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2028 urtea 

Beharrezkoa da iluntasuna areagotzea lehen izarra ager dadin 

EDURNE 

–Ama,  zergatik  jarri zenidan Elisabeth izena? Nire gelako neskek Ane, Irati, Nerea, June... 

dute izena, zergatik daukat nik horren izen berezia? –5 urteko nire alabak oraintxe bertan 

galdera hori egin dit. 

Nire alabak hori galdetu eta une berean burura etorri zait orain dela 30 urte, bere adin bera 

nuela, nire amarekin gertatutakoa. 

–Istorio berezia da, Elisabeth. Entzuteko prest zaude? –esan diot. 

–Bai ama, nire izenak istorio bat badu, jakitea nahiko nuke –erantzun dit. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

1998 urtea 

Oroitzapen bat ez da hiltzen, loak hartzen du baizik 

EDURNE 

Aitona hil berri zen, eta amarekin aitonaren etxera joan ginen biok, “garbiketa batzuk egitera” 

esan zidan amak. Etxea, bere erara, xarmangarria zen; zahar itxura izan arren, bere 

antzinako edertasuna mantentzen zuen oraindik. Sarrerako atea beltza zen, aldaba bat 

zuelarik. Etxaurrea gorrixka kolorekoa zen, eta leiho guztiak luzexkak eta goi aldetik 

borobilduak ziren. Bi solairu eta ganbara zituen, naiz eta aitona bizi zenean, azken hau beti 

giltzarekin itxita egoten zen.  

Denbora luzez gora eta behera ibili ondoren, amaren falta sumatu nuen eta beldurtzen hasi 

nintzen. Bat-batean, ganbaran egongo zela bururatu zitzaidan eta bertara inguratu nintzen.  

Ganbarako atea irekita zegoen, isil-isilik sartu nintzen eta han ikusi nuen ama, emakume 
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ezezagun baten margolanaren aurrean. Aho zabalik zegoen, ni atzean geratu nintzen 

emakume eder hari begira, benetan liluraturik utzi ninduen. Beste garai batekoa zirudien. 

Beix koloreko soinekoa belaunetara ez zitzaion iristen eta perladun koilara luze bat zeraman 

apaingarri gisa. Urdin koloreko begi zoragarri batzuk zituen; ilea, ez oso luzea, marroi argia 

zen, buruan diadema bat zuelarik. Belarritako luzexka batzuk ere bazeuzkan, bai eta irribarre 

eder eta distiratsu bat ere aurpegian. 

–Zein da? –galdetu nion amari.  

Galdera egin eta une berean, amak margolana oihal batekin estali zuen, eskutik hartu 

ninduen eta ganbaratik irten ginen nire galderari erantzun gabe. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

1918 urtea 

Ez dugu jakiterik noiz ezkutatuko den eguzkia 

LUIS 

Ez nuen belakoan pentsatuko eguna hasi denean horrela bukatuko zenik, asteak daramatzat 

jakin nahian arrebak zer egiten duen etxetik ezkutuan alde egiten duenean. Galdetzen diot, 

baina kasurik ez dit egiten; “isildu eta ez esan ezer aitari” da esaten didan guztia. Gaur 

goizean Julian, nire lagunarekin, topo egin dut kalean. Aurtengo gripe arriskutsuari buruz 

egon gara hizketan, beste urteetan baino jende gehiago hiltzen ari omen da. A zer meritu 

handia duten herriko erietxe txikira joaten diren boluntarioak; orduan, Julianek esan dit: 

–Bai, a zer meritua hire arrebarena. 

–Zer diok? –galdetu diot harrituta.  

–Bai hire arreba joaten duk. Ez al dakik, ba?  
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A zer tonto aurpegia geratu zaidan. 

Julianek esandakoarekin kezkatuta geratu naiz, ezin ulerturik nola joan daitekeen nire arreba 

erietxera boluntario bezala. Ez al da konturatzen bera kutsatu eta gaixotu egin daitekeela? 

Ez hori bakarrik, gu ere kutsatu gaitezke. Badakit arrebak erizaintzarako bokazioa duela, 

baina hau gehiegizkoa da. Etxera  etortzen denean  berarekin hitz egingo dut, eta ez badu 

bere jokabidea aldatzen, aitari kontatuko diot guztia, naiz eta honek ondorio espero ezinak 

ekar ditzakeen. 

ASTEBETE BERANDUAGO 

Arrebarekin hitz egin dut etxera iritsi denean, baina ez du ezer onerako balio izan, alderantziz 

baizik; berekoi bat besterik ez naizela leporatu dit eta, gainera, aitortu dit uste duela  

kutsaturik dagoela sukarra duelako. Eztabaida bizi batean hasi gara, bultza egin diot eta 

lurrera erori da; orduan, sudurretik odola hasi zaio. Benetan beldurtu naiz.  Momentu 

horretan, aita eta ama azaldu dira. 

–Zer egin diok arrebari? –galdetu dit aitak. 

–Nik zer egin diodan galdetzen didazu? Ba al dakizu erietxera joaten dela laguntzera eta 

dagoeneko kutsatuta dagoela? 

–Egia al da hori? –galdetu dio aitak arrebari. 

–Bai, egia da guztia. Eta, gainera, sendatzen naizenean, erietxean laguntzen jarraitzea 

pentsatzen dut –erantzun dio. 

Aitak bere gelara sartzeko agindu dio arrebari, atea giltzarekin itxi, eta bere ideiak aldatu 

ezean, ez dela bertatik irtengo esan dio. Alegia, ez dela berriro erietxera itzuliko. 
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Arrebaren negarra besterik ez da entzuten etxe osoan, baina ez naiz ausartzen aitari esatera 

zigorra gehiegizkoa iruditzen zaidala.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

2022 urtea 

Atzera egin, aurrera joateko 

PILAR 

Besteek nahi zutena egiten eman dut bizitza. Gurasoak lehen, senarra beranduago eta orain 

alaba. Baina orain dela hilabete batzuk, erabaki bitxi bat hartzera ausartu nintzen, inori 

kontsultatu gabe. Zerbait altruista. Gaur, ordea, nire erabakiaren berri eman behar diot 

familiari, erabaki horrek ondorioak izan dituelako. 

Orain dela hilabete batzuk irakurri nuen egunkari batean gripea eta COVID-19aren aurkako 

txerto berri batean ari zirela lanean. Txerto berritzaile honek, bizi osorako immunitatea 

sortzen zuela zioten ikerlariek, baina albo-ondorioak aztertzeko boluntarioak behar zituzten. 

Iragarkia irakurri nuenean, bi aldiz pentsatu gabe, nire burua aurkeztea erabaki nuen. 

Familian ez nuen ezer esan, burutik ideia kenduko zidatela beldur nintzelako. Arbasoekin zor 

bat nuela ere sentitzen nuen, eta, besteengatik zerbait egitearen ideiak, asko erakartzen 

ninduen. Beraz, aukera paregabea iruditu zitzaidan txertoarena. 

Orain dela hiru hilabete txertoa eman zidaten, hilero joaten naiz azterketa medikoa egitera, 

baina gaurkoan odolaren analisia egin ondoren, emaitza emandakoan ospitalean gera nadin 

gomendatu didate, eta orain alabak eta senarrak  badakite nire sekretua. Alabaren erreakzioa 

espero nuena izan da: 
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– Ama, baina nolatan egin duzu horrelako gauza bat, boluntario aurkeztu txerto berri bat 

probatzeko? Ba al dakizu oso arriskutsua izan daitekeela zure osasunerako? Zoratu egin al 

zara? Heroi bat izatea nahi al duzu? Oso zeurekoia izan zara, ez al duzu pentsatu aitak eta 

nik behar zaitugula? 

Horrelakoak eta gehiago esan dizkit alabak, baina txertoa hartu nuen egunetik lasaiago 

sentitzen naiz nire buruarekin. Azkenean familiaren sekretua argitara irtengo da. Horixe izan 

da alabari esan diodana. Hori entzutean, benetan zora-zora eginda nagoela esan dit.  

–Edurne, gogoratzen al zara 5 urte zenituenean, aitonaren etxeko ganbaran zegoen 

margolan baten aurrean nengoela, galdetu zenidala ea nor zen emakume hura? –galdetu 

diot. 

–Ama, zertara dator hori orain, hainbeste urte igaro ondoren? Ez zenidan ezer erantzun, eta 

orain, ospitalean zaudenean, zertarako esaten didazu hori? 

Eta orduan eman diot Edurneri poltsan nuen eskutitza, nire aitak utzi zidana. 

Pilar maitea, 

Lehenik eta behin, barkamena eskatu nahi dizut ez nizulako utzi erizain ikasketak egiten. 

Urteekin konturatu naiz zure bokazioa hori zela, besteei laguntzea eta besteentzat gauzak 

egitea, baina beldur nintzen, beldur zu ere galtzeaz. 

Ez naiz ausartu bizi izan naizen bitartean nire arrebari buruz hitz egitera. Bai, arreba bat 

nuen, 1918ko gripearekin joan zitzaidana. 

Berak ere erizain izan nahi zuen, zuk bezala, eta inor konturatu gabe etxetik alde egiten 

zuen ilunabarrean herriko erietxe txiki batera, bertan zeuden gaixoei laguntzera. Hau jakin  
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nuen egunean, sekulako iskanbila eduki genuen biok, azkenean bultza egin nion eta erori 

egin zen. Orduan, aita etorri eta, jakindakoan zertan ibiltzen zen, naiz eta arreba gaixorik 

egon eta aurpegia odoletan eduki nire bultzadaren ondorioz, bere gelan giltzapeturik utzi 

zuen. Ez dakit zer izan zen; gaixotasuna, atsekabea, ala nirekin eduki zuen eztabaida, 

baina, egun batzuetara, okerrera egin zuen eta hil egin zen. 

Beti errudun sentitu izan naiz. Urte asko pasatu arren, nire pentsamenduak beti berdinak 

izan dira: isilik egon izan banintz, bultzatu izan ez banu, aitari aurre egin izan banio, 

zenbat eta zenbat negar egin dudan. Ez da igaro egun bakar bat nire bizitzan bere 

irribarreaz eta begiez oroitu ez naizenik. 

Etxeko ganbaran margolan bat dago, oihal batez estalia. Bertan azaltzen den emakume 

liluragarria da nire arreba izan zena. 

Bakarrik espero dut egunen batean barkatuko didazula arreba bat izan nuela ez kontatzea 

eta zuri erizain izaten ez utzi izana. 

Zure aita, Luis 
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EDURNE  

A zer opari jaso ditudan gaurkoan, batetik, aitonak arreba galdu zuela 1918ko gripearen 

ondorioz, eta bestetik, nire ama erietxean dagoela txerto berri baterako boluntario aurkeztu 

delako eta albo-ondorioak dauzkalako. 

HIRU HILABETE BERANDUAGO 

EDURNE 

Amak egin eta kontatukoak, nigan espero ez nuen eragina izan zuen. Azkenean, amarena 

ez zen ezer larria izan; bi egunetan etxean zegoen, eta etorri zenean margolana ikusi nahi 

nuela esan nion. 

Hainbeste urte pasa ondoren, lehenengo aldiz margolana ikusi nuenetik, eta bere istorioa 

jakin ondoren, sekulako astindua sentitu nuen nire baitan, oso hunkituta gelditu nintzen. 

Orduan ulertu nuen amaren erabakia eta, ingurukoen sorpresarako, nik ere boluntario 

aurkeztu nuen nire burua txertoa probatzeko. 

Baina ondorioak ez ziren amaren berdinak izan. Ez horixe, nik gaixotasunaren alde 

maltzurrena bizi izan nuen, eta ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatera eraman 

ninduten. Batzuetan konortea galtzen nuen, orduan erizainak hara eta hona ibiltzen ziren. 

Nire erabakiaz oso damu nintzen bizia galtzear ikusten nuelako, ez nuen nahi mundu hau 

utzi ama izan gabe. Eta  halako batean han ikusi nuen. Han zegoen izkina batean hurbildu 

nahian, margolaneko emakumea. Aitonaren arreba. Orain dela ehun urteko erizain 

janzkerarekin: bata zuri luze bat, kofia zuri batekin buruan, bere irribarre samur eta 

distiratsuarekin. Orduan pentsatu nuen hiltzear nengoela eta zeruko aingeru bat zela. 
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Entzuna nuen batzuetan hildako familiartekoak irteten direla bidean laguntzera eta bizi berrira 

ongi etorria ematera. 

Hurbildu eta bere besoekin ukitu ninduenean, inoiz ez bezalako bakea sentitu nuen; ez dakit 

zenbat denbora igaro nuen bere besoetan. Halako batean, hobeto sentitzen hasia nintzela, 

hau esan zidan: “Elisabeth naiz, aitonaren arreba, ez zenuen nitaz gauza askorik entzungo. 

Urteetan zehar, oroitzapen mingarri bat izan naiz familiarentzat. Zuek jakitea nahi dut nire 

heriotzaren errudun bakarra gaixotasuna izan zela, gripeak eraman ninduen, nire anaiak ez 

zuen errurik izan, eta ezta aitak ere. Berriro jaioko banintz, berdina egingo nuke: gaixoei 

lagundu. Ez naiz damu. Eta, bestalde, ez nuke nahi zuek nitaz ahaztea, badakit iluntasunean 

egon dela nire izena eta nire oroitzapena, baina hau aldatzea nahiko nuke.” 

Hori entzundakoan begiak itxi nituen, eta berriro irekitzean, Elisabeth  jada ez zegoen. Ez 

nekien, ea amets bat izan ote zen, ala benetan berarekin egon nintzen. Nekien gauza bakarra 

zen, delako margolan hura  merezi zuen toki batean ipiniko nuela amaren etxean, eta 

Elisabeth izena ez zela oroitzapen galduen bidean geldituko. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

2028 urtea 

Zutaz hitz egitea bizia ematea da, ezer ez esatea, ahaztea izango litzateke 

EDURNE 

Alaba maitea, haurdun geratu nintzenean banekien neska bat izango zinela, eta zein izango 

zen zure izena; ez nekiena zen, Elisabethen begi eta irribarre berbera izango zenuenik. 

Eta hori da zure izen bereziaren istorioa. 
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