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POSTALA GIRALDATIK 

Bizikleta hartu, eta gurasoei hondartzara zihoala esanez atera zen etxetik Janis 

ekaineko larunbat arratsalde hartan. Badaezpada ere itsulapikotik dirua atera zuen, 

aurreko astean, parte zaharreko denda bateko larruzko jaka urdin bat gustatu zitzaion, 

eta, nahiz eta bazekien gurasoei grazia zipitzik ere ez ziela egingo, erosteko asmoa 

zeukan. Ezkutuan jantzi zituen Gabonetako diruarekin erositako Martins botak, garajean 

txikitako jostailuen kaxa batean ezkutatzen zituenak. Ez zuen imajinatu ere egin nahi 

amak zer erretolika botako zion aurkituz gero, neska batek ezin omen du kaletik piura 

horiekin ibili eta.  

Betidanik sentitu izan zen familiako ardi beltza, txikitatik, eta, azkenaldian 

gurasoekin eztabaidatu besterik ez zuen egiten; horregatik, ahalik eta denbora gutxien 

pasatzen zuen etxean.  

Janisen gurasoek hortz–klinika bat zuten Antiguoko auzoan, eta ahizpa 

zaharrena odontologia ari zen ikasten Madrilen; lehen urtea ohorezko matrikulekin 

amaitu zuen gainera.  Egunero entzun behar izaten zituen ahizparentzako laudorioak, 

ikastolako notak erakusterakoan beti konparatzen zituzten, eta nazka–nazka eginda 

zegoen. Janis ez zen tuntuna, eta ez zituen nota txarrak ateratzen, baina, ez zen bere 

ahizpa mariperfekta bezala hamarrak ateratzekoa. Berak nahiago zituen poesia eta 

literatura, eta gurasoek kasu gehiago egin izan baliote, primerako idazlea zela 

konturatuko ziratekeen.  

Burutapenok bueltaka zituela iritsi zen Zurriolako hondartzara. Bere adineko 

gazte koadrila ugari zegoen bertan: batzuk kartetan jolasten, besteak futbolean eta 

volleyballean edo besterik gabe berriketan. Ondikoz, gelakideen artean ere ez zuen inoiz 
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bere tokia bilatzerik lortu, eta, Nina Bordelera joan zenetik, asteburuak bakarrik 

pasatzera ohitu zen.  Izugarri botatzen zuen faltan, eta, are gehiago nabarituko zuen bere 

hutsunea datorren ikasturtean batxilergoa hasten zuenean.  

Janisen toki kuttuna zen hura, neguan ere maiz joaten zen, hitzak tiraka jardun 

beharrik gabe ateratzen baitzitzaizkion itsasoari begira. Koadernotxo baten lerro batzuk 

idazten ari zela, euri tanta potolo bat erori zitzaion. Ideia mordoa zuen buruan, eta 

bazekien ez zuela izango idatzi arteko onik. Horrexegatik, inguruko kafetegi batera 

gerturatu zen, arkatzari lasai dantza egiten uzteko.  

Leiho ondoko mahai batean eseri zen mentazko infusio batekin, izugarri maite 

zuen udarako zaparradek eskaintzen zuten ikuskizuna. Hamar minutuz, burua 

koadernotik altxa gabe jardun zen. Azken boladan aldaketa franko pairatu zituen, eta 

nolabait barrua usteko premia zuen. Ez zitzaioan olerkietarako gairik falta Kanpora 

begiratu zuenean tatuaje estudio bat begiztatu zuen, arratsaldeko laurak ziren eta ireki 

berri zuten. Bi aldiz pentsatu gabe, infusioa amaitu eta dendara arrimatu zen.  

Jabeak itxarongelara pasa zuen,  bezero batekin baitzegoen; eta, bitartean, 

argazkiz betetako liburu piloa utzi zizkion gustuko bat aukeratu zezan. Egia esan, ordura 

arte inoiz ez zuen pentsatu tatuajerik egiterik, baina, ezta aukera hori baztertu ere. Une 

hartan berdin zitzaion gurasoek zer esango zioten etxera iritsitakoan, total, egiten zuena 

eginda ere, beti aurkitzen zuten errietarako motiboa. Diseinu bat baino gehiago gustatu 

zitzaizkion, hainbeste argazkiren artean bat aukeratzea lan nekeza izango zen. Orriak 

pasatzen ari zela, atea ireki eta emakume bat sartu zen.  

Atentzioa eman zion. Hirurogeita hamar urtetik gora izango zituen. Sandalia 

zabal ortopediko horietako batzuk zeramatzan, belkrodunak, hankak arrastaka.  Soinean 
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belaun azpirainoko kotoizko gona marroi triste bat eta blusa loratu zabal bat. Lepoan 

zintzilik urrezko kate bat, amabirjina eta guzti. Ile zuri morexka zuen, kizkurra, astero 

ile–apaindegira permanentea egitera joan ohi zen seinale. Hala ere, Janisi deigarriena 

gertatu zitzaiona, bere begirada izan zen. Ezbairik gabe, begi berde-gris haien jabea 

nortasun handiko emakumea zen. Nahiz eta hasieran tatuatzailearen ama izango zela 

pentsatu, berehala jabetu zen oker zegoela, katalogoa hartu eta bere ondoan eseri 

zenean. 

–Arratsalde on, gazte. Zer? Hi ere tatuajea egitera etorriko hintzen, ezta? –hasi 

zen emakumea. Janisen amona aspaldi hil zen, berak sei urte zituenean. Alabaina, ederki 

gogoratzen zen erabiltzen zuen lurrinaz, sartu berri zen emakumeak zeraman lurrin bera.  

Emakume misteriotsu hura gehiago ezagutzeko gogoa piztu zitzaion. 

–Epa, bai. Argazkiei gainbegiratu bat ematen ari naiz, baina, sekulako aukera 

dute, eta ez dakit gai izango naizen bakarra aukeratzeko, oraindik ez baitut pentsatu 

zehazki nolakoa nahi dudan. 

–Nik erabakita zeukanat, gizona eta bion inizialak jarriko ditinat eskuineko 

besoan, PA. Zer iruditzen? Hementxe –esan zuen eskuineko mauka jaso eta besaurrea 

erakutsiz. 

–Ideia polita. Nire lehenengo tatuajea izango da, eta neuk ere esanahi berezia 

duen irudiren bat nahi nuke. Zure senarrak ere egin behar al du? 

–Ez, hori ezinezkoa dun –lurrerantz begiratu zuen segundo pare batez. –Duela 

urtebete joan zunan, San Juan egunean hain justu. Oso ausarta eta abenturazalea zunan, 

seguru nagon bizi zela komentatu izan banio, animatuko zela hura ere.  
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–Asko sentitzen dut, ez nuen nahi zure gauzetan muturra sartzerik –eta 

kontsolatze aldera eskua jarri zion Janisek sorbaldan gainean.  

–Lasai, neska, horixe dun bizitzaren legea –erantzun zion gaztearen eskua 

laztandu bitartean. –Baina, tira, utz ditzagun kontu tristeak alde batera. Eta, hik zer? Ez 

al dun pentsatu non egin? 

–Ba… egia esan oraindik ez, ez naiz ideia finko batekin etorri –irudiak pasatzen 

ari zela atentzioa eman zion batek. Erdi irekitako liburu bat zen, orriak zuri zituen. 

Metafora egokia iruditu zitzaion. Norbera dela bere etorkizunaren idazlea, alegia. 

Berriketan zihardutela tatuatzailea agertu zen nortasun agiriak eskatzera.  

–Paula Alberdi, 73 urteko Antiguotarra, urte askoan maistra izana –bere burua 

aurkeztu zuen  nortasun agiria dendako jabeari ematen zion bitartean. –Hi, artista, 

gauzatxo bat galdetu nahi diat. Nire adineko zenbat emakume pasa dituk hemendik? 

–Zeu zara lehengoa, Paula. Denda ireki nuenetik, eta dagoeneko pasa dira hamar 

bat urte, gogoratzen dudan bezero zaharrena hirurogei bat urteko gizonezkoa zen.   

–Honetan ere gizonak nagusi beraz! –esan zuen eskuarekin mahai gainean 

kolpetxo bat emanez, sexuen arteko desberdintasunak salatu nahian. –Hau aldatu 

beharra zagon! Noiz hasi behar dinagu emakumeok ere aurrenak izaten zerbaitetan? –

esan zuen Janisi begira. 

–Primeran iruditzen zait tatuajea egin nahi izatea, Paula. Zer kristo! Honetarako 

ez dago ez adinik, ez sexurik –ihardetsi zion Janisek mutilari txartela erakutsi bitartean. 

–Janis, sentitzen dinat, baina, hamabost urte ditun, eta adin txikikoa haizenez, 

hire gurasoek edo familiakoren batek orri hauek sinatu beharra zaukan, derrigorrezkoa 
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dun –hasi zen tatuatzailea. –Legeak dioena betetzen ez badinagu, marroi ederrean sar 

gintezken.  Sentitzen dinat, baina, ezingo dinat gaur egin tatuajea.   

–Nola ezetz? –aulkitik altxatu zen Paula, Janisi ahoa irekitzeko astirik utzi gabe. 

–Bai, bai, gaur bertan tatuatuko duk,  neuk ematen zioat eta baimena –maistra baino 

gehiago, armadako nagusia izan zela ematen zuen, hori zen hori agintzea.  –Gainera, 

bere urtebetetze oparia duk, eta ez duk etxera joango tatuajerik gabe! 

–Barkatu, baina, hemen abendukoa dela jartzen du –bota zuen tatuatzaileak 

Janisen nortasun agiria eskuetan zuela. 

–Hara bestea! Bazekiat, baina, aspaldian ez diagu elkar ikusi –esan zuen Paulak 

ahotsa zertxobait altxatuz eta eskuak gerrian pausatuz. –Ezin al zioat nahi dudanean 

egin oparia nire biloba maiteenari?  

–Bai, bai, noski –tatuatzaileak ez zeukan kontra egiteko gogorik. –Ez dizut nik 

esango noiz egin.  

–Tira, ekarri paper horiek, oraintxe bertan sinatuko ditiat eta –esan zuen Paulak 

boligrafoa hartu eta orriak banan–banan sinatuz. Bazirudien tatuatzaileak sinetsi egin 

zuela amona–biloben kontua, eta barrura sartu zen gauzak prestatzera.  

–Eskerrik asko, Paula, baina, ez zenuen zertan gezurra esan. Bestela ere 

gurasoen sinadura faltsifikatuko nezakeen –tatuatzailea ez zegoela aprobetxatu zuen 

Janisek.  

–Ez dun ezer, neska –eta berriro aulkian eseri zen. –Beraz, ez dien eskatu 

gurasoei baimenik? 
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–Zera…egia esan, ez –Janisek ez zekien zer esan. –Gainera, bestela ere, ez 

zidaketen utziko. Karka xamarrak dira, ulertzen? Pentsa, Martins hauek ere ezkutatu 

egin behar izaten ditut garajeko kutxa zahar batean. Sekula ez didate uzten nahi dudana 

egiten, ezta gustuko arropak erosten ere. Nire ahizpa perfektuaren klon bat izatea nahi 

dute, besterik ez. 

–Ai, gazte, ondo baino hobeto ulertzen haut –Paularen begiek tonu grisa hartu 

zuten. –Bizitzak erakutsi zidan momentua gozatu, eta ahal den neurrian, eta, hori bai, 

inori enbarazu egin gabe, musu puntan jarritakoa egin behar dela! –barrez lehertzen hasi 

zen eta bere begietan berde kolorea nagusitu zen. –Azken finean, denoi amaituko zaigun 

bidaia, eta hobe dun aprobetxatzea gero damutzea baino. 

–Arrazoi duzu. Nahiago nuke nire gurasoek ere hala pentsatuko balute –nola zen 

posible bere amona izan zitekeen emakume bat bere gurasoak baino modernoagoa 

izatea?  

Une hartantxe tatuatzailea hurbildu zitzaien.  Barruan zegoen bezeroarekin uste 

baino denbora gehiago beharko zuela esan zien, eta amona–bilobek gutxienez ordu erdi 

itxoin beharko zutela. Bai Janisek, eta bai Paulak aukeratua zuten dagoeneko tatuajea, 

beraz, paseotxo bat ematera joan ziren ordu erdi barru itzultzeko asmotan.  

Paseo berri aldera abiatu, eta itsasoari begira banku batean eseri ziren, Paulak 

bihotza gazte eduki arren, hankak lur jota baitzituen.  

–Aizan, Janis, galderatxo bat egin nahi dinat. Oraindik ez didan esan zergatik 

nahi dunan tatuajea egitea. 

–Egia esan, ez dakit, bat-batean hartu dut erabakia –pentsakor gelditu zen Janis. 

Zertan ari zen? Ba al zekien zer nahi zuen? Gurasoak amorratzea? Jadanik ez zela ume 
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moko bat frogatzea?  –Ez naiz propio horretara hurbildu dendara. Aurreko kafetegian 

nengoen, infusio bat hartu eta lerro batzuk idazten denda ikusi dudanean, eta bihozkada 

bat sentitu dut. Horixe da dena.  

Betidanik izan zen neska berezia. Ez zen bere adineko neska gehienak 

bezalakoa; ezta izan nahi ere. Janzkeran berehala nabari zitzaioan, baina, baita izakeran 

ere. Ilea kolorez dozena bat aldiz aldatu arren, gero, bere kolorera itzultzen zen beti. 

Tatuaje hura, ordea, bazekien betirako izango zuela ezkerreko saihetsetan, ez zeukala 

atzera bueltarik. Umetan asko sufritu zuen burla egiten ziotelako, eta, horregatik, 

jendearen iritziei kasu zipitzik ere ez egiten ikasi zuen. Jendeak beti zeukan iseka 

egiteko zioren bat. Betaurrekoak ez baziren, txanoa izango zen, eta, soberan zituen 

kiloak ez baziren, ilearen kolorea.  Bere alde positiboak ikusten ez zituzten pertsonekin 

denbora galtzeak ez zuela merezi erabaki zuen aspaldi. Hautatutako marrazkiari 

begiratu zion berriz ere, eta bere azalerako egina zegoela iruditu zitzaion. Ez zeukan 

zalantzarik. Paulari begietara so egin orduko ohartu zen oraindik gauza asko zituela 

deskubritzeko.  

–Eta zuk, Paula? Zergatik orain? Zergatik erabaki duzu orain tatuajea egitea? Ez 

gaizki ulertu, ez dut zaharregia zarenik esan nahi.  

–Puffffff, istorio luzea dun, neska –berriz ere haren begietan gris kolorea zen 

nagusi –Lehen esan dinat gizona eta bion inizialak tatuatu nahi ditudala, ezta? Nire 

Andres albotik joan zitzaidanean ohartu nindunan gauza asko geratzen zaidala 

probatzeko mundu honetan, amets aunitz betetzeko, eta zerrenda bat osatu ninan hil 

aurretik egin nahi ditudan gauzekin. Begira, dagoeneko zerrenda erdia bete dinat, ez 

zaidan asko falta –karteratik doblatutako orri bat atera zuen, eta Janisi eman zion irakur 

zezan.  
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–Laster bukatuko dinat. Zer iruditzen zain? Ez ditun gauzatzeko amets zailak, 

ezta? –beste behin begiak berde jarri zitzaizkion. –Emakume xinplea naun, ez dinat 

beste munduko ezer eskatzen. Geratzen zaizkidan urteak ingurukoekin disfrutatzea, 

besterik ez.  

–Zirrimarratutako gauza hauek denak benetan egin dituzu? Kar, kar, kar. –Janisi 

zail xamarra egiten zitzaion adin horretako emakumea marihuana erretzen, edota etxeko 

egongelan pelikula porno bat ikusten imajinatzea.  

–Noski baietz, den–denak gainera. Zer uste dun, bada, gazteoi bakarrik gustatzen 

zaizuela porroak erre eta barre batzuk egitea? Pelikula berde horiek ere asmakizun 

ederra ditun, gure garaian ez zegonan horrelakorik. Nahikoa izaten geninan Paul 

Newman kamiseta gabe ikustearekin! –poltsatik abaniko bat atera eta astintzen hasi zen. 

–Ingeleseko klaseetan ere eman dinat izena. Entzun, my English teacher is very 

handsome! –Janisek egundoko barreak egin zituen, aspaldian ez bezala. 

–Joe Paula mundiala zara, zure bilobek asko maiteko zaituzte! 
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–Seme–alaba biak kanpoan bizi ditun, bat Iruñan eta bestea, berriz, Bartzelonan 

–begiak erabat gris jarri zitzaizkion oraingoan. –Pena dun lau biloba eduki eta egunero 

ikusi ezina, azkenekoz, Disneylandera eraman nituenean egon nindunan beraiekin. 

Eskerrak orain, Skype eta WhatsApp bidez egoten garen.   

Segituan pasa zen ordu erdia, eta, solasean gustura zeuden arren, dendara itzuli 

behar izan zuten. Paula sartu zen aurrena barrura, eta ausart aguantatu zituen tatuajea 

egiten tardatu zituen hamabost minutuak. Gero, Janisen txanda iritsi zen, eta, Paularekin 

hitz eta pitz, konturatzerako bukatu zion irudia. Amonaren papera ondo baino hobeto 

betez, Paulak ordaindu zituen bi tatuajeak, eta halaxe agurtu ziren. 

–Janis, ederra izan dun hi ezagutzea –hasi zen Paula begiak esmeralda koloreko 

zituela. –Datorren astean Sevillara noan bi lagunekin. Martxa honetan jarraituz gero, 

zerrenda luzatu beharko dinat, azkarregi bukatuko dinat, bestela. Barruan zerbaitek 

esaten zidan elkar ikusiko dugula etorkizunean.  

–Ohore bat izan da zu ezagutzea, Paula. Zuk uste baino gauza gehiago irakatsi 

dizkidazu –besarkada gozo bat eman eta agurtu egin ziren. Handik hamar bat egunera 

Janisek postal bat jaso zuen Giralda kanpandorrearen irudiarekin. Nahiz eta igorlearen 

daturik ez agertu, ondo baino hobeto zekien nork bidali zion.  

Borrokatu hadi heure ametsengatik, daukanan indar guztia agortu arte, beste 

inork ez baitin hire ordez egingo. Asko balio dun, neska oso berezia haiz.  Gogoratu 

ezan, inoiz damutu behar badun, izan dadila egin dunan zerbaitez, eta ez egin gabe utzi 

izanaz. Ez zagon hori baino damu okerragorik. Bazekinat berandu baino lehen ikusiko 

dugula berriz ere elkar.  
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Sei urte pasa dira ordutik, eta, Janis erizaintzako praktikak egiten hasi da 

Donostiako ospitalean. Hasiberria denez, analisiak egiten diren gunera bidali dute.  

Korridorearen beste aldetik gizon bat dator, laurogei urteko emakumea, ziurrenik ama, 

gurpildun aulkian dakarrela. Emakume ziztrina da, ezkerreko eskua poltsikoari itsatsita 

duela ematen du, ez baitu atera ere egiten. Buruan puntuzko txapeltxo bat darama, eta 

begiak irekitzeko ere nahiko lan badu. Odol analisiak egiteko eskuineko mahuka jaso 

dionean PA inizialak dituen tatuajea ikusi dio Janisek.  

–Barkatu, zu semea zara, ezta? –hasi zaio Janis. –Zure ama ezagutzen dudala 

uste dut. Paula du izena, baietz? 

–Halaxe da bai. Ezagutzen duzu, beraz? –harritu egin da semea. –Tamalez, berak 

ez zaitu ezagutuko, duela urtebete bada familiakook ere ez gaituela errekonozitzen. 

Azken bi urteotan, sekulako beherakada izan du. 

–Itxoin unetxo bat –esan du Janisek, erizainek erabiltzen duten mantal zurixka 

hori kentzen duen bitartean. Kamiseta apur bat jaso eta bere tatuajea bistan utzi du. 

–Janis! Janis! Janis! –hasi da oihuka Paula. Poltsikotik zerbait atera nahi duela 

dirudi.  

Oraindik gordeta dauka duela sei urte Janisi erakutsi zion zerrenda. Orduan ikusi 

zuena baino askoz ere luzeagoa da orain, eta gauza den-denak daude zirrimarratuta, 

lehenengotik hasi eta azkenekora arte. Paula horrela ikustean bihotzak buelta eman dio 

Janisi. Lanaldia amaitu eta etxera iritsi orduko, Paulak Sevillatik bidali zion postala 

irakurri du beste behin, eta iman batekin hozkailuko atean jarri du haren hitzak sekula 

ez ahazteko. 


