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ETSIPENAREN TAMAINA 

Ezizena: ELAI 

Ohe hertzean dago. Erdi biluzik. Tarteka, negar zotin batzuk entzuten dira gela 

itxian barrena. Bat-batean, atea ireki da, bortizki, eta gizon txanodun bat sartu da  

ganberan. Haserretuta, etengabeko biraoekin urratu du tupustean sortutako isiltasuna: – 

Ostia! Puta zikin hori! –. Eta hizkuntza ulertezinari gaztelerazko mehatxuak gehitu 

zaizkio: diru asko irabazteko aukera galarazi diola bezeroarekin oheratu ez delako, 

baina berak erakutsiko diola zertarako dagoen han. Ehun urriegiko soinekoa kendu eta 

ohean etzanarazi du. Gero, gizona biluztu da. Artean buruan duen txanoaren begi-

zuloetan bi begi ageri zaizkio: urdinetik harago, altzairuaren grisaxkarako joera dutenak. 

Neskaren iheserako erreakzioa sumatu duenean, bere zakilari begira esan dio: –  luzea 

da, e? –. Neskak ez du ulertzen hizkuntza arraro hori, baina luzea hitza burmuinean 

iltzatuta geratu zaio. Jarraian, gizonak bortxatu egin du. Gorputzean egindako 

gehiegikeria eta umilazioak baino gogorragoa egin zaio begiradaren mezua: gorputzaren 

mugaz harago, borondatea zapaldu nahi duen begirada higuingarria, hotza, gogorra, 

errukirik gabea; baina batez ere, harroa, oso harroa.  

Egunak igaro ziren. Asteak. Almaren tortura egunerokotasun bilakatu zen: 

umilazioak amorruarekin ezabatzen zituen; amorrua, malkoekin. Negarrik gehien lehen 

bortxaketa oroitzean egin arren, ez zuen berriro gizon txanodun nazkagarri hura ikusi. 

Lurrak irentsi lez, ez zen gehiago bera, eta bera bezala gatibu zeuden neskengana 

gerturatu, baina bere aginte itzala zaintzailetzat zituzten morroi krudelen aginduetan 

islatzen zen: beti erne eta mehatxuka. Ezen, mendian erdi galdutako etxetzar hartan, 

legez kanpoko negozio denak elkartzen ziren: prostituzioa, drogak, txakur-borrokak … 
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Astelehen hartan, goizeko seiak aldera, bezeroak joan eta neskak euren geletan 

giltzaperatuta zeudela, sekulako iskanbila sortu zen beheko solairuko korridorean. 

Polizia zetorrela! Ea nork deitu zion poliziari! Deiadar egiten zuen gizon batek. 

Ahoskeraren arabera, Alma bortxatutako gizon txanoduna zen. Eta tiroketa baten 

ondoren, etxearen hegoaldetik sua agertu zen. Neska denen garrasiek osotasunezko 

txilio arranguratsua eratu zuten, eta sua etxeko eremu guztietara zabaltzen joan zen. 

Almaren leihoak, etxeko denek bezala, burdinazko barrak zituen, baina etsipenezko 

ahaleginean koloka zegoen bat askatu egin zen, eta bitarte hartatik ateratzea lortu zuen. 

Bospasei metroko saltoaren ondoren, gorputz guztiko mina sentitzen zuen. Etxetik 

urruntzen saiatu zenean, auto bat ikusi zuen ihesean, auto beltz bat. Gero, konortea 

galdu zuen. 

Ohe zurian esnatu zen. Bakarrik zegoen gelan, baina berehala etorri ziren bi 

erizain. Gero medikua. Eta geroxeago, emakume gazte bat, zeinak polizia gisa 

identifikatuz, galdera mordoxka egin zizkion. Almak ezin izan zuen argibide gehiegirik 

eman, baina sarraski hura egin zituenaren ahotsa eta begirada identifikatuko 

lituzkeelakoan zegoen. Jakinarazi ziotenez, triskantza beldurgarri baten zuzeneko 

lekuko bakarra izaki, beharrezko babesa eskainiko zioten. Sendatu ondoren, eta 

gertaeren larritasuna medio, mantenduko zena: autonomia-erkidegoz aldatuko zuten, eta 

legezko dokumentazioa zuzentzen laguntzeaz gain, lana ere aurkituko zioten. Ospitalera 

aitzina joandako agenteak esan zionez, Euskal Herrian  bizi zen bere amonak zaintzailea 

behar zuen eta ezkutaleku paregabea izan zitekeen: mendi magalean kokatutako baserri 

bat. Gainera, oso emakume jatorra  ei zen. Bitartean, ankerkeria beldurgarri hura egin 

zuenaren bila arituko zen polizia, eta  aurkitutakoan, Almaren testigantza baliagarria 

izango zen espetxeratzeko. 
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Arratsaren azken argi-printzekin iritsi zen Alma destino berrira. Bidean zihoala, 

eguzkia mendi tartean ezkutatzen ikusi zuen, eta hurrengo malda igaro ondoren, baserri 

bat. Atarian, sumitzezko aulkian eserita, emakume adindun bat zegoen: argala, txikia eta 

begirada atseginekoa. Biloba ikusitakoan, – Aintzane, zer egiten duzu hemen? –  

galdetu zion. Besarkada goxo bat  eman ondoren, –  kaixo amona –, erantzun zuen 

poliziak, –  hau Alma da eta zuri konpainia  egitera  dator –. Begirada labur bat 

gurutzatu zen Alma eta amona Auroraren artean, lotsa eta jakin-minaren nahasketazko 

giro artegatua sortuz. Gero, etxe barrura sartu, afaldu eta oheratu egin ziren. 

Hurrengo astean hiru emakumeak elkarrekin egon ziren. Aurora amonak, eta 

Almak, elkar ezagutzen zuten bitartean, Aintzane zubi lanak  egiten saiatu zen: amonari 

laguntzaren beharra onarrarazten; eta Almari, egin beharreko lanak erakusten. 

Hizkuntza aldetik sortu ziren lehen arazoak: Auroraren euskaraz hitz egiteko ohitura 

medio, Almak ez zion tutik ulertzen, baina begirada xamur eta jokamolde onak 

zituztenez, erlazio atsegina sortu  zen euren artean. Biak bakarrik geratu zirenean, are 

estuago bilakatu zena. Bestearengandik espero zutena baino gehiago arduratzen ziren 

eurena besteari ematen, sinbiosizko erlazio zoragarria osatuz. Halaber, Almaren 

benetako zauriak, barna zornatzerainoko ebaki ustelduak, arnasa hartzen hasi ziren, eta 

aspaldiko partez, bere bizitzarekiko zentzuzko hausnarketa egiteko gai zen.  

Ilunabarretan, egunaren azken halo beilegiaren iraungitzeari so, bere sorterriaz 

gogoratzen zen. Kolonbiako Barranquilla distrituan jaio zen, Lipaya auzoan. Lau anai-

arreben artean, mutil bat eta hiru neska, bera zen zaharrena. Ez zuen aita ezagutu eta 

beste hainbat familiaren gisan, amaren ahaleginez bizirauten zuten. Senideak baino azal-

kolore argiagokoa, beste inork ez bezala, ile beilegia eta begi berdeak zituen. Gazte 

garatua, hamabost urterako, emakume gorputz luze eta lirainaz ibiltzen zen auzoko 

asfaltatu gabeko kaleetan barrena. Hamalau urterekin utzi  zion eskolari eta hamasei 
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egitear zegoela, oso gomendagarria ez zen mutil batekin ihes egin zuen etxetik. 

Hurrengo egunean, itsasontzi bateko sotoan esnatu zen: zorabiatuta, buruko minarekin 

eta bere tankerako beste sei nesken ondoan. Bi morroik zaintzen zuten giltzez itxita 

zegoen atea. Oroitzapenok, malko-errekastoak sortarazi zizkioten bi masailetan barrena. 

Egunerokotasuna atsegina zen Aurora amonaren ondoan. Goizean, ohetik 

jaikitzen laguntzen zion eta gosaldu ondoren, baratzera joaten ziren. Aginduak jarraituz, 

berehala ikasi zuen barazkiekiko beharra eta ongi moldatzen zen. Gero bazkaldu, siesta 

egin, eta askaritxo baten ostean, oiloak, untxiak eta txerria gobernatzen zituzten. Baita 

etxe-ondoko loreak zaindu ere. Auroraren bazkalondoko denbora ikasteko baliatzen 

zuen Almak. Aintzanek, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ateratzera animatu zuen eta 

horretan ziharduen: etxean ikasi eta azterketetara joanez. Asteak, hilabeteak eta 

bizpahiru urte ere igaro ziren. Alma, Auroraren beherakada fisikoaren testigu izan zen; 

hau berriz, laguntzailearen loraldiarena. Hizkuntzaren arazoa ere konpondu zuten: 

amonak euskaraz hitz egiten zion eta laguntzaileak gazteleraz erantzun. Euskal 

mintzaira ezagutzean ohartu zen Alma, bera eta beste hainbat neska bahituta eduki 

zituen gizonak euskaraz hitz egiten zuela. Hizkuntza arraro hura euskara zela (ezin zuen 

burutik kendu luzea hitz higuingarria), eta Aintzaneri jakinarazi zion arren, gizonaren 

arrastorik ez ei zegoen. Suteak froga denak ezabatu zituen eta lurrak irentsi lez, mapatik 

desagertu zen.  

Udako arratsalde epel baten, siesta garaian, iraungi zen betirako Auroraren argia. 

Bakean joan zen, aurpegian irritxo bat loratuz. Almaren barnean emozioen putzua 

lehertu zen eta malkoen uholdeak zipriztindu zizkion aurpegia eta soina. Aintzanek esan 

zioenez, jadanik ezkutatzeak ez zuen zentzurik eta amonaren baserrian bizitzen jarrai 

zezakeen arren, beste lan bat aurkitzen lagunduko zion. Lan berria berehala agertu zen: 

Auroraren lagun batek laguntzailea behar zuen eta Alma ezagutzen zuenez, deitu egin 
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zion. Oraingoan, lana herri-gunean izango zen eta zalantza sortu zitzaion arren, 

Aintzanek aukera berriaren alde onak ikusarazi zizkion: jendearekin erlazio gehiago 

edukitzeaz gain, ikasketekin jarraitzeko aukera anitzagoak izango zituen. 

Pilar zen zaindu beharreko emakumea, berriro barne-langile gisa. Aurora baino 

handiagoa gorputzez, zakarragoa ere bai hitz egiteko eran, baina bihotz onekoa. Aurrez 

hartutako esperientzia medio, Alma erraz egokitu zen egoera berrira. Euskaraz nahiko 

ongi ulertzea ere lagungarria izan zitzaion. Kale eremuan bizitzeak ordea, baserriarekiko 

ezberdintasunak azaleratu zituen. Etxeko lanak egindakoan, gurpil-aulkian ateratzen 

zuen Pilar kalera. Hasieran, arraroa egiten zitzaion herri hartako egitura eta giroa. 

Sorterritik alde egin zuenetik herri-gunetik at bizi izanak, lehenik gatibu eta gero 

mendian ezkutatuta, mesfidantzaz beteriko sentsazioak pizten zizkion: beti erne, beti 

ikaraz. Herritarrak ezagutu heinean, ordea, erosoago sentitu zen. Halaber, ikasketak  

burutzeko aukera aztertzen hasi zen. 

Erizain laguntzaile modulua eta AEK jo zituen begiz. Lehenak, dagoeneko 

lanbidetzat zuen zaintzan ate berriak ireki zitzaizkiokeen; bigarrenak, erdizka ikasitako 

euskara hobetzen. Moduluari, urrutiko hezkuntza bidez ekin zion. Euskaltegian 

aurkitutako giro atseginak aldiz, erabat suspertu zuen Almaren aldartea, eta Auroraren 

baserrian aurkitutako barne bakeari, jendearekiko konfiantza gehitu zion. Bost neska eta 

bi mutilek osatutako taldetxo hartan, gazteleraz ondo pentsatu eta euskaraz 

desitxuratutako esaldiak botatzen zituzten bitartean, sekulako barre-algaretan lehertzen 

ziren. Denekin ongi konpontzen zen arren, neskekin erlazio estuagoa zuen. Oharkabean 

bazen ere, gizonek mesfidantza sortarazten zioten. Halaber, andereñoak Mintzapraktika 

egitasmoan parte hartzeko konbitea egin zietenean, neskez osatutako taldean kokatu zen 

Alma. 
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Jakin zuenez, Mintzapraktika euskaraz ikasten ari direnei hitz egiteko lotsa edo 

zailtasuna samurtzeko egitasmoa da: euskaraz ongi moldatzen direnen (bidelagunak) eta 

zailtasunak dituztenen (bidelariak)  arteko lagunartea. Astean ordubetez biltzen dena. 

Almaren taldean bi ahizpa zituzten bidelagun gisa Ane eta Eli. Bidelari aldiz, bera eta 

beste hiru neska: Marta, Rosa eta Bea. Adin eta jatorri ezberdinekoak izan arren, 

denekin ongi konpontzen zen, baina batez ere, bi ahizpekin. Aneren alaitasuna eta 

barrea kutsagarriak ziren; Eliren laguntzeko grina, neurrigabea. Benetan, zoragarriak 

ziren, eta jatorriz, herri hartakoak. Marta, Rosa eta Bea aldiz, espainiar Estatutik 

emigratutako etorkinen ondorengoak, arrazoi ezberdinak medio, euskaraz ikasten ari 

zirenak. Denen artean lagunarte atsegina eta dinamikoa osatzen zuten. 

Denborarekin, Alma eta bi ahizpen arteko erlazioa estutzen joan zen. Ane eta Eli 

ezkonduta zeuden eta euren familiekin bizi arren, batak zein besteak gurasoekiko lotura 

handia mantentzen zuten. Ama, etxekoandrea zen, bere bi alaba zaintzen eta hezten 

ahalegin handiak egindakoa. Aita enpresaria. Denbora asko xahutzen zion altzari fabrika 

bateko nagusia. Materialen erosketa, produktuen salmenta, eta abarren artean 

familiarentzako denbora gutxi geratzen zitzaiona. Etxekoengandik esfortzu eta lan 

aunitz egindakoa. Azken urteetan ordea, aitak erretiroa hartu zuenetik, ama eta biek 

etengabeko bidaiak egiten zituzten munduan barrena. Almaren barnean sentsazio 

anbiguoa hedatzen zen familia hura eta berearen arteko erkaketa egitean – batzuek dena 

eta besteok ezerez! – Alta, jarrera horren aurka egiten saiatzen zen: bizitzak bera gaizki 

tratatu bazuen ere, ezin zion senitarte hari horren errurik egotzi. 

Arratsalde baten, ahizpa parea ez zen asteroko mintza bilkurara agertu. Hurrengo 

egunean jakin zuen Almak, Ane eta Eliren gurasoek istripua izan zutela: autoa kamioi 

baten azpira sartu zen, ama tokian bertan hil zelarik. Aita ostera, oso larri eraman zuten 

ospitalera. Aste batzuetan koman egon ondoren, gorputza erabat geratuta esnatu zen, 
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baina buru-ahalmenak galdu  gabe. Medikuntzan ez zegoen horrelako aurrekari asko, 

baina tarteka gertatu izan denez, “Bere baitan itxitako sindromea” bezala ezagutzen da. 

Begiak bakarrik mugi zitzakeen, bestela, gorpu hila zirudien. Denbora asko igaro zuen 

ospitalean, baina bere horretan mantentzea baino ez zuten lortu. Azkenean, nora eraman 

erabaki beharra iritsi zen: etxera edo zahar-egoitza batera. Etxerako hautua ez zen 

erraza: altzari bereziez gain, medikalizazioa, prestatutako zaintzaileak, e.a. Alabaina, 

egoitzaren itzala oso gogorra egiten zitzaien bi alabei: hain aita jator eta sakrifikatua 

bere horretan abandonatzea zelakoan zeuden, – gure aitak hori baino errespetu gehiago 

merezi din, eta etxea prestatzeko beste diru badin –, esan zuen Elik. Anek, buru 

mugimenduarekin berretsi zuen ahizparen esana.   

Goiz baten Almari deitu zion Anek: aita etxera eramatea erabaki zutela eta ea 

zaintzeko prest zegoen. Almak ez zekien zer esan. Batetik, Pilarrekin gustura zegoen; 

bestetik, Anen aitak laguntza espezializatua behar zuen eta berak erizain laguntzaile 

titulua atera berri izan arren, ez zuen bere burua horrelako erronka  bati aurre egiteko 

prest ikusten. Gainera, gizonezkoa zen, eta oraindik ere nolabaiteko itzala sortarazten 

zion genero maskulinoak. Haatik, lagunekiko begirunea medio, eta halako alabak hasi 

eta hezteko gai izan zen gizonari zion miresmena kontuan hartuta, erabakia 

hausnartzekotan geratu zen. Astebetera eman zion erantzuna: Pilarrekin eta bere 

familiarekin hitz egin ondoren, euren aita zaintzeko proba egingo zuen. 

Elik lagundu zion aitaren etxera: herriaren kanpoaldean zegoen, etxe bakarra  

zen, handia, eta lorategi batez inguratua. Alma txundituta geratu zen. Baina kanpotik 

ikusgarria bazen, ez zen gutxiago barrutik: korridore zabal eta gela erraldoiz osatua, 

jauregi bat zirudien. Beheko solairuko gela batetik entzun zen Aneren ahotsa – kaixo 

Alma! Etorri, hemen dago aita! –. Gelaren erdian, hodi, aparatu eta makinaz inguratuta, 

ohe bat zegoen. Ohearen erdian, gizon bat, hodien bidez makinei lotuta. Elik musu 
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eman zion aitari, baina Aneren erreakzioa bortitza izan zen: – kontuz ibili hadi, arnasa 

hartzen laguntzen dion hodia mazpildu dun eta ospitalean esan zigutenez, hori gertatuz 

gero, oso une larria pasatzen din! –. Eli atsekabetu egin zen, eta Alma, beldurtu – Zer 

egingo dut nik hain tratamendu delikatua behar duenarekin? –.  

Bi ahizpak trankildu egin zuten Alma: lasai egoteko. Ikasiko zituela ikasi 

beharrekoak, eta laguntza izango zuela. Espezialistak arduratuko zirela mediku arloaz. 

Berak, konpainia egin eta zaindu beharreko xehetasunez bakarrik arduratu behar zuela. 

Horretarako, pertsona batek egon behar zuela eta euren aburuz, bera aproposa zela. 

Ezezagun baten eskuetan ustea baino nahigo zutela pertsona fidagarria eta 

konfiantzazkoa. Alma pixka bat baretu zen eta jarraibideei buruzko informazioa 

jasotzen hasi zen: gorputza ezin zuela mugitu, soilik begiak irekitzen zituela eta ikusi 

ere ongi egiten zuela. Entzun ere bai. Horregatik, ahal zen neurrian, oheratuaren ikus-

eremuan jartzea komeni zen berari zerbait esaterakoan, norekin zegoen jakin zezan. 

Almak, kontu handiz, tuturik zapaldu gabe, ohean zegoen gizonaren begietara begiratu 

zuen. Ametsik gaiztoenen isla bailitzan, urdinetik harago, altzairuaren grisaxkarako 

joera zuten bi begi ageri zitzaizkion. Mesfidati. 

Komatik esnatzean, Eli eta Aneren aita ohartu zen gorputz osoa geratuta zuela, 

soilik begiak ireki zitzakeen eta ikusmen ona zeukan. Entzun ere egin zezakeen. 

Pentsatzeko gaitasuna bere horretan geratu zitzaion eta pertsona batek izan dezakeen 

kartzela bortitzenaren gatibu sentitu zen: bere gorputzean ehortzia. Ospitaletik etxera 

eramatea estimagarria izan arren, dagoeneko bizitzak ez zuen zentzurik. Txarrena, ezin 

zituela bere nahiak komunikatu. Entzun eta ikusi arren, ezin zuen ezer adierazi eta 

etsipenezko zurrunbiloan itotzen ari zen. Goiz hartan, begien aurrean Alma ikusi 

zuenean, bere bizitzako sekreturik isil-gordeena azaleratu zen, eta horrek asaldatu egin 

zuen.  
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Oso gazterik sartu zuen muturra negozio ilunetan. Hasieran, tabako 

kontrabandoan, jarraian drogak iritsi ziren, gero emakumezkoen salerosketak. Zuhurtzia 

izan zen, ordea bere dohainik onena, eta espainiar Estatuko autonomia-erkidego bat 

baino gehiagoko poliziak ondoren izan arren, ez zuten inoiz atzitu. Beti atzeko lerroan 

egoten ikasi zuelako. Ezkutuan. Kamuflatuta. Beharrezkoa zenean bakarrik agertzen 

zen, eta orduan, gupidagabea zen. Negozio ilunen bidez lortutako dirua zuritzeko, 

altzari fabrika bat ireki zuen. Herritar arrunt izateko, betidanik ezagutzen zuen neska 

batekin ezkondu zen, eta bi alaba izan zituzten. Ahal zuen denbora gehiena etxetik at 

igarotzen zuen, “negozioak zuzentzen”: drogak, prostituzioa eta jokoa. Kolonbiatik 

droga eta neskak ekartzen zituen. Lehena karteletako kontaktuen bidez; bigarrenak, 

amets faltsuekin limurtuta edo zuzenean bahituta. Jokoari dagokionez, edozerk balio 

zuen: animalia borroka (batez ere txakurrena), karta jokoa, edo legez kanpoko auto 

karrerak. Galiziako kostaldeko etxetzarrean biltzen zen gehienbat bere jarduna, baina 

bazituen beste eremu batzuk ere. 

Alma izan zen bere ibilbide oparoaren amaieraren hasiera. Neska-gazteak 

atzipetzen zituen mutil baten bidez iritsia, bere birjintasunari etekina ateratzeko asmoz, 

gizon heldu bati eskaini zioten. Baina neskatilaren txilio eta arrangurak medio, bezeroa 

ez zen ezer egitera ausartu. Are okerrago, handik denboraldi batera, kontzientzia 

alhatzea medio (adin bertsuko biloba zuelako), poliziari parte eman zion. Baina Polizian 

ordaindutako isilmandataria zuenez, sarekada operazioaren berri izan zuen eta arrasto 

denak ezabatzea otu zitzaion: bera zuzenean ezagutzen zuten zaintzaileak tiroz erail eta 

etxetzarra, barnean zeudenekin, bere osotasunean erre. Ez zen aurrez prestatutako 

ekintza izan, baizik eta momentuko larritasunak eragindakoa. Okerrena zen, deskalabru 

haren zuzeneko arduradunak ihes egitea lortu zuela, baina poliziaren gertutasuna medio, 

ezin izan zuen bertan akabatu.    
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Almari aurpegiko kolorea aldatu zitzaion. Elik esan zuenez, hasieran normala 

zen egoera hartan zegoen pertsonak hunkitzea, baina berehala ohituko zen. Anek, besoa 

igurtziz, erabakitzeko denbora behar bazuen nahi beste hartzeko esan zion. Normala 

zela gizon haren bihotz onaren berri izan gabe lanari buruzko zalantzak izatea. 

Alabaina, Almaren erantzuna ez zen luzatu – bai, zuen aita zainduko dut –, esan zuen, 

eta bi ahizpak pozez txoratu ziren. Aldegiterakoan, aita amultsuki agurtu zuten,  – 

bagoaz aita –, esan zuen Anek, – ikusiko duzu zein jatorra den Alma –. Eta Elik jarraian 

– guk ezagutzen dugun neska atseginena da aita, goxoa eta abegikorra, oso ondo 

konponduko zarete –. 

Bakarrik geratu zirenean, Almak berriro begiratu zion begietara ohean zegoen 

gizonari. Euren begiradetan, pultsu lehiatu baten gisan, oraina eta  iragana nahastu ziren. 

Almari malkoak atera zitzaizkion. Gizonaren begietan, urte batzuk lehenago 

hautemandako higuintasuna, hoztasuna, gogortasuna, erruki gabetasuna, eta harrotasuna 

islatzen ziren. Galdu beharreko denak galduta zituenez (epaileek ez zioten jarriko 

dagoeneko zeukan baino zigor handiagorik), gertatzen zitzaiona, gertatzen zitzaiola, 

handik aurrerako dena irabaztekoa zuen. Eta Alma bortxatu zueneko oroitzapenak 

gogoratuz hartu zuen atsegin: bere txilioak entzuten, bere malkoen hezetasuna sentitzen, 

bere nortasuna makurrarazten. 

Almak, malkoak lehortu  zituen. Eta, justizia mendekuarengandik bereizten duen 

marra lausoa ezabatu balu lez, begirada zurrunenarekin lasai egoteko esan zion – 

badakizu, egon zintezkeen esku onenetan zaude –. Gero oxigenoaren hodi gardena 

eskuan hartu eta estutu txiki bat eman zion. Gizonaren begiek ur nahastuen putzua 

ziruditen. Tutua askatu zuenean, larritasuna islatzen zuten – ez, ez zaitut akabatuko –, 

esan zion Almak. – Ez dakit zenbat iraungo duzun, baina geratzen zaizun denbora oso 

luzeeea egingo zaizu –.  


