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MAGNOLIOAK LORETAN  

Goitizena: ―Itzurun‖ 

Itzalek argia seinalatzen duten lez, hatzek bera kinatzen dute, luze, ilun, zurrun. 

Eta defentsarako betarik gabe, itaunketarako argi bortitzak garuna kiskaltzen dio. 

Egarria du, hitz egin nahi du, errugabea dela adierazi, baina hatzek ez diote sinesten. – 

Baietz ba! Baietz ba! Errugabea naizela! –  esanez esnatu da bere logelan. Maindireak 

izerdi likitsez blai daude, bera bezala. – Joño, amesgaiztoa ez, amets-alua izan dela 

esango nikek – dio Abelek, – amets-alua! –. Haatik, badaki ametsa ez dela 

kasualitatezkoa izan, baizik eta kausalitatezkoa. Gaurko salatzailea bera izango delako. 

Urte luzez barneratutako itzal gaiztoen arduraduna salatzeko eguna argitu delako.  

Ohetik jaiki eta dutxatu ondoren, etxetik ateratzeko prestatu da. Urduri dago, 

aurpegi zurbila du eta gorputza astintzen dion  dardara moduko bat, batez ere eskuetan. 

Esku heze eta hotzetan, besoetan, hanketan … – Ostia! Lortuko ote diat etxetik 

ateratzea? – esan du ernegatuta. Baina erabakia hartuta dago: haurtzaroaz geroztik lagun 

banaezina izan duena salatuko du. Une onak eta txarrak igaro arazi dizkion laguna. 

Lagun ona eta txarra izan dena. Borondatetsua eta egoista, baina batez ere, posesiboa. 

Posesiboegia. 

Kalera atera orduko, neguko haize hotzak atximurka egin dio aurpegian. Begiek, 

hezetasun lainoarekin nabarmendu dute laztan desatsegina eta karrikan behera abiatu da. 

Txakur kakak saihesteko ahaleginetan dabilenaren lez, begirada lurrera iltzaturik, baina 

ez du ezer ikusten, ezta lur-soloa bera ere. Soilik, iraganeko sekuentzia iheskorrak, 

zeintzuek flashen gisan agertzen zaizkion. Airean hautemandako kiratsak ordea, 

kanidoek utzitako opariren bat urratu duela pentsarazi dio. Oinetakoetan begiratu du, 

baina garbiak dirudite: – apika, barne sentsazio ustelduek ditek horrelako antz jasan 
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ezina, eta lagun ohia salatzeak sortutako behazun zapore zikin honekin nahasten zaidak 

–. Dio Abelek, ahapeka. 

Hiru etxadi beherago, gurasoen etxea izandakoarekin topo egin du. Mundura jaio 

zenetik urte luzez bizileku izandakoa. Lehen solairuko leihoranzko begirada zurrunak, 

etxe-barneko oroitzapenak bistaratu dizkio. Bat batean, salatzear duenarekiko barne 

hizketari ekin dio:  Gogoratzen al duk? Nire gurasoek antolatutako festa hartan ezagutu 

genian elkar. Inork aurkeztu gabe, jakin-min hutsak elkartu gintian. Hasieran, 

kalamidade hutsa hintzela pentsatu nian, petrala eta gozotasunik gabea, eta ez 

hindudan laguntzat hartu. Haatik, sarri etortzen hintzen gure etxera, eta biok bakarrik 

geratu gintuan arratsalde hartan, sekulako jolasak egin genitian eta oso ondo pasatu 

genian elkarrekin. Nire aitaren kanario kantari dotore hura kaiolatik askatzea bururatu 

zitzaiguan, edo, hik proposatu huen? Berdin ziok, sukaldeko atea eta leihoa itxi, txoria 

askatu eta hura harrapatzeko ahaleginetan jolastu gintuan. Harrapatutakoan, berriro 

askatu egiten genian: harrapatu eta askatu berriro. Baten, bitan, hirutan, lau …, ez 

zekiat zenbat aldiz. Baina oharkabean, gogorregi heldu eta zerraldo geratu zuan 

txoritxoa. Lumak ahalik ongien atondu eta berriro kaiolan sartu genian, damututa edo 

egiari zor, zigorraren beldur. Nire gurasoak iritsitakoan ez geniean ezer esan, eta 

hurrengo goizean aurkitu zian aitak txoritxoaren gorpu  gogortua. – Zahar samarra ere 

bazen eta hiltzeko ordua iritsiko zitzaion –  izan zuan bere diagnostikoa, eta gu, 

sekulako gaiztakeria egin ondoren, zigorrik gabe libratu gintuan. 

Kale bat beherago, ezkerreranzko norabidean, parkea hauteman du: asko aldatuta 

dago, eta iraganeko landa hutsetan zabuak jarri dituzte. Zuhaitzak eta eserlekuak ere 

ugariago ageri dira, euren tartean zabor-ontzi banakak dituztelarik. Lurra, erratzen 

arrastoez orraztu berri, haizeak nahasi zain dagoela dirudi. Parkearen atzeko aldean, 

ozta-ozta ikusi du indigaztainondo zaharra. Adar asko hautsita ditu eta itxura 
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tamalgarria du. Gogoratzen al duk? Zuhaitz horren azpian biltzen gintuan nire 

koadrilakoak, parkeko txokorik ezkutuenean, begirada zentsuratzaile ororengandik at. 

Arratsalde sargori hartan aurkeztu hindudan nire lagunei eta ez huen izan nolanahiko 

harrera: ausartek pozik hartu hinduten, beldurtiek zuhur, baina berehala lagunarteko 

lider bilakatu hintzen. Ausarta hintzelako, beldur zein lotsarik gabea eta sekulako 

jolasen sorburu.  

Kale-kantoian geldi dago Abel. Pentsamenduek gain hartu diote eta eskuak 

aurpegian jarri ditu. Neguko haize hotzetik babesteko keinutzat har daitekeenak, pasarte 

beldurgarri bat desagerrarazi nahi du oroimenetik, baina, hain da gordina! Hain garbi 

agertzen da bere begien aurrean! Gogoratzen al duk Crispin izeneko eskale hura? 

Nerabeak izan arren, jolasetik haragoko marra zapaldu genian. Bai, ilunabar hartan, 

delituaren urratsak zirriborratu genizkian. Gogoratzen al duk? Udazken hondarreko 

haize hotzak estu hartu zian Crispin bere parke-hertzeko harrizko bankuan, berotu 

ezinik dardarka. Ez zuan lehenengo aldia, askotan erretiratzen zuan banku gogor 

hartan. Eta gu, ilunabarraren babesean, beregana hurbildu gintzaizkioan barre pixka 

bat egiteko asmoz. Bat batean, hik esan huen:  – gizagaixoa hotzak ziok, gasolina 

parrastada bota eta suarekin berotuko diagu –. Gasolina ordez, tapakitzat erabiltzen 

zitian kartoietara beste likido sukoi bat bota eta pospolo kaxa atera huen. Crispin 

garrasika hasi zuan – Ez! Ez! Mesedez, utzi bakean! Utzi bakean! –. Oraindik ere 

gogoratzen diat zuzendu ziguan begirada arranguratsua, beldurra eta izua bateratzen 

zitian begikera larria. Harrezkeroztik, amets anitzetan agertu zaidak aurpegi izutu 

hura, anitzegi. Zorionez, pospoloak haizeak amatatzen zitiztean eta ezin izan hituen 

piztu. Orduan, korrika alde egin genian. 

Egun horretan izan zuan lagun koadrilaren lehen zatiketa. Batzuek ez zitiztean 

onartzen hire jarduerak eta alde egin zitean. Besteok ordea, are eta gusturago aurkitzen 
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gintuan hirekin. Gaztaroko lotsak eta erronkak gainditzeko aholku ugari huelako eta 

bideak irekitzen aparta hintzelako. Gainera, elkarrekin egindako parrandek are eta 

estuago bilakatu zitean gure harremana. Gero, lagun gehienek, bikote-lagunak aurkitu 

zitiztean  eta gu biok soilik geratu gintuan. Eten gabeko festak eta gaupasak egiten 

genitian, baina egia esateko, gero eta tristeago aurkitzen ninduan. Zerbaiten faltaren 

sentsazioari, asebete gabeko barna hitsa gehitu zitzaioan, eta etsipenaren leizean 

errefuxiatu ninduan.  

Ordu-erdi igaro da etxetik atera denetik, baina ez du presarik. Salaketa lekura 

iristeko ia herri osoa igaro behar duen arren, ibilera pausatua du. Eskuinerantz dagoen 

etxebizitza-blokean erreparatu du. Hirugarren solairuan ikusten den kantoiko balkoia 

ezaguna du: bere bizitzako egunik zoriontsuenak bertan igaro ditu. Baita tristeenak ere. 

Ezinbestean, Idoiarekin oroitu da: Gogoratuko duk Idoia ezta? Parrandako gau ero 

horietako baten ezagutu genian. Neska zoragarria zuan, zelako emakume puzka! Ni ez 

ninduan ausartzen beregana joaten eta hik aurkeztu gintuan. Sekulako gaua igaro 

genian hirurok.  Ahantz ezina! 

Haatik, Idoiak ez hinduen gustuko. Tarteka biltzea onartzen zian, baina bera eta 

ni soilik ateratzea nahi zian, hi gabe, eta denbora luzez ez genian izan elkarren berri. 

Ia-ia ahaztu hindudan eta nire bizitza erabat eraldatu zuan. Nire barne goibelean, 

maitasuna loratu zuan eta munduko pertsona zoriontsuena nintzela pentsatu nian. 

Goizero, Idoiaren ondoan esnatzen ninduan eta iratzargailu elektronikoaren zenbaki 

berdeei begiratzean, egun itxaropentsua irudikatzen nian. Gustura jaikitzen ninduan, 

lanera joateko gogoarekin. Garai zoragarria izan zuan hura, baina errutinaren harrak 

koskatu zian gure maitasuna eta pasioaren grina gaixotasun sukar bilakatu zuan. 

Begirada goxoen loreak ihartzerainoko gaixotasun larria, eta egunerokotasunaren 
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arrasto estuan sartu gintuan. Ohikeriaren kiratsa zabaldu zuan Idoia eta nire bizitzetan, 

maitasun ustelduaren hats jasan ezina.  

Abelek hasperen egin du eta birikietan sartu berri zaion haize hotzak mesede 

egin dio. Idoiarekin oroitzen den bakoitzean, barneko hutsunea areagotzen zaio, hain da 

mingarria bururatzen zaiona! Eta, iraganean hamaika aldiz bezala, berriro ere errudun 

sentitu da: Gogoan duk arratsalde hura? Bai, gu biok berriro elkartu gintian arrasti 

hura? Hasieran, horrenbeste denbora elkarren berririk gabe igaro ondoren, nik ez 

nekian zer esan, baina hik ongi hartu ninduan. Ausart eta alegera, gehienetan bezala. 

Eta, erdi txantxetan, konfesioak egiten hasi ninduan: – Ba al dakik? Iratzargailu 

madarikatuak goizero begiratzen zidak bere zenbaki egiturako begi berdeekin. Guardia 

zibilaren begirada baino zitalagoa duk, eta gatibu sentitzen nauk – esan nian. Gero, 

aitorpen sakonagoekin jarraitzeko: – Ba al dakik? Gure etxean, aste egunetan 

iratzargailuak soilik jotzen dik, eta aste buruan, ezta iratzargailuak ere! –. Eta txantxak 

egin nizkian nire sexu-bizitza ziztrinari buruz, eta hik ere barre egin huen. Biok egin 

genizkian sekulako barreak eta etxera konbidatu hindudan: – Ikus ezak herorrek 

nolakoa den gure harremana. Patetikoa duk, benetan –.  

Abelek badaki beste era batera jokatu izan balu, bikotearekiko erlazioak bide 

atseginagoa izango zuela, emankorragoa. Alabaina, haurtzaroaz geroztiko lagun-

minaren falta nabaritu zuenean, Idoiari egotzi zion hutsunearen errua eta erabat itsutu 

zen: Gogoratzen duk gero gertatutakoa? Etxera igo gintuan, eta hi ikustean, sututa jarri 

zuan Idoia: – Esan nizun ez nuela berriro ikusi nahi nire begien aurrean zure lagun 

nazkagarri hori! Alde biok etxe honetatik! –. Ni urduri jarri ninduan, baina hik beste 

tenple bat huen. – Lasai Abel, lasai. Lehen esan duk aspaldian jo gabe hengoela, ezta? 

Bada, nik ezagutzen diat jotzeko beste era bat ere. Ikusiko duk, urdanga honi hezurrak 

bero-bero utziko zizkioagu –. Eta bat batean, ukabilkadaka hasi hintzen, eta nik 
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lagundu egin nian. Eta, bion artean, sekulakoak eman genizkioan gajoari. Idoiak 

salaketa jarri ziguan eta ni atxilotua izan nitian, baina hik trebezia aparta huen 

trakeskeriak egin ondoren desagertzeko eta ez hinduten harrapatu. Ondorengo 

egunetan, kartzelara sartzeko zorian egon ninduan, baina azken orduan Idoiak salaketa 

kendu egin zian. 

Etxe-artetik plaza zabal batera igaro da Abel, eta berriro nabaritu du haizearen 

indarra. Hotza eta oldartsua da, desatsegina. Txamarraren lepoari gorantz eragin eta 

aurreko eskudelera gerturatu da. Doi-doi, kai aldea begiztatu du, eta portutik gorantz 

doazen kalezuloak irudikatu ditu: estuak, malkartsuak eta tabernaz beterikoak. Egunez, 

turista eta kuxkuxeroen topaleku, baina gauez, itzal ilunen gotorleku direnak: Gu biok 

itzal horien parte izan gintuan, ezta? Idoiarengandik bereizitakoan, iraganean 

galdutako denbora berreskuratzen saiatu gintuan. Egunez atseden hartzen genian, eta 

gauez, ilunean kamuflatuak, desio ezkutueneko bezero ase ezin bilakatzen gintuan. 

Garai hura izen zuan autoa ebatsi huenekoa. Gidatzeko baimenik ez eduki arren, 

hurrengo herrira joatea bururatu zitzaian, baina autopistan okerreko bidetik sartu eta 

zortzi kilometro egin orduko, istripua izan genian. Beste auto bat  aurrez aurre  jo eta 

bertan zihoazen hiru gazteetako bat hil egin zuan, beste biak, larri zauritu zituan. Gu 

berriz, nahiko ongi atera gintuan, baina hire gidatzeko baimenik ezaren ondorioz, ni 

agertu ninduan txofer gisa, eta oraingoan ezin izan nian kartzela saihestu. Han egon 

ninduan sei urte luzez, behar bada, egon behar nuen baino denbora gutxiago, baina 

luze egin zitzaizkidaan. Eta, istripua hire errua izan arren, ez hintzen etorri bisitan. Eta, 

madarikatu hindudan, askotan madarikatu hindudan. Hi ezagutzen hinduten kartzela-

kideekin ere topo egin nian eta haiekin hitz egin ondoren, hirekiko harremana etetea 

erabaki nian, betirako. 
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Kaiaz bestaldera dagoen bidegurutzean herritik ateratzeko norabidea sumatu du 

Abelek. Handik kilometro gutxira herriko industrialdea aurkitzen da. Ongi ezagutzen du 

eremu hura. Askotan zeharkatu du lan bila, baina bere erreferentziak ez dira egokienak 

biharra aurkitzeko. Portuko itsasontzietan ere ez du zorterik izan. Horregatik, zurikeriaz 

bada ere, bere alde egiten duenarekin bukatu du beti. Bera konprenitzen duenarekin. 

Abelen begirada zerua zeharkatzen duten laino trinkoetan iltzatu da: Badakik? Lainoak 

ortziarentzat modukoa izan haiz hi niretzako. Zeru amaiezinaren lez, etorkizun 

mugagabeak txiki sentiarazten naik, eta hire muga hertsietan aurkitu diat nire zeru 

partikularra. Horregatik, espetxetik irtendakoan hik baino ez hidan babesik eman, eta 

maitasun minen ukendu izan hintzen gisan, enplegu porroten sendagarri ere bilakatu 

hintzen, harik eta, hire benetako izaeraz jabetu ninduan arte. Hire bizitza nire bizitzak 

hornitu, eta nire zorigaitzaz zoriontzen hintzela ulertu arte. Horregatik, kartzelan 

egindako zina hautsi eta berriro adiskidetzat hartu bahindut ere, lainorik gabeko 

etorkizun bila ahalegindu behar diat. Neure porroten erantzule eta neure garaipenen 

zutabe izaten ikasi. Horregatik atera nauk etxetik hi salatzeko asmoz, eta nire argudio 

guztiekin denuntziatuko haut. 

Ordubete darama Abelek oinez eta helmuga gero eta gertuago dago. Kale estu 

bat zeharkatu eta eskuinerantz jiratzean, etxe zahar bat ikusi du. Egur eta harriz eraikia 

da, baina utzi samarra dago eta paretak arrailduta dauzka. Leihoetako burdinazko hesiei, 

aldiz, behialako dotorezia herdoilpean ostendu zaie. Bebarrura urreratu da, baina sartu 

ordez kalean aurrera jarraitu du. Bizpahiru metrora dagoen egurrezko bankuan eseri da, 

pentsakor:  Etzez uste baduk ere, gaur sartuko nauk bebarru horretan. Gaur adoretsu 

atera nauk etxetik, erabaki sendoa hartuta, eta azkeneko asteetan porrot egin badiat 

ere, gaur salatuko haut. Bai, gaur salatuko haut! 
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Abelek jaiki egin nahi du. Harrizko etxe horretatik bereizten duten bizpahiru 

metro igaro eta sarrera misteriotsuan sartu. Alabaina hankek ez diote laguntzen, lurrean 

iltzatuta ditu. Eta gorputzean gero eta nabarmenagoa den dardarari, izerdi larria gehitu 

zaio. Neguko haizea baino izerdi hotzagoa. Bat-batean, harrizko etxetik emakume batek 

irten du eta beregana joan da. Ahots goxo bezain irmoarekin – Egun on –, esan dio. – 

Zer moduz zaude? –. Abel harrituta geratu da, ez du emakumea ezagutzen, baina 

dirudienez, honek badu bere berri. Emakumeak hizketan jarraitu du: – Azken aldian 

sarri ikusten zaitut banku honetan eserita. Hasieran pentsatu nuen atseden hartzeko 

esertzen zinela, baina gure etxera begira igarotzen duzu hemen zauden denbora osoa eta 

joera horrek iraganean nik nuen jokamoldea gogorarazten dit. Horregatik natorkizu, 

laguntzeko asmoz –.   

Abel ustekabean harrapatu du emakumeak eta ez daki zer erantzun. Berriro 

begiratu dio: ez du zaharra ematen, baina hondatuta ikusten da, oso argala dago, 

zimeldua eta zimurtua. Urteez gain, bizimodu gogor eta sufrituak eragin dezakeen 

narriaduraren jabe. Haatik, aurpegi zargalduan ortzi-mugarik gabeko bi zeru argi 

zabaltzen zaizkio. Distira berezia duten bi begi urdin-urdinak. Eta bere penak ito 

daitezkeela begitandu zaio Abeli, horrelako itsaso azuletan. Emakumearen hitzak are eta 

zuzenagoak dira: – Badakit zertara zatozen. Badakit ez dela erraza, baina badakit ere, 

pena merezi duela, nik ere ezagutu nuelako zure lagun anker hori. Lehenik burua 

galarazi zidan, gero ondasunak, eta azkenik gorputza. Baina, gehien izorratu ninduena, 

nortasuna lapurtzea izan zen. Nortasuna lapurtzea! –. 

Abel isilik geratu da, pentsakor, eta barne-hizketara itzuli da: Beraz, ni ninduan 

hire lagun bakarra, ezta? Niretzat soilik bizi hintzela esaten huen eta nik sinetsi egin 

nian. Alabaina, hik ez duk ez ohorerik eta ez lotsarik. Niri ere nuen dena harrapatu dik, 

nuen dena! Eta lehenik ebatsitakoa, nortasuna izan zuan. Emakumeak bebarrurantz 
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abiatzeko keinua egin du Abeli konbitea luzatuz: – bazatoz? —. Honek kaleko bi 

aldeetara begiratu du, zalantzazko keinua egin, agondu eta gibeletik jarraitu dio.  

Bebarruko atea handia da, egurrezkoa eta korrokoildua dago. Lurzoruan, 

pitzatutako harrizko harlauzak daude. Eskuinean eskailerak ikusi ditu eta goiko 

solairura igotzeko direla pentsatu du. Ezkerrerantz ate bat dago, eta aurrez aurre, beste 

bat, zeina, emakumeari jarraituz, igaro duen. Edirendako gela zabala da eta ilargi-erdi 

erara jarritako eserlekuz hornituta dago. Pipiak erasotako egurrezko zorua, paretetako 

paper urdinxka higatuarekin bat dator. Aurrez aurre, bizpahiru leiho hauteman ditu. –  

Eseri hemen –,  esan dio emakumeak, – aurki iritsiko dira besteak –. 

Berehala hasi da jendea sartzen: elkarri buruarekin keinu egin eta fitsik esan 

gabe, bakoitza bere eserlekuan jesarri da. Jarraian, Abeli gerturatutako emakumeak 

hitza hartu du: – Egun on guztioi. Helburu bertsuak bildu gaitu areto honetan, gure 

bizitzetan iruzur egin duen sasikumea salatzea. Badakit eraikin hau ez dela toki 

aproposena, ezta legitimoena ere, antzina utzi zion instrukzioko epaitegi izateari. Baina, 

oraingoz arerioa gu baino boteretsuagoa denez, horrela konformatu beharra daukagu –. 

Aretoan zurrumurru xume bat zabaldu da eta berriro hizlariaren txanda iritsi da: – Gure 

etsaiak indar handia du, gizarteko arlo guztietan barneratuta dago eta boteretsuenen kide 

da. Berak zigilatzen ditu hitzarmen garrantzitsuenak, kirol garaipenak ospatu, eta 

gertakari sozialak girotu. Haatik, pertsonok hertsatzen gaitu, eta hertsadura horretan 

nortasuna galtzen badugu,  hondakin sozial bihurtzen gara. Horregatik biltzen gara toki 

ezkutu honetan. Horregatik, anonimoki  salatzen dugu –. 

Abeli ezagunak egin zaizkio emakumearen hitzak eta aspaldiko partez eroso 

dago: berdinen artean. Aspaldiko partez, lagun malapartatuarekiko barne hizketaren 

beharrik ez du nabaritu eta zorion urratsak banatu zaizkio bere izaeraren zirrikitu 

ezkutuenetan. Ingurura begiratu du, gelakideei, lurrera, paretetara … Leihoetan 
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erreparatu duenean, zuhaitz bat ikusi du: neguaren laztasunean hostorik gabe, baina 

harrigarriki, lorez beteta dago! Lore zuri-purpuraz beteta! Liluratuta geratu da. Hitz 

egiten jardun duen emakumea hurbildu zaio eta “magnolio txinatarra” dela esan dio, 

negu gordinean loratzen dela. Udaberrirantz hostatu aurrez, hain zuzen ere. 

Abel indarberrituta sentitu da, eta bere bizitza laiotzean itxaropena loratu 

bailitzan, hitz egiten hasi da areto isilean. Hitzak bere kabuz atera dira, aspalditik zain 

baleude bezala, eta beste norbaiti entzuten ari dela begitandu zaio: – Ni alkoholikoa 

naiz, eta nire bizitza infernu bat izan da alkoholaren menpe erori nintzanetik –. 

Hasperen sakon baten ondoren, jarraitu egin du: – Gogoratzen dut nire gurasoek 

antolatutako festan ezagutu nuela alkohola.  Inork aurkeztu gabe, jakin-min hutsak 

elkartu gintuen. Hasieran, ez zidan grazia gehiegirik egin, baina etxera sarritan ekartzen 

zutenez, biok bakarrik geratu ginen arratsalde hartan sekulako mozkorra harrapatu nuen 

eta …. 

 


