pasaia

Arrano harroa izan nahi nuke,
kate motz eta astunaren ondorioz
gau luze, latz eta izargabearen
erdian hil zitzaigun aitonaz
harro dagoen arranoa,
gauerdian alde ez egiteko aizto batekin
hegoak ebaki zizkiotenaz harro.
Eper ederra izan nahi nuke,
hegazti elbarriek handik aurrera inbidiaz
begiratzen zutena bezalakoa.
Eperrak bazituelako bere bi hegalak,
baita buru gainean kokarda eder bat.
Eta zain gelditu ziren txori mutilatuak,
lasai, ziur, lur ziren eta lurtuz joan ziren.
Uso arrea izan nahi nuke,
negu geldoaren egun goibeletako batean
ezerezean amildu ziren hildako hegaztien
errauts grisetatik jaioa.
Baina uso arreak arbasoen
arrano harroen sen basatia du:
kanpotik uso gris, baina barrutik otso beltz.
59

Otso beltza izan nahi nuke,
sorterria nekez utzi eta anai-arrebekin batera
amaren etxea defendatzen duten horietakoa.
Eta zazpi mendeko gauean, negua heltzean,
otso bakartia hil egiten da,
baina otso-taldeak dirau,
otsoak ez baitu bere haragirik jaten.
Urtxintxa trebea izan nahi nuke,
amak esaten baitit libre direla
mendietako zuhaitzetan, eta nik,
maite ditut maite gure bazterrak, lanbroak,
udazken koloretan, landen lurrinak.
lur, lore, zuhaitz, baso, erriberak.
Non hago, urtxintxa trebe librea?
Aker ankerra izan nahi nuke,
mendian gora haitzetan daudenak,
denbora gelditzen den
gure baitango lurrraldeetan,
adar okerrak dituzten beste
aker anker eta ahuntzekin
akelarreetan bizi diren horietakoak.
Zezen gorria izan nahi nuke,
kondairetan agertzen dena bezalakoa,
non aspaldian gorputzaren osotasuna
sugarrez estalita zuten.
Baina ez ziren izan betiko garai onenak,
behinola Santiago egunean Pasaiako herritik
itsasoan murgildu zen suzko zezenarentzat.
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Balea urdina izan nahi nuke,
mila bederatziehun eta lehenengo urtean,
maiatzaren hamalaugarren egunean
itsasoari begira azken arnasa
eman zuena bezalakoa,
itsasoan urak handi baitira
murgildu nahi dutenentzat.
Zisne zuria izan nahi nuke,
hasieran itsusia dena baina ondoren,
sinesten dut, nere herriko neskatxa maitea
maitatuko dudala.
Eta, egia bat esateagatik, hiru aste badira jada.
Harentzat ilargia lapurtuko nuke gauero,
baina itsu dago eta hilko banintz hobe.
Arrano harroa izan nahi nuke,
eper ederra izan nahi nuke,
uso arrea izan nahi nuke,
otso beltza izan nahi nuke,
urtxintxa trebea izan nahi nuke,
aker ankerra izan nahi nuke,
zezen gorria izan nahi nuke,
balea urdina izan nahi nuke,
zisne zuria izan nahi nuke,
eta nik, olerkia nuen maite
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POESIA. B maila
DBHko 3. eta 4. kurtsoak

Egin nauenagatik naizena
Alaitz Etxebarria Maortua
Arizmendi Ikastola
Arrasate

Beroa zen,
tenperaturatik harago.
Goxoa zen,
babesa momentu oro.
Etxea zen,
bertan bizi ez ginenondako.
Betetzen gintuena zen,
hutsunerik izan ez-gero.
Irria zen,
tristurarik grisena ere koloreztatzeko.
Ortzi-muga zen,
errealitatetik harago bidaiatu ahal izateko.
Batasuna zen,
inork ez gintuen banatuko.
Guztiona zen,
ez ziguna ezerk eramango.
Berritzailea zen,
edozer zena gai eraldatzeko.
Lasaitasuna zen,
ekaitzak bare bilakatzeko.
Orain, Enuzketa hotza da,
baina beheko suak ez du egur faltarik
eta sua egon badago.
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Nik ere
haur txiki orok lez,
eroriz eta jaikiz
ikasi nuen oinez.
Hala ere,
etxeko egongelan beharrean,
baserriko larreetan
hazi nintzen.
Ikastolan baino gehiago
ikasi nuen bertan,
Irakaslerik onena ere banuen,
egia esan.
Gehiengoak ez bezala
udako arratsalde luzeak
igerilekuan pasatu beharrean,
baratzean igarotzen nituen.
Baina berdin zitzaidan,
biziki maite nuen ingurua,
osotasunean betetzen ninduen.
Erortzear zeuden lau pareta ziren,
baina niretzat,
ametsetan ere imajinatu ezin nezakeen
gaztelurik ederrena zen.
Egun batean ordea,
Bisitan lagun bat etorri zen gurera.
Bueno,
Laguna baino, ezaguna esan beharko,
nonbait ikusiz gero
topo ez egiteko,
ekiditen saiatzen garen horietakoa.
Hura,
nahiko berekoia zen,
eta etxera,
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ez zen esku-hutsik itzuli.
Bizitzan gehien maite izan nuen
lorea eraman zuen.
Orduan konturatu nintzen
ez ninduela Enuzketa baserriak asetzen,
baizik eta bertan,
bere azken hatsa eman arte
bere burua baino gehiago
maite izan ninduen amonak.
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Xuxurlak
Ane García Rodríguez
Oriarte BHI
Lasarte-Oria

UMEA IZAN NINTZEN NI
Animaliekin hitz egiten zuen
umea izan nintzen ni.
Txorien ametsak
entzuten zituena.
Landareekin jolasten zuen
umea izan nintzen ni.
Bitxiloreekin saltoka
zebilena.
Umea izan nintzen ni.
Tartaren kandelak
itzali nituen arte.
Nire egunerokoa
malkoz bete zen.
Nire egunen lehortasunen
lekuko nintzen bitartean.
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Itzaletan jartzen nuen arreta,
aldameneko argiez ohartu gabe.
Burua biratu,
pauso bat eman eta
beste argazki batean
sartu nintzen: koloreek
nire inguruan dantzatzen zuten.
Ordulariaren tik-tak bakoitza
opari bat zen,
beste aukera bat.
Bederatzietako gosariak,
seietako abestiak,
ordu bietako liburuak.
Egunak betetzen dituzten ekintzak
eta bizitzak osatzen dituzten plazerak.
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HEGAN EGITEN
Buru gainean nuen iluntasunaren
izar ezagunak
bueltatu ziren.
Itzaletan gordeta zeuden
konstelazioak ikusgai
bihurtu ziren,
nire bihotzaren zulo gaztea
berriz ere argituz.
Nire begiak ilargia
bilakatu ziren,
bizitzak eskaintzen zizkidan
meteoritoez gozatuz.
Lurra uzteko prestatu eta
zulo beltzak saihestuz
aurrera egin.
Unibertso bakarti honetan
lagun egiten didaten
sateliteak babestuz:
hegan egin ahal izateko
energiaz hornitzen nauten planetak,
inoiz hustu ez nadin
betetzen nauten bizipenak.
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PROSA A maila
Batxilergoak
Erdi Mailako Heziketa Zikloak

Atomo metafisikoak
Nahia Iturbe Orbegozo
Laskorain Ikastola
Tolosa

Kanpai hotsek eten dute Obabako karriketan dagoen
ezohiko isiltasuna. Urrats ahulez higitzen naiz bidean, bi
begiak honen amaierara iltzatuta ditudalarik. Min ematen
dit udako eguzki berantiarrak. Ikusmena distortsionatu zait
egunsentiko lainoak lausotuko balit bezala. Aurpegia
zimurtu dut eta larruazalaren zahartze-zantzuak ageri
zaizkit. Unadatxo batez, segika dudan erref lexua
abstrakzioaren objektu bilakatu da. Aseptiko eta inpertsonala
iruditu zait, bere abailduraren gatibu. Askatasuna bezalako
noumenoen berri jakingo balu… Aldatsean gora, sortetxearen
soslaia berragertzen ikusi dut. Lokatz artean eginiko oinatz
arrastoek nire etorrera salatzen dute.
Ezin konpreni nezake ataurrera heltzeak sorrarazi didan
ezinegona. Eskua sakelatik atera ostean, kontrolatu ezin
dudan dardarizo batek heldulekua oratzea zaildu dit.
Iraganeko oroitzapenak etorri zaizkit gogora. Izaren artean,
esporak galdu bitartean, etortzen zaizkidan lez. Insomnio
kronikoa. Barnea nahasi zait, tximiniako kea eta oxigenoa
nahasten diren moduan. Betidanik suertatu zait zaila
ziurgabetasuna kontrolatzea; agian egia izango da,
eszeptikoegia naiz. Ezindaka eta baleikeka nabil
marruskadurari sorgor eginaz. Osterantzean, atea zabaldu
dut ezagueraren galbaheaz ohartu gabe.
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Baratxe zarratu ondoren, mundua kanpoan geratu delako
sentsazioa izan dut. Barru espazioa inguratzen duen
atmosfera itogarria sentitu dut. Zenbait begi ttipi niri begira,
zenbait ele-mele guztien ahotan. Kolpean, bizi izan naizen
etxea arrotza egin zait edo, beharbada, neu bilakatu naiz
arrotz. Aspaldiko elaireak dira guztiak, aspaldiko adiskideak,
aspaldiko auzokideak… Horien artean, etxekoen ingeradak
antzeman ditut harrizko horma higatuen babesean.
Jaiotetxearen argi-ilunek, milaka koloredun paisaia oroitarazi
dizkidate. Utopiaren eta distopiaren arteko linboa da honako
hau. Hitzik ñimiñoena esan barik, sukaldea zeharkatu dut.
Pipiak bere eginiko zurezko baranda leunkiro heldu eta
eskaileratan gora abiatu naiz. Haurra nintzela zalapartan
igotzen nituen lehengo hiru, sei, hamar, guztira hemeretzi
eskailera. Egun, ordea, hezurrak gogortuago ditudan
honetan, nekeza egiten zait atoan egitea. Esperientzia
metaketaren eraginez, korridorea osatzen duten oholek
kirrinka egin dute nire zamaz jabetuta. Logela parera
ailegatzean, pausoa eten eta arnasa sakon hartu dut.
Barrunbea kandela batek argiztatzen du eta nire hatsaren
ufadak, dantzan jarri du sua. Argizaria dagoeneko likidotzen
hasi da, bere baitan irrist egiten. Niri ere gomutapenak
likidotu zaizkit. Dolu gordinak begiak umeldu dizkit.
Argitasunak ilunpe zabalagoak estalgabetzen ditu eta
honakoa ez da salbuespena izan. Errealitatea baino askozaz
errealistagoa den iruditegia dut begien aurrean: nebaren
hilotza.
Zaila egiten zaidak gorputz hutsean geratu haizela
onartzea. Denboratan galtzen hasi haiz eta egun, berantegi
duk iragana aldatzeko. Hor nonbait desbideratu zaik
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begirada. Hitzen zentzu hertsian geratu haiz mutu. Zurbil
hago, desberdin. Inoiz jantziko ez hukeen ator berezi bat
jarri ditek soinean. Ilea ere, dotore atonduta daukak. Dena
den, zerbaiten edertasuna ez zetzak bere konposizio
atomikoan, atomo horien antolaketan baizik. Unibertsoak
denboran zehar, hire izate osoa eraiki dik eskala
oinarrizkoetatik abiatuz. Atomoz atomo. Molekulaz
molekula. Zelulaz zelula. Eta hori guztia, amaieran, hauts
bihurtuko duk.
Alabaina, itxurakeriak gainditu gaitik. Atributu bereziak
erauziko nizkiake, ilea nahaspilatu, errezuak deabruari
eskaini, auhenak isilarazi… Orain, nor bere lekuan jartzen
duen heriotzaren aurretiko amildegia ezagutuko duk.
Garen ezerezera itzultzen gaituen amildegia. Hori duk
eternala ez izatearen patua. Hire fisionomia oroimenean
zizelkatu bitartean, hil osteko etorkizunera bideratu ditiat
barne gogoetak. Baina ba al da etorkizunik orainik ez
dagoenean?
Gauarekin batera anaiaren bueltan elkartu gara guztiak.
Agur Maria graziaz betea, Jauna da zurekin… Kanpoari so
igaro ditut orenak. Leihoaren zirrikituak logela zurrunetik
kanpo banengo bezala sentiarazi nau. Bedeinkatua zera zu
andre guztien artean… Haize izatera iristen ez den ufada
aurpegian. Subkontzientea lebitatzen. Hontzaren kahaka. Ta
bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus… Zerua garbi
artean. Capella bereizi dut kosmosean. Ipurtargiak jolasean.
Ama negar batean. Santa Maria, Jaungoikoaren Ama
erregutu ezazu gu bekatarion alde… Ilunabarra izan
zezakeena, iluna eta abarra da. Orain eta gure heriotzako
orduan, Amen.
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Zozoen doinu goiztiarrek ez didate ukatu amesgaizto
izan zitekeena. Eguna argitu da, baina ilun izaten jarraitzen
du. Hormaren erdigunean sabairaino iristen den arrakala
ikusi dut. Habean dagoen marasma-sarea seinalatzen didala
dirudi. Eulia katigatuta dago, preso. Lokabe izatea du
determinazio bakarra; zedarrietatik kanpo, haize-begietan
beharbada, hegoak astintzea, eiheren dantzak preziatzea…
Ikuseremuaren hegitik marasma begietsi dut ohazalean
barrena. Atzean utzi eta mihise leunean doa; pausoz pauso
doa, oinkada eztiz doa, badoa. Oroz oroan, aita aulkitik
zutitu eta kolpe batez eten du bere bidaia. Ahul dago. Oihu
egin nahi du. Ahots kordak urratu. Zortzigarren hankaren
bulkada etetea azken aldarri gisa hartu dut. Badakit zer
sentitu duen, baita euliak ere. Aitak berdin jarraitzen du.
Antapara segurua izan behar zuena, hauskorregia da. Gaur
egun, urak bere bidean dirau.
Haurtzarotik hartu nau aitak alpertzat. Ni baino
pisutsuagoa den haxea daramat urte luzez. Kolpe zorririk ez
dudala jotzen entzun dut makina bat aldiz. Baserrirako ez
dudala balio, ez naizela deus. Gorputza ernai izaten nuen
gauean, dardarti. Hatsanka ozenen uhina logelan zehar,
burkoa heze eta izua zainetan. Izarlokari guztia amaitu zedin
erregutzen nion, ez nuen inoiz erantzunik jaso. Etxetik
hanka egitea erabaki nuen. Urrutira, inork ezagutuko ez
ninduen tokira. Nire izena zein zen ez zekitenen altzora.
Herritar anonimo izan nahi nuen, kalean gurutzatu ostean
oroitzen ez duzun ezezagun hori.
“Errazagoa da atomoa haustea, aurreiritzi bat
desegitea baino”
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Ni izan naiz gelatik irten eta mahai oparoaren inguruan
jesarri den azkena. Horrenbeste jaki bistaratu eta gero, ziur
naiz abelbururen bat saldu behar izan dutela oturuntza
ordaintzeko. Kontzientziaz haratago, transzendentzia ei den
hori ezagutu dut. Laratzak darion lurrina arnastu, etxekoen
bisaia berriro ere begietan mustu. Unearen solemnitateak
hunkitu nau. Aldiune honen aiduru egon naiz denbora honetan
guztian. Irudimenean fikzioa zirudiena egia bihurtu da.
Sustantzia kimikoen gisan erreakzionatu eta eraldatu
nahi nuen; horretarako, ordea, mahaian aulki bat falta da.
Artegatu egin nau ahoak hitzak artikulatzeko duen ezinak.
Anis trago bat edan dut eztarriko korapiloa askatuko
didalakoan. Ez dakit anisa ala aitaren desplazerrezko
imintzioa izan den kontrako eztarritik joan zaidana.
Crescendo haziz doa bihotzaren hotsa eta ikusten ez diren
zaurien mina. Hots isilenek eta zauri gardenenek zure izena
dute.
Zeru oskarbipean eta ataurreko krabelinen ondoan,
bataila propioan murgildu naiz gertatutakoa ulertu edo,
agian, onartu nahian. Egun batean herrira itzuli, etxea
zapaldu, anaia agurtu, gurasoak ikusi, ezer aldatu ez dela
onetsi, kontraesan bilakatu… ez ote da gehiegitxo?
Atzo egin nuen bidea desegiten hasi gara. Harritxintxarrak
kraskatu egiten du emandako pauso bakoitzean.
Zuzenbidearen baranoan tanto zuriak daude sakabanatuta.
Lokatz artetik igarotzean, nire oinen lorratza ikusi dut
alderantzizko noranzkoan. Horien egilea ez da bera jada.
Sagar uzta oparoa. Pasquali zeharka aparkatuta. Belar-meta
egin berria.
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Zenbait urteren buruan itzal berean aurkitzen gara anaia
eta biok. Arestian, entelegatu dut zama emozionala dela
nekeena. Sei lagunen artean daramagu hilkutxa bizkar
gainean. Zer sentituko ote du aitak bere begiko semearen
gorpua zamatzean? Eta zer alboan duena ni naizela
ametitzean? Isiltasunaren gabeziek aberastu naute.
Iturri ondotik igarotzean, anaia eta nire holograma
nabaritu dut. Ilusionismoa. Gerritik goratzen nuen anaia
txikia txalburuak harrapa zitzan. Arrastiri izaten zen handik
joaten ginean. Sorbalda minbera dut. Aita serio dago.
Begirada galdua. Eroso ote dago goiko aldean? Frontoiaren
paretik pasatu gara. Eskuak gorritu arte pilotan aritzen
ginen. Irabazten uzten nion. Azken sakea txalotu. 22 eta 18.
Izerdi patsetan. Garbilekura salto. Gorputza fresko. Uretan
zilipurdi. Ura irentsi duelako bizkarra kolpatu. Barreak.
Aspaldi sikatutako putzuen gainean ibiliaz ari gara heltzen
helmugara. Nola ahantzi basoan txori habiak bilatzen
iragandako momentuak…Mendebaldean eskola dago. Bi eta
bi, lau direla ikasi genuen, doi-doi irakurtzen, orria hitzez
betetzen. Ni ez nintzen egon bidelaguna hiltzean sentituko
genuena, hilkutxa nola garraiatu, ama nola kontsolatu,
hustasuna nola bete… irakatsi ziguten klaseetan.
Denborak bidea amaitu du eta elizaren atarira heltzean,
intsentsua arnas hodian barrena biriketara nola heltzen den
sumatu dut. Aldarearen aurrealdeko zapi gainean jarri dugu
kutxa. Amak jarlekuaren gainean argizaiola piztu du.
Soinean ditugun arropa ilunek errealitaterik neureena eta
indibidualena elikatu dute. Egia da, galbidea da biderik
ederrena.
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Baserri bakoitzak bere bidea izaten dik elizara
ailegatzeko. Bat eta bakarra. Sarri askotan egin diagu bide
hori elkarrekin. Egun, harriren bat higatuta zagok eta kamio
ertza landare berrien jaioleku izan duk; hala ere, bide bera
izaten jarraitzen dik. Pertsonok ere berdinak gaituk, nahiz
eta tarteka desberdin jokatzen dugun. Identitatea eta
esentzia. Filosofian horri substantzia esaten zaiok. Leibnizek
monada deitu zioan substantziari: bere buruaren baitan
giltzapetuta dagoen substantzia bat.
Barandiaranek ongi esan zian bezala, etxea bizilekua,
lantokia, tenplua eta hilobia duk. Hire hilarrian baserriaren
izena jartzen dik, jaio hintzen eguna, hil hintzenekoa eta hire
izena. Ez zakiat guztiz egokiak diren. Orain, ez duk hire
esentzia beti bezala agertzen. Berandu duk hori aldatzeko,
lehenago itzultzeko adorerik izan banu… Errudun sentitzen
nauk eta hala sentituko nauk, hire alboan lurperatuko
nauten arte. Bitakora gisan gidatu nauk, jitoan itsasperatu
baino lehen.
Hodei elektroniko batean errealitatea eta izatea
aupadatzen zuten bi atomo gintuan. Inoiz ez dituk atomoen
kanpo mugak argi zehaztuak egon, gureak ere ez. Alabaina,
zein duk errealitatearen funtsa? Zein duk gure tokia
unibertsoan? Inoiz ez diagu jakingo galdera horien
erantzuna. Nik arima hilezkorra haizela gomutatu ez den
monada soil bat naizela zakiat. Beti iraungo duk bizirik, ni
bizirik nagoen artean.
Itxi begiak, oparitxo bat ekarri diat hiretzat. Kolore
beltza heriotzarekin erlazionatzen duk eta polita iruditu
zaidak, bizirik dagoen landare batek sortu dian lore iluna
eskaintzea. Bizitza eta heriotza bera irudikatzen dituen
lorea. Zaindu ezak arren, tori larrosa beltza.
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Malkoak xukatzen ari nintzela, pauso sosegatua entzun
dut. Aita da. Nire ondoan geratu da eta hilarriari so geratu
gara biak. Musuzapia eskaini diot berak ere malkoak sika
ditzan. Eskua luzatu bezain pronto, indar handiz besarkatu
nau. Ez dakit nork zuen behar handiagoa. Aitaren bularrean
bermatu dut burua. Ilea laztandu dit. Beragandik banatu nau.
Begietara begiratu eta bere erraietatik ateratako hitz bakan
horrek berpiztu nauelako sentsazioa izan dut.
“Jaio nintzen egunaz oroitzen nauk, baina
jada ez zaidak axola.
Gaur berriz jaio nauk.”
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Otsoen larrea
Maddi Agirre Epelde
Armetia Ikastola
Vitoria-Gasteiz

“Eta bizitza harien kontra tiratzen,
harien gatibu, hariak eusten”
Motorraren zaratak dardara bizian jarri du autobusa.
Begiak astiro irekiz, sartu-irtenean dabilen jendearen
etengabeko burrunba nabaritu dut. “Azpeitia” esan du ahots
metaliko batek: geltoki bat baino ez da gelditzen.
Ilarako azken agurea igo ostean, bideari ekin diogu
berriz ere. Ingurura begiratu nahiko nuke, paisaia nola
aldatu den jakin, baina agian ezagunegia izango da guztia.
Mingarriegia. Beraz, begiak ixtea hobe. Lau minutu inguru
eman ditut trantzean, nire barne endreduetan amore eman
eta etorri naizen lekutik itzultzeko arrazoi baten bila.
“Azkoitia” esan du oraingoan ahots metalikoak.
Beranduegi da jada.
Nire maleta urdina eskuin eskuaz hartu eta autobusetik
jaitsi naiz. Zenbait besarkada eta musu ikusi ditut geltokian,
baita beste horrenbeste “Ongi etorri!” eta “Faltan bota zaitut”
entzun ere. Espero nuen moduan, ez dit inork ongi etorririk
egin.
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Denborarik galdu gabe hasi naiz ibiltzen. Eguerdiko
berotasuna lagun dudalarik, herriko kale eta plazak
zeharkatu ditut, batetik bestera, gelditu gabe. Konturatzerako,
Martirieta auzora daraman aldaparekin egin dut topo aurrez
aurre. Maratoi eternalaren ostean, azken esprinta baino ez
da gelditzen. Ez dakit, ordea, helmugaren beste aldean zer
aurkituko dudan.
Ordu-erdi eman dut aldapan gora, artzain eta baserritarren
begirada harrituen jomugan. “Kaletarregia” dirudit nonbait
inguru hauetarako. Dena den, pentsamendu hauek sortu
bezain azkar desagertu dira nire ezkerrean hain ezagun
zaidan harrizko eraikin handia begiztatu dudanean:
Otsolarre baserria.
Otso larre. Eta ni bertan sartzear dagoen ardia.
Harritzekoa da bizitzaren ironia maltzurra; arruntak
diruditen hitzen esanahia aldatzen du etengabe, onartu nahi
ez ditugun egiak belarrira xuxurlatuz. Bidaia luzearen
ostean, helmuga zeharkatzear nagoela, iraganeko otsoek
irentsiko nauten beldur naizela jabetu naiz. Agian ez nuen
itzuli behar. Ez nago prest neure buruari kontatu dizkiodan
egiak zalantzan jartzeko, ezta gertatutakoa onartzeko ere.
Agian, joatea ez zen erabakirik onena izan. Nork daki.
***
—Amama, zuk hemen otsorik ikusi al duzu inoiz?
—Ez, Elaia, nik ez dut inoiz halakorik ikusi.
—Baina, ikusten baduzu, esango didazu, ezta? Hortz
zorrotzak dituzte… Beldurgarriak dira!
—Tira, badaude hortz zorrotzik gabeko otsoak.
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—Nola?
—Otso batzuk ez dira basoetan bizi. Bi hanketan ibil
daitezke, gu bezala, eta ez dira batere beldurgarriak.
Baina, harrapatuz gero, bi aldiz pentsatu gabe jan egiten
zaituzte.
—Amama, zein otso dira horiek?
—Bizitzaren otsoak, maitia.
***
Azkenean, poltsikoan gordeta daukadan giltza hartu eta
baserriko ate zaharra irekitzea erabaki dut. Barrura sartu
bezain laster, mila hauts partikula ikusi ditut airean dantzan.
Nabaritzen da ez dela inor aspaldian hona sartu. Arnasa
sakon hartuz, ingurura begiratu dut: sarreran aitzur pare bat
eta hiru makila besterik ez daude. Guztiak berdin jarraitzen
du, badirudi ni naizela denboraren aurrean amore eman duen
bakarra.
Une batez, sukaldetik babarrunen usaina datorrela
iruditu zait. Nola liteke? Sarrera zeharkatu eta bertara
hurbiltzean, hutsarekin egin dut topo. Kontzientziaren jolas
zikina besterik ez da izan. Kazola eta zartagin guztiak hauts
geruza batek estali ditu. Isiltasuna da nagusi. Isiltasun
madarikatua.
***
—Amama, zer dago gaur bazkaltzeko?
—Zuk zer uste duzu?
—Makarroiak?
—Ez. Gaur babak.
—Ez! Babak ez!
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—Horiek ere jan behar izaten dira…
—Baina nazkagarriak dira!
—Gaur babak protestatu gabe jaten badituzu, bihar
makarroiak.
—Baaale...
***
Sukaldetik atera eta egurrezko eskailerak igotzen hasi
naiz kontu handiz. “Krak” lehor bat entzuten da maila
bakoitza zapaltzean. Segundo batez, berriro ere hamar
urteko neska xaloa naizela imajinatu dut, eskailera-mailak
binaka igoz, logelara bidean. Baserriko ertz bakoitzak
haurtzaroko oroitzapenak dakarzkit gogora; zoriontsuak
gehienak, umelagoak beste batzuk.
Mailaz maila, bigarren solairura ailegatu naiz. Berdinak
diruditen hiru ate daude nire aurrean, baina oso istorio
ezberdinak ezkutatzen dituzte arrakalaz beteriko egurrezko
harresi horien atzean. Korridorea zeharkatu eta txikitan nire
logela izandakoan sartu naiz.
Hunkitu egin nau ikusi dudanak. Logela hutsik dago.
Hutsik. Ohea, idazmahaia, armairua… Dena desagertu da.
Ez da bertan urte luzez bizi izandako “ni”-aren arrastorik
gelditzen. Egia esan, logela nork hustu zuen jakiteak mindu
nau gehien. Gauza guztiak botaz nire oroitzapena ezabatzen
saiatu zen, antza. Helburua lortu izana espero dut.
Korridorera atera eta erdiko atea zabaldu dut oraingoan.
Ezin izan dut saihestu. Bidaia osoan zehar negarrari eutsi
ostean, gainezka egin dute nire begiek. Ate pareko horma
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zurian, izoztutako aurpegi irribarretsu bat dago niri begira.
Betirako galdu dudan irribarrea.
Esku dardartiez argazkia hartu eta bularraren kontra
estutu dut indar handiz. Oroitu ditut oihuak, irainak,
erreguak… Oroitu dut idealizatutako askatasunerantz ihes
egin nuen gaua. Maletak lurraren kontra higitzean egiten
zuen zarata, farolen argi goibela, autobusaren motorra…
Irribarre batek dena ekarri dit gogora.
Baserritik irten eta axolagabekeriak hondatutako ortua
zeharkatu dut korrika.
Betiko lekuan jarraitzen du pagoak. Haurra nintzenean
bezala, eskuin eskuaz laztandu dut enborra, bere
sendotasunean babesa bilatu nahian.
Barkatu, amama. Hau ez zen inoiz nire asmoa izan.
***
Txiki-txikitatik, osaba Peiok eta amamak hezi ninduten
Otsolarre baserrian. Behar nuen guztia eman zidaten biek,
eta nik, trukean, haurrek berezko duten alaitasuna ekarri
nuen harrizko baserri hotzera.
Goizero, osabak autoan eramaten ninduen eskolara.
Asko gustatzen zitzaidan gauza berriak ikastea, eta nahiko
arin igarotzen ziren orduak ikasgelan. Arratsaldetan, lagun
guztiak eskolan gelditzen ziren harrapaketan eta ezkutaketan
jolasten, baina nik alde egin behar izaten nuen, Peio zain
edukitzen bainuen autoz baserrira igotzeko.
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Amamak eta biok ordu luzeak ematen genituen baserrian.
Otsolarreko zelaietan barna mila paseo eman genituen
elkarrekin. Inguruko lore eta zuhaitz guztien izenak irakatsi
zizkidan, baita hain atsegin nituen euskal mitologiako istorio
politenak ere.
Lagunak faltan botatzen nituenean, istorioak asmatzen
ematen nituen orduak. Elegantziaz hegaka zebiltzan
maitagarriak edo basoan bizi ziren haur galduak irudikatzen
nituen etengabe, hari berdinari tiraka nahi beste abentura
biziz. Amama kozinatzen edo etxea garbitzen entretenitzen
zen bakoitzean, nik pagoari egiten nion bisita. Zuhaitzaren
babesean, begiak itxi gabe egiten nuen amets.
Alegiazko pertsonaia horiek nituen baser riko
bakardadean lagun. Alde batetik bestera ibiltzen nintzen
korrika, eskuko makila ezpata eta ortu ondoko erreka itsasoa
zirela sinistuz. Helduek irudimen handia neukala esaten
zidaten sarri, baina nik egiazkoak izango balira bezala
bizitzen nituen abentura guztiak. Haurrak berezko du
eromena nonbait.
Egunez egun eraikitako ametsa bat-batean desagertu zen
nire osaba hil zen egunean.
Lanetik bueltan istripu bat izan eta ez zituen berriro
begiak ireki. Gogoan dut hiletaren egunean bere lagun,
lankide eta ezagun asko negarrez ikusi nituela, tragediak
itota. Amamak eta nik ez genuen malkorik isuri. Ez ginen
horretarako gai izan.
Zorigaiztoko egun horien ostean, pagoari hainbat bisita
egin nizkion. Errealitatetik urrundu nahian nire alegiazko
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lagunak irudikatzen saiatu nintzen behin eta berriz, baina
ez nuen ezer lortu. Zenbait saiakeraren ondoren, etsi egin
nuen: nagusiegia nintzen horrelako istorioetan sinesteko.
Orduan utzi nion haur izateari.
Urteak igaro ahala, baserriak eginbeharrez bete zuen
nire eguneroko bizitza. Osabaren faltan, gure gain zeuden
lan guztiak. Amamak eta nik ez genuen lehen bezainbeste
hitz egiten eta oso bakarrik sentitzen nintzen harrizko
eraikin hotz hartan. Azken finean, nerabe nintzenetik hori
bakarrik zen Otsolarre baserria: harri pilo ustela. Etxeko lau
hormak ziren nire deserria.
Diskrezio handiz, bizkar gainean pausatu zitzaidan
etorkizunaren karga. Hemezortzi urterekin, ispiluari so
gelditu eta argi eta garbi ikusi nuen guztia: betirako
Otsolarren gelditzera kondenatuta nengoen. Amama
hiltzean, familiaren ondasun guztiak herentzian jaso eta
baserria nire gain geldituko zen.
Ezin nuen halakorik onartu.
Etxe ondoko ortutik haratago joan nahi nuen, gauza
berriak ikasi, mundua ezagutu. Balantzaren alde batean
zeuden nire amets eta lilura guztiak; bestean, aldiz, baserria.
Hautuak erraza zirudien arren, bizkar gainean nabaritzen
nuen arbasoen eta tradizioaren karga. Urte luzez familiak
lur haietan egindako lana alboratzea ideia beldurgarria
iruditzen zitzaidan.
Otsolarre edo ni. Ni edo Otsolarre. Baserrian zeuden nire
sustraiak, eta sustraiek ez zidaten aske izaten utzi nahi.

Bestalde, amama ere ezin ahaztu. Sokatira konstante
batean harrapatuta geunden: nik kalera egin nahi nuen ihes;
berak Otsolarren eman nahi zidan askatasuna. Hala ere, ezer
ez da betirako, eta gutxinaka-gutxinaka lotzen gintuen soka
hari fin bihurtu zen. Guk haria tenkatzen jarraitu genuen,
egun batean apurtu zen arte.
2005eko martxoaren 3an utzi nuen Otsolarre.
2005eko martxoaren 3an utzi nuen amama.
***
Duela pare bat aste, bere heriotzaren berri izan nuen.
Horrek ekarri nau baserrira bueltan. Inguruak gogora ekarri
dizkit denborak apurtutako hariak, negarrak eta irriak.
Pagoaren sendotasuna sentitu dut bizkarrean. Haizearekin
dantzan, hostoek ez diote mugitzeari utzi.
Otsolarre otsorik gabeko larrea da jada.
***
—Amama, handitzen naizenean, animalia guztiak nireak
izango dira. Eta ortua ere bai. Ezta?
—Bai, Elaia. Zu izango zara baserriko jaun eta jabe.
—Bai! Elaia, Otsolarreko erregina!
—Oraingoz, Otsolarreko printzesa.
—Oraingoz…
“Eta bat-batean ohartu ezetz,
ez dela haririk, ez dela ezer”
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Inperfekzioaren perfekzioa
Imke Lázaro van Spijk
Lauro Ikastola
Bilbo

Iratzargailuaren soinu leun eta eztitsuak esnarazi zuen,
bere ametsa irribarre batekin gogoratu zuelarik. Umore
onez, oinak zoru beroan finkatu eta patxadaz abiatu zen
sukalderantz. Gosaria mahaian prest zegoela ikusi zuen:
basafruitu jogurta eta tostadak, momentu hartan gehien
desiratzen zuena zen. Bozgorailutik bere aldartearekin bat
zetorren abesti alaia hasi zen entzuten eta ezpainek arku
forma hartu zuten hauskorra zirudien aurpegian. Bat-batean
ahots adeitsu batek egunero bezala agurtu zuen eta eguneko
planen berri eman zion jarraian: lehenik, goizean paseoa,
gero, lagun minarekin bazkaria eta ondoren, siesta.
Goizeko ibilaldirako prestatu eta gero, ispiluaren aurrean
jarri eta bere hazpegi ederrak ermamiekin laztandu zituen.
Gurasoek bere ezaugarriak ondo aukeratu zituztela pentsatu
zuen, begi argiek bere azal beltzaranarekin kontraste puntu
misteriotsua sortzen baitzuten, urrezko ileak are
nabarmenagoa izatea eragiten zuelarik. Beharbada, bere
umeek ile ilunagoa izatea aukeratuko luke, baita modan
zegoen gorputz liraina ere.
Kalera ateratzean, oxigenozko maskara ipini eta ingurura
begiratu zuen: autoz eta eraikin kilometrikoz jositako
paisaiak haurtzaroan gogoratzen zuenaren itxura berbera
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zuen. Bere gustuko kolorea zuen auto urdina hurbildu
zitzaion eta atzeko atea automatikoki ireki eta gero, barruan
eseri zen. Autoa, inolako soinurik atera gabe, martxan jarri
zen eta bere gaztetasunaren adierazgarri zen aurpegidun
bidaiaria lo gelditu zen berehala.
***
Kotxearen balaztatze geldoa sentitu bezain laster, atera
eta oso ondo ezagutzen zuen erakusleihoan barrena sartu
zen, gela ilun eta txiki batera heldu zen arte. Apalategi
batean kokatuta zeuden betaurreko eta sentsore bereziak
kontu handiarekin jantzi zituen eta erabateko iluntasuna
paisaia berde eta lasai bihurtu zen gutxinaka- gutxinaka.
Txorien kanta entzun zezakeen eta aire freskoa sentitu zuen
bere laringetik birikietan behera. Belar berdeak kilimak
egiten zizkion oinetan eta masail marguletan eguzkiaren
izpi epelen musua sentitzen zuen. Ordubete inguru eman
zuen paradisu hartatik paseoan, erlojuko alarmak bere
baitatik atera zuen arte: lagun minarekin zuen hitzordua.
Oxigenozko maskararekin berriz ahoa estali eta aurreko
auto urdin berak eraman zuen etxera. Sukaldera heltzean,
argiak automatikoki piztu ziren eta oso gogoko zuen
janariaren usain trinkoa igarri zuen. Aulkian eserita,
bizkarra zuzen eta eskuak izterren kontra zituen itzal bat
nabaritu zuen: bere zain zegoen laguna zen, irribarretsu,
sartu berri zen gaztearen mugimenduak adi-adi jarraitzen
zituen bitartean. Musika arina entzun zezakeen eta segidan,
ur edalontzia eskaini zion lagunak, paseoak eragindako
egarria ase zezan. Betiko itxura zeukan azken honek, baita
betiko irribarre arrotz eta bizigabe adierazezina ere, nahiz
eta familiako argazkietan modaren menpeko aldaketekin
agertzen zen.
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Solasean eman zituzten hurrengo orduak. Gonbidatuak
bazekien zer esan anfitrioi gazteak barre egin zezan, bere
pelikuletako erreferentzia gatzdunak zein txiste xelebreak
kontatuz. Ez zuten inoiz eztabaidarik izan eta familian lagun
estutzat hartzen zuten aurrean zuen emakumea, bere
amamaren eta orduan gaztea zenaren alboan egon ohi zena,
beti hitz egiteko prest, beti laguntzeko gertu. Bat-batean,
siesta ordua zela iragarri zuen erlojuak, melatonina maila
asaldatua baitzuen.
***
Izara zurien muturretatik tiraka hasi zen unean, soinu
bitxi eta jarrai batek apurtu zuen inguruko isiltasun
harmoniatsuarekin: “Kox, kox, kox”, “Kox, kox, kox”.
Altxatu egin zen, umore txarrez oraingo honetan, eta atea
irekitzera joan zen, etxeetara sartzeko metodo zaharkitu
hura nork erabil zezakeen galdezka. Haurtzaroko laguna
ikusi zuen atearen beste aldean, zutik, betiko begirada galdu
eta urduriarekin. Elkarrekin pasatu zuten denbora nekez
gogoratzen zuen, denbora luzea pasatu baitzen biak txikiak
zirenetik. Hala eta guztiz ere, Max-en ile ilunean marra
zurien presentzia nabari zezakeen, baita aurpegiko zimur
adarkaduren arrastoa ere. Bere barnean nazka eta errefus
sentimenduak hazten igarri zituen, iraganeko oroimenen eta
azaltzen zuen itxura zaharkituaren eraginez.
—Max, zer egiten duzu hemen? —sumina nabaria zen
bere ahots dardartian.
—Zergatik zaude hain haserre, ez duzu zure “RelaxPilla” goizean hartu, ala? —erantzun zion, ironiaz
zahartzaroko lehenengo pausuak ematen hasi zen gizonak.
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—Zure konspirazio eta gizatasun aldarrikapenekin
hasiko bazara, ospa hemendik, mesedez —erlojua txistuka
hasi zen: gehiegizko estres hormonen abisua.
—Entzun iezadazu, mesedez. Argi dago bizitzan bide
desberdinak aukeratu ditugula, gure itxura fisikoen arteko
aldeak agerian uzten du hori. Alabaina, ez naiz horretarako
etorri, nire alde egin dezazun eskatzeko baizik. Ez diozu
inoiz zeure buruari galdetu hiri honetatik at zer dagoen?
—Maxen galderak tupustean hartu zuen. Eskolan zegoenean
beste nazio batzuk zeudela ikasi zuen, baina beti izan ziren
bigarren mailakoak, garrantzirik gabeko lurrak, alegia.
—Hemen pozik bizi naiz, inolako kezkarik gabe. Auskalo
beste herrialdeetan zer egongo den… Zorionez, disfrutatzeko
urte asko ditut aurretik —erantzun zion gazteak, lehor.
—Kuriosoa da aldarrikatzen duzuna. Zoriontasuna eta
perfekzioa askatasunaren eta humanitatearen aurretik. Ba al
zenekien lehen benetako basoak existitzen zirela; txorien
kantuak txoriek beraiek sortzen zituztela? Gogorarazten
dizut egunero erabiltzen duzun Errealitate Birtualean
hautematen duzuna gezur hutsa dela, burmuinarentzako eta
zentzumen-organoentzako engainua, alegia. Nola edo hala,
gezurraren gizartean gaude orain, ez al zara konturatzen?
XXI. mendeko ikerlariek aurreikusi zuten gisan, Jaungoikoa
izatera jolasten ari den gizartea dugu aurrean, bestela esanda,
gizakiar i atxiki zaizkion benetako ezaugar r iak
ezabatzearekin jolasten ari den gizartea. Hau, jakina,
benetako gizakiaren esentzia jada galdu ez bada. Gepardoa
baino azkarrago korrika egitea lortu dugu, baita bizitzaren
iraupenaren igoera eta gaixotasunekin bukatzea ere. Baina
ulertuko ez duzun zerbait esango dizut: gizakiaren naturan
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dago huts egitea, erratzea, helmugen bilaketan bidean
jaustea. Maitasunean bikotekide bat baino gehiago izatea
ohikoa zen lehen, parametro desberdinak kontuan hartuz, ez
baitzegoen bikotekide optimoa hautatzen zuen makinarik.
Arraroa irudituko zaizun arren, maitasuna ez da objektiboki
azal daitekeen zerbait. Umore txarrez jaikitzen zen jendea,
jasan ezin zituzten abestiak entzuten, gorroto zituzten
pelikulak ikusten eta lagun minekin eztabaidak izaten. Hala
ere, indartsuago bihurtzen gintuzten “sufrimendu” haiek
minimizatzearren soluzio anitzak aurkitu ditugu: pilulak,
lagun pertsonalizatuak eta bi metro karratuko geletan
hondartzara joatearen pareko simulazioak, besteak beste.
Giza espeziearen “hobekuntza” honen prozesuan estoikoen
hiperbole bihurtu gara, nolabaiteko emozio eta sufrimendurik
gabeko izaki. Eta bitartean, demokrazia batean gaudela
esaten dute politikoek. Finean, aldaketa hauen guztien
ezarpena bakoitzak erabaki dezake. Eta hala ere, “adimen
gutxiagoko” umeen eskolan hezi ninduten, nire ezaugarriak
gizakoiak direla mespretxu tonuarekin esaten didate eta
kalean txarto begiratzen naute. Zure aurpegian pena nabari
dezakedan arren, ni naiz zugan bihozmina sentitzen duena.
Gizarteak inposatu duen edertasunaren milaka aurpegien
artean beste bat baino ez zara. Zure inteligentzia manipulatuta
dago, zure izateko erarekin batera.
—Zure hitzetan tristura eta sufrimendua baino ez ditut
hautematen eta ari zaren iragan horri dagokionez, distopia
forma dauka nire aburuz. Zertarako sufritu, beharrezkoa ez
bada? Zertarako jarri bizitzeko denborari muga, pozik bizi
banaiz? Zergatik entzun gogoko ez dudan abestia, nire
gustukoena etengabe entzuteko aukera baldin badut?
—Eta zein izan da guzti hori lortzearen prezioa?
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Askatasuna, Nadia, zure askatasuna: huts egiteko askatasuna,
galtzeko askatasuna, triste egoteko askatasuna, makina
beharrean gizaki bezala bizitzeko askatasuna, hitz gutxitan.
Zure sentimendu eta pentsamenduak zeuk baino hobeto
ezagutzen dituzten makinak etengabe konektatuta dituzu,
ordu zehatz batean gustuko izango duzun zerbitzu jakin bat
eskainia izateko xedearekin. Adiskidetzat hartzen dituzun
metalezko lagunek momentu bakoitzean egokia iruditzen
zaizuna esaten dizute, zure txisterik gogokoena aipatzeko
momentua zehatz-mehatz dakitelarik, zure beharrak eta
nahiak asetzeko helburuarekin —hasperen luzea egin
zuen—. Txikia zinenean artea gustuko zenuen. Orduak
ematen zenituen paperari forma eta kolore desberdinak
ematen. Sortu egiten zenuen, eta orain… orain zugatik sor
dezaten nahi duzu. Kolore desberdinak nahasten zenituen,
gogoratzen duzu? Batzuetan, nahaste arrotza gelditzen
zitzaizun arren, hurrengoan are politagoa zen artelana
margotzen zenuen. Adierazkaitza den berezitasuna dago
besteen obra eta hitz inperfektuetan —bere hurrengo hitzen
inguruan hausnartzen ari izan balitz bezala, etenaldi luzea
egin zuen—. Erosotasun eta plazer ilaunaren bilatzaile nagusi
bilakatu gara, prozesuan milioika animalia espezierekin,
erabakimenarekin eta pentsatzearen ekintzarekin bukatu
dugularik. Iraganeko liburuak irakurtzen aritu naiz
azkenengo urteetan, Nadia, eta zin egiten dizut inoiz baino
gehiago ikasi dudala, memoria sustatzeko saltzen dituzten
pilula horiek erabili izan banitu baino gehiago ikasi dut.
—Honetarako etorri zara? Ez daukat eztabaidatzeko
gogorik, Max.
—Ez, inoiz ez duzu esfortzu handirik egiteko gogorik…
Ez nuen gehiegi hitz egin nahi… Kontua da abantailatzat
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hartzen dituzun gauza horiek guztiak munduko toki
guztietan ez daudela eskuragarri. Leku askotan debekatuta
daude eta beste batzuetan, ezinezkoa izan da gaur egun
ditugun zerbitzuak ezartzea, besterik gabe. Gure politikoen
eboluzioarekiko optimismoa ikusgarria izan den arren, gutxi
iraun dute askogura asetuarekin eta orain, mundua erakunde
bakar eta lotuarekin osatzeko aitzakiarekin, beste nazioak
menperatu nahi dituzte. Ez dago esan beharrik nagusitasun
teknologikoak beste herrialdeentzat zeharkako mehatxu
direla.
—Ba egin dezatela; horrela, guztiok izango dugu
zoriontsu izateko aukera.
—Zoriontasunaren definizio desberdinak ditugu, antza
denez, Nadia.
Etenaldi luzea sortu zen bi lagunen artean. Maxek
bazekien urrun zegoen herrialde batera elkarrekin alde
egiteko konbentzitzea alperrik izango zela. Azkenengo
agurra nahi zuen, oker zegoen lagunari bizitza argitzea,
besterik gabe. Hala ere, nor zen bera oker zegoela
baieztatzeko; bere “zoriontasuna” ukatzeko? Galdera horien
inguruan pentsatzen zeharkatu zuen atea, betilun, kanpora
joateko asmoarekin oxigenozko maskara aurpegian jarri
zuelarik. Nadiak, aldiz, axolagabe aurpegiarekin ikusi zuen
aldentzen laguna.
***
Emozio negatiboen abisuaren berri eman zion
bozgorailuko ahots adeitsuak eta gorputza izara zuriekin
estali zuen. Alboan zuen elektrodo itxurako gailua buruan
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kontu handiarekin kokatu eta etzan egin zen, hurrengo amets
atseginaren zain, hurrengo gosari gozoaren zain, hurrengo
bidaia ahaztezinaren zain, bizitza “eder” eta samurraren
zain…
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Ohe azpiko munstroa
Eider Mugarza Etxabe
Zumaia BHI
Zumaia

Azkenean, eguna iritsi zen, etxe bat emango zidaten
bertako haurra izutzeko.
Hainbat denbora igaro zen umeak nola beldurtu ikasi
nuela. Ez zen oso konplikatua, ohean sartu arte itxaron behar
zen, dena ilun egon arte, eta orduan manta azpitik atzapar
bat sartu behar izaten zen, umearen berotasuna topatu arte.
Sinplea, erraza, eta sustoa dastatzeko nahikoa.
Bai, eguna heldu zen, eta zure izena eman orduko
kaleetako itzaletatik barrena etxea topatu, eta haize bolada
batez leihoa ireki zen momentuan sartu nintzen zure gelan.
Ordurako sehaska aspaldi utzia zenuen, eta ohean zeunden
seko lo. Zure ile uhindu marroia burkoaren gainean zabaltzen
zen, bularraldea erritmo lasaian mugitzen zen, eta nire
atzapar bat pasa nizun zure masail gorrituetatik, beraien
leuntasuna sentituz. Kontaktua igarri zenuen, eta aurpegia
pixka bat mugitu. Orduantxe egin ahal izan nuen; lepotik
heldu, estutasunez, eta zu arnasarik gabe esnatzean ni
ezustean desagertu, dena amesgaiztoa izan zen edo benetan
gertatu zen zuk oso ondo inoiz jakin gabe. Baina ez nuen
egin, momentuarekin plazera sentitu nahi nuen eta, zure
izuarekin, handitu.
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Askotan nahi izan nuen munstro denetan gorena bihurtu
zure arnasestu eta oihuekin. Baina gogoa nire barruan gorde
nuen. Beti.
Zure ohe azpian sartu nintzen, hainbeste urte igaroko
nituen tokitxo estu hartan. Eta nork esango zidakeen, zure
oinak besterik ikusi ezin ziren hutsune hartatik, hainbeste
gauza ikusiko nituela?
Gogoratzen naiz astebete egon nintzela zuri begira, zu
behatzen, baina ez nuen ezer igarri. Neskato normala zinela
iruditu zitzaidan. Horregatik, aste bat edo igarotzean nire
lehen agerraldia egingo nuela erabaki nuen. Ez zen gauza
asko izango, susto txiki bat, besterik ez. Eskolatik heldu eta
panpinekin jolasean hasi zinen, ezustean zure bi Barbiak
lurrean utzi zenituenean, eta atera hurreratu zinenean.
Hasieran ez nuen jakin zergatik egiten zenuen hori. Baina
orduan atetik haratago garrasiak entzun nituen.
—Ez, nik ez dut hori esan! Beti nahi duzuna besterik ez
duzu ulertzen!
—Ez duzula hori esan? Tuntuntzat hartzen al nauzu
orain?!
Begiak itxi, atetik urrundu, eta entzungailuak jarri
zenituen belarrietan.
Nola aterako nintzen ba gau hartan arratsaldean
gertatutakoaren ostean? Ez, pixka bat itxarongo nuen,
gertatutakoa ahaztu arte.
Egun batzuetan ez zen ezer gertatu. Beraz, aste pare
baten bueltan momentua heldu zela erabaki nuen. Atzaparra
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jadanik ohe-estalki azpian nuen, berriz ere ahotsak entzun
nituenean gelatik kanpo.
—Ezta okurritu ere Ilargiren gelan sartzea— Xuxurlatu
zuen emakume batek.
—Zer ba? Orain nire alaba ere ezin al dut ikusi?—
Erantzun zion gizonezko batek, askoz ere ozenago, eta hitz
batzuk ahoskatzea kostatuz.
—Lotan dago, zu mozkortzen zenbiltzan bitartean sartu
da ohean! Eta jaits ezazu ahots hori umea esnatu aurretik—
Emakumearen ahotsa oraindik ere marmarka zebilen, baina
gero eta gutxiago eutsiko zion horrela.
—Baaleee, baaleee, Jesus, emakumea, gau baten ere ezin
dudala atera dirudi!.
Kolpe bat entzun zen, masaileko bat, eta horren ondoren,
paretaren aurka beste kolpe bat.
—Entzuidazu, eta nahiago izango duzu zure mozkor
hori guztia alde baten uztea. Zer esan zenidan zurekin
berriro ez nuela egon nahi esan nizunean? Ume bat
edukitzeko, haurrek beti hobetzen zutela erlazio bat. Kasu
egin nizun, esandakoa egia izango zelakoan. Zuk alkoholari
berdin ematen jarraitu zenion, ordea. Ordutik behin eta
berriz esan dizut etxetik botako zaitudala, baina ez naiz
inoiz ere ausartu- Ia-ia negarrez ari zen- Baina jakin ezazu,
hurrengoan, ez dizudala ezta galtzontzilloak ere hartzen
utziko etxetik bota aurretik.
Pauso batzuk urruntzen sumatu ziren. Eta dena amaitu
zela pentsatzean, gizonaren ahots baxua entzun zen, amak
esan bezala, mozkorra alde batera utzita.
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—Ez, ez duzu hori egingo— Ahotsa entzuteko
moduagatik jakin nuen barrez ari zela— Ze, badakizu hori
egiten baduzu, gaizki sentituko zarela, nahiz eta ez nahi
izan. Ez duzu jakingo zer erantzun Ilargik non nagoen
galdetzean. Eta beti jakin nahi izango duzu ea gaua pasa
dudan ala ez, egunen batean kale bazter batean aurkitzen
nauten arte, orduan erru dena zurea dela pentsatu besterik
ez duzu egingo.
—K…bro…—besterik ez nuen antzeman.
Honen ondoren isiltasuna zabaldu zen, eta zure negarzotinez gain ez zen beste ezer entzun. Esna igaro zenuen
gaua; beraz, ez zuen zentzurik egun hartan ni agertzeak.
Harritu egin ninduen gertaera hark, nik nekiela,
behintzat, umeen gurasoak ez ziren berandu eta mozkor
iristen etxera. Ez zuten beraien alabatxoa esnatu nahi izaten
gau erdian. Ipuinak kontatu behar zizkieten lotaratu aurretik,
eta ni bezalako munstroei beldurra eduki behar zitzaiela
irakatsi.
Ezin nuen zu beldurtzearen fantasia burutik uxatu. Zure
niniak nola handitzen ziren eta zure masail gorrituak nola
zuritzen ziren ikusi nahi nuen, kosta ahala kosta, eta zuk
hemezortzi urte betetakoan beste haur batengana joan. Baina
ezin.
Ama joan zitzaizun. Hori da zure desgrazia guztietatik
argien gogoratzen dudana. Hamabi bat urte izango zenituen
orduan. Ordurako nire buruak zu izutzea baino gehiago zure
bizitza hobetzea nahi zuen. Baina ez gaizki hartu, dagoeneko
gaizki pasatzen ari bazinen, izualdia ez nuen horrenbeste
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dastatuko. Asteazken buruzuri bat zen, zu eskolatik lehenago
iritsi zinen, eta ondo etorri zitzaidan zu ikustea, apur bat
aspertuta pasatu nituen eta azken asteak, ez baitzitzaizun
askorik gertatu, eta azkenean zu beldurtzeko eguna gero eta
gertuago zegoela ere pentsatzera iritsi nintzen. Sineskor
madarikatua! Ez dakit aitak zer esan zizun, baina bat-batean
gelako atea ireki zenuen. Ispiluaren aurrean jarri, eta
hainbeste urtetan imajinatzen egon nintzen zure aurpegi
izutua ikusi nuen honen islan. Ez nuen ezer ere ulertzen. Ez
nuen ulertzen nork egin zuen nire lana.
Geroago konturatu nintzen zer gertatzen zen, zure ama
berriz ere ez entzutean. Azkenean arrazoia eduki zuen zure
aitak, ez zuen kale bazterrean utzi.
Ordutik aurrera, eztabaidak zure gurasoen artean izatetik
zuen artekoak izatera pasa ziren. Zu dagoeneko nerabea
zinen, askoz ere aiurri gogorragoa zenuen, eta ez zinen isilik
geratzekoa.
Hamabost urte zenituenean larritzen hasi nintzen, gero
eta denbora gutxiago geratzen zen, eta urte horietan guztietan
ez nuen zure ilerik zutitzea lortu. Mugitzen ez banintzen
desagertu egingo nintzen, eta ezagun denek munduko
munstrorik bigunena eta sentiberena moduan gogoratuko
ninduten, lehenengo misioan kale egin zuena bezala. Eta,
noski, ez nuen hori nahi.
Baina gerora, zigarro pilula kaxa madarikatu hura agertu
zen nire planak berriz ere izorratzeko. Hasieran, sendagaiak
izango zirela pentsatu nuen, bost urterekin hartzen zenituen
horietakoak. Baina bost urterekin ez zenituen pilulak
egunero hartzen astea joan eta astea etorri. Bost urterekin
tripako mina eta botaka ez egiteko hartzen zenituen, ez
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horiek eragiteko. Bost urterekin amak ekartzen zizkizun
hartu behar zenituen orduan, eta ez zinen zu kaxatxoa
ezkutatzen aritu behar.
Lagun bat ere topatu zenuen, berria zen, ematen zuenez,
herrian. Zutaz gain ikusi nuen zure adineko lehen neska izan
zen. Lehen aldiz eskolako lan bat egitera etorri zen, baina
gehiagotan etortzen hasi zen; hasieran bi astetik behin, gero
astero, eta hiru hilabeteren buruan ia egunero etortzen zen
klase ondoren. Bizitzan gutxitan ikusi zintudan hain pozik,
eta poztasun horrek hilabete edo irautea nahi izaten nuen,
nahiz eta hori inoiz ere ez errealitate bihurtu.
Hasieran pilula horiek on egiten zizutela pentsatzera ere
iritsi nintzen; horiek hartzean irribarretsu eta energiaz betea
sentitzen baitzinen. Denborarekin, zure begi-zuloekin eta
ilegorriari ere kaxa ezkutatzen zeniola nabaritu nuenean
ulertu nuen gauza txiki horiek poztasuna baino suntsipena
gehiago ekartzen zizutela.
Arratsalde batean aspertuta zeundela mahaiko kaxoi
barruan erdi gordeta zenuen egurrezko kaxatik pilulak hartu
zenituen. Egun hartan gogor jo zintuzten drogek, eta potea
ohe azpira erori zitzaizunean eta belaunikatu zinenean ikusi
ninduzula ere pentsatu nuen. Musika altuegi jarri zenuen,
eta ez zenuen aita etxean sartzen entzun. Bete-betean
harrapatu zintuen, mahai gainean plastikozko potea irekita.
Nola ez ote zinen geratu ahots gabe galdetu nion neure
buruari eztabaidan bota zenituen garrasiengatik. Eta,
zirudienez, ez zen drogengatik bakarrik izan, beste zerbait
ere leporatu zizun, neska hari buruz, influentzia txarra edo
ez dakit zer zela esan zizun, eta zuk, berriz, lepoko zaina
lehertu beharrean garrasi egin zenion:
116

—Nire bizitzako influentzia txar bakarra zeu zara!
Gizonak neska hura zure logelan denbora luzean
ikusteari utzi zion. Baita pilulei ere. Ez ziren zure bizitzatik
desagertu, ordea. Hainbat gautan kaxoia ireki eta pastilla bat
zure ahoan sartzen zenuen. Batzuetan, gaua ondo igarotzen
zenuen, beste batzuetan, berriz, ezin izaten zinen komunetik
atera egun hartako janari denak eta zure arima ere komunetik
behera bota arte. Baina nahiz eta gaua ondo edo gaizki igaro,
astero-astero zure begi-zuloak handiagotu egiten ziren.
Azken bi urteetan gauero-gauero ateratzen nintzen ohe
azpitik. Gauero-gauero begiratzen nizun, nire ezker
atzaparra eskuinarekin geldiarazten nuen zu ez esnatzeko.
Neure burua konbentzitu nahi nuen zu beldurtu ezinaren
arrazoia momentua gehiago dastatu nahia zela, eta ez zure
bizitza gehiago hondatu nahi ez izatea. Burutik pasatzen
zitzaizkidan denek esango zituzten gauzak, baina eskuin
besoak beti lortzen zuen ezkerra geldiaraztea.
Duela aste batzuk zure lagunak ere kaxa aurkitu zuen,
baina ez zuen zure aitak bezala erreakzionatu. Zure aita
lanean zenez, etxean zineten biok, eta berak tanpoi bila zure
jarraibideen arabera “mahai azpiko kaxoia” ireki zuen.
Aurpegi alaia seriotu zitzaion une batetik bestera, egurrezko
kaxa ireki zuenean.
—Z-Zer da hau?— galdetu zuen berak plastikozko
kaxatxoa hatz puntekin hartuz. Zeu ere zuri-zuri jarri zinen,
eta ezpainetan eduki ohi zenuen kolore arrosa desagertu egin
zen.
—Nik…
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—Ilargi, zer da hau?— errepikatu zuen berak berriz ere,
oraingoan hitzak ondo ahoskatuz.
Ezin izan zenion negarrari eutsi, eta horrenbestetan
entzun nizun moduan negar-zotinka hasi zinen. Neskak ez
zizun oihurik egin. Zure ondoan belaunikatu zen beso batekin
inguratuz. Malkoak agortu arte jarraitu zenuen negarrez.
—Zergatik eta noiz hasi zinen?— galdetu zizun azkenean
ilegorriak ordu batzuk beranduago, lasaitu zinenean.
—Duela pare bat urte edo. Batzuetan ez nituen denbora
luzean hartzen, baina beste batzuetan egunero behar nituen.
Ditudan arazo guztietatik bakarra izango banu hari botako
nioke erru guztia. Baina horrenbeste dauzkat non ez dakidan
horietako nori leporatu, ez dakit horietako nork egiten didan
min gehiago.
—Nondik lortu zenuen?
—Aitari ikusi nion behin horrelako kaxaren bat. Behin
probatzeagatik ez zela arazorik egongo pentsatu nuen, baina
gauza horrek errealitatetik urrunegi eramaten ninduen, eta
gustatu egin zitzaidan sentsazioa. Ordutik aurrera neure
burua engainatzen nuen “beste bat eta kitto” esanez…
Sentitzen dut zuri ez esan izana.— azken esaldian nola
txikitzen zinen nabaritu nuen. Aitarekin suminduta egon
zinen, baina lagunarekin lotsatu eta ume txiki bat zerbait
gaizki egiten harrapatzen dutenean bezala gorritu zinen.
—Ez nago haserre, ezingo nintzateke zurekin haserretu.
Baina horrek ez du esan nahi horrela jarraitzea nahi dudanik,
laguntza bilatu behar duzu, ezin duzu hemezortzi urterako
adikzioan erori.
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—Badakit…— aurpegia eskuetan ezkutatu zenuen,
berriro erdi negarrez hasiz.
—Aitari esan behar diozu.
—Berak dagoeneko badaki, eta egin duen bakarra
nirekin haserretzea izan da.
—Esplikatuiozu dena, eta mesedez eduki pazientzia,
bestela ez duzu ezer lortuko.
—Bai, pazientzia, nire dohain handienetako bat— esan
zenuen zuk barretxo txiki batekin.
Berak ere barre egin zuen kolpetxo bat emanez besoan.
—Baina ospitalean sartzen banaute, hitza eman behar
didazu bisitan etorriko zarela.
—Badakizu ez daukadala lagun gehiago.
Besarkatu egin zineten, eta bere sorbaldatik justu-justu
entzun nuen:
—Ez nazazu utzi!
Berak besoak gehiago estutu zituen erantzun gisa.
Ez dakit aitari zer esan zenion, baina ez nuen oihurik
entzun behintzat. Bazirudien azkenean zuregatik zerbait egin
behar zuela, nahiz eta oraindik ere ez nagoen seguru zu
hobetzeko edo etxea berarentzat bakarrik uzteko egin zuen.
Dena dela, gaur goizean poltsa prestatu eta autoan
eraman zaitu. Zuen atzetik joan naiz ospitaleko ohe azpian
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sartu arte. Poltsa desegiten eta aurrera eta atzera ibili
ondoren, azkenean, leihotik ilargia atera denean zeu ere
berarengana hurbildu zatzaizkio. Orduan, kanpotik zetorren
haizearekin begiak itxiz agurtu egin nauzu:
—Eta, “honaino jarraitu behar ahal ninduzun?”—
erantzun dio neskak munstroak istorioa kontatzea amaitu
duenean, ezpainetan melankoliadun irribarretxo batez bere
bizitza osoa ordu erdiko hizketan entzun ondoren—.
Kuxkuxeroa ni nintzela pentsatu dut beti, baina argi utzi
didazu horretan ere ez naizela onena.
—Hamazazpi urte ohe azpian daramatzazunean ez dago
beste askorik egiteko.
Biak isilik geratu dira, munstroak berriz ere solasari ekin
dionean.
—Nola zenekien zure logelan bizi nintzela?
—Beti pentsatu dut norbait zebilela. Ohean bueltaka
nenbilenean koltxoia guztiz hondoratzen ez zela nabaritzen
nuen. Uste dut behin ikusi ere egin zintudala, pilula kaxa
ohe azpira erori zitzaidanean. Momentu bat izan zen, baina
belaunikatu nintzenean norbaiti begiratu niola iruditu
zitzaidan. Nire logelan sartzean behatua sentitzen nintzen.
Neskak kanpora begiratu du berriro, ospitaleko
aparkalekutik gora zeru beltza argiztatzen duen ilargiari
begira geratu da, eta munstroari azken galdera bat egin dio.
—Zergatik ez nauzu inoiz ere izutu?
Munstroa harritu egin du galderak, eta erantzun aurretik
erlojuari begiratu dio: 23:56.
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—Ez nuelako zurekin amaitu nahi. Hainbeste denbora
entrenatzen aritu ondoren ikusi da gizaki baten tristura ni
baino gehiago izan zela.
—Horren zorigaiztokoa al naiz ba munstro handi eta
beldurgarri baten bihotz txikia ere hunkitzera iristeko?—
Burlatu da neska barrez.
—Hori uste dut.
—Oraindik baduzu denbora— esan dio, berak ere
erlojuari begiratuz, 23:57.
—Zertarako balioko luke? Berriz ere besteekin elkartuko
banintz, barre egingo lidateke, hain berandu beldurtu
izanagatik. Horretarako nahiago dut desagertu.
—Ziur al zaude? Niri ez zait axola, eta ez dut nire
tristurek bat baino gehiago mintzerik nahi.
—Bai, ziur nago. Gainera, beste haur batengana
joanagataik, ere dagoeneko traumatizatua geratu naiz
zurekin— Hori esatean, neskak begiak zuri jarri ditu,
horrenbesterako ez zela izango pentsatuz.
Isilik geratu dira berriz ere. Erlojuak 23:59 markatu du.
—Bueno, ba nire “izualdia” honaino iritsi dela uste dut.
—Bai— neskari aurpegia pixka bat goibeldu zaio.
—Zorte on, Ilargi, eta zorionak.
Erlojuko zenbakiek 00:00 markatu dute, eta neskak
ilargitik begiak kentzean eta hondora begiratzean leihoko
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gortinak aire leunean dantzan besterik ez ditu ikusi. Ohe
ondoan belaunikatu da, baina zenbait kable besterik ez dago,
eta bere bizitzan lehenengo aldiz ez da behatua sentitzen
koltxoiaren azpiko zirrikitutik.
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Lagunak
Irati Larrañaga Etxeberria
Botikazar BHI
Bilbo

Larraitz: Leire berriz ere berandu!
Leire : Barkatu, Larraitz, giltzak ahaztu zaizkit eta etxera
itzuli behar izan dut.
Larraitz: Betiko lez… Zer hartu nahi duzu?
Leire: Kaña bat.
Larraitz: Ados.
(Larraitzek kaña eskatu du, eta mahaira itzuli da.)
Larraitz: Zelan dena?
Leire: Bua tia, ez dakizu zer gertatu zen larunbatean!
Larraitz: Esan!
Leire: Jesartzen ere ez didazu utziko?
Larraitz: Esateko!
Leire: Banoa, lasai neska. Zu etxera joan eta gero, Markel
eta Aimar liatu egin ziren!
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Larraitz: Zer diozu!
Leire: Entzun duzuna, aho zabalik gelditu ginen denok.
Larraitz: Ni etxera joan eta gero pasatzen dira gauza
interesgarri guztiak.
Leire: Zu beti goiz joaten zara etxera.
Larraitz: Betiko kontua… eta zu beti berandu, etxera
parrandan ibili ondoren, edo beste edozertara.
Leire: Hasi gara…
Larraitz: Zer? Egia da. Inoiz ez zara etortzen behar den
orduan, bostetan geunden geldituta eta bost eta erdiak dira,
giltzak etxean ahaztuta ere ezinezkoa da hain berandu
iristea.
Leire: Lasai zaitez neska, ez da hainbesterako, berandu
besterik ez naiz heldu, ez dut inor hil.
Larraitz: Aurrekoan ere berdin, mukizapiak etxean ahaztu
ta berriz itzuli zinela. Aitzakiak, aitzakiak eta aitzakiak, ez
daukazu besterik. Onartzea besterik ez daukazu, berandu
iritsi zara eta kitto, ez duzu zertan aitzakia merkerik aurkitu.
Leire: Hara bestea, aitzakien erregina kexaka. Gaurkoan
zer? Diru-zorroa utzi duzu etxean nik ordaintzeko? Edo
hilekoa duzu eta ez duzu etxetik irten nahi? Nahi duzuna
lortzeko edozer asmatzen duzu, nirea egia gordina besterik
ez da, memoria txarra daukat besterik ez.
Larraitz: Nirea beraz, beti da gezurra, dena asmatu egiten
dut, zuk ez bezala noski. Zelan asmatuko du Leirek ezer, ez
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badauka asmatzeko gaitasunik, daukazun neurona pareak
porroak erretzen agortzen dituzu eta, horrekin bai
imajinatzen duzula! Behin ipotx kuadrilla batekin amaitu
zenuen parke erdian dantza ikuskizun bat egiten hura bai
zirkua!
Leire: Gaur trapu zaharrak ateratzeko nahian zatoz ezta, ba
atera ditzagun denak. Lasai, zu ez zara askoz finago ibili, ez
dakit gogoratzen duzun herriko jaietan grabatutako bideo
hura, zu herriko plazan mozkor-mozkor eginda “striptease”
bat egiten. Herri guztiak ikusi zuen Larraitz Altuna Otxoaren
benetako aurpegia, bueno, aurpegia baino gehiago, esan
daiteke barru- barruraino ezagutzen zaituztela.
Larraitz: Zuri barru-barruraino beste zerbait sartu zitzaizun
lasai. Gorkaren mihia zehazki, edo barkatu Manexena, a ez,
Iñigorena izan zen. Edo bueno, herriko mutil guztiena, eta
mihia bakarrik balitz gaitzerdi.
Leire: Horiek guztiekin egin dut larrutan, eta zer? Harro
nago, ez naiz beste baten antzerako, moja kontserbadore bat,
karitate bezala bakarrik ukitzen dutena. Ez zaitez arduratu,
ez zara bekatari hilko, eta zerura joango da gure aingeru
zintzoa.
Larraitz: Nik uste dut moja hau “karitate” gutxiago egiten
hasiko dela, ea nola moldatzen zaren horrela. Ez zaitez
arduratu, infernua zerua litzateke, sartuko zinatekeen zulo
beltzaren parean.
Leire: Zer uste duzu zuk? Zu gabe ezin naizela moldatu?
Larraitz. Ez.
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Leire: Nor uste duzu zarela nire salbatzailea? Zuk hori
sinistu nahi baduzu sinistu, baina galduta legokeena zu
zinateke. Ez zenuke jakingo kalera irteteko zer jantzi ere,
egunero idazten baitidazu: “jertse horia edo beltza, edo
hobeto sudadera morea?”, “guapa nago? edo praka hauek
lodi egiten naute?”. Iritzi propioa izatea ere ez legoke gaizki,
ez besteek esaten dutenaren arabera egin gauza bat edo
bestea.
Larraitz: Inoiz ez da txarra besteen iritzia entzutea. Baina ni
ez naiz dantza utzi zuena besteek utzi zutelako, artaldeko
ardi beltza izatearen beldur dena. Besteek egiten dutenari so
egiten diona, librea dena pentsatzen duena, baina besteen
menpe bizi dena.
Leire: Ez gara hasiko berriz ere gauza berarekin…
Larraitz: Zu hasi zara ta!
Leire: Hasi, hasi, ez naiz ni hasi.
Larraitz: Bueno, berdin du nor hasi den.
Leire: Zuk diozuna…
Larraitz: Jarraituko dugu atzokoarekin
Leire: Zer nahi duzu jakin ba?
Larraitz: Orduan, hori besterik ez zen gertatu atzo?
Leire: Zerbait gehiago espero zenuen ala?
Larraitz: Ez dakit, hainbesteko emozioa jarri diozu! Beste
zerbait espero nuen.
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Leire: Bueno, bai, betikoa. Ane kale izkina guztietan oka
egiten.
Larraitz: Ze arraroa…
Leire: Maider porroa eta gero flipatzen. Badakizu.
Larraitz: Parranda guztien ostean esaten du, utziko duela,
ez dakit zer badakit zer… Hitz asko eta ekintza gutxi.
Leire: Utziozu, egin dezala nahi duena
Larraitz: Bai, bai. Berak jakingo du.
Leire: Eta gero Markelek etxera lagundu zidan bostak aldera
edo.
Larraitz: Bakarrik ezin iritsi ala?
Leire: Esan daiteke ez nenbilela bereziki zuzen.
Larraitz: Zu ezagututa hori gutxi esatea da.
Leire: Ez pasatu!
Larraitz: Zergatik uste duzu joan nintzela etxera? Zu etxera
eraman behar ez izateko.
Leire: Amak utzi ez zizulako, akaso.
Larraitz: Eta eskerrak!
Leire: Noski, ni karga bat besterik ez naiz.
Larraitz: Batzuetan bai, Leire.
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Leire: Baina zu mozkortzen zarenean lasai eramango zaitut
nik etxera.
Larraitz: Ez da gauza bera.
Leire: Ez, ni lagun ona naiz, zu aldiz...
Larraitz: Hara bestea!
Leire: Hurrengoan, herriko plaza erdian utziko zaitut biluzik,
ea bakarrik etxera iristen zaren.
Larraitz: Behin besterik ez zen izan. Bizitza osoa egongo
zara gogoratzen?
Leire: Behar den guztietan. Ea aingerutxoa lurrera jaitsi eta
konturatzen den lagunak horretarako daudela, gaizki
zaudenean laguntzeko.
Larraitz: Beraz, nik ez zaitudalako mozkor jasan nahi,
zugatik egiten dudan guztiak ez du kontatzen.
Leire: Zenbat gauza egiten dituzu ba nigatik?
Larraitz: Ez dakit, mutil batengatik negarrez zatozenean
kontsolatu, ikasten lagundu, amarekin haserretzen zarenean
etxean hartu, errekaduak egiten lagundu, eta mila gauza
gehiago.
Leire: Lagun batek egin behar duena.
Larraitz: Eta zuk horietako zein egiten duzu nigatik?
Leire: Bada…
130

(isiltasuna)
Leire: … zurekin geratu?
Larraitz: A ze lagun ona!
Leire: Badakizu ni gabe aspertu egingo zinatekeela.
Larraitz :Lasaiago biziko nintzateke seguru.
Leire: Eta nik nahi dudana egingo nuke.
Larraitz: Ez duzu egiten ala?
Leire: Beti egiten dugu zuk nahi duzuna.
Larraitz: Zer diozu?
Leire: Noiz izan da saskibaloi partida bat ikusi dugun azken
aldia?
Larraitz: Saskibaloia gustatzen zaizu ala?
Leire: Horixe. Ez dakizu gustatzen zaidala ere. Lagun
paregabea.
Larraitz: Gauza bakarra da hori.
Leire: Nork aukeratzen du beti zer egin? Non geratu? Nora
joan?
Larraitz: Ahoberoa!
Leire: Egia besterik ez diot. Gaur nork aukeratu du non
geratu?
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Larraitz: Nik, baina zuk zerbait erabakitzeko orduak behar
dituzulako.
Leire: Alferrikakoa duzu aitzakiak jartzea.
Larraitz: Ez dakizu ezer erabakitzen. Letrak edo zientziak
zein ikasi erabakitzeko ere Interneteko kristalezko bolari
galdetu zenion ta!
Leire: Berriz gogoratu behar dizut nori galdetzen diozun ze
jertse jantzi?
Larraitz: Hori beste kontu bat da.
Leire: Ez da desberdina. Lehen esan duzu ni zu gabe galduta
nengokeela. Baina jakin badakizu alderantziz dela.
Larraitz: Hurrengoan ea nork laguntzen dizun etxera!
Leire: Ez duzu inoiz egiten eta!
Larraitz: Ez zarelako ohartzen zenbat aldiz egin dudan!
Leire: Ez ditut kontatzen!
Larraitz: Ba lasai, ez dituzu gehiago kontatuko!
Leire: Iritsiko naiz bakarrik, ez dut inoren laguntzarik behar!
Larraitz: Ikusiko duzu, bihar bertan etorriko zara nire etxera
negarrez!
Leire: Zu izango zara ta, bakar bakarrik zaude ni gabe!
Larraitz: Buruhauste gutxiago izango ditut seguru!
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Leire: Nik tontakeria gutxiago entzungo ditut, “eske Mikelek
ez nau gustuko, ez da nigan fijatzen. Mua mua mua”.
Larraitz: Hor pasatu egin zara!
Leire: Pasatu, puta bat banintz bezala ibili zara nitaz
hizketan, eta ni pasatu naiz?
Larraitz: Egia esan dut!
Leire: Egiak hasiko gara esaten ba. Ez zaitut gehiago jasan
nahi.
Larraitz: Nik ere ez!
Leire: Ba, ospa hemendik!
Larraitz: Horixe egingo dut!
(Larraitz mahaitik altxatu zen, eta ospa egiten hasi.)
Leire Ez zara inoiz gehiago nire zain egon beharko!
(Larraitzek oihu urrunetik)
Larraitz: Eskerrak!
(Isiltasuna. Isiltasuna betiko. Edo ez.)
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Gereziondo loreak neguan
Peiqi Chen Huang
Ekialde BHI
Vitoria-Gasteiz

Gaueko bederatziak inguru zirela uste dut, jende gutxi
zebilen ordu horretan. Supermerkatutik atera nintzen
unibertsitateko sarrera-azterketa amaitu ondoren eta errepide
baten aurrean gelditu nintzen, semaforoa gorri baitzegoen.
Hotz handia egiten zuen, negua baitzen; beraz, ahalik eta
azkarren iritsi nahi nuen nire apartamentura, laster hasiko
zen elurra eta.
Semaforo hartan mutil bitxi bat ikusi nuen. Ni baino
metro pare bat altuagoa zen eta ile hori ederra zuen. Azal
zurbila zuen, begi urdinak sakon bihurtzen zizkiona. Hain
distiratsu ikusten nuen bere burua, baina ni guztiz kontrakoa
nintzen, begiak eta ilea beltzak nituen. Begi-zulo handiak
ere banituen, eta nire azal zurbilean gehiago nabarmentzen
zen. Zeruari begira zegoen, zerbait harrigarria eroriko balitz
bezala. Begiratu nionean, erotuta zegoela pentsatu nuen,
zeru lainotsu hartan ez baitzegoen ezer, baina arrazoiren
batengatik benetan zoriontsu zegoen. Gehiago pentsatu
gabe, oinez jarraitu nuen nire apartamentura joateko, bere
ahotsa entzun nuen arte.
"Aizu, ez al litzateke ederra gereziondo lore
batzuk orain zerutik erortzea?"
137

Mutil hura benetan erotuta zegoen, nola eror zitezkeen
loreak zeru hartatik, batez ere lore horiek udaberrian
bakarrik hazten direnean? Eta erantzun nion edonori
bururatuko zitzaiokeena: "Hori ezinezkoa da, neguan gaude".
Mutil gogogabetuak esan zidan: "Badakit, baina
sekulakoa litzateke gertatuko balitz". Gero, semaforoa
berdetu egin zen, eta gertatutakoa kontuan hartu gabe, nire
apartamentura itzuli nintzen.
Hilabete batzuk geroago, unibertsitatera joateko jaiki
nintzen. Tostada pare bat arrautzekin gosaldu eta
unibertsitatera joateko prestatu nintzen. Giltza biratu eta atea
irekitzean, nire ondoan bizi zenarekin topo egin nuen. Uste
nuen han ez zela inor bizi. Ondo begiratzean, konturatu
nintzen bera zela, hilabete batzuk lehenago ikusi nuen mutila.
Ez ikusiarena egin, eta metrora joan nintzen. Handik
minutu batzuetara, oso urduri sentitzen hasi nintzen, biratu
nuen pare bat aldiz, eta azeleratu ere egin nuen, baina nire
atzean jarraitzen zuen. Metroan sartzean galdu egingo nuela
pentsatu nuen, baina nire tren berean sartu zen.
Unibertsitateraino jarraitu zidan eta espero nuen nire
ikasgela berera ez joatea. Minutu batzuen buruan, beste
eraikin batera jo zuen.
Ezin izan nion inolako klaseri jaramonik egin, mutil
misteriotsu hura oraindik nire oroimenean neukan-eta.
Distraitzeko, kafe bat erostera irten nintzen eta, ondoren,
bidali zidaten lana bukatzera itzuli nintzen. Nire eskolatik
metro pare batera zegoen marrazketa-tailer abandonatuan
sartu, eta nire pintura-klaseko koadro bat amaitzeko prest
egon nintzen.
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Aukeratu ahal izan nuen zientziak ikastea eta
ingeniaritzan, arkitekturan edo medikuntzan sartzea, ez
bainintzen txarra arlo horretan, baina arteak ikastea aukeratu
nuen, txikitatik oso interesgarria iruditu baitzitzaidan.
Artearen bidez, nahi nuen guztia egin nezakeen paper batean
islatuta. Nire gurasoek, ordea, ez zuten ni bezala pentsatzen.
Nota onak nituenez, diru asko irabaz nezakeen lan bat
aukeratzea nahi zuten, eta, nire aita abokatua zenez, bere
urratsak jarraitzea; baina, ez zitzaidan interesatzen artea ez
zen beste ezer. Nire gurasoekin izandako eztabaidek asko
mingostu zuten gure harremana; beraz, etxetik alde egin
nuen.
Txikitatik oso txarra izan nintzen sozializatzeko, eta
ondorioz, inoiz ez nuen lagun askorik izan. Arteunibertsitatean sartzean, gainera, nire lagun bakanengandik
aldendu behar izan nuen. Ikasturte berria hasi ondoren,
ezinezkoa egin zitzaidan lagunak egitea, lehen astean
gaixotu egin banintzen, eta, beraz, tailer bakarti hartan
margotzen nuen, bakar-bakarrik. Tristea dirudi, baina
isiltasun sentsazio hura eta tailerra norberarentzat izatea oso
atsegina zen.
Tailer zahar hartan sartu, gustukoen nuen abestia jarri,
eta lanari ekin nion. Handik minutu batzuetara zarata batek
deskontzentratu ninduen; une batez ahaztua nuen mutikoak
tailerreko atea ireki zuen. Ni ikusi ondoren, jiratu eta joateko
prestatu zen, baina esan nion gera zitekeela nahi izanez gero.
Isiltasuna hain zen itogarria, non apur bat damutu
baitzitzaidan geratzeko eskaini izana, eta izotza hausteko
neure burua aurkeztu nuen.
—Kai naiz, zein da zure izena?
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Nahastuta begiratu zidan, eta esan nion biok tailer hura
erabili behar bagenuen, gutxienez elkarren izena jakin
beharko genukeela. Horren ondoren, Liam izena zuela esan
zidan eta noizean behin irakurtzera etortzen zela.
Astebetez berarekin egon ondoren, otsailaren bederatzian
betetzen zituela urteak jakin nuen. Nik apirilaren hamabian
betetzen nituen, handik gutxira, baina ez nuen uste oroituko
zenik. Ni baino zaharragoa zela ere jakin nuen; uste nuen
adin bera genuela. Nolabait, oso lagunak egin ginen eta
denbora luzea eman genuen tailer abandonatu hartan.
Noizean behin, zerbait margotzen saiatzen zen, eta ni,
gomendatzen zizkidan liburu guztiak irakurtzen saiatzen
nintzen.
Hilabete batzuen ondoren, hurbilago bihurtu ginen, eta
denbora gehiago eman genuen haren etxean; noizean behin,
nirera joaten ginen. Batzuetan bere ama etortzen zen, 44
urteko emakumea, ederra eta gazte itxurakoa. Sukaldari ona
ere bazen, urteetan jan ahal izango nuen bere janaria eta ez
nintzatekeen inoiz nekatuko. Geroago, egun hartan, zure
aitak zeukan gaixotasunaren berri izan nuen. Esan zenidan,
zortzi bat urte zirela aita galdu zenuela minbiziak jota,
leuzemiaz, zehatzago esateko.
Azken hilabeteetan, bideojoko askotan jolastu ginen, eta
zuk beti irabazten zenidan. Asko marraztu eta irakurri
genuen, gure gelak gero eta nahasiagoak zeuden. Batak
bestearentzako janaria ere prestatu genuen, baina zu txarto
ibiltzen zinen postrea ez zen guztia prestatzen. Egun guztiak
oso dibertigarriak ziren.
Uda hartan, oporrak aprobetxatzeko, hondartzara bidaia
txiki bat egin genuen. Goiz jaiki eta bi orduz autobusa hartu
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genuen. Goizean ez zegoen jende askorik, eta bainua hartzea
erabaki genuen. Gero, itsasora bistak zituen hondartza
ondoko hotel batean erregistratu ginen. Liami asko gustatzen
zitzaion itsasoa, orduak eman zitzakeen hari begira.
Ilunabarrean, hondartzara joan ginen berriro, ibiltzera.
Ez genuen uretan sartu nahi, baina bustita amaitu genuen,
bestea bustitzen saiatuz. Gero, hotelera itzuli eta bainatu
egin ginen, gaixotu ahal ginelako. Komunetik irten ondoren,
azkar hartu zenuen lo, ziur aski nekatuta zeundelako.
Irribarre egin nuen, lasai lo egiten zenuen bitartean, eta
honek betiko irautea nahi nuen. Esnatzean, Liam minduta
ikusi nuen, amesgaizto bat izaten ari zela pentsatu nuen,
baina bekokia ukitzean jakin nuen zergatik. Hoteletik jaitsi
eta harentzako botika erostera joan nintzen; zorionez, gertu
zegoen. Egun batzuk gehiago geratu ginen, baina ez zitzaidan
axola, Liam nire ondoan zegoen bitartean.
Hilabete pare bat igaro ondoren, zerbait berezia sentitzen
hasi nintzen zuregatik. Ez nuen uste mutil batekin
maiteminduko nintzenik, baina ez zegoen ezer arrarorik
horretan, edo hori pentsatzen nuen nik. Uste nuen bera
lotsarazi egingo nuela. Beraz, bi aukera pentsatu nituen:
berarengandik urruntzea edo aitortzea. Jakina, ez nintzen
aitortzeko bezain ausarta, baina ez nintzen harengandik
urruntzeko bezain indartsua eta krudela ere.
Egun batean, ilunabarrean, lehen aldiz ezagutu nuen
lekuan, nire sentimenduak aitortu nizkion. Agian geroago
damutuko nintzen, baina pisu handi bat gainetik kentzea
bezalakoa izan zen. Udako brisa bat sartu zen tailerrean eta
azken hilabetean pilatzen joan ginen paper guztiak lehertu
ziren, baina ez zitzaidan batere axola, une hartan denbora
izoztea besterik ez nuen nahi.
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Zure aurpegia gorrituta zegoen eta haizeak jotzen zuen
bitartean zuk ere maite ninduzula xuxurlatu zenidan.
Harrituta nengoen, esango zenituen aukera guztietatik, hori
zen azkena. Egoera lotsagarri horren ondoren, urduri samar
jarraitzen nuen, nire aitorpenaren erantzuna zein zen entzun
nahi nuen. Isiltasun horren ondoren, lotsatuta onartu zenuen
nire deklarazioa, eta irteten hasi ginen.
Gurasoei kontatu genien gure harremanaren berri. Zure
amak onartu egin zuen, eta zorionak eman zizkigun, nire
gurasoek ez bezala, ia hil egin baininduten. Ez zen lehen
aldia huts egiten niena, eta horrenbestez, ez nion garrantzi
handirik eman. Gure familiei kontatu ondoren, elkarrekin
bizitzea erabaki genuen. Hasiera oso zaila izan zen, baina
pixkanaka ohitu egin ginen.
Bi urteren buruan, udazkenean, ikasketak amaitzear
zeuden. Eskolatik itzuli ondoren, zurbil samar sentitu
zintudan. Pentsatu nuen atseden hartu behar zenuela eta gero
hobeto jarriko zinela, baina egun batzuk geroago okerrago
jarri zinen. Bost egun igaro, eta sukar handia izaten hasi
zinen, eta pixkanaka pisu asko galdu zenuen.
Arropa azpian zeneuzkan ubeldurek ez zidaten konfiantza
handirik ematen, baina ez nuen okerrena pentsatu nahi.
Ospitalera eramatea erabaki nuen. Ordu pare bat itxaron
genuela uste dut. Ospitalea gainezka zegoen eta horrek
urduri jarri ninduen. Klinikara pasatzean, gehiago urduritu
nintzen, niri probak egiten ez zizkidaten arren. Era askotako
probak egin zioten Liami eta egun pare bat itxaron genuen
emaitzak jasotzeko. Inoiz ez nintzen hain urduri egon, nire
bizitzako egunik txarrenak izan ziren.
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Astebete geroago, bizitza hondatu zidaten emaitzak jaso
nituen. Sintoma haiek guztiak gogoratu ondoren, ez zegoen
zalantzarik zeukan gaixotasunari buruz. Aita eraman zuen
gaixotasun bera itzuli zen, bera ere eramateko. Positiboan
pentsatu eta sendatu ahal izatea espero nuen. Zu nire ondoan
ez bazeunden, ni ezingo nintzen aurrera joan.
Geroxeago, ospitalean ingresatu zintuzten, eta zure alde
egin nezakeen gauza bakarra zure ondoan egotea zen.
Egunero bisitatu zintudan urtebetez, gero eta nekatuago
zeunden. Proba horiek guztiek agortu egiten zuten, eta
ikusteko mingarriak ziren marka asko uzten zizkioten
agerian. Gau batzuetan, geratzen nintzenean, izerdi patsetan
egoten zinen, bero handirik egiten ez bazuen ere. Bera
benetan asko sufritzen ari zen, eta nik bakarrik ikus nezakeen
zein gogor borrokatzen ari zinen. Egun batean, lan eskaintza
bat iritsi zitzaidan, eta horrek banandu egin ninduen. Dirua
behar genuen, eta Liamek esan zidan nire etorkizunerako
ona izango zela, eta onartu egin nuen. Bere ama ere etorri
zen pare bat aldiz, hain zegoen suntsituta esan nionean, non
oraindik errudun sentitzen bainaiz.
Ile pixka bat galtzen hasi zinen, eta oso argal ikusten
zinen; hainbeste, non gorputzeko hezur guztiak nabaritzen
zitzaizkizun, baina, hala ere, ez nion utzi zu maitatzeari.
Batzuetan hainbeste barre egiten genuen, non erizainak
gurekin haserretzen ziren, baina, hala ere, dibertigarria zen.
Otsailaren hasieran medikuak esan zidan hobera egin
zenuela, eta baimena eskatu genuen ospitaletik ateratzeko
eta paseotxo bat emateko. Handik egun batzuetara zure
urtebetetzea ospatu genuen, ia ahaztu zitzaidana. Hainbeste
maite zenuen liburu hura oparitu, eta aspaldi ikusi gabeko
irribarre ederra itzuli zenidan.
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Apirila hasi berria zen, eta hobeto zeundenez, lanera
joateko esan zenidan, hainbeste egunetan kale eginda
kaleratu egingo nindutela bestela. Benetan ez nuen joan
nahi, urruti samar zegoelako eta zurekin denbora gehiago
eman nahi nuelako, baina promesa bat egin zenidan; bidaian
joango ginela, eta horretarako, dirua behar genuela.
Gaueko hamarrak ziren, egun osoa eman nuen lanean,
baina ez nintzen zutaz ahaztu. Bat-batean nagusiak deitu,
eta esan zidan dei bat zegoela niretzat. Susmo txarra nuen
eta otoitz egin nuen zurekin zerikusirik ez izateko, baina ez
zen hala izan. Zure medikuak deitu zidan egoera kritikoan
zeundela esateko. Zurbil jarri nintzen zu galduko zintudala
pentsatzean. Egiten ari nintzena utzi eta alde egin nuen.
Lanekoei ez nien ezer esan, jaka hartu eta zeunden lekura
joaten saiatu nintzen, zu edozein lan baino askoz
garrantzitsuagoa zinelako.
Zuzenean joan nintzen tren geltokira eta damutu egin
nintzen zugandik hain urrun egoteaz eta orduan joan izanaz,
baina patuak ez zuen nahi ni zugana hurbiltzerik.
Egun horretan elurte handia bota zuen, apirilaren hasiera
izan arren. Metroa bertan behera geratu zen, eta taxiak
zerbitzuz kanpo. Inoiz ez nuen pentsatuko apirilean halakorik
gertatuko zenik. Izututa nengoen garaiz iritsiko ez nintzela
pentsatuta: ikusi egin behar zintudan, azkeneko aldiz bazen
ere. Ahal nuen moduan iristen saiatu nintzen, baina inork ez
ninduen eraman nahi.
Ordu erdi pasatu zen, eta bat-batean trenak berriz hasi
ziren. Gainezka zegoen tren batean sartu nintzen, eta
beranduegi ez izatea espero nuen. Minutu bakoitza itogarria
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zen, mingarria, eta heldu nintzenean, zu zeunden tokira joan
nintzen. Korrika, korrika eta korrika jarraitu nuen, hankak
guztiz minberatuta, eta azkenean zugana iritsi nintzenean,
zu ez zeunden. Mundua gainera erori zitzaidan eta amesgaizto
bat izatea nahi nuen, baina ez zen hala izan, mundua krudela
zen, eta nire bizitzako pertsonarik preziatuena lapurtu zidan.
Medikuek zure gela hutsaren aurrean geldirik ikusi
nindutenean, gutun bat eman zidaten eta zure azken hitzak
kontatu zizkidaten. Ezin izan nien malkoei eutsi, ez, zure
azken hitzak ni berriro ikusi nahi nindutela entzun ondoren.
Nik ere ikusi nahi zintudan berriro, baina nire erruz
beranduegi zen. Gutuna une hartan irakurtzea mingarriegia
zen, eta, horregatik, geroago irakurtzea erabaki nuen, eta
joateko prest agertu nintzen.
Ospitaletik irtendakoan, elurra ari zuen, ez nintzen
konturatu ospitalera iristea besterik ez nuela buruan, baina
begirada goratzean, zerbait arrosa ikusi nuen elur artean
nahastuta, ezin nuen sinetsi, gereziondo-loreak erortzen ari
ziren, negu elurtuan ikusi nahi zenituenak. Paisaia hori ikusi
ondoren, biratu, eta zure izena esan nuen nire ondoan
bazeunde bezala. Baina zu ez zeunden, paisaia lauso bat
bakarrik ikusi nuen. Ez zintudan berriz ikusiko, baina
zurekin egon nintzen leku guztiek nire oroimenean jarraituko
zuten, zu hemen ez bazeunde ere.
Gela hotz goibel batean esnatu nintzen, eta zuri agur ez
esateko sentitu nuen sentsazio mingotsak min ematen zidan.
Zure hileta zen eta zutik nengoen zure hilkutxaren aurrean.
Lore zuri ederrak nituen eskuetan zuri eskaintzeko, baina
zure aurpegia ikusi ondoren, ez nuen kemenik izan
eskaintzeko, eta negarrez hasi nintzen. Zure amarekin
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gurutzatu nintzen, eta egin nezakeen gauza bakarra
barkamena eskatzea zen, ezin izan banintzen zurekin egon
zure azken uneetan, eta ezin izan zintudan behar bezala
zaindu, baina zure ama, beti bezala, hain atsegina izan zen,
non min ematen baitzidan.
Zure hiletaren ondoren, lur jota nengoen, baina,
arrazoiren batengatik, zure gutuna gogoratu eta irakurtzea
erabaki nuen. Gereziondo lore baten pegatina bat zegoen,
zure lore kuttuna. Barruan marrazki txiki bat aurkitu nuen
gutunaren ondoan, ez nekien pozik edo triste sentitu, baina
bai zirrara eragin zidala. Dardarka eta apur bat ikaratuta
hartu nuen gutuna. Arnasa sakon hartu eta irakurtzen hasi
nintzen.
“Kai maitea, gutun hau jaso baduzu, hil naizen seinale,
baina gogorarazi nahi dizut zoriontsu izan nintzela zure
ondoan, eta sentitzen dut nire hitza ezin bete izanagatik.
Badakizu, egun hartan gogoratu nintzen, tailer hartan
geratzera gonbidatu ninduzunean, zoriontsu egin ninduen.
Ziur aski ez dakizu, baina nik beti hitz egin nahi izan nuen
zurekin. Ez dakit gogoratzen duzun, baina semaforo hartan
ikusi genuen elkar lehenengo aldiz, eta harrezkero ez nuen
zu ahaztea lortu. Zu gehiago ezagutzean, gehiago obsesionatu
nintzen zurekin, eta zurekin irteteko eskatu zenidanean, ia
pozez egin nuen negar. Uste dut urte hauetan guztietan ez
nuela esan maite zintudala, baina maite dut nola egiten
duzun lo, maite dut nola margotzen duzun, maite dut
irakurtzean daukazun kontzentrazioa, maite dut zure
irribarrea, maite dut bizkarrean duzun ilargia, maite dut
ikasketei jartzen diezun ahalegina, maite dut goizetan
jaikitzean nola haserretzen zaren, maite dut zure janaria,
maite dut nitaz kezkatzen zarenean, maite dut zure izena,
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itsasoa esan nahi duena. Asko maite zaitut. Mesedez
zoriontsu izan.”
Negar egin nuen, banekien zenbat maite ninduzun, baina
idatzi zenuen guztiak min ematen zidan.
Orain ez zaude nire ondoan, eta ni bakarrik nago mundu
handi honetan, eta nahiz eta zu hemen ez zauden, egunero
argitzen du eguna.
Urteak pasata zu gabe bizitzen saiatu nintzen, baina zaila
da zu ahaztea, begiratzen nuen lekura begiratzen nuela, zu
hor zeunden, eta hor zegoen zure irribarrea. Zure usaina
oraindik bizi-bizi gogoratzen nuen, baina ezingo nuen inoiz
berriro ikusi edo sentitu. Zu gabe bizitzen ikasi nahi nuen,
baina ez nion zentzurik aurkitzen bizitzari eta pentsatu nuen
zu gabe, agian, bizitzak ez zuela zentzurik.
Eskukada bat pilula hartu eta ahoan sartu nuen. Neure
burua hondoratzen sentitu eta dena lauso ikusten hasi
nintzen, agian laster hobeto sentituko nintzen. Begiak ireki
nituenean ikusi zintudan, irribarre handi batekin baina
negarrez. Esan zenidan lehen gauza “Ongi etorri” zen, eta
nik “Itzuli naiz” esan nizun. Negarrez, "Liam, faltan bota
zaitut" esan nizun, eta esan zenidan "Nik ere bai, ez nuen
espero zu hain laster ikustea". Altxatzen lagundu eta
"Goazen" esan zenidan. Haize txiki bat sentitu nuen eta zu
zeunden lekura egin nuen korrika.
Nahiz eta patuak ez zuen nahi izan gu elkarrekin egotea
eta heriotzak berriro bananduko bagintu ere, zure bila ibiliko
naiz munduaren amaiera arte, non gereziondoak loratzen
diren neguan.
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PROSA. B maila
DBHko 3. eta 4. kurtsoak

Agur, aurrera noa
June Aiestaran Iparragirre
Beasain BHI
Beasain

Grafitiak ikusten dira tren zaharretan, eta jendea
aurikularrak jantzita, eta txakurrak metalezko kate bati
lotuta, eta frikiren bat liburu bat irakurtzen banku batean
eserita, eta pelikuletako jende despedidazalea, musuzapi
zuriak eskuetan hartuta. Denetarik dago hemen: megafonotik
hiru hitz esan eta trenari pasatzeko agindua ematera doan
traje urdinduna; kartoi zati zimurtu bat: Padre de familia.
Necesito dar de comer a mis hijos; maleta erraldoi
lapurterrazak, ertz batean abandonatuta; inoiz trenari bi
minutuz itxaron ez dion puntuala, korrika; izozkiarekin
zikindu den gizajoa (lasai, ez hau inork ikusi); megafonotik
bere izena esatea nahi duen haurra; zigarroak erretzeko tren
geltokiak maite dituen adikzioduna; trenetik trenera kable
horietan atseden hartzen duen usoa; aspertuta dagoela ez
onartzeagatik haserre aurpegia jartzen duen segurtasunarduraduna; inork begiratzen ez dion hogei zentimoko
txanpona; inguruko herrixketatik etorritako neska-mutilak,
zein baino zein harroxkoago; aurrekoaren pauso motelak
bere onetik ateratzen duen eta hasperenka doan exekutiboa;
asteroko paga Zaran gastatzera etortzen den bikoa; ekainaren
28ko manifetako kartelak; tren pila bat aurrera eta atzera…
Eta nire aurpegia, ondoko errailetik pasatzen den tren
bakoitzean.
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Amak ekarri nau honaino. Ez diogu elkarri hitzik egin
bidaia guztian zehar. Leihora begiratu dut nik; bolantegainera berak. Berrogei minutu edo eman ditut aurrera
begira, leihora begira, edo leihotik begira, nora ez dakidan
norabait. Nabaritu dut tarteka nola jiratzen zuen burua
nigana, zerbait esan nezala-edo adieraziz bezala. Bazekien
berak ere alferrik ari zela. Horregatik begiratzen zidan, hain
justu: biontzako zen erosoagoa isiltasuna, momentu horretan
gure ahotik irten zitekeen zeinahi bonba baino. Barruko
suak lehertzen duenean kanpotik ikus ezin daitekeen metro
karratu bakoitza, edozein botoi sakatzea izan liteke
arriskutsua.
Hirugarren bagoian sartu, eskutik nekarren maleta bere
tokian kokatu, eta hemezortzigarren lerroko A aulkian eseri
naizenean, nire eskuei begiratu diet. Ni ez naiz sekula hor
kanpoko horiek bezain despedidazalea izan: Agur, zure falta
somatuko dut; Kosta egingo zait distantziara ohitzea;
berehala naiz bueltan; ez da agur, baizik eta gero arte; maite
zaitut. Esan nezakeen horrelako zerbait, baina ez: debekatuta
dauka nire barruak hori dena sentitzea. Areago ahoskatzea.
Baina begiratu diet nire bi esku-ahurrei eta dar-dar egin
didatela iruditu zait. Dar-dar egin didatela agur ari zirelako
esaten amari, eta aitari, eta ahizpari, eta lagunari, eta familia
guztiari, eta herriari, hizkuntzari, musikari, itsasoari,
ezagutu gabeko maitale bakoitzari, agurtzen nauen jendeari,
nire oheari, nire koadernoei, nire grafitiei, nire liburuei…
Agur ari ziren esaten guztiari: bizitza guztiari, bizitza oso
bati. Eta dar-dar egin didate berriz, baina belaunak ziren
orduan, beldurrari utzi diodalako lehenengo aldiz lehertzen
eta azaleratzen, momentu honetatik aurrera orori arrotz
izango zaion gorputz honetara.
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Leihotik begiratzen diot geltokiari. Hemendik ikus ezin
dezakedan baldosaren baten gainean egongo da ama, seguru
asko. Azkenean, esan diogu, nolabait, agur elkarri. Eta
pasatu dira hamar bat minutu, baina esango nuke oraindik
ez dugula elkar agurtu. Gure etxean, atzera begira baino ez
dakigu agur esaten; bestelako gauzez aritzen gara aurpegitik
aurpegira: deitu iritsitakoan; ez diru asko gastatu; ea zer
jenderekin elkartzen zaren; kontuz ezezagunekin; bidali
argazkiak… Ez banindoa bezala. Baina trenaren barruan
nago. Eta banoa. Berehala esango diot agur honi guztiari.
Ez da oso erosoa eserleku hau: atzerago kokatu dut
ipurdia. Ez dakit zenbateraino saihesten dituen ondo
esertzeak bizkarreko minak, baina badaezpada. Horiek ere
hutsetik hasiko ote dira Parisen? Minetik ere trenez egin al
daiteke ihes? Hori uste dut esan nahi didala belaunetako
dardarak: minetik ihes egitera joan eta zoriona ez ote den
izango atzean utziko dudana. Edo guztia geratuko da atzean
agian, eta hutserantz noa abiatzera. Auskalo. Ezin du altuera
handirik egon hutsetik hutsera; baina bertigoa ematen dit
huts honetatik huts horretara dagoen bideak.
Oinez ibiltzen ikastera noala sentitzen dut. Erori baino
egin ez naizen lur honetatik ihes egitera noala. Baina aldi
berean, erorialditik erorialdira zutitzen lagundu didan esku
bakoitza geratzen dela hemen. Dardarka jarraitzen dute nire
esku-ahurrek: zuek ez daukazue indarrik zuen kasa gorputz
hil bat altxatzeko. Baina izan dezakezue, noski. Zaila izan
da erabakia hartzea, baina bi hilabete eta gero hemen banago,
ba hori: pentsatu beharrekoak pentsatuta daude. Joango naiz,
bisitatuko dut hiria hamar aldiz, bilatuko dut alokairu
ordaingarri bat duen lo-tokiren bat, saiatuko naiz lantokira
motibatuta azaltzen, ezagutuko ditut bazkaltzeko gustuko
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jatetxeak, proposatuko diot Laurari kaña bat hartzera
elkarrekin joateko, txupito bat hartuko dut aurretik
mingainari lasai mugitzen uzteko, irribarre egingo dut
bereziki gustura ez banago ere, Netflix-en ikusi nahi ditudan
pelikula guztiak ikusiko ditut, gau bakoitzean bat, dirua
gastatuko dut museotan, teatroetan, kontzertuetan, ni
bezalakoren batekin topo eginez gero, topa egitera
gonbidatuko dut, eta ohera ere bai kilimarik sentituz gero
barrenean, eta berak nahi ez badu, ba beste pelikula bat
Netflix-en, eta berriz lantokira motibatuta, eta hiria ezagutu
pixka bat gehiago, eta bide batez ni neu ere bai. Ondo aterako
da dena. Horretara noa, bizitza bat atzean uztera. Bizitza oso
bat duenari atzean, beti zaio arrotz aurrean duena; baina
arrotza arazo izan ez dadin treneko billete bat erosten
duenak, beti du bizitza oso bat, atzekoaren aurrean.
Berriz atera dut poltsikotik mugikorra, aste honetan bi
minututik behin egin dudan bezala, Laurari idazteko; baina
ez, hara iritsitakoan idatziko diot, natural-natural, behin han
nagoela berarekin akordatu naizela eta geratu nahi badu,
ba… Ondoko eserlekuan utzi dudan motxilako poltsiko
txikian sartu dut mugikorra. Nahiago dut mezuak-eta
bidaiaren ostean irakurri eta (gustuko mezurik izango dela
imajinatu nahi baitut). Aspaldi da treneko bidaia nostalgikoak
asko gustatzen ez zaizkidala. Nahiago dut burua hotz
mantendu, Badakidan arren ez dudala halakorik lortuko.
Gero eta hutsago dago geltokia. Zerua lainoz bete da.
Argirik ezak ere husten du pixka bat geltokia. Ei, zu al zara?
Ene, aspaldiko zer moduz? Sorbalda ukitu dit norbaitek.
Martin da, sei orduko bidaia batean ondoan eser dakidakeen
pertsonarik desegokiena. Irribarretsu erantzun diot. Ondo,
zu ere bai? Lan eskaintza bat jaso dut eta Parisera noa
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bizitzera, aldi baterako behintzat… Bai, pena da, baina
aukera ona ere izan daiteke. Ondo-ondo segi zuk ere. Aio!
Aurrera segi du. Eskerrak.
Lan eskaintza bat jaso dut eta Parisera noa bizitzera, aldi
baterako behintzat, baina nahi nuke lur berri batek egin
diezadan bizitza-eskaintza bat ere. Eta eskain diezadan toki
bat, familia bat, herri bat, hizkuntza bat, agurtuko nauten
ezezagunak, ohe bat, besarkadak, musika, maiteko nauen
jendea, zaindu nahi ditudan harremanak, negar egin ahalko
dudan sofa bat, eta koadernoak, eta grafitiak, eta liburuak,
eta maitaleak, eta kaleak, kea, euria… Eskain diezadan
hemen topatu ezin dudan guztia, eta gehiago. Bizitza oso
bati ari naiz atea zabaltzen, eta bai, pena da, baina aukerak,
tokatzen ez direnean, bilatu egin behar dira.
Berrogei urte ditut, eta ez naiz zoriontsu. Min eman dit
jende guztiak. Ez, barkatu, jende guztiak ez, baina jende
askok bai. Eta zoriontsu izatea merezi dudala sinestarazi
nahi diot neure buruari. Esperantza daukat minetik ere egin
daitekeela ihes trenez. Ihes egitea ez da ahaztea. Garrasi
egin du trenak: martxan da. Ez noa hain urrutira, badakit.
Nahi dudanean etorriko naiz atzean utzi nahi ez
ditudanengana. Baina joan beharra daukat. Ihes egitea
atzean uztea da, eta ausartzea berriz eraikitzen hasten, mina
ez dadin izan gorputza betetzen didan nor bakarra. Ausartu
egin naiz tren honetan sartzen. Eta hutsa sentitzen naiz.
Baina hutsa izateari uztera noa. Aurrera egin nahi dut.
Grafitiak ikusten dira horma zaharretan, eta jendea
aurikularrak jantzita, txakurrak parkeetan jolasean, frikiren
bat liburu bat irakurtzen banku batean eserita, pelikuletako
lehen muxuak parkeko bankuetan, jende trajeduna etxerako
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bidean, kartoi zati zimurtuak lurrean, eta plastikozko
poltsak, kolore griseko erreka harrotu bat, umeak mugikor
aurrean dantzan, erretzaileak zigarroak lurraren kontra
zapaltzen, usoak ogi papur bila, lainoak lehertzeko prest,
kartelak paretetan, zelai zabalak, baratzeak, pinuak, gailurrik
gabeko mendiak, fabrikak, frontoi bat, errepideak obretan,
pinuak, fabrika gehiago, eta aitona bat bizikletan, eta tren
gehiago errail abandonatuetan geldi, eta nire aurpegia, nire
begien aurreko kristalean.
Aurrera egin nahi dut, eta atzea hau da. Agur, aurrera
noa.
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Mendeku hitzak
Naroa Asensio Gastón
Aita Larramendi Ikastola
Andoain

Lugo, Ronda das Fontiñas 2003-12-22
Egun amaigabe haren ondoren, André Viveiro etxean
zen. Catarina emazteari kasu egin, Aine izeneko alaba
jaioberriari musu bat eman eta afaltzen hasia zela, norbaitek
txirrina jo zuen. Orduarengatik, Andrék zerbait garrantzitsua
zela pentsatu zuen, beraz asko harritu zuen postaria zela
entzuteak. Hala ere, ireki, eta gutunaren bila jaitsi zen.
Postontzia zabaldu eta azalean premiazkoa jartzen zuen
gutun bat aurkitu zuen. Andréren izen eta helbidera
zuzenduta zegoen, baina ez zekarren igorlearen inolako
zantzurik. Gero eta zurtuago, ireki eta letra eder eta
landuarekin idatzita zegoen mezua aurkitu zuen:
Andie maitea,
Zure familiak hiru egun ditu alde egiteko. Ez baduzue
ihes egiten, zin dagizut hil egingo zaituztedala. Honetaz
inorekin hitz egiten baduzu, gaur bertan akabatuko zaitut.
Zelatan ari naiz. Atzo, zure emazteak alabari “haurtxo
polita” abestia abesten zion bitartean hartu zuten lo biek,
eta zu, zure pijama berdearekin atetik entzuten ari zinen, ez
al da hala? Pena litzateke, zure alaba mundu honetatik
joatea zure akatsen ondorioz. Abisatu dizut.
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Gutuna marigorringo batekin sinatuta zegoen. André
izututa zegoen. “Marigorringo” delakoak haren familia
mehatxatu zuen, eta buruan galdera asko zituen. Lehenik eta
behin, Andie deitu bazion, ezagutzen al zuen? Zergatik
zegoen haserre? Nola zekien bart gauekoa? Zein akatsez ari
zen hitz egiten? Nolatan marigorringoa? Gau hartan, Andrék
ezin izan zuen ondo lo egin. Etxeko errezela guztiak jaitsi
zituen, baina hala ere, gauean esnatzen zenean, alabaren
gelara joaten zen, ondo zegoela ziurtatzera.
Hurrengo goizean, oraindik oso beldurtuta, André
lanerantz abiatu zen. Supermerkatu batean egiten zuen lan,
produktu berriak apaletan jarriz. Normalean, produktu eta
gutun guztiak supermerkatuaren izenera iristen ziren, baina
egun hartan, harentzat gutun bat iritsi zen. Andrék ezin zuen
sinetsi. Bertan lanean zeramatzan zortzi urtetan ez zuen
inoiz helbide hartara gutunik eskatu. Premiazkoa hitza
irakurri zuenean berriz, bart gaueko gertakaria gogoratuz,
eskuak dardarka hasi zitzaizkion gutun-azala irekitzen
saiatzen hasi zenean. Ia builaka hasi zen amets-gaiztoak
sortzen zizkion letra fin eta landu hura ikustean.
Andie bihotzekoa,
Zure erabakiek bizitza zapuztu digute, eta hondatzen
jarraituko dute. Ez zaitut joateko asmotan ikusten, beraz,
has zaitez prestatzen. Bi egun barru ez dizu balioko errezelen
artean ezkutatzeak, zure alabaren gelara sartzean ez baituzu
haren gorpua besterik aurkituko. Bere haurtzaroa eramango
dut nirea konpontzeko.
Eta berriz ere, marigorringo bat. Andrék ezin zuen
gehiago. Ezin zuen min eta beldur hura guztia harentzat
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gorde, baina norbaiti kontatuz gero, egun hartan bertan hilko
zuen “marigorringo” hark. Leher eginda zegoen, lanean
gaizki ibili zen bezperako gutunarengatik kezkatuta, eta
bigarrena besterik ez zuen falta. Burua eztanda egiteko
zorian zeukan, eta ez zuen egoerari aurre egiteko indarrik.
Aldi berean, ordea, guztiaren atzean nor zegoen jakiteko
beharra zuen, erokeria hura geratu beharra.
Gaueko hamaikak aldera iritsi zen etxera. Berdin zitzaion
gaua esna pasatzea, hurrengo egunerako arazo guztia
konpondu behar zuen. “Marigorringoa” aurkitu eta salatu
egingo zuen. Gutunak gordeta zituen, eta frogak garbiak
ziren. Begiluze hura harrapatzen bazuen, espetxeratu egingo
zuten, baina aurkitu ezean, bereak egin zuen. Ez zuen
denborarik galtzeko. André lasaitzen saiatu zen. Dutxa bat
hartu zuen eta afaltzen ari zela, emazteak egunari buruz
galdetu zion. Ez zion ezer esan, ez zuen kezkatu edo
arriskuan jarri nahi. “Zaharrak berri. Entretenigarria izan
da.” erantzun zion normaltasuna erakutsi nahian. Emazteak
ere ez zion askorik kontatu. Aurreko egunean argiketaria
etorri omen zela, eta amari bisita bat egitera joan omen
zirela. Egunean bertan, berriz, Estrelak, laugarreneko
bizilagunak bisita egin omen ziela, eta Ainerekin jolasean
ibili zela.
Ordu batzuk beranduago, marigorringo formako panpina
bat utzi zieten atean. Andrék ez zekien nolatan ez zitzaion
lehenago otu. Estrela Andréren maitalea izan zen azken
urteetan. Ezkutuan ibili ziren, baina Catarina haurdun
zegoela jakitean damutu egin zen. Estrelarekin hautsi zuen,
eta neskak gaizki begiratzen zion ordutik. Beraz, gehiegi
pentsatu gabe, haserre bizian maitale ohiari aurre egiteko
prest irten zen etxetik.
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Estrela emakume panpoxa, pertxenta zen; beti makilatuta
eta arrosaz jantzita ibiltzen diren horietakoa. Neskak
betidanik mesfidantza puntu bat eragin zion arren, haren
izenarekin bat zetorren distirak txundituta, intuizioari muzin
egin zien izan zitzakeen ondorioak neurtu gabe. Urduri eta
beldurtuta zegoen, baina batez ere haserre, sutan. Atea jo
zuen eta itxura txarra zuen emakume batek ireki zion atea.
Estrela zuri-zuri zegoen, gaixorik zegoela zirudien. Hala ere,
erreakzionatzeko astirik eman gabe, Andrék atea itxi,
Estrelari eskuetatik eutsi eta oihu egin zion: “Traidore
zikina! Nigandik urruntzeko esan nizun, eta ni lotsarazteaz
gain, nire familia ere mehatxatu behar zenuen?!”
Neska hitz egiten saiatu zen, baina haren ahotik ez zen
hitzik ateratzen. Aurpegian harridura eta beldurra zituen
nagusi. Andrék begiekin galdekatu zuen, zerbait esan zezan.
Neskak ez omen zekien zertaz ari zen, harekin haserre
zegoen, baina ez omen zuen inor mehatxatu. Andrék argi
zuen gezurretan ari zela, eta haren gezurrek oraindik eta
gehiago haserretuta, masaileko bat eman zion. Neska,
balantza batzuk egin ondoren, lurrera erori zen. Mutila
beldurtu egin zen. Masaileko bat besterik ez zion eman! Bai,
gogor eman zion, baina ez zen hainbesterako izan. Pultsua
hartzen saiatu zen, arnas zantzu bat aurkitzen, baina
isiltasuna zen nagusi.
Plana pikutara joan zen. Egin beharrekoa zehatza zen:
neska aitortzera behartu, polizia-etxera eraman eta
espetxeratu egingo zuten. Baina gertatzen ari zen guztiak
eragindako estres eta oldarkortasunak eta, Andréren ustez,
neskaren osasun kaskarrak haren biziarekin amaitu zuten.
Edonola ere, hauxe zen egoera: André Viveiro korridorean
zutik, beldurra aurpegian eta begi-niniak adrenalinaren
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ondorioz handiturik. Estrela Ribadeo berriz, lurrean,
masaila gorrituta, zuri-zuri eta begirada galdurik. Hilik.
Andrék ezin zuen sinetsi, biktima izatetik hiltzailea izatera
pasa zen. Goragale handia zuen, eta zorabiatzen hasia zen,
beraz bere burua lasaitzera behartu zuen. Ez zegoen
lekukorik. Neska bakarrik bizi zen, eta ez zuen familiarik,
Bartzelonako pare bat lagun besterik ez. Gainera, ez zen
bere errua izan. Zaplazteko bat besterik ez zion eman,
masaileko batek ez du inor hiltzen. Hala ere, ahalik eta
azkarren atera, atea itxi eta etxera itzuli zen. Gau hartan
Andrék ezin izan zuen lasai lo egin.
Hurrengo goizean, gorputz txarrarekin jaiki zen. Goizeko
kafeak ez zuen lortu ez nekea ezta errua ere arintzea. Gaizki
sentitzen zen. Abenduaren 24a izanda ere, gaueko bederatziak
arte lana zuen. Lanera joan zen, baina berriro ere, oso egun
txarra pasa zuen. Botikak patata frijituen apalean jartzen
pasa zuen eguna. Azkenean, etxera bidali zuten atseden
hartzera, Gabonetako oporrak ondo pasatzeko eta zentratuago
itzultzeko esanez.
Seiak aldera, André etxera itzuli zenean, etxeko
postontzia behartuta aurkitu zuen. Barruan, propaganda eta
beste gutun askoren erdian, ohar bat zegoen, oraingoan,
gutun-azalik gabe, zuzenean postontzian utzita. Oharra
betiko kaligrafia landuarekin idatzia zegoen, baina oraingoan,
laburra zen, eta ez zegoen sinatuta. Beharrik ere ez.
Ergela! Egin duzuna ikusi dut!
Andrék oharra puskatu eta zati guztiak zaborretara bota
zituen. Ez zen ongi pentsatzeko gai. Emakume errugabe bat
hil zuen, eta norbait haren atzetik zebilen. Azkar ibiltzen ez
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bazen, hurrengo egunerako hilik egongo ziren bera eta
etxekoak. Kontu hark bukatu egin behar zuen.
Etxera igo, gutun guztiak hartu eta logelan itxi zen.
Erantzunak aurkitu arte ez zen handik aterako. Lehenik eta
behin, galderen zerrenda bat egin zuen:
● Harekin haserre zegoen, baina zergatik? Nondik
ezagutzen zuen?
● Nola ikusten zuen egiten zuena?
● Nola zekien non bizi zen eta non egiten zuen lan?
● Zer zen marigorringo hura?
Galdera gehienak azkenekoarekin erantzungo zituela
uste zuen, baina ez zuen ideiarik ere. Beraz, zelatatzearen
kontuarekin hasi zen. Errezelak jaitsita ere ikusten bazuen,
argi zegoen etxe barrutik ikusi zuela egin zuen guztia. Baina
orduan nola zekien Estrelarekin zer pasa zen? Kamera
jarriko zioten seguru asko. Beti eramaten zuen objekturen
batean egon behar zuen, askotan kentzen ez zuen zerbait.
Ilea begiratu zuen, gorbata, baina ez zen agertu. Orduan
konturatu zen: ordularia! Oso gutxitan kentzen zuen, beraz
Estrela hil zenean ere gainean eramango zuen. Alde
guztietatik begiratu eta normalean ez zegoen koska bat
aurkitu zuen erlojuaren ertz batean. Bingo! Ordularitik
askatu zuenean, kamera ñimiño hura gorde egin zuen,
aurrerago baliagarri gerta zekiokeelakoan.
Haren helbidea eta lantokia jakiteko jarraitu egingo
zuen, baina nola jarri zion kamera erlojuan? Onena, lehenik
“marigorringoaren” nortasuna igartzea izango zen. Beti
marigorringo batekin sinatzen zuen. Ezagutzen zuela uste
zuen, Andie deitzen bazuen, eta bigarren gutunean, bere
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haurtzaroa aipatzen zuen… Orduan, hari-mutur guztiak
lotu zituen: “Joaninha” (marigorringo galizieraz) deitzen
zioten mutila, Xoel Puig! Xoel txikiagoa zenean lagunekin
batera jazartzen zuen mutila zen. Lotsatia eta ahula zen,
eta ezaugarri haiek erabili zituen haren bizia jasanezin
egiteko.
Catarinak inguruan ikusi zuen jakin nahi zuen, beraz,
logelatik atera eta emakumeari galdetu zion: “Egun hauetan
ikusi al duzu gizon bat hemen ingurutik? Baxua, ile beltza,
begi berdeak…”. Catarinak esan zion deskribatu zuen gizon
hark abenduaren 22ko goizaldean etorri zen argiketariaren
antza handia zuela. Seguru asko, egun hartan ordularia
etxean utziko zuen, beraz Xoel haren etxera sartu, erlojuan
kameratxoa jarri eta egiten zuen guztia jakin zuen ordutik.
Mendekua hartzeko ordua iritsi zen. Ezusteko une hartan,
ordea, arazo txiki bat etorri zitzaion burura: Estrela. Aukera
bat lehendik gaixo egotea zen, edo agian Xoelek pozoitu
zuen! Orduan, ideia bat eduki zuen. Larrialdietara deitu eta,
emakume bat hilda zegoela esan zien, azkar etortzeko.
Poliziarenean, gertatu zen guztia azaldu zien, gutunena,
Xoelen mendekuarena, baita txikitan eragin zioten
infernuarena ere. Berehala bidali zuten patruila bat gizonaren
atzetik. Estrelarena kontatu zien, masailekoa eman ziola ere
aitortu zuen, eta poliziak lasaitzeko esan zion, ez zutela uste
masailekoa izan zenik neska hil zuena. Hala ere, Estrelaren
gorpua autopsia bat egitera bidali omen zutela, eta ordu
gutxitan dena argituko zela.
Lugo, Ronda das Fontinas, 2003-12-25
Azken egunetan lehenengo aldiz, André pozik zegoen.
Eguberri eguna zen, familiarekin batera zegoen eta opari
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asko jaso zituen. Baina opari onena, edo lasaigarriena
behintzat, egunkariaren azala izan zen:
“Xoel Puig hilketagatik eta hilketa saiakeragatik
espetxeratua”
Xoel etxean aurkitu omen zuten, motxila batekin
ateratzera zihoala. Dirudienez, Andréren familiaren bila
joateko prest zegoen. Estrelaren autopsiak adierazten zuenez,
pozoituta hil zen, eta poliziak ez zuen uste kasualitatea zenik
Xoelen bizkar-zorroan ere pozoia aurkitu izana. Haren
etxean, marigorringo formako panpina baten eskariaren
papera ere aurkitu omen zuten. Motxila barruan, berriz,
pistola bat zeraman, Andréren familiaren argazkiak eta
argiketari mozorro bat.
Hala ere, bazen puzzle hartan lekurik aurkitu ez zioten
pieza bat: André mehatxatzen zuen letra fin berarekin
idatzitako gutun bat. Honela zioen:
Joaninha,
Iritsi da ordua. Nazkante hori kartzelara sartuko dugu.
Azken egunetan ez naiz ongi sentitzen, gero eta ahulago
nago. Ez dakit zer gertatzen zaidan, baina jarrai ezazu
adostutakoarekin: bidali bigarren gutuna eta prest egon
plana burutzeko. Hemen bidaltzen dizkizut familiaren
argazkia eta pistola. Biok batera mendekatzea lortuko dugu,
guk sufritu dugun guztia sufri dezan.
Gutuna izar batekin sinatua zegoen. Estrela.
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Galaxiaren erdigunera bidaia
Izaro Paredes García
Urretxu-Zumarraga Ikastola
Urretxu

Bazen behin mutiko arrunt bat. Izen arrunt bat zuen,
familia arrunt bat zuen, leku arrunt batean bizi zen eta
bizitza arrunt bat zuen. Baina egun batean bere bizitza
aldatuko zuen gauza bat gertatu zen…
—Itxaron, itxaron! Hau ez da nik irakurtzeko eskatu
dizudan istorioa. Nik fisika kuantikoko liburu bat irakurri
nahi dut.
—Zer? Baina Leo, zazpi urte besterik ez dituzu.
—Baina aita, niri fisika gustatzen zait!
—Bueno, ba nire liburuetako bat irakurriko dizut.
Aita eserlekutik altxatu zen, eta gelatik atera eta pixka
bat geroago, liburu lodi batekin agertu zen.
—...eta superposizioa gauza batek dituen egoera
guztietan batera egotearen fenomenoari deritzo. Zuk hobeto
ulertzeko, imajina ezazu dado bat. Airera botatzen duzunean
batetik seirako balio guztiak hartzen ditu; eta horrekin
batera, balio bat bera ere ez. Baina mahaiaren edo beste
gauza baten gainean erortzen denean, egoera edo zenbaki
horietako batean gelditzen da. Dadoa mahaian gelditze horri
“kuantikoki kolapsatzea” deitzen diogu. Hori partikula
kuantiko bat neurtzean gertatzen den berdina da. Hori
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egitean, egoera horietako batean geratzen da Copenhagueren interpretazioaren arabera.
Leok bere hitzak arreta handiz entzun zituen, eta bukatu
zuenean, aho zabalik geratu zen.
—Hara!
—Bueno, orain ohera zaitez, gazte. Bihar aitona eraman
behar dut supermerkatura goizean goiz. Biharko afaria erosi
behar dugu! Egun berezia da eta. Nire bihotzeko kuttunaren
urtebetetzea- esan zuen samurki aitak kopetan musu ematen
zion bitartean — Gabon.
—Gabon, aita!
Hurrengo goizean, Leoren gelako atea kolpez ireki zen
eta zaratarekin esnatu egin zen.
—Zorionak!
—Aita, ama, utzi beste bost minutu lo egiten…
—Altxa gora, mutiko, eta ospa dezagun zure urtebetetzea
behar bezala!
—Hori da! Oparia dugu zuretzat. Aitaren ideia izan da.
Zer izango da?- esan zuen amak “a” luzatuz intriga puntu
bat emateko
Aitak paper polit batez bildutako kutxatxo bat eman zion.
Leok papera gogotsu puskatu zuen, ingurua paper zatiz
beteta utzi arte. Baina kutxa irekitzera zihoanean, aitak
segituan geldiarazi zuen:
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—Et, et, et! Ez ireki oraindik. Kutxa berezi bat da.
Beharrezkoa duzunean ireki, baina behin bakarrik egin
dezakezu. Irekitzen duzunean, momentu horretan gehien
behar duzun gauza agertuko da. Garaia iristean, jakingo
duzu.
—Kutxa berezi bat? Eta ezin dut orain ireki? Noiz ba?
Datorren urtean? Hemezortzi urte ditudanean? Jubilatzen
naizenean? Ja, kutxa bat. Kutxa ziztrin bat nire urtebetetzeko
opari bezala. Urte oso bat momentu hau itxaroten eta kutxa
bat oparitzen didazu. Mundiala. Mila esker aita, joan zaitezke
aitonarekin.
Hura Leoren bizitzako erabakirik okerrena izan zen.
Aita eta aitona supermerkatura joan ziren, esan bezala, baina
ez ziren itzuli. Auto-istripu bat eduki zuten. Betirako joan
zen aita, semea berarekin haserre zegoelarik.
Handik ez askora dena aldatu zen. Leok triste pasa zituen
egunak, eta bere amak negarrez pasa zituen gauak. Leoren
bizitza ez zen berriz ere berdina izan. Hala ere, fisikari
buruz irakurtzen eta ikasten jarraitu zuen. Ez zekien ea
beregatik edo bere aitagatik, baina gauero irakurtzen zuen,
eta ez zuen inoiz gustura atseden hartzen aurretik fisika
kuantikoari buruz ezer berririk ikasten ez bazuen. Ama
sarritan larritzen zen, semeak denbora luzea ematen zuelako
logelan bere munduan sartuta.
Bost urte pasa ondoren, han zegoen Leo, kurtso
amaierako matematikako klase erdian, bere pentsamenduetan
buru-belarri murgilduta. Fisika, fisika eta fisika. Bere
burutik pasatzen zen gauza bakarra zen hura.
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Irakasleak gauzak azaltzen zituen bitartean Leo leihotik
begira zebilen. Maisuak azalpenak ematen jarraitu zuen,
baina gazteak espero ez zuen galdera bat egin zuen
ustekabean:
—Eta orduan, b-ren balioa... Leo, esango diguzu
erantzuna?
—Leo?
—Bai bai, e… zer galdetu didazu?- erantzun zuen
gaztetxoak guztiz bereganatu gabe
Irakasleak haserre bizian begiratu zion eta korridorera
bidali zuen bere hatz erakusleaz atera seinalatzen zuen
bitartean. Gelako guztiek burla egiten zioten, eta Leok
burumakur jo zuen aterantz.
Maisuak ikasleei isiltzeko esan ziela entzun ahal izan
zuen, baina garrantzirik eman gabe berearekin jarraitu zuen.
Bizkarra eta buruaren atzealdea hormaren kontra jarri
zituen, eta fisikari buruz pentsatzeari ekin zion berriro.
Jolas-ordua iritsi zenean, ikaskideen artean nahastu eta
mahaien artean ibili ondoren, idazmahaira iritsi eta
motxilatik liburu bat atera zuen, aitak txikitan irakurtzen
zion hura. Gelatik atera zen ziztu bizian, eta irakurtzeko
itxaron ezinik, korridorean zehar ibiltzen ari zela liburua
ireki zuen.
Kanpoan, izkina bakarti batean eseri zen, errealitatetik
ihes egiteko lekurik hoberenean.
Uhinei buruz irakurtzen ari zen, materiaren momentua
(masa bider abiadura) eta uhinen frekuentziaren arteko
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erlazioari buruz. Bizkorra eta masa handikoa den partikula
batek uhin frekuentzia altuagoa izango du mantsoagoa eta
txikiagoa den batek baino.
—Aizu, mutiko- entzun zuen bat-batean Leok
Estibaliz zen, atezaina.
—Zoaz klasera, jolasaldia amaitu da. Ea, tira.
Mutikoak begirada sakona bota zion, hasperen batez
liburua itxi, zutitu eta atzera begiratu gabe gelaraino joan
zen arte.
Etxean zenean, ama agurtu eta bere gelara igo zen.
Mahaian eseri zen etxeko lanak egiteko asmoz, baina bere
aitak aspaldian oparitutako kutxaren oroitzapena etorri
zitzaion burura, tximista bat bezala. Orduan, ikara batek
astindu zion gorputz osoa.
“Ireki ezazu, ireki ezazu!” zioten bere barneko ahotsek
Aulkitik altxa eta gela osoan bila ibili zen. Azkenik,
armairua ireki eta honen apalik gorenean kokatuta zegoela
ohartu zen. Aulki batera igo, eta oin-puntetan jarri zen iritsi
ahal izateko. Jaitsi zenean, putz egin zuen kaxaren gaineko
hautsa kentzeko. Bere oroitzapen desatseginen artean
lurperaturik izan zuen luzaroan, baina orain zulo sakon eta
ilun hartatik atera zuen.
Kutxa ireki eta barnekoa ikustean, ezin izan zuen bere
begiek ikusten zutena sinetsi.
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—Ai ama, zer arraio egin dut…- esan zuen negar malko
artean, aspaldian esandako hitzak madarikatuz eta ahoa
eskuarekin estaliz- barkatu aita, zurekin haserretzeagatik,
barkaidazu…
—Barkatuta zaude.
Leok jauzitxo bat egin zuen eta aulkitik erori zen. Zer
izan zen hori?
Ingurura begiratu zuen, bere aita han aurkitzeko
itxaropenarekin.
—Aita?
Gelako atea ireki, eskuinera eta ezkerrera begiratu, baina
ez zegoen inor etxean. Ama lanean zebilen. Leo apur bat
larriturik eseri zen berriro bere idazmahaian kutxaren
edukia aztertzeko, “Zulo beltzera joateko kit” bat zen. Edo
hori zioen behintzat kutxaren barruan zegoen kartulina
zatitxo apain batek. Bertako gauzak ateratzen hasi zen:
Espaziora joateko traje bat, hango hotzari aurre egiteko;
gorputzak jasotako grabitatea erregulatzeko eta berdintzeko
beroki bat, zuloaren marea-indarrek beregan eraginik ez
izateko; eta zulo beltz batera kuantikoki korapilatutako
partikula batzuk, hara joateko. Partikula horien
funtzionamendua mugikor batetik beste batera mezu bat
bidaltzea bezalakoa da. Leok dituen partikulak zulo inguruan
daudenekin nolabait “lotuta” daude, eta horiek ukitzean,
beste puntan daudenei bere informazioa bidaliko zien; eta
hau egitean han agertuko zen. Teleportazio moduko bat
besterik ez da.
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Denaren azpian irudi bat zegoela ohartu zen. Atera eta
kontu handiz aztertu zuen. Esnebidearen erdigunean dagoen
“Sagitario A” zulo beltza zen! Mundiala! Trajea probatu
zuen, eta ondo geratzen zitzaion tamainaz. Horrek pixka bat
harritu zuen. Baziren bost urte bere aita zerura joan zela;
eta, orduz geroztik, Leo zertxobait hazi zen.
Hura alde batera utzita, saltoka eta saltoka hasi zen
pozaren pozez, eztanda egitear, sentitzen zuena lau haizeetara
oihukatzeko gogoa zuen, mundu guztiak jakin zezan; kalera
atera eta korrika egitera eta abestera atera nahi zuen, fisika
sentitu, fisikaz ikasi, fisikaz gozatu eta fisikaz bizi. Argi
zuen nahi zuena, eta hala egingo zuen kosta ahala kosta.
Bere bizitza ordainetan emango beharko balu ere, egingo
zuen.
—Zertarako joan nahi dudan? Ez dudalako existitzeagatik
existitu nahi, nire ekarpen positiboa egin nahi diot munduari
eta aztarna utzi, gogoratua izan- esan zuen erabat inspiraturik
eta momentuko emozioa bere barrenean sentituz
—Gizakiaren mugetatik haratago joango naiz, inor
joaten ausartu ez den lekura bidaiatuko dut: galaxiaren
erdigunera.
Edozein momentutan barrenak eztanda egingo ziola
sentitzen zuen, malkoak irristatzen zitzaizkion masailetatik
eta barrezka hasi zen, gogo guztiekin egin zuen barre, urte
askoan egin ez zituen algarak askatu zituen, hain zegoen
pozik! Ezin zuen gehiago itxaron. Hurrengo egunean joango
zen. Eskolako azken egunean.
—Hamarretan, matematikako klasean; etxera joango
naiz, motxila han utzi, bidaiarako jantzi beharrekoa jantzi,
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partikulekin elkartu eta hara joango naiz. Hango partikulak
gorde eta zulo beltzaren inguru eta barrualdeak esploratuko
ditut gero. Primeran!
Matematikako klasea hastear zen eta Leo bere munduan
zebilen, irribarre zabal batekin.
—Zergatik zaude hain alai gaur, Leo? — esan zion
ikaskide batek
—Gaur zulo beltz batera bidaiatu behar dudalako.
—Pfft, ez al da nahikoa ilargira bidaiatzea?
Irakaslea gelara sartu eta umea mahaira korrika joan
zenean etxeko lanei buruz galdezka hasi zen.
—Leo, eta etxeko lanak? Non daude?
—Zera… etxean.
—Egin al dituzu behintzat?
Leok maisuari jaramonik egin gabe altxatu eta bere
gauzak hartu zituen. Denak begira geratu ziren.
—Nora zoaz?
—Historiako espediziorik garrantzitsuena egitera.
Maisua aho bete hortz geratu zen, eta gertatutakoa
prozesatzen gelditu zen, geldi-geldi, muskulu bat bera ere
mugitu gabe.
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Leo lasterka atera zen denbora ahalik eta gutxien
galtzeko. Etxean, gainean zituen gauza guztiak ohera bota
ondoren, partikula korapilatuen kaxa ireki zuen.
Horiek ukitu eta gero, han agertu zen. Galaxiaren erdian.
Zulo beltz masiboari begira. Bistak izugarriak ziren,
unibertsoko edertasun guztia leku bakar batean kontzentratua
egongo balitz bezala. Ezin zuen han zegoela sinetsi. Zuloa
begiratu eta izua sentitu zuen. Izu on bat, barren guztiak
mugitzen zizkiona eta bizirik sentiarazten zuena. Sartu ala
ez sartu pentsatzen geratu zen, eta han zegoela, zentzuzkoena
hura egitea zela pentsatu zuen. Baina pixka bat gehiago
geratu nahi zuen kanpoan, hura ikusten, hura apreziatzen
eta batez ere hura sentitzen. Baina, ezustekoan, zuloa Leo
xurgatzen hasi zen. Harengandik gertuegi zegoen. Besoa
luzatu zuen indar guztiekin partikulak jaso eta itzultzeko,
baina zentimetro bat besterik geratzen ez zitzaionean,
gertaeren muga zeharkatu zuen, eta mundu ezezagun eta
misteriotsu batean murgildu zen.
Iluntasuna. Leoren arnas astuna. Ezjakintasunaren
beldurra. Argi bat. Argi izpi distiratsu bat ezerezetik.
—Argia zulo beltzean? Hau egundoko aurkikuntza da!
Bueltatu ahalko banintz, nire fisikaria izatearen ametsa
beteko nuke, baina…
Argiak gaztea itsutzen zuen, eta ohitzea lortu zuenean,
bere aita agertu zen bere aurrean.
—Aita!- esan zuen negarrez, honek bere besoetan biltzen
zuen bitartean
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—Zer gertatzen zaizu, bihotza? —erantzun zion samurki
malkoak lehortuz
—Partikulak aita, partikulak…
Leok gogor estutu zituen ukabilak eta malkoak eragozten
saiatu zen, ezinean.
—O!- esan zuen barrezka aitak
—Zergatik egiten duzu barre?
—Hurrengo batean kontatuko dizut. Orain joan beharra
daukat, Leo. Tori hau.
—Beste kutxa bat? Ez nazazu hemen bakarrik utzi!
Eraman nazazu zurekin! —esan zuen gazteak etsita, lurrean
belauniko botata- Ez utzi hemen…
Leo desesperazioaren putzuan erori zen, eta handik
irteteko modurik ez zegoela zirudien, bere eskua baina
txikiagoa zen kaxa begiratu zuen arte. Kordel batera lotutako
nota bat zuen: “Badaezpadako partikula korapilatuak. Ondo
ezagutzen zaitut, Leo, eta badakit ziurrenik halakorik
beharko duzula. Ireki kaxa eta itzuli etxera”
Leo inoiz ez zen oporretan leku interesgarrietara joaten,
baina oraingoan gauza zirraragarri bat zuen kontatzeko.
(Baina agian ez zion inori kontatuko. Azken finean, nork
sinetsiko zion?)

180

Izar-euria
Naia Urtaran Bilbao
Murgia BHI
Murgia

Bandera harro dantzatzen zuen makilatik zintzilik
zegoela, zeruko izarrak lurrera erortzen ari zirela…
Txikitatik ez nuen ulertzen zergatik nagusiek hainbeste
garrantzi ematen zioten oihal zati horri. Hori dela eta, egun
batean ausartu eta aitari galdetu nion. Berak sinplea balitz
bezala begiratu eta erantzun zidan.
—Zer galdera mota egiten dituzu? —hasperen egin
zuen.—Zer irakasten dizute eskolan?, bandera hori beste
herrialdetatik bereizten gaituen sinboloa da; gu ordezkatzen
gaituena. Gure aberria —eta elkarrizketa bukatutzat
emanda, egunkaria irakurtzen jarraitu zuen.
Nire partetik, oraindik galdera gehiegi nituen, ulertzen
ez nuen gehiegi. Nahiz eta lehen baino galdera gehiago izan,
ez nuen beste galderarik egin. Lotsa zela eta, ni ez nintzelako
gai besteek ulertzen zuten zerbait ulertzeko, nire barruan
gorde nituen guztiak.
Gorde nituen galdera guztiak; ez nuen ezer zalantzan
jarri goizero, banderari begira, esku bat bihotzean genuela
himnoa abesten genuenean, gerra hasi zenean edota aita
gudan parte hartzera deitu zutenean; ezta aitaren gutunak
jasotzeari utzi genionean ere. Baina, nire anaia Arnaut,
hemezortzi urte bete berri zituela, deitu zutenean ezin izan
nintzen isilik geratu.
Arnauten azken gaua zen etxean eta amak behin eta
berriro esaten zuen gure herrialdeagatik borrokatzea ohore
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handiena zela eta harro sentitu behar genuela. Lasaitzen
saiatu nintzen, arnasa hartu eta…
—Zein harrotasunez ari zara? Akaso txerriak harro egon
beharko lirateke hiltegira joateaz?
Nire hitzak amaren irria desagerrarazi zuten momentuan.
—Zaindu zure hitzak Enara, orain ez da momentua
horrelako gauzak esateko— esan zidan oso serio. Hala ere,
bere tonuak ez ninduen isilarazi.
—Ba al dago momentu onik egia esateko? Arnaut bihar
doa eta egiten ari zaren bakarra tontakeriak esatea da. Zer
harrotasun dakar hiltzeak? zer...?
Ama aulkitik altxatu eta tonua igoz isildu ninduen.Tontakeriak esaten ari den bakarra zeu zara. Soldaduak
egiten ari direna ez da hiltzea, gure herriagatik borrokatzea
baizik; aberriagatik. Ez gutxietsi haien sakrifizioa.
—Haien sakrifizioa gutxi batzuen gutiziaren ondorioa da.
Ez dago ohorerik borroka honen atzean, soilik dirua eta odola.
Orduan nire anaia sartu zen elkarrizketan, giroa
lasaitzeko asmoz, baina nik oraindik ez nuen bukatu eta nik
ere ahotsa altxatu eta hizketan jarraitu nuen.
—Bihar Arnautek bere heriotza epaia sinatuko du, aitak
bere momentuan egin zuen bezala.
Konturatzerako ezkerreko masaila sutan neukan eta
amak, oraindik eskua altxatuta zeukala, nire logelara bidali
ninduen. Ezer esan gabe alde egin nuen sukaldetik, denbora
nahiko hotz zeraman afaria jan gabe utziz.
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Ohean etzanda eman nuen hurrengo ordua gertatutakoan
pentsatzen, nire anaia logelan sartu zen arte.
—Pasatu egin zara —aitortu zidan eseri bitartean,
eskuetan zeramana albo batera utziz.
—Benetan etorriz zara errieta egitera? —egin nuen
hasperen.
—Ez, baina, barkamena eskatu beharko zenioke amari.
—Ez dut gezurrik esan —begietara begiratu nion—.
Bera da ikusi nahi ez duena.
Minutu batzuk eman zituen isilik eta ondoren berriro
hasi zen hizketan.
—Ulertzen dizut, benetan egiten dudala. Baina zuk ere
ulertu beharko zenuke, bera ere ez da ondo pasatzen ari...
—Badakit —xuxurlatu nuen begirada desbideratzen.
—Bueno, utz dezagun hemen gaia, ez baita ni etortzearen
arrazoia.
—Orduan?
—Zerbait daukat zuretzat —aitortu zuen irribarre
batekin.
Hori esan orduko, ondo eserita nintzen ohean. Orduan,
barre eginez, eskatu zidan begiak ixteko eta eskua luzatzeko.
Berriro begiak ireki nituenean, eskuan izar bat zintzilik
zuen lepoko bat neukan.
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—Oso polita da —esan nuen irribarretsu— baina,
zergatik?
—Bueno, dakizunez, sei hilabete barru zure urtebetetzea
da eta, aurten egun horretan izar-euri bat izango denez,
opari egokia iruditu zitzaidan.
—Eta orain ematen didazu nire urtebetetzean ez zarelako
egongo, ezta? —jarraitu nuen esaldia, begien azpian malkoak
sentitzen nituela.
—Ez, ez da horregatik —egin zuen barre—. Orain
ematen dizut lepokoa, nire hitzaren lekuko bezala uzteko.
—Zer...? —ez zidan galdera amaitzen utzi.
—Nire hitza ematen dizut: sei hilabeteren buruan hemen
egongo naiz zurekin izar-euria ikusteko.
Gau hartan hitza hartu nion eta hurrengo goizean, tren
geltokian agurtu ginenean, ez nuen malkorik isuri; gogo
izugarria izan arren.
Egunak aurrera zihoazen asteak bilakatuz. Euriak
aurrera egin zuen, loreak loratzen zirelarik eta, halako
batean, nire urtebetetze eguna heldu zen. Nire anaia bestalde,
ez; nahiz eta egun osoa tren geltokian eman nuen, bera ez
zen inoiz iritsi.
Izar-euria, aldiz, goiz iritsi zen, ilundu baino lehen.
Izarrak jaurtigai moduan erori ziren lurraren kontra eta hiria
suntsitu zuten; hala ere, bandera tinko mantendu zen
kaosaren errautsen artean.
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Besarkatuta
Garoa Oleaga Goikolea
Gernika BHI
Gernika-Lumo

-Lur Gorostidi BaigorriaBetirako oroimenean gordeak gelditu diren oroitzapenak
dira gaztetakoak. Azken arnaseraino nire barrenean
oihartzuna egin zuten oihu eta negarrak. Oroipen ilunak,
ubelduraz josiak, minez beteak. Amaren ezkutuko garrasiak
eta aitaren amorru kontrolaezinak.
8 urte nituela hasi zen beldur hau, nire barnean
betikotasun guztirako iraungo duen beldur hau. Gogoan dut
egun hura, apirilaren 14a. Oihuz estalitako etxe batean sartu
nintzen, bertatik ateratzeko modurik ez zegoela jakin gabe.
Oroitzapenak datozkit burura. Egun hartako sufrimendu eta
negarrak, oihuak.
Apirilaren 14a.
Gaur eskolatik itzultzean, etxeko leiho denak itxita
aurkitu ditut. Arraroa egin zait normalean amak irekita
izaten dituelako. Etxeko atea ireki bezain laster, aitaren
oihuak entzun ditut, bere amorrua. Hotzikara batek igaro
du nire gorputza. Zarata asko egin gabe itxi dut atea eta
ahalik eta isilen hurbildu naiz egongelara. Ateko zirrikitutik
begiratu eta aita ikusi dut, haserre bizian, bere begiradan
gorrotoa islatzen dela. Ama lurrean eserita dago, negar
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zotinka. Ez dakit zer ari den gertatzen, zer egin behar dudan.
Ahotsak entzuten ditut, urruneko ahotsak izango balira
bezala. Begiak lausotu egin zaizkit. Halako batean hots
zatar bat entzun dut, kolpe bat. Begiak igurtzi eta amaren
eskua bere masail gorrixkan ikusi dut, bere begietatik itsaso
bat erortzen.
Bihotzeko taupadak azkartu egin zaizkit. Zerbait egin
behar dut baina ez dakit zer. Nire gorputza ez da mugitzen,
nire gorputzak ez du erreakzionatzen.
Segundo batzuk igaro arren, niretzako orduak izango
balira bezala izan da, eta, azkenean, nire gorputza mugitzeko
gai izan da. Korrika batean abiatu naiz amarengana eta
besarkada handi batean estutu dut, aitaren oihuak atzean
utzi nahirik. Baina ez da ondo atera. Aitaren oihuak are
ozenagoak entzuten ditut nire izena behin eta berriz
errepikatzen. Ikaratu egin nau. Ikaratu egin nau eta ama
gehiago estutu dut, oraingo honetan berak ni babestuko
nauen itxaropenarekin.
Beldur barik nagoela esan nahi nuke, aitaren bortizkeria
honen aurrean ausarta naizela eta ama amaieraraino
defendatu dudala. Baina egia esan, aitak nire sorbalda ukitu
eta bertatik tira egin duen segundoan nire bihotza gelditu
egin da. Alde batera bota nau, eta ama tiraka atera du
gelatik kanpo. Bakarrik gelditu naiz egongelan. Oihuak
entzuten ditut atearen beste aldean, deszifratu ezin ditudan
oihuak.
Bi minutu baino gutxiago pasatu dira aita berriz
egongelan sartu denean. Ama ez dator atzetik. Berak
babestuko nauen itxaropena desagertu egin da, haize bolada
batek eraman izan balu bezala.
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Malko artean aurkitu nau aitak, baina bere begiradan
ez da errukirik ageri. Oihuka hasi da, belarri batetik sartu
eta bestetik ateratzen diren oihu ulertezinak. Botere
magikoren bat dudala pentsatu dut une batez, momentu
gogorretan desagerrarazi eta beste mundu lasai batera
garraiatzen nauena, baina pentsamendu hori lehen
kolpearekin batera aienatu du aitak. Masaila minez bete
didan kolpea, aitak niri eman didan lehen kolpea. Izua.
Malkoak bata bestearen atzetik erortzen dira nire masaileko
berotasunetik behera. Begiak gogor itxita ditut, aitarentzat
nahikoa izan dela desiratuz. Baina denborak aurrera egiten
ez duela dirudi amaigabeko oihu eta kolpe hauen artean.
Etxeko atearen hotsa entzun dut, aita joan eta gaurkoz
bukatu dela adieraziz. Amaren pausoak entzuten ditut
arineketan nigana hurbiltzen. Lurrean botata jarraitzen dut,
aitak utzi nauen toki eta posizio berdinean. Dena lausotuta
ikusten dut, lanbroz betetako gelan egongo banintz bezala.
Aitaren oihuak oihartzuna egiten dute nire barrenean.
-Nerea BaigorriaZortzi hilabete pasatu dira dagoeneko, zortzi hilabete
Xubanek, nire gizonak, lehen aldiz jo gintuenetik. Aspaldi
ematen genituen musuak oihu bilakatu dira gure artean eta
elkarri eginiko laztanak kolpe itxuran ageri dira orain.
Dena da oso ezberdina etxean. Azkenaldian, hainbat gau
igaro ditut nire seme Lurren alboan, dauzkan amets gaizto
guztiak uxatzeko asmoarekin. Bere buruko munstroak
urruntzen ditudala esan dit sarritan, bere buruko bele beltzak
aldentzen ditudala, eta nahiz eta inoiz ez didan zuzenean
esan, bere ama naiz, eta badakit bele beltz horiek Xubanek
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eragindakoak direla, buruan daraman munstro ilun hura bere
aitaren oihu eta kolpeek sortutakoa dela. Malkoak begietatik
behera erortzen zaizkit Lur nire ondoan lo geratzen den
bakoitzean, hain da txikia oraindik. Eskuarekin masaila
laztantzen diot leun-leun eta malkoak nabariagoak egiten dira
nire begiradako isla galduan. Sentitzen dudala xuxurlatzen
diot beti, bekokian musu bat eman eta joan baino lehen.
Bere begietatik begiratuta, ama ausarta naiz ni. Xubani
aurre egiten dion ama eta bera laino ilun guztietatik
hastantzen duena. Itxaropena ematen diona. Baina berak
jakingo balu nola sentitzen naizen ni. Entzungo balitu
goizetan, etxean bakarrik nagoenean, egiten ditudan garrasi
guztiak, edo ikusiko balitu nire dardaraz estalitako eskuak
Xuban hurbil dabilenean, ez litzaioke itxaropenik geldituko.
Ikaratuta bizi naiz, beldurrez josia, baina Lurren aurrean
gogor itxurak egin behar ditut, gure malkoz betetako itsasoan
hondoratuko ez dela jakin dezan, aurrera egin eta bakea
aurkituko duela argi eduki dezan.
Hilabeteak daramatzat etxetik irten gabe, nire bakardade
belztu honetan babeslekua aurkitu nahian. Nire lagun taldea
aspaldi ikusi nuen azkenengoz,
oraindi k ubeldu rek nire
gorputza estaltzen ez zutenean.
Hilabeteak daramatzat min
hau jasaten, neurea den min
hau. Neure erruagatik gertatu
da guztia, neure erruagatik
min hau. Ez dakit zer den egin
behar dudana, nola jokatu
b eh a r d u d a n i lu nt a s u n
honetatik ihes egiteko.
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Xubanen mugak ez dauzkat batere argi egia esateko,
noizbait gu akabatuko gaituen beldurrarekin bizi naiz,
bukatzear dauden itxaropen hauei eutsi nahian, baina gogoak
faltan ditudala. Xubanen bortizkeria handiagoa bihurtu da
denborarekin eta egia esaten badizut, ez dakit zenbat falta
zaidan hiltzeko, zenbat izarrak ukitzeko. Beldurra. Beldurra
gorputzean eta beldurra gure inguruan. Beldurra baino ez
dugu sentitzen etxe honetako izkina bakoitzean.
Eta zer esan nire Lur maiteaz, egoera latz honetan nire
itxaropenaren iturri izan den mutiko gazteaz, ni babesten
saiatu den une bakoitzarengatik eta orain arte jasan duen
guztiarengatik,
bigarren aukera bat merezi du. Zoriontsu bizitzeko
bigarren aukera bat. Lokartzeko irakurri izan dizkiodan
ipuin labur haietako bizitza alai eta lasaiak. Laztanez
betetako besarkada eta musuak, lorez estalitako belardiak,
kolorez margotutako kaleak. Zoriona bilatzeko bigarren
aukera bat.
Otsailaren 18a.
Ubelduraz estalita daukat azala, kolorez aldatu eta orain
lila ilun kolorekoa den azala. Mina. Barruan ia urtebetez
gordeta eduki dudan mina. Lur nola joten zuen ikustearen
mina, nire semea nola suntsitzen zuen ikustearen egonezina.
Astebete baino gutxiago igaro da nire buruak “klik” egin
eta Lur inguratzen duen iluntasun honetatik ateratzeko
moduarekin eman zuenetik. Orain zuri beltza den nire
semearen bizitza kolorez margotuko duen aukera. Gogorra
izango den arren, noizbait gaindituko duen etapa latza. Gu
alde batean utzi eta bakea aurkitzeko aukera.
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Gaueko 21:37
Lur oheratzeko unea iritsi da. Bata bestearen ondoan
etzan gara bere ohe txikian, liburu labur bat eskuetan
daukadala. Burua nire bularrean pausatu du nik ipuina
irakurtzen diodan bitartean. Begiak erdi itxita dauzka eta
bere arnas sakona nabari dezaket. “Zer dator mila ondoren?”
ipuina irakurtzen jarraitu dut. Nire ahotsa hautsi egin da
ipuina irakurtzen bukatu aurretik, begiak malkoz bete
zaizkit. Lurrek besarkada epel bat eman dit, eta nik beso
zabalik hartu dut. Lur lokartu da dagoeneko. Liburua lurrean
utzi dut eta minutu batzuk igaro ditut berari begira. Azkenak
izango direla ahaztu nahian, beste bizi batean elkartuko
garen itxaropenaz. Gauero bezala, musu bat eman diot
bekokian, eta, “sentitzen dut” bat xuxurlatu dut oso baxu.
Negar artean agurtu naiz. Izarretatik ikusiko dudala zin
eginez. Izarretan aurkituko nauela zin eginez.
Gaueko 22.09
Xuban eta biok baino ez gaude esnatuta ordu hauetan.
Gure azken ordu hauetan. Ohitura den bezala, oheratu baino
lehenagoko kamamila prestatzen ari naiz. Kamamila berezia.
Bi katilu bete ditut kamamila beroz, baina azken efektua
falta da. Armairuko izkina ezkutu batera hurbildu naiz eta
bertatik kristalezko pote txiki bat atera dut. Zuku antzeko
bat darama barruan, gure biziarekin akabatuko duen zukua.
Zianuroa.
Izutzen hasia naiz dagoeneko: zianuroa katiluetara bota
edo ez bota; azken aukera bat eman edo ez eman. Dena
zalantzan jartzen hasi naiz. Hain da erabaki zaila. Lurren
irudia etorri zait burura. Nire mutiko gaztea. Behin eta
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berriz errepikatu diot neure buruari Lurrek beste aukera bat
merezi duela. Gu gabe biziko den bigarren bizitza bat.
Gehiago pentsatu gabe, bi katiluetara bota dut zianuroa.
Jada ez dago atzera itzultzerik. Gelara hurbildu naiz Xubani
prest dagoela esatera. Ohetik begiratu nau eta laster jaitsiko
dela esan dit begirada horrekin. Atea itxi eta sukaldera itzuli
naiz.
Bi katiluri begira nago. Nire buruarekin azken eztabaidan.
Eskuetan hartu dut nire katilua, begiak gogor itxita
ditudala, eta kamamila guztia edan dut gehiago pentsatu
gabe. Erraiak bueltaka sentitzen ditut, gorputz barruan sua
edukiko banu bezala. Sofara hurbildu eta bertan etzan naiz.
Nire bukaera hurbil dagoela badakit. Hurbil dagoela nire
azken arnasa. Begirada lausotu egin zait.
Atetik itzal antzeko bat sartzen ikusi dut, oso ondo
bereizi ezin dudan itzal ilun bat. Xuban.
Kamamilari zurrupada bat baino gehiago eman dizkio,
begirada sukaldeko horma batean galduta daukala. Bira
eman eta nigana hurbiltzen hasi da. Ikara. Azken momentu
hauetan zerbait egiteko gai dela badakit, neu kolpez hiltzeko
zianuroak efektua egin baino lehen. Gero eta hurbilago
nabari dut Xuban, hurbilago bukaera.
Bat batean, “ama” deitzen nauela entzun dut. Ezin da
izan; bihotza geldi geratu zait. Begiak igurtzi eta nire semea
ikusi dut, zutik, niri begira.
Hotzikara erraldoi batek gurutzatu du nire gorputza.
Ikara. Buruan hainbat galdera eta erantzun sortu zaizkit,
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ikara kontrolaezina. Beldurra. Atzera itzuli ezina.
Sufrimendua. Sua.
Lurri begiratu diot. Bere aurpegian zalantzak baino ez
dira ageri. Mina. Barrua sutan edukiko balu bezala, gorputza
sute baten erdian egongo balitz bezala. Ikara.
Bukaera hurbil dagoela baino ez dakit. Edozein
momentutan gure bihotzak bere azken taupada emango
duela. Ez dakit zer egin behar den holako egoeretan, hau ez
zen nik aurreikusitakoa.
Lurri hurbiltzeko esan diot. Gaurko honetan biok
elkarrekin egingo dugula lo, hemen, egongelako sofa gris
honetan. Lur isil isilik hurbildu da. Ni alde batera mugitu
naiz, nire ondoan berarentzako toki bat uzteko. Nirekin
etzan da.
Besarkada estu bat eman diot. Azken besarkada. Manta
fin batez estali ditut gure gorputzak eta ondoren, musu bat
eman diot bekokian. “Sentitzen dut” xuxurlatu diot baxubaxu. “Maite zaitut, Lur”
Besarkatuta, gure azken arnasa iritsi zaigu. Gure
bihotzaren azken taupada.
Zerurantz goaz, Lur eta biok,
eskuz esku, izar dirdiratsuek bidea
argitzen digutelarik. Bakea aurkitu
dugu, ipuinetako lasaitasuna. Kolorez
margotutako kaleak eta zoriontsu
izateko bigarren aukera.
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Erregearen erabaki jakintsua
Markel Granda Souto
San Luis La Salle Ikastetxea
Donostia

Duela urte asko, oso urrutiko erresuma batean, errege
alargun bat bizi zen bere seme maiteekin, Luis, Jaime eta
Alberto printzeekin. Mutilak hirukiak ziren eta fisikoki antz
handia zuten: hirurek urdin ia more kolorekoak zituzten
begiak, larruazal zuri-zuria, ilea sorbaldaraino uhindua, eta
amarengandik jasotako berezko dotorezia bikaina. Jaiotzetik
hezkuntza bera eta pribilegio berdinak jaso zituzten, baina
egia esan, nahiz eta begi hutsez nahastu ohi zituzten, izatez
erabat desberdinak ziren.
Luis gazte luze samarra zen, azalekoa eta gustu finekoa,
eta oso kezkatuta zegoen bere itxurarekin. Ezer ez zitzaion
gustatzen luxuz inguraturik bizitzea eta bitxiz apaintzea
baino, zenbat eta handiagoak orduan eta hobeto! Jaimek,
ordea, ez zien garrantzi handirik ematen gauza materialei;
txantxa zale peto-petoa zen, alaitasuna une oro zabaltzen
zuena eta bizitzan lan gutxi egitea eta ondo pasatzea helburu
zuena. Alberto, hirugarren anaia, lotsatiena eta lasaiena zen;
artearen eta kulturaren zale amorratua, arratsaldeak poemak
idazten, harpa jotzen edo jauregiko liburutegi gogaikarrian
liburu zaharrak irakurtzen pasatzen zituen.
Hemezortzi urte bete zituzten egunean, erregeak oso
opari berezia egin nahi izan zien, eta, horregatik, familiarteko
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gosari goxo baten ondoren, entzunaldiak eta ekitaldirik
ospetsuenak ospatzen ziren aretoan bildu zituen. Urrezko eta
belus gorrizko tronutik pozik begiratu zien bere aurrean
zutik zeuden mutilei, beren buruari galdetzen baitzioten
zergatik deitu zien aitak ordu goiztiar hartan.
—Semeok, gaurkoa funtsezkoa da zuen bizitzan.
Badirudi atzo etorri zinetela mundura, eta begiratu orain,
gizon eginak eta zuzenak zarete! Denbora hegan igarotzen
da, ezta?
Emozioak ahotsa hautsi zion eta isilune txiki bat egin
behar izan zuen hitzaldiarekin jarraitu ahal izateko.
—Aitortu behar dut hilabeteak daramatzadala pentsatzen
zer oparitu nahi dizuedan une garrantzitsu honetan, eta
espero dut bihotzez gustatuko zaizuela zuentzat prestatu
dudana.
Nakarrezko kaxa txiki bat hartu zuen ondoan zeukan
mahaitik, eta barrutik larruzko hiru poltsatxo atera zituen,
urre-koloreko hari batez lotuak.
—Hurbildu eta hartu bakoitzak bat!
Errege zaharrak banaketa egin eta hizketan jarraitu zuen.
—Poltsa bakoitzean urrezko ehun txanpon daude. Uste
dut nahikoa izango dela hilabete batez bidaian joateko!
Helduak zarete, beraz askatasuna duzue nahi duzuena
egiteko eta dirua nahi bezala gastatzeko.
Mutikoek txundituta begiratu zioten elkarri. Hilabete
nahi zutena egiteko, nahi zuten bezala eta nahi zuten lekuan,
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eta, gainera, gastu guztiak ordainduta! "Opari" hitza
entzutean, galazko kapa bat edo zetazko galtza batzuk
imajinatu zituzten, baina ez, ustekabe bikaina izan zen.
—Nire baldintza bakarra gaur eguerdian abiatzea da,
beraz, zoazte ekipajea prestatzera morroiek zaldiak zelatzen
dituzten bitartean. Hogeita hamar egun barru, ez bat gehiago
ez bat gutxiago, eta zehazki ordu honetan, hemen elkartuko
gara eta zuen esperientziaren berri emango didazue, ados?
Hiru gazteek, artean nahasirik, eskerrak eta besarkada
handi bat eman zizkioten aitari. Gero, zorion hodei batean
flotatzen bezala, beren geletara joan ziren, poltsikoak beteta
eta burua proiektuz gainezka hurrengo lau astetarako.
Erlojuak hamabiak jo zituenean, printzeek jauregitik alde
egin zuten, hilabete bakar eta ahaztezin batez gozatzera
deliberaturik. Argi zegoenez, bakoitzak bere asmoen arabera
nahi zuen norabidea hartu zuen.
Luisek ekialderantz joatea erabaki zuen, familia noble
aberatsenak eta eraginkorrenak han biltzen zirelako, eta
haiek ezagutzeko garaia iritsi zela uste izan zuen. Jaime,
bizizale ona zenez, zuzenean hegoaldera joan zen eguzki eta
alaitasun bila. Parranda behar zuen eta bazekien non aurkitu!
Bere anaiek ez bezala, Albertok ondorioztatu zuen onena
zela planik ez egitea eta erresuma norabide finkorik gabe
zeharkatzea, norako zehatzik gabe.
Asteak aurrera joan ziren, harik eta etxera itzuli eta
erregeari kontuak ematera tronuko aretora aurkezteko unea
iritsi zen arte. Printzeek aita agurtu zuten eta honek
besarkada maitekorrez hartu zituen.
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—Ongi etorri, nire haurrak. Ez duzue imajinatzen zeinen
faltan sentitu zaituztedan! Gaztelu hau hain hutsik zegoen
zuek gabe! Zeren zain zaudete zuen abenturak kontatzeko?
Entzuteko irrikan naukazue!
Luis gogotsu zegoen eta bere istorioa kontatzen lehena
izateko gogo biziarekin. Aitari eta anaiei begira esan zen:
—Egia esan, bidaia bikaina izan dut! Egun pare bat
baino ez nituen behar izan erresumako hiririk oparoenera
iristeko.
—Alajaina, hori zoragarria da! Eta zer moduz hartu
zintuzten?
—Zoragarri! Nire berri izan bezain laster, aristokratek
desfileak, su artifizialak eta era guztietako festak eskaini
zizkidaten. Gainera, normala denez, han egon nintzen
denboran jauregi dotoreetan hartu nuen ostatu, jaki bikainak
dastatu nituen, eta bihotza lapurtu zidan dukesa eder eta
sofistikatu bat aurkeztu zidaten.
Luis infinitura begira geratu zen, berarentzat hain
bereziak ziren une haiek nostalgiaz gogoratuz. Bere onera
itzuli zenean, txanpon-zakutxoa erakutsi zien denei.
—Eta begira nire poltsa! Denetara gonbidatu naute,
beraz, ehun txanponetatik hiru bakarrik gastatu ditut.
Luxuzko hilabetea doan!
Luisen harrabotsak barre eragin zion aitari.
—Kar, kar, kar! Argi dago gozatu duzula eta asko pozten
naiz zugatik.
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Jarraian, erregeak bere beste seme bati begiratu zion.
—Eta zuk, Jaime, anaia bezain ondo pasatu duzu?
Mutil jatorra ere pozez zoratzen zegoen.
—O, bai, bai, ondo baino hobeto! —gezurrik esan gabe
esan dezaket nire bizitzako hilabeterik onena izan dela!
—Ez esan, zure ibilerak ezagutzeko irrikaz gaude.
—Zaila da hitz gutxitan bizi izan dudan guztia
laburbiltzea! Ezagutu ez nindutenez, hegoaldera zihoan
oihal-merkatari bat nintzela esan nien, eta taldean sartzen
utzi zidaten. Zoragarria izan da! Joaten ziren herri guztietan
mundu guztia aho zabalik uzten zuen ikuskizun bat
eskaintzen zuten. Baziren orekariak, komikoak eta baita
fakirrak ere!
—Alajaina, ze itxura ona duen horrek guztiak!
Jaime bere bizipenak gogoratuz berotzen zen.
—Bai! Ni ikusleen artean esertzen nintzen ikustera,
baina onena gero etortzen zen, behin tramankuluak biltzen
zituztenean afaldu eta dantzatzera joaten baikinen ilargiaren
argitan. A zer bizimodu axolagabea jende horrena! Erregearen
semea naizelako ez balitz, malabarista izango nintzateke.
Jaimek ere begirada galdua utzi zuen bere oroitzapenetan
alaiturik. Geroxeago, esan zuen:
—Bide batez, ohea eta janaria ematen zidaten platerak
garbitzearen truke. Hain gastu gutxi izan nuen, non eraman
nituen ia txanpon guztiak ekarri nituen bueltan!
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Aitak hasperen egin zuen, semeak erremediorik ez zuela
pentsatuz.
—Ai, Jaime maitea, noiz sartuko zara arrastoan?
Nolanahi ere, oso pozik nago bidaia hori zuretzat hain
atsegina izan delako.
Azkenean, hirugarren anaiaren txanda iritsi zen.
—Bueno, ba zu bakarrik geratzen zara. Kontaiguzu nola
joan zaizun!
Albertok ez zirudien oso pozik.
—Bueno, nik neure begiekin ikusi nahi izan nuen nola
bizi diren gure erresumako biztanleak. Hilabete batez ahal
izan nuen etxalde guztietan ibili nintzen, eta gehien
kezkatzen zituzten gauzez, hala nola hazi-eskasiaz eta euri
faltaz, hitz egin nuen nekazari pila batekin. Esan behar dut
denak oso atseginak izan zirela eta nirekin partekatu zutela
zeukaten apurra.
Agureak mutilari begiratu eta galdetu zion:
—Ez dirudi dibertigarriegia, egia esan. Seme, azaldu
nahi didazu zertarako balio izan dizun horrek guztiak?
Albertok zalantzarik gabe erantzun zuen.
—Errealitatea ikusteko! Jauregiko harresiez haraindi zer
gertatzen den jakiteko! «Hemen gaudenok dena daukagu,
baina hor kanpoan jende gehienak eguzkitik eguzkira lan
egiten du oso egoera gogorretan». Ba al zenekiten askok ez
dutela golde zahar bat ere landa-lanak errazteko? Eta
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gehienek ogiz eta gaztaz bizirauten dutela ahora eraman
besterik ez dutelako?
Kontatzen ari zena oso etsigarria zen arren, Alberto ez
zen behera etorri eta bidaiaren alde positiboa azaldu zuen.
—Gauza ona da dena hartu dudala gogoan, eta ideia pila
bat dauzkadala aurrera eramateko, pertsona horien guztien
bizi-baldintzak hobetzeko! Nire txanponei dagokienez,
sentitzen dut esatea zakutxoa hutsik daukadala, behartsuenen
artean banatu ditudalako.
Erregea, hunkiturik, zutitu egin zen, eta ahots serioz
esan zuen:
—Hilabetez mundua ezagutzera gonbidatzeko erabakia
hartu nuenean, zuen bihotzaren aginduari jarraituz
esperientzia paregabea bizi zenezaten nahi nuen.
Hiru printzeek arnasari eutsi zioten, aita ohi baino
serioago jartzen zela ikusita. – Baina aitortu behar dut
probatzeko trikimailua ere izan zela. Begira iezadazue: ni
agurea naiz! Atseden hartu eta geratzen zaizkidan urteak
lorategiko loreak zaintzen eta txakurrak paseatzen eman
behar ditut. Iritsi da ordua erresuma honek bere patua
gidatuko duen agintari berri bat izan dezan!
Erregeak hasperen egin zuen nekaturik.
—Dakizuenez, koroa oinordetzan hartzeko ohorea seme
zaharrenarena da beti, oinordekoarena, eta hori ezinezkoa
da, egun berean jaiotako hirukiak zaretelako. Horregatik
uste dut nire ondorengoak merezi duela gehien hirurengandik.
Esmeraldazko koroa distiratsua kendu, esku ahurraren
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gainean jarri, eta semeengana hurbildu zen. Lehen hitzak
Luisentzat izan ziren.
—Luis maitea, proposatzen duzun guztia lortzen duzun
gizon bihurtu zara. Ondo bizitzea gustatzen zaizu eta
goresten dut, baina espero dut egunak parpaila eta
portzelanen artean igarotzeak ez duela zure bihotz noblea
ustelduko. Inoiz ez ahaztu bertute handi bat lantzea:
eskuzabaltasuna, ezer ez daukatenekin duzun guztiaren zati
bat partekatzeko aukera emango dizuna. Maitasuna eta
zoriona opa dizkizut bizitza osoan.
Luisek burua makurtu zuen eta erregeak pauso pare bat
eman zituen Jaime zentimetro gutxira eduki zuen arte.
—Jaime maitea, inguruko guztiaz gozatzen dakizun
gizona bihurtu zara. Emozio gogorrak behar dituzu eta
badakit gogor biziko zarela zure egunak amaitu arte. Espero
dut hainbeste gozatzeak ez zaituela izaki huts bihurtuko
besteei ezer eskaini gabe. Saia zaitez zure bizitza baliagarria
izan dadin, utz ezazu inoiz ahaztuko ez den ondare garrantzitsu
bat. Maitasuna eta zoriona opa dizkizut bizitza osoan.
Azkenean, erregea Albertorengana hurbildu zen.
—Alberto maitea, gizon kultu eta errukiorra bihurtu
zara. Urte hauek guztiak aprobetxatu dituzu ahalik eta
hobekien ikasteko eta prestatzeko, ondo ulertu duzulako
zein diren printze baten erantzukizunak. Zure herriaren
ongizatea interesatzen zaizu eta behartsuenek kezkatzen
zaituzte. Nire bihotzak esaten dit zu zarela aukeratua.
Hori esanik, eta Luis printzearen eta Jaime printzearen
harriduraz, koroa jantzi zion Albertori.
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—Gaurtik aurrera, erresuma honetako erregea izango
zara. Zuzen goberna ezazu eta oparotasuna ekarriko duzu,
ontasunez goberna ezazu eta maitatua izango zara,
arrazoiarekin goberna ezazu eta datozen belaunaldiek
errespetatuko zaituzte. Zure anaiei bezala, zuri ere maitasuna
eta zoriona opa dizkizut bizitza osoan. Eta horrela izan zen
lehen aldiz urtebetetze opari batek errege batek bere
ondorengoa aukeratzeko balio izan zuela. Antza denez,
erabaki zuhurra izan zen; izan ere, kondairak dioenez, errege
berria gizarte ez hain ezberdin bat sortzeko borrokatu zen,
erreforma handiak bultzatu zituen, eta Historiara igaro zen
Alberto Ona izenarekin.
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URRUZUNOTARRAK
1986-2022

ABIZENAK

IZENA

IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Abaunza
Urionabarrenetxea

Sara

Ametsen bila

2013

Prosa

Aboitiz Correa

Xabier

Ikaro

2010

Prosa

Aginaga Etxebarria

Leire

Anbotoko dama

2017

Prosa

Agirre Aranguren

Iraitz

Ohore Galdua

1998

Prosa

Agirre Aranguren

Iraitz

Burua tente mutilak!

1999

Prosa

Agirre Aranguren

Iraitz

Maite duen orok...

2000

Prosa

Agirre Aranguren

Iraitz

Gorrotoaren mendekua

2000

Prosa

Agirre Aranguren

Iraitz

La dolce vendetta

2001

Prosa

Agirre Arriolabengoa

Manex

Aitona

1997

Prosa

Agirre Elgarresta
Martin
		

Idazmakina bakarti baten azken
narrazioa

1986

Prosa

Agirre Epelde

Sugea eta zu

2020

Prosa

Maddi

Agirre Epelde

Maddi

Portzelanazko panpina

2021

Poesia

Agirre Epelde

Maddi

Errefusilatuak

2022

Poesia

Agirre Epelde

Maddi

Otsoen larrea

2022

Prosa

Agirre Garmendia

Alaine

Pausoak

2006

Poesia

Agirre Garmendia

Alaine

Ikararen korridorean gaindi

2007

Prosa

Agirre Garmendia

Alaine

Agian

2007

Prosa

Insomnio gauetan idatzitako
zirriborroa

2007

Poesia

Agirre Garmendia
Alaine
		
Agirre Garmendia

Alaine

Hiru segundo eta erdi

2007

Poesia

Agirre Garmendia

Alaine

Azkeneko bidaian

2008

Prosa

Agirre Garmendia

Alaine

Denbora zer den

2008

Poesia

Agirre Gonzalez

Amaia

Zenbakaitzaren mugagabetasuna

2006

Prosa

Agirre Gonzalez

Amaia

Gatibu

2007

Prosa

Agirre Gonzalez

Amaia

Zeruertzaren bila

2008

Prosa

Agirre Gonzalez

Amaia

Tximeleten jolasa

2008

Poesia

Agirre Larrea

Antziñe

Irrati baten gora-beherak

1986

Prosa

Agirre Lazkanoiturburu

Mikel

Zergatik?

1989

Poesia

Agirre Madariaga

Uxue

Oroitzapenen ziega

2010

Prosa

Agirre Martija

Elena

Instagram

2020

Poesia
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IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Agirre Mosquera

Uxue

Espero ez nuena

2010

Poesia

Agirre Zapirain

Ugaitz

Malkoz josiriko bandera

2008

Poesia

Agirre Zapirain

Ugaitz

Erokerian

2009

Poesia

Agirregomezkorta Iza

Miren

Mare Mortum

2018

Prosa

Aiestaran Iparragirre

June

Mendekuen fabrika

2021

Prosa

Aiestaran Iparragirre

June

Agur, aurrera noa

2022

Prosa

Aiestaran Iparragirre

Maddi

Bitxilore, zu traidore

2016

Poesia

Aiestaran Iparragirre

Maddi

Aske

2017

Poesia

Aiestaran Iparragirre

Maddi

Irantzu

2018

Poesia

Aiestaran Iparragirre

Maddi

Miraz

2018

Poesia

Aiestaran Iparragirre

Maddi

Oroitzapenen kutxa

2019

Poesia

Aiestaran Iparragirre

Naia

Nire poema

2020

Poesia

Aizpiolea Martikorena

Maialen

Azken orbela

1997

Prosa

Aizpuru Bilbao

Miren

Larunbatak

2016

Prosa

Aizpuru Segurola

Kristina

Isiltasunaren oihartzuna

1999

Prosa

Akizu Bidegain

Maialen

Blas

2011

Prosa

Akizu Bidegain

Maialen

Ipuin batean bezala

2011

Poesia

Akizu Bidegain

Maialen

Hozkada

2012

Poesia

Akizu Bidegain

Maialen

Espaloian noraezean

2012

Poesia

Akizu Bidegain

Maialen

Zulo beltza

2013

Poesia

Akzu Bidegain

Maialen

Teloia jaisten denean

2013

Poesia

Alberdi Estibaritz

Antton

Ez dut ezer ulertzen

2002

Prosa

Albizbeaskoetxea
Sánchez

Beñat

Zein urrun dagoen Europa

2018

Prosa

Aldabaldetreku
Etxeberria

Gotzon

Itzultzerik gabeko bidaia

1993

Prosa

Alduntzin Egizurain

Unai

Morte nel carnavale

2008

Prosa

Izango al du udaberririk negu
honek?

2009

Prosa

Alduntzin Egizurain
Unai
		
Alonso Allue

Leire

Azken dantza hau

2011

Prosa

Alonso Allue

Leire

Autopsia

2012

Poesia

Alonso Allue

Leire

Alzheimerraren doinua

2012

Prosa
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IZENA

IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Alonso Allue

Leire

Jainkoaren izenean

2011

Poesia

Altuna Angiozar

Nekane

Niregandik urrun

1987

Poesia

Altuna Angiozar

Nekane

Baldin argia ikustera iristen banaiz

1988

Poesia

Altuna Jauregi

Karmele

Praisku mutil zaharra

1986

Poesia

Altuna Jauregi

Nuria

Bizitza horrela delako

1987

Prosa

Alvarez Gerriko

Ion

Betidanik, betirako

1990

Poesia

Alzate Azpiroz

Jon

Zozketagai xelebrea

1992

Prosa

Alzugarai Sacristán

Aitziber

Zergatik?

1988

Poesia

Amondarain Ipiña

Gaizka

Margotu ninduten

1999

Poesia

Amondarain Ipiña

Gaizka

Urtaroen klandestinitatean, zu

2000

Poesia

Amondarain Ipiña

Nagore

Gogoratzen haiz

1995

Poesia

Amondarain Ipiña

Nagore

Malekoitik so

1997

Poesia

Amorrortu Barrenetxea

Peru

Beragatik

2015

Prosa

Amorrortu Barrenetxea

Peru

Post mortem

2016

Prosa

Amorrortu Barrenetxea

Peru

Lubiankan

2017

Prosa

Amozarrain Mendizabal

Idurre

Pentsamenduak

1995

Poesia

Amutxastegi Maguregi

Amets

Denbora makina

2019

Poesia

Amutxastegi Maguregi

Amets

Autoernetzea

2020

Poesia

Ansa Arbelaitz
Garazi
		

Iratzargailuaren orratz herdoilduek
martxan dihardute

2005

Prosa

Ansa Arbelaitz

Oraina iraganean ahazturik

2005

Poesia

Garazi

Anzizar Lizarraga

Nerea

Blues bat gauaren iluntasunean

1997

Prosa

Apaolaza Cardona

Mattin

Azken geltokia

2016

Poesia

Apaolaza Goena

Amaia

Amaigabeko itukin latzak

1992

Prosa

Apaolaza Goena

Amaia

Zaharra berri... orain eta beti

1993

Prosa

Apaolaza Larrea

Uxue

Azken bost minutuak

1996

Prosa

Arana Cardenal

Oihana

Volfgang

2019

Prosa

Aranburu Aseginolaza

Iñigo

Sahatsaren azken negarra

1987

Prosa

Aranburu Aseginolaza
Maria
		

Bi hitz nire pentsamenduen
maizterrari

1990

Poesia

Aranburu Gorrotxategi

Laiene

Zuri esker

2017

Poesia

Aranburu Guridi

Mattin

Gau luzea

2012

Prosa
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URTEA

ARLOA

Aranburu Guridi

Mattin

Zapi zurian, zirkulu ubela

2013

Poesia

Aranburu Guridi

Mattin

Zer gerttau da?

2013

Poesia

Aranburu Guridi

Mattin

Habana, beste herria

2014

Poesia

Aranburu Zeziaga

Xabier

Hiriaren ostadarra

1989

Poesia

Aranguren Juaristi

Olatz

Aztiaren eskuetan...

1996

Poesia

Aranguren Mujika

Josune

Ni ez naiz Amaia

1997

Prosa

Aranguren Oiharzabal

Ainhoa

Gauaren atseden isila

1989

Poesia

Aranzeta Zubeldia

Amaia

Iraultza

2003

Poesia

Arbelaitz Lekuona

Usua

Helmugara iristea, hori da kontua

2000

Prosa

Arbelaitz Sarasola

Olaia

Hantxe lokartu nintzen

2003

Prosa

Arejita Abaitua

Ane Miren

Errekaren mozorroak

2013

Prosa

Arejita Abaitua

Nerea

Biolontxeloaren arima

2014

Prosa

Arenas Belamendia
Leire
		

Borobilean amaitzen diren istorioak:
Narziso

2011

Poesia

Ares Amaia

Urdinez tindaturiko hitzak

2007

Poesia

Nagore

Aristizabal Tolosa

Ekiñe

Pairatzeak ikaratu ala ikara pairatu?

2003

Poesia

Arozena Velez

Maite

Aita, zer gertatzen zaio munduari?

2001

Prosa

Arrastia Mauleon

Onintze

Izarrak zeruan

2021

Prosa

Arratibel Galartza

Enara

Begi diztiratsuak

1995

Prosa

Arregi Elosua

Ainhoa

Konfidantzaren ordaina

1988

Prosa

Arregi Izagirre

Alots

Puntu ta komak garagardo aparretan

2003

Prosa

Arregi Izagirre
Alots
		

PaPérezko hegazkinak biribil
ezabatuan

2003

Poesia

Arregi Izagirre
Alots
		

Belaunpe konprimituetako autobus
geltokiak

2003

Poesia

Arregi Izagirre
Alots
		

Hegoak ebaki banizkion zeruari, ez
zen urdina izango

2003

Poesia

Arregi Izagirre
Alots
		

Gaur, berandu sartu zait beltza
hartzeko gogoa

2004

Prosa

Arregi Izagirre

Gasolinategirik baldin bada

2004

Poesia

Arregi Izagirre
Alots
		

Tximeleta zuriak kutxa gardenetan
asfixiatzen dira

2005

Prosa

Arregi Izagirre

Itsasoaren besoetan

1999

Poesia

Alots

Odei
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IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Arregi Izagirre

Odei

Amets gaiztoetatik ihesi

1999

Poesia

Arregi Izagirre

Odei

Sentimentuetan galdurik

2000

Poesia

Arregi Izagirre

Odei

Aingeruen negarra

2000

Poesia

Arregi Izagirre

Odei

Argi amatatuetan itzal bat

2001

Poesia

Arregi Izagirre

Odei

Bizitzaren drogak

2001

Poesia

Arregi Izagirre

Odei

Sagar bihotzak sagar begietan

2002

Poesia

Arregi Lopez

Ane

Zuk uste ametsak bete daitezkeela?

2002

Prosa

Arrese Iturbe

Olaia

Maitemintzearen gaztigua

1993

Poesia

Arriolabengoa Bengoa

Nagore

Hesiak gainditzen

2001

Poesia

Arrizabalaga Linaza

Mirari

Zereko zera zertzeko

1986

Poesia

Arrizubieta Barredo

Aroa

Trans(sex)ea

2017

Poesia

Arrizubieta Barredo

Aroa

Zuei, zuri, guri… eta agian niri

2018

Poesia

Arruabarrena Larrarte

Mikel

Gorritik morera

2012

Poesia

Arruebarrena Lizarralde

Miren
Gurutze

Iluntasuna

1994

Poesia

Arruti Arruti

Iñaki

Amaierarik gabeko gutuna

2001

Prosa

Arruti Arruti

Iñaki

Balbea errekak bere bidea darrai

2001

Prosa

Arruti Errazkin

Idoia

Ametsen Bakardadean

1998

Prosa

Arruza Elgezabal

Amaia

Naturaren legea

1988

Prosa

Artetxe Arrien

Ainara

Isilpean bego Anttonen itxura

1988

Prosa

Artetxe Maiztegi

Maialen

Etorkizun beltzaren islada

2007

Poesia

Artetxe Maiztegi

Maialen

Itsasoaren magalean

2008

Poesia

Artetxe Maiztegi

Maialen

Itzal ilunaren beldur

2009

Poesia

Artetxe Maiztegi

Maialen

Ispiluaren aurrean

2010

Poesia

Artola Iriondo

Mikel

Nagusia eta hirurok

1992

Prosa

Artola San Miguel

Asier

Infernuaren mugetatik

2005

Prosa

Artola San Miguel

Asier

Amorioen bazca

2006

Prosa

Beltza ez delako hain beltz eta zuria
ilunago

1996

Poesia

Artolazabal Amilleta
Amaia
		
Artolazabal Amilleta

Amaia

Iluntasunean lorea zimeltzen den lez

1997

Poesia

Artolazabal Amilleta

Amaia

Denborak ez du astirik

1997

Poesia

Asensio Gastón

Naroa

Mendeku hitzak

2022

Prosa
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URTEA

ARLOA

Astigarraga Arruabarrena

Oihan

Zergatik?

2015

Poesia

Asurabarrena Bidegain

Eñaut

12 puntu

2007

Prosa

Asurabarrena Zipitria

Lierni

Aitonaren heriotza

1996

Poesia

Atucha Zarakova

Anastasia
Ainhoa

Gizakiok aska gaitezen!

2009

Prosa

Atxabal Arrasate

Ainhoa

Bihotzak lau atal… lau poema?

2007

Poesia

Atxabal Arrasate

Ainhoa

Harearik gabeko itsasoa

2009

Poesia

Atxutegi Sarrionandia

Alvaro

M

2005

Prosa

Atxutegi Sarrionandia

Juan

Idazle izan nahi dutenei

2003

Prosa

Atxutegi Sarrionandia
Juan
		

Gutun guztiak karteroak jan
dituelako

2005

Poesia

Atxutegi Sarrionandia

Mentre dorme la Cittá

2005

Prosa

Atxutegi Sarrionandia
Juan
		

Herdoildutako izkinek ez dute
sentipenik

2004

Prosa

Aurrekoetxea Arkotxa

Igor

0 14

1991

Poesia

Aurrekoetxea Arkotxa

Iñaki

Merezi al du paradisuak?

1987

Poesia

Juan

Aurrekoetxea Arkotxa

Leire

Zure zain

1996

Poesia

Aurrekoetxea Intxausti

Iraide

Gora motxilak

2018

Prosa

Auzmendi Agirre
Agurtzane
		

Omnia vincit amor - maitasunak
dena garaitzen du

1990

Poesia

Ayllon Corral

Mikel

Jaiotza bat

1996

Poesia

Ayllon Corral

Mikel

Garaiak

1996

Poesia

Ayllon Corral
Mikel
		

Desgaraiko olerki zentzugabe
solteak

1996

Poesia

Ayllon Corral
Mikel
		

Zer dakarkit errekako urak zure
negar malkoak ez badira?

1997

Poesia

Ayllón Corral

Zure xerka

1995

Poesia

Mikel

Azipiolea Martikorena

Maialen

Zerua negarrez denean

1999

Prosa

Azkarate Egaña

Belen

Amona, egia ote?

1990

Prosa

Azkue Ibarbia

Xabier

Azken hitzak

1987

Poesia

Azpiroz Iragorri

Izar

Poema bat momentuari

2006

Poesia

Azpiroz Iragorri

Izar

Zenbat min

2006

Poesia
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Azpiroz Iragorri
Olaia
		

IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Udazkenean jausten diren orbel
sikatuak

2008

Poesia

Aztiria Etxeberria

Nekane

Lamintxo

1986

Prosa

Azurmendi Lasa

Ane

Zaharrak berri

2000

Prosa

Azurmendi Marcos

Olaia

Han ez omen baita malkorik

2018

Prosa

Azurmendi Marcos

Olaia

Herria

2019

Prosa

Babiano Lpz de Sabando

Mikel

Oroitzapenak

2001

Prosa

Badiola Ostolaiz

Ane

Mugagabearen mugetasun irreala

2005

Prosa

Badiola Ostolaiz
Ane
		

Koloreen melodiapean galdurik,
bizitzaren elbarritasunari so

2005

Poesia

Badiola Ostolaiz

Mugarriaren mugak zazpi zapi ditu

2006

Poesia

Ane

Badiola Ostolaiz

Ane

Eta gaur ere atzo

2007

Prosa

Badiola Ostolaiz

Ane

Komunetik behera

2007

Prosa

Badiola Prieto

Joseba

Mugaz bestalde

2006

Prosa

Badiola Solabarrieta

Naia

Lokarriak

2018

Prosa

Badiola Solabarrieta

Naia

Niak

2019

Poesia

Barbadillo Silva

Ana

Mundu deskafeinatua

2010

Prosa

Barbantxo Galdos

Iñigo

Soinu izoztuak

1999

Poesia

Baroja Arrue

Miguel Mª

Apokalipsis 1913

1994

Prosa

Basterra Fernandez

Ainhoa

Bihotzeko kontraesanak

1986

Prosa

Igande gau batetako eztabaida
imaginarioa

1987

Prosa

Bastida Loinaz
Ana Isabel
		
Baztarrika Otegi

Unai

Etenaren trilogia

2000

Poesia

Bedoya Valencia

Cristian

Nik bainila dut gustuko

2006

Prosa

Beloki Lizarralde

Leire

Itsasoaren menpean

1994

Poesia

Beloki Lizarralde

Leire

Amodioaren desterruan

1995

Poesia

Benavides OtsoaAizpurua

Jokin

Oroitzapenen garra

2002

Prosa

Bengoa Santxo

Mikeldi

Zu eta ni (hiria medio)

1988

Poesia

Bengoetxea Otegi

Idoia

Hiriaren taupadaz

2007

Poesia

Benito Aranberri

Jon

Etorkizunaren lurraldean

1997

Poesia

Benito Aranberri

Jon

Atzera begira

1997

Poesia
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Benito Aranberri
Jon
		

IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Zure gorputzaren abenidetan
galduriko azken intifada

1997

Poesia

Benito Aranberri

Jon

Amaraun Anonimoetan

1998

Poesia

Beobide Azpeitia

Begoña

Abestiaren argia

1989

Poesia

Beramendi Britt

Miren

Beramendi Britt
Miren
		

Mundua

2002

Poesia

Ezinaren malkoa edo
ezjakintasunaren negarra?

2003

Poesia

Berasaluze Ostolaza

Garikoitz

Amodioaren itsasoa

1990

Poesia

Berasaluze Ostolaza

Garikoitz

Auñamenditik zure leihora

1990

Poesia

Berasaluze Ostolaza

Garikoitz

Amodioaren sehaskan

1992

Poesia

Berasaluze Ostolaza

Garikoitz

Poesiaren magalean

1992

Poesia

Berasaluze Ostolaza

Garikoitz

Iraunen dute

1993

Poesia

Berasaluze Ostolaza

Garikoitz

Kimeraren harresietan

1994

Poesia

Berasategi Catalan

Maialen

Goizegi dirudi goiz izateko

2007

Poesia

Bermudez Yarza

Elena

Hemen nago

2011

Prosa

Berzosa Irastorza

Manex

Puritanical Euphoric Misantrhopia

2004

Prosa

Betzuen Arana

Kepa

Seiak eta hamar

1995

Prosa

Bilbao Barruetabeña

Leire

Herioaz maitemintzean

1995

Poesia

Bilbao Barruetabeña

Leire

Denboraren denbora

1996

Poesia

Bilbao Barruetabeña

Leire

Farolpeko itxoitea

1996

Poesia

Bilbao Barruetabeña

Urki

Beltz

1998

Poesia

Bilbao Bueno

Goiatz

Bihar arte laztana

2002

Poesia

Bilbao Burgaña

Mikel

Bakardadearen itsasoan

2014

Prosa

Bitorika Albizu

Arkaitz

Bat-batean baturik

1994

Poesia

Bizkarguenaga Jugo

Amaia

Itsastar baten gogoetak

1996

Poesia

Cabero Saizar

Amaia

Beste egun bat

2010

Poesia

Cadierno Gutierrez

Jon

Lur azpian

2006

Prosa

Calleja Felipe

Pablo

Azken Itxaropena

2012

Prosa

Calleja Felipe

Pablo

Letretaraino

2014

Prosa

Caminos Ikazuriaga

Haizea

Gazitasun gazi-gozoa

2002

Poesia

Cano Jauregi

Harkaitz

Jazza dut maitale

1991

Prosa

Cano Jauregi

Harkaitz

Denboraren hautsontzian

1992

Poesia
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Cano Jauregi
Harkaitz
		

IZENBURUA

URTEA

Amodioa, gorriz jantziriko emagaldu 1993
hori

ARLOA
Poesia

Cano Jauregi

Harkaitz

Erresuma ahituak

1993

Poesia

Cano Jauregi

Harkaitz

Jitolore

1993

Prosa

Cano Jauregi

Harkaitz

Kaosaren abantailan

1993

Poesia

Cano Jauregi

Harkaitz

Urak ekartzen duena

1993

Poesia

Cano Sanchez

Irene

Silueta dantzaria

2014

Prosa

Carreras Orobengoa

Maite

Etorkizunean islada

2009

Prosa

Casabal Pikabea

Haritz

Zure etxea izan bedi Himalaya

2005

Poesia

Cascon Urizar

Maria

(Ez)ezagunak

2017

prosa

Castaño Fariñas

Garazi

Hiriko gizakia

2011

Poesia

Ceña Setien

Ander

Isilpeko ametsak kanporatzean

2005

Prosa

Ceña Setien
Ander
		

Espejismoak bigarren mailako
errepideetan

2006

Prosa

Ceña Setien

Ander

Ordulariaren orratzak eskirolak dira

2006

Poesia

Ceña Setien

Ander

Azken geltokiaren zain

2006

Poesia

Chen Huang

Peiqi

Gereziondo loreak neguan

2022

Prosa

Churruca Fernandez

Xabier

Boga-boga sareetan

1988

Prosa

Collado Legorburu

Sergio

Leihotik begira

1994

Prosa

Cruz Oliden

Estitxu

Nahi nuke… behar nuke

2009

Poesia

Cuevas Trujillo

Nagore

36 Km

2015

Prosa

De Goñi Garcia

Iosune

Malkoen kaligrafia

2011

Poesia

De los Mozos Olaizola

Izaskun

Semeak beti seme

1990

Poesia

De los Mozos Olaizola

Izaskun

Heriotza

1988

Poesia

De Miguel Arnaiz

Olatz

Amaren Heriotza

1998

Poesia

Diaz de Heredia Matanzas

Harri

Urtez urte

2020

Poesia

Diaz de Heredia Matanzas

Harri

Alkimista lanetan edo

2022

Poesia

Duran Gabilondo

Imanol

Zikloa

2015

Poesia

Echebarria Martinez

Miren

Aulki hutsak

2018

Prosa

Egiguren Azkune

Ekhiñe

Esan al dizut inoiz...

1994

Poesia

Egiguren Azkune

Ekhiñe

Orkidea beltza

1995

Poesia

Egiguren Azkune

Ekhiñe

Gau euritsu batean ezagutu nuen

1993

Prosa
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Egiguren Imaz

Izaskun

Aitorpenak ilunabarrean

1988

Prosa

Eguren Etxabeguren

Iñaki

Hallelujah! Hallelujah!

1991

Poesia

Eizaguirre Otegui

Irati

Hego doinua

2021

Poesia

Eizagirre Telleria

Nerea

Valerianen kondenapean

2009

Prosa

Eizagirre Telleria

Nerea

Gogo goseberak

2009

Prosa

Eizagirre Telleria

Nerea

Piratak eta piratak daude

2010

Prosa

Eizagirre Telleria

Nerea

Jaxintoren gorpua

2010

Prosa

Eizagirre Telleria

Nerea

Denbora

2010

Poesia

Elduaien Uranga

Estitxu

Bizitzan hamazazpi urte

1993

Prosa

Elgezabal Bilbao

Elena

Argazki baten historia

2007

Prosa

Ellis Luzarraga

Naia

Gerrako hizkuntzan

2017

prosa

Eraunzetamurgil
Elustondo

Maider

Eppur si muove

2021

Prosa

Esnal Badiola

Aitor

Eguna

1988

Poesia

Esnaola Aldanondo

Iratxe

Garraisi mutuak

2000

Poesia

Esnaola Aldanondo

Iratxe

Egun arrunt bat gehiago

2001

Prosa

Esnaola Aldanondo

Iratxe

Gau Hotza Eta Lainoa

1998

Prosa

Esnaola Aldanondo

Lierni

Mendian gora haritza

2003

Prosa

Esnaola Barriola

Ibai

Haran isila

2011

Prosa

Esnaola Goienetxea

Mateo

Ezkortasun boladetako gogoetak

1986

Poesia

Esnaola López

Jon

Hamaika olerkitatik, hamaika

2022

Poesia

			
Estankona Bilbao

Igor

Estevez Fernandez
Monica
		

olerki animaliei
Kondairak dioenez

1992

Prosa

The beautiful life of the drugs; veryvery beautiful life...

1996

Poesia

Estévez Fernández

Mónica

Lehenaldia ahazten, oraina bizitzen

1995

Poesia

Estévez Fernández

Mónica

Desioan galdu arte

1997

Poesia

Poetaren Bidea, Amaierarik Gabeko
Kalea...

1998

Poesia

Estévez Fernández
Monika
		
Estiballes Ormaetxea

Arkaitz

Udazkeneko arrats euritsu bat

1994

Prosa

Estiballes Ormaetxea

Arkaitz

Au revoir, maitea

1995

Prosa

Estiballes Ormaetxea

Arkaitz

Azken trenaren zain estazioan

1995

Prosa
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Estiballes Ormaetxea

Arkaitz

Bekatuaren isurkia

1995

Prosa

Estonba Loinaz

Alaitz

Bizitzaren jokoa

2015

Poesia

Estonba Loinaz

Alaitz

Zuretzako hitzak

2017

Poesia

Etxabe Iruretagoiena

Nagore

Bizitzaren mandamentuak

2001

Poesia

Etxaniz Iraola

Ainitze

Ametsa egi

2000

Prosa

Etxebarri Coello

Aritz

Burruka

1988

Poesia

Etxebarria Maortua

Alaitz

Egin nauenagatik naizena

2022

Poesia

Etxebarria Martinez

Miren

Larunbatak

2016

Prosa

Etxeberria Barandiaran

Garazi

Zurekin, baina zu gabe

2004

Poesia

Etxeberria Barandiaran

Garazi

Ahotsik gabeko deiadarra

2005

Poesia

Etxeberria Fernandez

Zuriñe

Barra ertzeko amets ezkutuak

2014

Prosa

Etxeberria Otaegi

Maddi

Ispiluari begira

2014

Poesia

Etxeberria Varela

Ane

Ez

2018

Prosa

Etxeberria Yoldi

Naiara

Badajoztik edonora

1994

Prosa

Etxegia Eizagirre

Saioa

Ilargia itsaspean

2016

Poesia

Etxezarraga Ziarrusta

Irantzu

Arbasoen ahotan

1991

Prosa

Etxezarreta Etxarri

Enekoitz

Nire baitakoa zara

1999

Poesia

Euzkitze

Aner

Besotik nork heldu

2020

Prosa

Ezeiza Ramos

Ainhoa

Idazle proiektu baten aburuak

1989

Prosa

Ezkiaga Iparragirre

Amaia

Heriotz Andereak zuria du laket

1990

Prosa

Fagundez Osa
Larraitz
		

Motoredun latorrizko auto gorri
txikia

2013

Prosa

Fernández de Larrinoa
Ibarbia

Odolkiak ordainetan

2021

Prosa

Oihana

Fernández de Ocáriz Irureta Irati

Bizkarroiak

2022

Poesia

Fernández de Pinedo
Irastorza

Aratz

Maitasuna, sua

2017

Prosa

Fernández de Pinedo
Irastorza

Aratz

Zoriaren show-a

2018

Prosa

Fernández de Pinedo
Irastorza

Aratz

Tissuitera

2020

Poesia

Fernandez Jauregi

Ander

Bakardadearen miseria

1999

Prosa

Fernandez San Martin

Jon

Fefe

2003

Prosa
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Fernandez San Martin

Jon

Spaghetti bihurriak tomatetan

2004

Prosa

Fernandez San Martin

Jon

Heriotzari ongietorria

2004

Poesia

Ferreiro Villaluenga

Daniel

Zakurra

1998

Prosa

Ferreiro Villaluenga

Daniel

Maite Bengoetxea begira zegoen

2000

Prosa

Franko Sudupe

Jaione

Zerutar inperioaren zedean

1988

Prosa

Gabiria Mauleon

Maitane

Aitona

2003

Poesia

Galarraga Aiestaran

Patxi

Oihartzun eta tenk

1989

Poesia

Galarraga Aiestaran

Patxi

Taiga eta Zorrilla

1989

Poesia

Galarraga Aiestaran

Patxi

Une hartan... eta orain

1990

Poesia

Galarraga Bastida

Amaia

Irribarre bat

2011

Prosa

Galdos Arrondo

Olaia

Agurraren lezioa

1994

Prosa

Galparsoro Sarriegi

Ainhoa

Pailazoak irrifarra galdu du!

1992

Prosa

Ganboa Sosa

Lohitzune

New York amestua

2011

Prosa

Ganzarain Etxaniz

Xabier

Ziutate postmoderno historiagabea

1992

Prosa

Garatea Zaballa

Karmele

Itsasoko uraren gorabeherak bezala

2014

Prosa

Garatea Zaballa

Karmele

Ordua da

2015

Prosa

Garcia Aretxabaleta

Alexander

Fraileen arteko kontuak

1996

Prosa

García Berasategi

M. Jesus

In memoriam

1992

Poesia

Garcia Cengotitabengoa

Blanca

Route 66

2007

Prosa

Garcia Cengotitabengoa

Blanca

Labirinto biluzia

2008

Prosa

Irri beltzak ez du irri izena ere
merezi

2008

Prosa

Garcia Cengotitabengoa
Blanca
		
Garcia Cengotitabengoa

Blanca

Mermelada gorriko opil beltza

2008

Prosa

Garcia Cengotitabengoa

Blanca

Gereziaren zukua

2008

Poesia

Garcia Cengotitabengoa

Blanca

Garcia Cengotitabengoa
Blanca
		

… bals

2008

Poesia

Olatuek kartzelaturik daroaten
olerkia

2009

Poesia

Garcia Cengotitabengoa

Blanca

SMS-ak

2010

Poesia

Garcia Cengotitabengoa

Blanca

Gogoan

2010

Poesia

Garcia de Cortazar

Miren

Hutsune eta itxaropen

1987

Prosa

Garcia de Kortazar
Agirrezabal

Jon Ander

Azken etapa

1992

Prosa
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Garcia Lopez

Ane

Azken egunsentia

2010

Prosa

Garcia Lopez

Ane

Tabernaren bestaldetik

2010

Poesia

Garcia Lopez

Ane

Hondarrezko gutunak

2011

Poesia

García Rodríguez

Ane

Xuxurlak

2022

Poesia

Garmendia Arratibel

Lierni

Begi urdineko begirada

2010

Prosa

Garmendia Eguskiza

Iratxe

Altxorrik preziatuena

2017

Prosa

Garmendia Eguskiza

Iratxe

Malko bat itsaso zabalean

2018

Prosa

Garmendia Etxabe

Jaione

Markel

1986

Prosa

Garmendia Irizar

Maddi

Bakarrik

1996

Prosa

Garmendia Irizar

Maddi

Sei Puntako Izarra

1998

Prosa

Garmendia Irizar

Maddi

Txantxangorriaren Kantua

1998

Prosa

Garmendia Irizar

Maddi

Laztana

1999

Prosa

Garmendia Munduate

Larraitz

Amodioaren garapena

1992

Poesia

Gaztelumendi Beristain

Lur

Askatasun hegoak

2016

Poesia

Gaztelumendi Beristain

Lur

Kristal Lodiaren beste aldean

2016

Prosa

Gerekiz Uriarte

Naia

Bizitza

2017

Poesia

Gezala Ortiz

Amaia

Zorionaren patua

2004

Poesia

Gil Kortabarria

Nerea

Ilunabarreko hitzak

2012

Prosa

Gil Munarriz

Jorge

Izarren izenean

1997

Prosa

Gil Munarriz

Jorge

Heriotzak Ez Zekiena

1998

Poesia

Gil Munarriz

Jorge

Metro

1999

Poesia

Goenaga Jauregi

Jon

Gertaera arraroak

1991

Prosa

Goia Imaz

Garazi

Amodioaren pasioa

1996

Prosa

Goikoetxea Asurabarrena

Ekaitz

Gauaren Ilunduran

1998

Poesia

Goikoetxea Asurabarrena

Irati

Asko maite duenak asko sufritzen du

1999

Poesia

Goikoetxea Asurabarrena

Irati

Koloreak, bizitzaren arima

2000

Poesia

Goikoetxea Gezuraga

Josu

Frenopatiko triste eta eroa

1991

Poesia

Goikoetxea Gezuraga

Josu

Azken fotogramak

1992

Poesia

Goikoetxea Zabaleta

Idoia

Björkeport maldizioa

1999

Prosa

Goitia Artetxe

Libe

Olatuen antzera

2019

Poesia

Goitia Pastor

Leire

Galdutako bihotzaren bila

1989

Prosa

Gojenola Urrutia

Ainhoa

Faltan bota zaituela

2014

Prosa
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Gojenola Urrutia

Ainhoa

Azken hatsa

2015

Prosa

Gojenola Urrutia

Ainhoa

Homo hominis lupus

2017

Prosa

Gómez Alonso

June

Gaueko kronika bat

1997

Prosa

Gondat Unzalu

Nora

Ezjakin baten pentsamenduak

2018

Poesia

González Castillo

Ane

1937

2019

Poesia

González García

Kristina

Errugabea

1998

Prosa

Gonzalez Montero

Claudia

Betiko maitasuna

2000

Prosa

Gorostizu Mujika

Ainara

Leticia

1997

Prosa

Gorostizu Mujika

Ainara

Londresko Bluesik Ederrena

1998

Prosa

Gorostizu Mujika

Ainara

Gorroño Marsal
Helena
		

Baserritik

1999

Prosa

Ez nintzen horrelakoak egiten zituen
horietakoa

2018

Prosa

Gorrotxategi Azkune

Miren

Herio

1997

Poesia

Granda Souto

Markel

Erregearen erabaki jakintsua

2022

Prosa

Granizo Uribarrena

Idoia

Ez da posible

2016

Prosa

Gregorio Zabala

Lierni

Beste egun bat

2017

Prosa

Gullon Rodriguez

Gorka

Taxi gidaria

2007

Prosa

Guraya
Maddi
		

Korrika bizian amildegiratzen den
urpekaria

2021

Poesia

Gurrutxaga Uranga

Bi eguneko egunkaria

1986

Prosa

Amagoia

Gurrutxaga Zubimendi

Iñaki

Espaloia

1999

Prosa

Gutierrez Crespo

Patricia

Zoria jokoan

2016

Prosa

Hernando Ibero

Izar

Etxera itzulera

2011

Prosa

Herran Molinera

Jasone

Heriotza tunelaren amaieran

2012

Prosa

Herreros Perea

Saioa

Poemaz blai

2013

Poesia

Huerta Tejada

Irune

Euria

2019

Poesia

Hussein Hernandez

Nadin

Sehaska beltzean

2016

Prosa

Ibarguren Elosegui

Josu

Itsasoz beteriko mugetarantza

2016

Poesia

Ibargutxi Gisasola

Lierni

Holyhead en gertatu zena

1991

Prosa

Ibarluzea Santisteban

Olatz

Gizarte mamia

2003

Poesia

Ibarluzea Santisteban

Olatz

Une aproposa

2003

Poesia

Ibarluzea Santisteban

Olatz

Hutsa

2004

Poesia
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Ibarluzea Santisteban

Olatz

Jolasean

2005

Poesia

Ibarzabal Galarza

Katalin

Kristalaren bestaldetik

2013

Prosa

Idoiaga Mondragon

Nahia

Amets gorriak

2003

Prosa

Illaro Etxebarria

Arrate

Armairu kanpoko oihuak

2005

Poesia

Imaz Ganzarain

Itziar

Bizitzaren egia

1991

Prosa

Imaz Irastorza

Mikel

Fenixaren pabeiloia

1986

Prosa

Imaz Irastorza

Mikel

Montparnasse-ko usoak dira igaro

1989

Prosa

Imaz Irastorza

Mikel

Zentzu eta funts

1989

Poesia

Intxausti Ormazabal

Garbiñe

Heriotzaren magalean banengo

1989

Poesia

Iparragirre Albisu

Peru

Heriotza(k)

2014

Poesia

Iragorri Litago
Leire
		

Infernua, konfiantza, mirariak,
denbora eta faltan

2014

Poesia

Iraola Goiburu

Jon

Ixiltasunaren bakardadean

2004

Prosa

Iraola Goiburu

Jon

Poltsikoan aurkitutako poemak

2006

Poesia

Iraragorri Herrera

Ainara

Itsasbehera

2018

Prosa

Irastorza Landa

Nerea

Musutruk

2009

Prosa

Irastorza Otamendi

Amaia

Hutsuneak

2018

Poesia

Irastorza Ugalde

Beñat

Old town

2009

Prosa

Irastorza Ugalde

Beñat

Moonlight sonata

2010

Prosa

Iribarren Aristizabal

Ibon

Romeo eta Julio

1992

Prosa

Iribarren Aristizabal

Ibon

Iribarren Aristizabal
Ibon
		

Erretratua

1993

Prosa

Okerreko gaua aukeratu nuen
maitemintzeko

1993

Poesia

Irigoien Kortabitarte

Maddalen

Eguzkirik ederrenaren negu usaina

2014

Prosa

Irigoyen Iriondo

Olaia

Bi mundu bakarrean

2012

Prosa

Iruguenpagate Arrieta

Nagore

Noranzko zuzenean

2020

Prosa

Iruretagoiena
Agirrezabalaga

Iñigo

Behin betiko

1993

Poesia

Iruretagoiena
Agirrezabalaga

Iñigo

Bizi baihaiz

1993

Poesia

Metalezko zuhaitzak belaze
berdeetan

1994

Poesia

Iruretagoiena
Iñigo
Agirrezabalaga		
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Amodioaren frentean hildako azken
soldaduari

1995

Poesia

Iturbe Epelde

Julene

Otsaila

2017

Poesia

Iturbe Orbegozo

Nahia

Beirazko esfera

2021

Prosa

Iturbe Orbegozo

Nahia

Atomo metafisikoak

2022

Prosa

Iturriaga Zugaza-Artaza

Unai

Gaua eta zu

1992

Poesia

Iturriarte Basterretxea

Ane

Ezezagunak

2015

Prosa

Iturriotz Etxaniz

Amaia

Pantailak itzali du

2008

Poesia

Iturriotz Etxaniz

Amaia

Estu-estu

2009

Prosa

Iturriotz Etxaniz

Amaia

Hiru

2009

Prosa

Iturriotz Etxaniz

Amaia

Musu bat

2009

Poesia

Iturriotz Etxaniz

Amaia

Lau urte baino gehiagoz

2009

Poesia

Iturriotz Etxaniz

Amaia

Itsasoa Berlinen

2010

Prosa

Iza Totorika

Ibon

Zaparrada lehorra

1991

Prosa

Izagirre Egiguren

Mikel

REM

2016

Prosa

Jainaga Larrinaga

Zihara

Nori

2010

Poesia

Jaka Irizar

Oihane

Itsasoratutako malkoak. Hitz izoztua

2002

Poesia

Jauregi Aizpurua

Leire

Ez naiz ezer

2002

Poesia

Jauregi Larrañaga

Aitor

Ahotik ere ihes egiten dun

1989

Poesia

Jauregi Serrano

Maite

Audrey

2008

Prosa

Jauregi Unanue

Irati

Xakea

2016

Prosa

Jauregizuria Lopez

Maider

Zu ez zaudenean

1990

Prosa

Jimenez Goñi

Ainhoa

Ez dut astirik

2005

Poesia

Kano Ormazabal

Nagore

Emagalduak deitzen gaituzten horiei

1990

Prosa

Kareaga Plaza

Paula

Katisha dut izena

2019

Prosa

Kastañares Etxezarreta

Asier

Itsasoak daki

1989

Poesia

Kortabarria Larrea

Martin

Odol

2014

Poesia

Labandibar Arbelaitz

Goiatz

Ipar izarra

2002

Prosa

Lago Iturriaga

Peio

Lepoaren puntatik

2020

Poesia

Laka Arozena

Amaia

Zuhaitza

2001

Poesia

Landa Eiguren

Mikele

Lurretik altxatu gabe

2013

Poesia

Landabidea Urresti

Xabier

Sua

1997

Poesia
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Larrabide Elexpuru

Leire

Opari misteriotsua

1995

Prosa

Larrabide Fuldain

Jon

Gaberako aterpea

2015

Prosa

Larrañaga Etxeberria

Irati

Lagunak

2022

Prosa

Larrañaga Ormazabal

Ane

Alaba galdua

1996

Prosa

Larrañaga Ormazabal

Ane

Laura

1997

Prosa

Larrañaga Zabaleta

Oihana

Zugatik

1995

Prosa

Larrarte Otegi

Miren

Panpina bat besterik ez

1989

Prosa

Lartzaguren Cardaba

Irail

Elurraren justizia

2019

Prosa

Larzabal Aperribay

Mikel

Hamaika aldeko prisma

2009

Prosa

Lázaro van Spijk

Imke

Inperfekzioaren perfekzioa

2022

Prosa

Lazkano Orbegozo

Aitzpea

Eguzkiak begiratu eta irri

1989

Prosa

Leanizbarrutia Alonso

Garazi

Patuaren zoria

2012

Prosa

Legarreta Gorroño

Jon Haitz

Gizateriaren urratsak

2001

Prosa

Leiaristi Guenaga

Amaia

Ihes betea zilegi balitz

1988

Prosa

Lekue Arriola

Haitz

Neure txokotik

2006

Prosa

Lekuona

Maitane

Bakardadea

2017

Prosa

Lekuona Artola

Eneko

Askatasunaren bila

2001

Prosa

Leturia Delgrade

Itziar

Amets zapuztuen mundua

2006

Poesia

Leturia Iurrita

Iñaki

Genesi

1987

Prosa

Lezama Escribano

Ane

Heriotzaren hurre ngo geltokia

2014

Prosa

Lizardi Ituarte

Aitor

Athlas bezala

2010

Prosa

Lizaso Lopetegi

Estibaliz

Galdutako denboren zertzeladak

2002

Prosa

Lizaso Urrutia

Maider

Zu eta ni zigarroa medio

1991

Prosa

Lizeaga Indart

Iker

Amets

2009

Poesia

Llanos Calviño

Maren

Ilargi argiak

2020

Prosa

Llona Ormaetxe

Idoia

Gizonak egin eta apurtu zuena

1987

Prosa

Loidi Garitano

Ane

Infernu berotik

1987

Poesia

Longarte Arriola

Maria

Fiat voluntas tua

1992

Prosa

Lopetegi De la Granja
Ekhi
		

Garai bateko hondarrezko erloju
goibela...

1999

Poesia

Lopez Agirreurreta

Nora

Ez zaitez gelditu

2019

Prosa

Lopez Agirreurreta

Nora

Azken malkoa

2020

Prosa
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López Ederra

Lorea

Nerabezaroa

2017

Poesia

Lopez Lasa

OIhane

Egunon printzesa

2014

Prosa

Lopez Lasa

Oihane

Gaubelarena

2015

Poesia

Madariaga Intxaurraga

Maialen

Negar artean baina bai

2012

Prosa

Madariaga Intxaurraga

Maialen

Oroitzapenaren azken geltokia

2013

Prosa

Madina Milikua

Txomin

Faroko zoroa

2000

Prosa

Madina Ugartemendia

Mikel

Ezetza

1990

Poesia

Maio Manterola

Iker

Bizkorraren zoritxarra

2020

Prosa

Maiztegi Landa

Haize

Bizitza txuri beltzean

2000

Prosa

Majuelo Itoiz

Irati

Hiria antzoki

2011

Poesia

Makazaga Eraña

Nerea

Ilunbeko Neska Txikia Eta Hegoak

1998

Poesia

Makazaga Eraña

Nerea

Kolorezko bideak

1999

Poesia

Malagon Zaldua

Ana

Beleak kontatzen

1994

Prosa

Malagon Zaldua

Ana

Beti mugan, zerbait ulertu nahian

1996

Prosa

Malagón Zaldua

Ana

Maitasunaren beste definizioa

1995

Prosa

Mancisidor Iztueta

Mikel

Askatasun bila

2007

Prosa

Mancisidor Iztueta

Mikel

Beti berdin

2007

Poesia

Mancisidor Iztueta

Mikel

Zure zain nago

2008

Poesia

Mancisidor Iztueta
Mikel
		

Nork asmatu zuen berotegi
efektuaren ipuina?

2008

Poesia

Mancisidor Iztueta

Patuaren morroi

2008

Prosa

Mancisidor Iztueta
Mikel
		

Igande arratsaldetako paseoan
paPérezko hegazkinetan

2009

Prosa

Mancisidor Iztueta

Beranduegi zen nabigatzera irteteko

2009

Poesia

Mikel

Mikel

Mancisidor Iztueta

Mikel

Ezabatu ezin den iragana

2006

Prosa

Mañeru Igoa

Irati

Mundu hobe baten bila

2003

Prosa

Manterola Arostegi

Nere

Bizitzeko arrazoia

1991

Prosa

Mantxola Urrate

Manex

Orri bati konfesioak

2005

Poesia

Martiartu Aiestaran

Olatz

Soka gainean

2017

Poesia

Martiartu Ayestaran

Olatz

Maite nau

2015

Poesia

Martiartu Ayestaran

Olatz

Kaiolarena zen enara

2016

Poesia

Martin

Ekaitz

Itsasarteko amesgaiztoa

2019

Prosa
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Martin Pérez

Ekaitz

Boterearen dantza amaigabea

2021

Poesia

Martin Iriondo

Amaia

Txori bati begira

2000

Poesia

Martinez Martinez

Josu

Bihotz urdinak kale grisetan

2004

Poesia

Martinez Martinez

Josu

Barrrutik itxitako ateak

2004

Poesia

Martinez Zabalegi

David

Zerurako bide bi

1999

Prosa

Matxain Iztueta

Kepa

Simon

2009

Prosa

Melgosa Ecenarro

Leire

Ilargiaren melodia

2013

Prosa

Mendia Usabiaga

Saioa

Denboraren ganbara

1994

Prosa

Mendibil Artetxe

Ainhoa

Itsas eraso gaiztoa

2004

Poesia

Mendibil Artetxe

Maddi

Beranduegi, kabroia!

2013

Prosa

Mendiburu Bravo

Nerea

Behingoz

2016

Prosa

Mendieta Lasarte

Arantxa

Akatsa

1988

Prosa

Mendieta Lasarte

Arantxa

Autobeldurtze prozesua

1989

Prosa

Mendieta Lasarte

Arantxa

Azken gogoetak

1990

Prosa

Mendikute Zulaika

Maitane

Itsu zulora

2000

Prosa

Mendiola Olazar

Julene

Egon ezinaren menpe

2006

Poesia

Mendiolha Agirre
Aitzol
		

Oficialdegui-k orhoitt ükhenen dü
Santi Unzueta “vasco”-a

1991

Prosa

Mendizabal Alberdi

Ilberri gauetan...

2002

Prosa

Maite

Mendizabal Diaz

Alain

Buruhauste onuragarriak

2015

Poesia

Michelena Rivero

Iraide

Pieza galdua

2022

Poesia

Miret Atxikallende

Iker

Bizitza berri bat

2011

Prosa

Mitxelena Albisu

Inge

Kutxa zahar baten istorioa

1986

Prosa

Mitxelena Albisu

Inge

Ander

1988

Prosa

Mitxelena Larreta

Olatz

Negar malkoetan bihotza

2004

Prosa

Mitxelena Larreta

Olatz

Mitxelena Larreta
Olatz
		

Munduaren koadroa

2004

Poesia

Esne berotan biguntzen diren gaileta
lehorrak

2005

Prosa

Mitxelena Larreta

Olatz

Oinetatik dario erraien mintzoa

2005

Poesia

Mitxelena Larreta

Olatz

Nire lehen egunerokoa

2006

Poesia

Miyet Oyarzabal

Uxue

Benetako maitasuna

2015

Prosa

Moreiro Cantalapiedra

Raquel

Soriako botijoa

2004

Prosa
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Mugarza Etxabe

Eider

Ohe azpiko munstroa

2022

Prosa

Mugarza Markina

Garazi

Txaro

2011

Prosa

Izenburu bat zapi bateko bizimodu
klasikoen nahaste batentzat

2012

Prosa

Mugarza Markina
Garazi
		
Mugarza Markina

Garazi

Ameliaren lepokoa

2013

Prosa

Muguruza Sarasua

Lorea

Musika baino pista hoberik non?

1999

Prosa

Muguruza Sarasua

Saioa

Udazkeneko bakardadea

1991

Poesia

Muniozguren Alonso

Unax

Ilargiaren eskuetan

2021

Prosa

Muñoa Arrigain

Karmele

Ametsondoa eta gero

1994

Poesia

Muñoa Errasti

Ion

Bizitza amets; eta zu?

2001

Poesia

Muñoa Errasti

Ion

Orainaren hitza da geroa

2003

Poesia

Murua Salsamendi

Irati

Koaderno orlegia

2007

Prosa

Murua Salsamendi

Irati

Beltzez zizelkatutako hitzak

2008

Prosa

Murua Sarriegi

Maddi

Urte zahar / Urte berri

2006

Poesia

Murua Sarriegi

Maddi

Iluntasunaren argitan iratzarri ezinik 2008

Poesia

Muruaga Lejona
Ainhoa
		

Superbizipenaren burruka
ikaragarria

1990

Prosa

Narbarte Hernandez

Amelia

2007

Prosa

Loteria tokatu izan balitzaigu, orain
Bahametan geunden

2008

Prosa

Josu

Narbarte Hernandez
Josu
		
Narbarte Hernandez

Josu

Canzone triste

2009

Prosa

Negeruela Izagirre

Ainhoa

Maitasun poesia

1992

Poesia

Niembro Vivanco

Olatz

573 Km.

2010

Prosa

Odriozola Madinabeitia

Uxue

Sentipen gatzituak

2009

Poesia

Oiarbide Aldasoro

Asier

Amodio gorrotagarria

1988

Poesia

Oiarbide Aldasoro

Asier

Premio santu hura

1988

Poesia

Oiarzabal Santiso
Alaitz
		

Arkakuso baten isla zapata
dendetako beirateetan

2008

Prosa

Oiarzabal Santiso

Antipodetako bikia

2004

Prosa

Izarne

Oiarzabal Santiso

Izarne

Batrachus

2005

Prosa

Oiarzabal Santiso

Izarne

Esnatzean ez zegoen “ZZZ”-rik

2005

Prosa

Olabarri Aldape

Iñigo

Orbaindu gabeko zauriak

1988

Poesia

Olaizola Gabirondo

Jurgi

Gaztelua

1996

Prosa
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Olaizola Gabirondo

Kati

Xabi eta Fermin

2001

Prosa

Olaizola Gabirondo

Kati

Merituak

2002

Prosa

Olarra Allika
Gotzone
		

Poema sozialen artean amodiozkoren 1986
bat

Poesia

Olaskoaga Bereziartua

Naiara

Ume baten bizia nire eskuetan

1994

Prosa

Olaskoaga Bereziartua

Naiara

Zoriona, maitasuna

1996

Prosa

Olasolo Igarza

Klaudia

Izarren sorrera

2019

Prosa

Olazabal Elorza

Arantzazu

Garaia

1986

Poesia

Olazabal Loyola

Maialen

Gomuten gurpilean biraka

2005

Poesia

Oleaga Goikolea

Garoa

Besarkatuta

2022

Prosa

Omaetxebarria Landa

Maddalen

Fikzio konpartitua

2016

Poesia

Ondaro Mallea

Lurdes

Botetako sugandilak

2013

Prosa

Ondaro Mallea

Lurdes

Hegan

2015

Poesia

Ondartza Padierna
Iker
		

Amodiozko hiru poema eta kanta
etsi bat

2016

Poesia

Oregi Belaustegi

Gau zoro bat besterik ez!

2009

Prosa

Irati

Oregi Belaustegi

Irati

Ametsen gurpilean

2010

Prosa

Oregi Belaustegi

Irati

Gaueko printzesa

2010

Poesia

Oregi Belaustegi

Irati

Mens sana in populo sano

2011

Prosa

Ormaetxe Paskual

Manez

Iturria

2016

Prosa

Ormaetxea Irleta

Amaia

Familia baten beharra

1987

Prosa

Ormaetxea Irleta

Amaia

Iraganarekin topo egitean

1989

Prosa

Ormaetxea Irleta

Amaia

Maitasun gorrotatua

1989

Poesia

Ormazabal Villanueva

Peio

Bakardadea helburu

2010

Prosa

Ormazabal Villanueva

Txaber

Errutina zara

2012

Poesia

Oronoz Antxordoki

Belen

Plisti plasta

1990

Poesia

Ortiz Perez

Irene

Ez dago zer begiratu

2011

Prosa

Oses Saiz

Maria

Gorroto nuen poesia

2017

Poesia

Osinaga Ona

Leire

Non ote da itxaropena?

2005

Poesia

Otaduy Zubizarreta

Juan Pedro

Iraganetik datorren ekaitza

1994

Prosa

Oskoz Egiguren

Irati

Aukeratzen ez diren bidaiak

2021

Poesia

Oskoz Egiguren

Irati

Bazuzi, txikixko

2022

Poesia
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Padron Plazaola

Araiz

Denborak ez du dena sendatzen

1991

Poesia

Padrón Plazaola

J. Luis

Ilargi gabeko kalea

1987

Poesia

Padrón Plazaola

Araiz

Pago zaharraren azken arnasa

1993

Poesia

Paia Ruiz

Alfredo

Oroitzapenak

1999

Poesia

Paia Ruiz

Itxaso
Amaia

Ez dut esnatu nahi

2003

Poesia

Paia Ruiz

Itxaso
Amaia

Amets minez

2005

Poesia

Paia Ruiz

Itxaso
Amaia

Agirre Asteasukoa

2006

Prosa

Paia Ruiz

Xabier

Tontoarena

1997

Poesia

Paia Ruiz

Xabier

Dakitenek Jakingo Balute

1998

Poesia

Paia Ruiz

Xabier

Lau bekatu hilezkor

1999

Poesia

Paia Ruiz

Xabier

Agur laztana

2000

Poesia

Panizo Saiez de Maturana

Amaia

Luis XIII.ari, xake

2000

Prosa

Paredes García

Izaro

Galaxiaren erdigunera bidaia

2022

Prosa

Peña Mallona
Araitz
		

Urak eta haizeak dakartzaten
gutunak

2015

Prosa

Perez de Mendiola
Etxezarraga

Bakarrizketa

2004

Poesia

Xabier

Perez Martinez

Eider

Ilunabarreko kantua

2010

Poesia

Perez Martinez

Eider

Zoramena ez bada

2012

Poesia

Perez Mujika

Iñigo

Ahantzi

2012

Prosa

Perez Mujika

Iñigo

Kate motzean

2013

Poesia

Perez Mujika

Iñigo

Aljebra

2014

Poesia

Perez Mujika

Iñigo

Orro eta Ulu

2015

Poesia

Perez Mujika

Uxue

Bidean

2019

Poesia

Perez Mujika

Uxue

Loredien maitalea

2021

Poesia

Peruarena Ansa

Mikel

20 eta 12

1995

Poesia

Pikaza Irigoien

Nora

Zentzugabeko paktua

1986

Prosa

Puente

Amaiur

Itsualdia

2020

Prosa

Puy Sorondo

Maddi

Oroitzapenak

2015

Poesia

Quijano Cid

Mar

Munstroei ipuinak

2020

Prosa

232

ABIZENAK

IZENA

IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Quintana Martinez

Paloma

Beste mundua ezagutzen

2001

Prosa

Quintana Ordorika

Amaia

Zorte txarreko habil Martiontxo

2006

Prosa

Ramos Etxeandia

Irati

Udaberria heldu arte

2016

Poesia

Ramos Etxeandia

Irati

Elurretan

2016

Prosa

Redondo Pares

Laura

Gau hartan... iluntasunean

1989

Prosa

Rementeria Larruzea

Jon

Bizitza gogorra da

2002

Prosa

Revuelta Bustingorri

Inge

Itsaso

2016

Prosa

Ricon Santoyo

Irati

Idazmena

2013

Poesia

Ricon Santoyo

Irati

Tik-Tak

2014

Poesia

Ricon Santoyo

Irati

Bera

2015

Prosa

Ricon Santoyo

Irati

Requiescat in pace

2015

Poesia

Rios Bernaola

Itziar

Amets gaiztoa

1987

Prosa

Rivera Cuevas
Leyre
		

Nire bizitzako mamuek zure izena
daukate

2021

Poesia

Rubio Iturria
Miren
		

Azazkalak jan nitueneko bost hondar
aleak

2002

Poesia

Rubio Iturria

Dr. Rose

2003

Prosa

Miren

Rubio Iturria

Miren

Kristalezko leihoak

2003

Poesia

Sagarna Mezo

Julene

Huts, min,. Urrun…

2004

Poesia

Salaberria Eguzkiza

Miren

Ilunabarreko kantu malenkoniatsua

1997

Prosa

Salaberria Eguzkiza

Miren

Aneren Kaiera

1998

Prosa

Salaberria Eguzkiza

Miren

Hogei hilotz

1996

Prosa

Salaberria Eguzkiza

Miren

Eternitatearen Memorian

1998

Poesia

Saldias Torquemada

Aitziber

Itxarongo dizut

2007

Poesia

Salinas Elosegi

Aitziber

Ibai baten esamesak

1992

Prosa

Salinas Elosegi

Aitziber

Mercedesdunaren seme ez zena

1993

Prosa

Sánchez Azcarate

Izaro

Jakin-mina

2021

Poesia

Maitasuna eta fidelitatea; egon
litekeen binomiorik arriskutsuena

2003

Prosa

Sanchez Rabadan
Sandra
		
Sansinenea Aizpurua

Ainhoa

Heriotzaren oihua

1990

Prosa

Santiago Arizaga

Mikel

Hosto bat bailitzan

1989

Prosa

Santiago Garabieta

Maite

Harriko Harritxu

2012

Poesia
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Sarasua Oliden

Maialen

Azken itsas bidaia

2001

Poesia

Sarobe Txopeitia

Leire

Beharrezkoa

1990

Prosa

Sarriegi Galparsoro

Aitor

Galeperrak espazioan

1991

Poesia

Sarriegi Galparsoro

Aitor

Horizontea

1991

Poesia

Sarriegi Galparsoro

Aitor

luis XIII.ari, xake

1993

Poesia

Sarriegi Gorrotxategi

Nerea

Ilusioaren zepoan

2007

Prosa

Sarriugarte Lasarte

Aingeru

Sineskeriaren egutegia

2000

Prosa

Seijo Diez

Irati

Areago pago uluak baino

2010

Prosa

Senar Usandizaga

Xuban

Hesitik haratago

2021

Prosa

Setien Arrue

Julen

MMS eta hiruretatik ilargia

2005

Poesia

Silva Larrea

June

Oiloaren kukurrukua

2019

Prosa

Sudupe Rodriguez

Maider

Azken agurra

1995

Prosa

Telletxea Agirre

Olatz

Zer egin ez dakiela

2002

Poesia

Telletxea Martiarena

Leire

Ulertu ezinean

2004

Prosa

Timoteo Delgado

Ander

Urruneko oroitzapenak

2002

Prosa

Tolosa Eizagirre

Egoitz

Gatibuari Kantua

1998

Poesia

Torres Renedo

Xabier

Nahitaez

1991

Prosa

Txakartegi Alvarez

Lore

Hiru aurpegiko txanpona

2017

Prosa

Ugalde Pikabea

Garazi

Malko gaziak

2004

Prosa

Ugalde Pikabea

Iraitz

Arratseko hodei gorriak

2007

Prosa

Ugalde Pikabea

Iraitz

Ganbararen itzaletik

2008

Prosa

Ugalde Pikabea

Iraitz

Adio

2008

Prosa

Ugalde Pikabea

Iraitz

Toxikoa, ia beltza

2008

Poesia

Ugalde Pikabea

Iraitz

Errepide bazterreko izotza

2009

Prosa

Ugalde Pikabea

Iraitz

Balantzaren aurka

2009

Poesia

Ugalde Pikabea

June

Askatasun egarriz

2012

Prosa

Ugalde Pikabea

June

Urak papera nola

2014

Prosa

Ugarte Irizar

Itziar

Kanposantu urdinean ihesi

2011

Poesia

Ugarte Irizar

Itziar

Gogoeten susmoak, taupadak

2012

Poesia

Ugarte Irizar

Itziar

Elegunetako sugandilak

2013

Prosa

Ugarte Irizar

Itziar

Katebegiak

2013

Poesia

Ugarte Zubizarreta

Larraitz

Teilen auzipean

1994

Poesia
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Ugarteburu Perez

Ane

Zure begietara begiratzean

2013

Prosa

Ugarteburu Plazaola

Ainhoa

Askatasun taupada

2001

Prosa

Unanue Arrunbarrena

Goiuri

Ipuin bat ordubetean

2010

Prosa

Unanue Mañoso

Adriana

Idazmakina baten azken tangoa

2011

Prosa

Uranga Barro

Mikel

Nocte

2002

Prosa

Urbieta Lejardi

Jone

Txomin

2018

Prosa

Urbieta Lejardi

Jone

Barkaidazu

2019

Prosa

Urbieta Lejardi

Jone

Beste behin

2020

Prosa

Urbizu Uribe

Nagore

Itsaso amaigabe hartan

1987

Prosa

Urbizu Uribe

Nagore

5B: bizitza beltz bat beltzen bizitza

1988

Prosa

Urbizu Uribe

Nagore

Argi bi

1988

Poesia

Urbizu Uribe

Nagore

Jostailu berria

1990

Prosa

Urdangarin Larrea

Garazi

Ordulariko orratzak

2019

Prosa

Urdangarin Larrea

Garazi

Enara

2020

Poesia

Uriarte Gil

Maite

Noraezean

2000

Poesia

Uriarte Gil

Maite

Sua sutan

2001

Poesia

Uriarte Gil

Maite

Ihesean

2002

Poesia

Uribe-Etxeberria Atxurra

Sara

Kaiola beltza

2022

Poesia

Uribesalgo Muñoz

Irati

2019ko otsailaren 23a

2015

Prosa

Uribesalgo Urizar

Larraitz

Askatasunaren negarra

1993

Prosa

Uriona Perez de San
Roman

Iera

Hegaz

2006

Prosa

Urkia Azurmendi

Olatz

Saminaren gatibu

2004

Prosa

Urkia Garmendia

Larraitz

Errege etzana

1992

Prosa

Urkiola Iriondo

Ainhoa

Ametsen erretratuak

2012

Prosa

Urkiola Soraluze

Eider

Mugatutako gauak

2014

Prosa

Urkixo Gorostiaga

Haizea

Hegaka

2017

Poesia

Urkizu Mendiola

Jone

Addis Kiptum

1994

Prosa

Urkizu Mendiola

Jone

Ihesi

1995

Prosa

Urrengoetxea Uribarri

Kattalin

Zuretzako hitz ederrak

2019

Prosa

Urrestilla Urizabal

Jon

Ostiral gau bat

1992

Prosa

Urrestizala Arenaza

Nerea

Oroitzapena

2014

Prosa
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Urrutia Urteaga

Maite

Noraezean

1998

Prosa

Urrutikoetxea Vacas

Urtzi

Zerutik maiteari

1992

Poesia

Urrutikoetxea Vacas

Urtzi

Behin heldu hintzen

1993

Poesia

Urrutikoetxea Vacas

Urtzi

Amodio poema bat -gehiago-

1994

Poesia

Urrutikoetxea Vacas

Urtzi

Argazki horiztatuak

1994

Poesia

Urrutikoetxea Vacas

Urtzi

Abazuzien pien

1995

Poesia

Urtaran Bilbao

Naia

Heriotza Gorria

2021

Prosa

Urtaran Bilbao

Naia

Izar-euria

2022

Prosa

Urteaga Garmendia

Gemma

Zure alboan

2011

Poesia

Urteaga Garmendia

Gemma

Arkatzetik errealitatera

2013

Poesia

Urzelai Izagirre

Gorka

Bizitzaren gurpilean

1990

Poesia

Valles Albisu

Nagore

Infernutik zerura

2008

Poesia

Valverde Costa

Txomin

240 segundo

2021

Prosa

Vargas Nieto

Leire

Ez dut gosea ezagutzen

2020

Poesia

Vidal Gonzalez

Ainhoa

Gutunak zuri beltzean

2011

Prosa

Vieco Ramos

Nerea

Erantzunen ebasleak

2003

Prosa

Villacián Crespo

Ander

Ez-lekuak

2021

Poesia

Villagran Arrastoa

Ane

Itzalarekin solasa

2013

Poesia

Villena Camarero

Unai

Bakardadearen itzaletan

1996

Poesia

Villena Camarero

Unai

Naturaren muga herdoilduak

1997

Poesia

Villena Camarero

Unai

Odola

1998

Prosa

Vivanco Ramirez

M Estibaliz

Mirandaren itzalpean

2004

Prosa

Vivanco Ramirez

Miren
Estibaliz

Yumeki Kobo

2005

Prosa

Vivanco Ramirez

Miren
Estibaliz

Beteluko adarbakoitzaren kantorea

2005

Poesia

Vivanco Ramirez

Miren
Estibaliz

Defuntu bat betikoz da

2006

Prosa

Vives Urbieta

Alaitz

Aretoaren izkin batean

1993

Prosa

Yurrebaso Pikaza

Iker

Ai! Bixente, Bixente

1995

Prosa

Yurrebaso Pikaza

Iker

Benta ilunetan da nire gogoa

1996

Prosa

Yurrita Senperena

Mireia

Zergatik?

2012

Prosa
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ABIZENAK

IZENA

IZENBURUA

URTEA

ARLOA

Zabala Basterretxea

Miren

Oroitzen al duzu?

1997

Prosa

Zabala Ormazabal

Idoia

Anbare Grisa

1998

Prosa

Zabala Segurola

Maider

Zeru goibeleko egunetan

2013

Prosa

Zabalegi Arrizubieta
Itziar
		

Alemaniarrak gurera etorri
zirenekoak

2012

Prosa

Zabaleta Ikatzeta

00:00 (hamabiak)

2020

Prosa

Orreaga

Zabaleta Umerez

Ester

Zaldi hegaduna

1986

Prosa

Zabaljauregi
Markuerkiaga

Matxalen

Horixe bakarrik

1996

Poesia

Zabaljauregi
Markuerkiaga

Matxalen

Bi bide

1997

Prosa

Zabalo Enparantza

Katrin
Naroa

Bi egun New Yorken

1989

Prosa

Zabalo Mateos

Maddi

Loreak udazkenean

2018

Prosa

Zabalo Mateos

Maddi

Plazeraz eta antzeko gauzez

2019

Poesia

Zabalo Mateos

Maddi

Agur, laztana

2019

Prosa

Zabalo Mateos

Maddi

Oroit nazazuen

2020

Prosa

Zabalo Mateos

Maddi

Tren bete itsaso

2020

Prosa

Zacharova
Sofia
		

XX. Mendeak zure ausardia
gainditzen duenean

2018

Prosa

Zalakain Ederra

Oskia

Zuretzat

2007

Prosa

Zalakain Ederra

Oskia

Anamnesis

2008

Prosa

Zalakain Ederra
Oskia
		

Urduritasuna ari du, eeta aterkia
ahaztu zait

2008

Poesia

Zaldua Barquin

Elisabet

Programa

2019

Prosa

Zeberio Feltrer

Leire

Zalantzen itsasoa

2020

Poesia

Zelaia Markuerkiaga

Oihane

Zurekin eta zu gabe

2004

Prosa

Zinkunegi Barandiaran

Izaro

Gezurrak janez argaldu

2007

Poesia

Zinkunegi Barandiaran

Izaro

Urrun izan arren

2008

Poesia

Zorita Arratibel

Yolanda

Goizeko euri artean

1990

Prosa

Zuazo Corral

Nagore

Hizkuntzari zerraldorik ez

1993

Prosa

Zuazo Uriarte

Jone

Ene auzoa

2003

Poesia

Zubeldia Aierbe

Estitxu

Bizi

1989

Prosa
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Zubeldia Iturralde

Aintzane

Oroitzapenetan galduta

2003

Prosa

Zubeldia Olasagasti

Irantzu

Doinu bat iluntasunea

2015

Prosa

Zubiate Garay-Yurrebaso

Aritz

Bariku bat

1993

Prosa

Zubiate Garay-Yurrebaso

Aritz

Not time for love

1994

Prosa

Zubillaga Zurutuza

Arrate

Alaitzen jakinmina

1989

Prosa

Zubiri Esnaola

Harkaitz

Begira nazazu

1995

Prosa

Zubizarreta Arano

Xabier

Gaueko izarra

2008

Prosa

Zubizarreta Iribecampos

Oihan

Udazkeneko ostera

2001

Poesia

Zubizarreta Iribekanpos

Oihan

Etsipenezko negarra

2000

Poesia

Zubizarreta Zuzuarregi

Ekain

Itsasenaren hegaldia

2008

Prosa

Zugasti Rodríguez

Maider

Gutun klandestinoa

2021

Prosa

Zuloaga Martinez
Nerea
		

Xirularen azken notak / Ez naiz
itzuliko

1987

Poesia

Zuloaga Martinez
Nerea
		

Zu zara nire bizitzaren arrazoi
bakarra

1987

Prosa

Zumarraga Azkarate

Eriz

Gazte pentsamenduak

1987

Poesia

Zumarraga Azkarate

Eriz

Ezezagun maite

1990

Poesia

Zurutuza Arin

Oier

Minbiziari

2001

Poesia

Zurutuza Arin

Oier

Gerra beti da oinaze

2002

Poesia

Zurutuza Arin

Oier

Zuri begira

2003

Poesia
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