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Duela milaka urte esku batek 
markak egin zituen buztinean, eta 
Gilgameshen atsekabea adierazi 
zuen. Duela hainbat mende, Bernart 
Etxeparek euskarari kantatu zion 
tintarekin paperean idatziz. Iaz, Gas-
teizko gazte batzuk ordenagailuaren 
aurrean eseri eta ipuinak idatzi zi-
tuzten. Funtsean, zirkunstantziak eta 
garaiak gorabehera, fenomeno bera: 
espiritua hegan ezintasun guztien 
gainetik.
Zalantza handiak izan ditut ipuin 
onenak aukeratzeko unean, batez 
ere “Lehen (eta azken) kronika” eta 
“Isiltasun burrunbatsua” izenekoen 
artean. Oso testu onak, biak ere. 
Azkenean, bai kasu honetan bai gai-
nerakoetan, erabaki egin behar, eta… 
zein gogorra den erabaki beharra!

bernardo atxaga

HITZAURREA



Argitaratzailea: Vitoria-Gasteizko Udala. 2017 urtea
Diseinua eta maketazioa: Sinbait creaciones
Inprenta: Gráficas Ulzama



Aitor Selegui Martija, 24 urte

Iragana
etorkizun





Hogeigarren pausurako eskatzen zuen nire gorputzak 
atsedena, biziegi abiatu bainaiz betiko moduan. Badirudi 
bihotzak eztanda egingo didala, gero eta sakonagoa den 
arnas hotsak hala pentsarazten dit, behinik behin. Ez daukat 
gelditzerik, ordea, inguruko isiltasunak behartzen nau etenik 
gabe jarraitzera. Ilun dago, oso ilun, eta haizeak dantzan 
darabiltza ia nire bururaino makurturik dauden zuhaitz 
zaharren adarrak. “Adinarekin kizkurtzen da bat” ez naiz 
aitona Migeli hori entzun gabea, eta arrazoia izango duela 
datorkit gogora, zaharrei entzun behar zaiela dioenak zerbait 
badakiela pentsatuz. Aholku asko eman izan dizkit Migelek, 
baina nik entzungor egin izan diet gehienei, eta hara noraino 
ekarri nauen nire pasotismoak, nire indiferentzia edo 
axolarik ezak.

Gero eta hurbilago dudala sumatzen dut, ia eskura nauela, 
baina burua altxatu, aurrera begiratu, eta ahalik eta azkarren 
eragiten diet bi zangoei. Bidea estua da, utzi ditut atzean 
dagoeneko zelai berde, heze, eta udazkeneko zuhaitz tristeak, 
hostorik ezean haizearen laguntzaz inoiz eskuratuko ez duten 
estalkiaren bila dabiltzan adar meheak. Hirian barneratu 
naiz, bertako argi eta jendearen joan etorriak despistatuko 
duen esperantza apurrean. Hiri zabalenak ere badauka bide 
esturik, ordea, eta hiri honek duen estuenetarikoa dela esango 
nuke hau, hala iruditzen zait niri behintzat. Baliteke penalti 
jaurtiketa egin behar duen jokalariari atea txikitzen zaion 
moduan estutu izana kaleok. Futbolaria izandakoa naiz, 
edo, hobeto esanda, futbolean aritua, ez aditua, eta badakit 
zer den penalti puntuari egitera zoazen azken gauza izango 
balitz bezala, beldurrez begiratzea. Orduko sasoiarekin ez 



ninduen hain eskura izango atzekoak, ala agian bai? Baliteke 
garai hartan atzetik datorkidana ere arinagoa izatea. Ez dakit 
denongan duen eragina izaten duen denborak berarengan 
ere. Inoiz begietara zuzen begiratzerik lortu ez dudan arren, 
ezaguna zait bere aurpegia, makina bider aurrez ikusirikoa, 
eta ez dut sekula zimurren aztarnarik topatu bere masail 
mamitsuetan, ez kokots laburrean, ezta kopeta zabalean ere.

Hutsik daude kaleak, ez da bizitzarik ageri kale-argi zaharren 
argitan. Hala ere, ezin esan lasaitasunaren edo bakardadearen 
bila doan idazle gazteak topatu nahi lukeen isiltasunik entzun 
daitekeenik. Autoen soinua, edo zarata hobeki esanda, eta 
nondik datozen antzematea ezinezkoa den builaren batzuk 
han-hemenka. Atzean utzi ditut zenbait tabernetako argiak, 
baita ia astebururo hain gozo hartzen ninduten damen 
lantegia ere, bihotz formako argi gorri batek ataria argiztatzen 
diona. Hori diseinatzea erabaki zuenak ironia zorrotza behar 
zuela bururatu zait, hara doanak ez baitu bihotza beteko dion 
inoren laztanik nahi, ederkitxo dakit. Are gehiago, horra 
doanak etxean zain duenari bihotza apurtzen diola zenbait 
kasutan esango nuke, baita nirean ere, kontatuko banio, edo 
are okerrago, enteratuko balitz, eta ez daukat bikotekiderik. 
Beraz, bi zatitan hautsitako bihotzaren irudiak beharko luke, 
erdi bati itsatsirik zintzilik dagoen beste erdiarekin osaturiko 
irudia. Dena den, izango dut horretan pentsatzeko astirik, 
korrikan jarraitzeko ordua da orain, eta horretan darrait. 
Hala ere, zerbaitetan pentsatzeak, zerbait absurdua izanda 
ere, nekea arintzen didalako sentsazioa daukat. Mundua 
biraka doan neurrian ematen dizkiot hiri zahar honi birak, 
eta buruak berak ere jolas horretan murgildu nahi duela 



dirudi. Berak ere eskatzen dit jolasteko lizentzia, jolasean 
onartzearen ordainetan gorputzaren nekea arindu, edo 
eztanda unea atzeratuko balu moduan.

Amaigabea zirudien kalearen amaieraraino iritsi naizela 
adierazten dit letra larriz “AMNISTIA” idatzirik daukan 
horma garaiak. Filmetako ohiko irudia, ihesi doan 
pertsonaren nahigabearen mugarri, eta harrapari lanetan 
dabilenaren irabazi izanaren sentsazioak sentiarazten dion 
poza, nahiz eta oraindik ez den jokoa amaitu. Hala ere, ez naiz 
film gutxi ikusitakoa, eta ondotxo dakit goizegi dela oraindik 
harrapariak bereganatu nazan, gaur gaueko filma ez da hasi 
besterik egin. Pelikuletako logika horren pentsamenduak 
eraman nau ia horma ukitzeraino, pausu luzeen azkartasuna 
mantenduz, eta dena galdurik dirudienean hara non 
ikusi dudan hormaren eta ezkerretara daukadan eraikin 
zaharkituaren artean pasabide bat daukadala. Bi aldiz 
pentsatu gabe barneratu naiz bide estu eta ilunean.



Ez dut ezer ikusterik lortu, baina uste baino lehen egin 
ditut ehun metroak. Iritsi naiz azkenean gertakariaren leku 
zehatzera, eta orain bai, gorputzari inertziaz azken metroak 
egiten utzi ostean, gelditu egin naiz. Egun hartatik, segundo, 
minutu, ordu, egun, aste, hilabete eta urte asko pasatu diren 
arren, bertan dirau oraindik ere odolaren gorriak. Dagokidan 
posizioan nago, nahiz eta egun hartan ez zegokidan posizio 
horretan egotea, eta geroztik egunero madarikatu izan dudan 
honaino ailegatu izana. Hemen bai, ez da inongo zaratarik 
entzuten, itsaso barean segundoak kontatzen dituzten 
olatuen hotsak dira musika bakar. Geroztik amets gaiztotan 
hainbestetan agertu zaidan horma zuria dakusat aurrez 
aurre, natura alde daukadala jakin arren, ezin izan dute egun 
hartatik erori izan diren milaka euri tantek ere gorritasunaren 
gordintasuna ezabatu, ezin izan dute oroimenaren iluna 
garbitu, ezabaezinak baitira zenbait une oroimenaren 
arbelean.

Gaurko eta orduko iluntasuna berbera dira, baita isiltasuna 
ere, baina ederki gogoratzen dut elur zuria hiria estaltzen 
saiatzen ari zela une hartan, garai hartako hiri gris hura 
maindire zuri batez estali nahi zuela, edo, bestela esanda, 
kolorea eman nahi ziola bizi genuen egoera ilunari. Begiak itxi 
eta irudia datorkit gogora, irudien jarraipen bat, biok bakarrik 
ikusi genuen film beldurgarriaren zati hura, bi protagonistak 
aurrez aurre geunden, jokoan zegoena zer zen jakitun, nabaria 
baita zer den jokoan dagoena Oesteko filmetan pistoladunak 
eskuak dardarka elkarri begira daudenean. Gure kasuan ez 
zegoen inor begira ordea, ez zen bakeroen filmetan moduan 
hiria gelditu gure lehia ikusteko. Gainera, nabarmena zen 



zein izango zen zauritua, neu bainintzen eskuan pistola bat 
zeukan bakero bakarra, pistola bat, gure munduan zebilen 
“lagun”-en batek oparitutakoa, hari beste “lagun”-en batek 
oparitu izango ziona, eta hari beste “lagun”-en batek, ziur 
aski.

Nahiz eta une hartan sheriff onenaren punteria edukitzea 
antsiatuko nuen, egunero eskertu dut geroztik umetatik 
tiropitxoian, koadrilarekin joaten ginenean, zotzik gutxienak 
neuk bota izana, zorionez, daukadan pultsu txar honi esker 
egin bainion tiro izterrera, ez neuk hala nahi izan nuelako.

Begiak ireki, eta berriro ikusi dut hormaren gorritasuna, 
eta berriro galdetu neure buruari ea nola izan nintzen 
horretaraino iristeko kapaz. Baina kalearen beste ertzera 
begiratu, eta nahikoa izan dut eskurik esku dirua pasatu 
duenaren irribarrea ikustea ekintzaren zergatiaz oroitzeko, 
neurri batean, baita eskuaren gehiegizko dardara eta pultsu 
txarraren zergatiaz jabetzeko ere, tiropitxoietako balinak 
trukatuta daudela jakinekoa baita.

Anbulantziaren hotsa entzuten dut ez oso urrunean, eta ezker 
eskuin begiratzen aritu banaiz ere, ez dut inon ikusi ibilgailua, 
inoiz bizitzara itzularazi dezakeen arren, bat baino gehiago 
azken geltokira eraman dituen ibilgailu zaratatsua. Eskerrak 
eman behar nizkieke hala ere, bai ibilgailuari eta baita bera 
gau hartan gidatzen zuenari ere. Ni, aldiz, lagunik onenari 
tiroa jaurtitzeko gai izan nintzena, ez nintzen anbulantziari 
deitzeko kapaz izan. Konorterik gabe lurrean etzanda utzi 
nuen ene laguna, garai hartan ustez zegokidana patrikatik 
ostu eta kale ilunetako bakardadean galdu baino lehen.



Zorionez, armaren hotsa entzungo zuen bikotekideari 
amorantea zeukala nola esan ez zekielako lorik hartu ezinik 
buruari bueltaka zebilen gazte edo ez hain gazteren batek, 
edo egunero hamalau ordu lanean igaroz enpresa handi 
bat eraikitzera iritsi, eta lantegiko martxa eskasa zela eta, 
hogei langile kaleratu ez zitzan kalkuluak egiten ziharduen 
enpresaburu “ kapitalista, putaseme” hark. Edo, hilabete 
lehenago, bakarrik sentitu ez zedin, txakurtegitik hartutako 
zakurrak etxeko alfonbra erosi berria zikindu ez ziezaion, 
pijametan uhal eta guzti kalera irten berri zen gizonak 
ikusi, eta etxera korrika iritsi bezain laster deituko zion 
anbulantziari, agian. Batek daki, kontua da balizko pertsona 
horren abisuak salbatu zuela nire adiskidea.

Berriro ere begiak ireki ditut bihotza behar baino azkarrago 
nabarituz, nahiz eta badiren hamarren bat minutu korrika 
egiteari utzi diodala. Atzera begiratu gabe, bakarrik dagoela 
dakien eta bakardadea maite duen pertsonaren patxadaz, 
iluntasunak zailtzen didan arren, horren hurbil ikusten 
dudan porturantz abiatu naiz. Bertatik ikusten dut itsasoaren 
baretasuna, eta bere geldotasunak niri ere lasaitasuna 
dakarkidan sentsazioarekin arnasa hartu dut begiak itxirik, 
sakon.

Minutu luze batzuetan hondartzara begira egon ondoren, 
urrunera, ilunetan galdu zen gaztearen irudia dakusat. 
Bizitzak eskuetatik ihes egin dion, eta bizitzerik merezi 
ez duen burutazioak sorturiko etsipenarekin uretara bota 
du duela hamar minutu eskuratutako altxorra. Hainbeste 
desiratutako tesoroa nola hondoratzen den begira 
denboratxoa pasa ostean, erabakiaz damutu balitz bezala 



lasterka sartu da lehen aldiz hiriko karrikarik ilunenean 
probatzeko eskaini zioten amuaren bila, nahiz eta arrain 
honek, beste arrainek ez bezala, badakien amuari hozka 
egiteak, pixkana-pixkana heriotzera daramala.

Olatuek kontra egiten badiote ere, desio duena aurkitzen ez eta 
itsaso ilunean barneratzen doa, uraren hotzak zarpaildutako 
masailetan behera doazen tantek uretan marrazten duten 
bideari jarraika, itsasoaren iluntasunak nora eramango duen 
ideiarik gabe, baina eguzkirik ezean ortzi-mugarik ez dagoela 
ederki jakinik. Bi oinak ezkutatu zaizkio lehenik, beste bi 
pausu nahikoa izan dira belaunak, eta erabiliaren erabiliaz 
zula zula eginda dauden galtza motxak ere uretan gal 
daitezen. Gerrikoa eta nikia ere ezabatu zaizkio lau pausuren 
buruan, eta, azkenik, bere buruari sekula moztuko ez zuela 
hitz eman zion ilea ere ez da ageri nire begien aurrean.

Zenbait malko gaziren hozkirria sumatu dut ene masailetan, 
eta mutikoaren ondoratzeak filmaren azken eszena amiatutzat 
eman duela pentsaturik etxerantz abiatu naiz.

Lasterka egin berri dudan bidea alderantzizko noranzkoan 
egiteak etxeraino eramango nau, baina lehengo erritmoan 
egiteko nekatuegi, pausu lasaian burutuko dudala itzulia 
pentsatu dut. Nahiz eta hogei minutu aski izango ditudan 
etxera iristeko, hau da, bidea atzekoz aurrera burutzeko, 
itsasoan galdu den mutiko haren bidaiak ez duela itzulerarik 
izango bururatu zait, itzulerarik gabeko itzuli bera burutuko 
duela behin eta berriz, etenik gabe, autobus gidariak beste 
aukerarik ezean gogoaren aurka egunak argitu orduko egingo 
duen txangoaren antzera.



Nahi baino lehenago hasi da kantuan berriro ere iratzargailua, 
nahi baino lehenago irisi dira goizeko hamarrak, alegia. 
Ohetik jaiki, eta sukaldera eramango nauen pasillo luzea igaro 
ondoren aitona ikusi dut mahaiburuan, egunkaria eskuetan.

Edalontzia esnez bete, eta berotu ondoren bere ondoko 
aulkian jesarri naiz aitonari “egun on daizula” esan eta gero. 
“Gaurkoan bai, gaur da zure eguna” esan dit irribarre zabal 
bat ahoan, “hiru kandela piztuko dizkizut betiko moduan, 
gure Jaunak zorterik onena eman diezazun”. Itxaropenik 
apenas geratzen zaion biloba animatzeko saiakeraren 
ostean, ohiturari jarraiki, bere haurtzaro eta nerabezaroko 
pasadizoak kontatzeari ekin dio betaurreko lurrunduak 
alkandora urdinean garbituz, nola ez.



Sukaldeko erloju karratuko orratzek hamarrak eta hogeira 
iritsi direla ikusirik etxetik irten naiz lehenbailehen. 
Ezkaratzetik hurbilen gelditzen zaidan geltokian tranbia 
hartu, eta hain itogarriak egin zaizkidan bost minutu 
nahikoa izan dira gaur egokitu zaidan helmugara hurbildu 
nazan. Itxarongelan egon ordez, bulegoraino eraman naute 
zuzenean nire harridurarako, eta bertan aurkitu dudan 
gorbatadunak eskua eman bezain pronto aulkian esertzeko 
eskaintza egin dit bestearekin. Nekez adierazi daiteke 
berrogei urte bete berriak dituen, eta azkeneko hamar urteak 
langabezian daramatzan pertsonak lan elkarrizketa baten 
hasieran sentitzen duena. Sabela dantzan suma dezaket, 
nahiz eta azken hilabeteetan eduki dudan elkarrizketen 
kopurua kontaezina den matematikorik finenarentzat ere. 
Oso urrun geratzen zait nire bizimodua gainbeheran hasi 
baino lehen lan egiten nuen zinemaren palomita usain goxoa, 
ez da orduko goxotasunaren aztarnarik geratzen dagoeneko.

Ederki asko dakit zein izango den erantzutea egokituko 
zaidan galdera sorta, eta baita zer den erantzun beharrekoa 
lanerako har nazaten ere, dagoeneko. Zoritxarrez, ordea, 
bart gaua ere niri jarraika pasatu zuena agertzen zait argirik 
txikienarekin batera, eta behin eta berriz jakinaraziko dio 
elkarrizketatzaileari nire irribarreak agerian uzten dituen 
hortzak faltsuak direla, urteak direla egiazkoak usteldu 
zitzaizkidala.
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