
Minsk eta biok

Katuak bolatxoa dirudi nire gona gainean bilduta. Arnasaldi bakoitzean puztu 

eta hustu egiten da baretasun gorena deritzodan patxadan. Txirrina. Minsk ez da 

ohartu, bere ametsetan dago hain murgilduta non ez dagoen beste ezer bere 

neuronen konexioaz harago. Maitekiro hartu dut ile bolatxoa eta kuxin baten gainean 

utzi dut. Ez naiz aterantz joan. Leihora baizik. Lagunak ikus ditzaket kristalaren beste 

aldean. Ez dut entzuten zer esaten duten, zer oihukatzen duten. 

Leihotik aldendu naiz. Minsk goxo-goxo dirau kuxin gainean, ez du leku 

aldaketa sufritu. Ez zaio traumatikoa egin bere bizkarrezur malguak konkistatutako 

txokoa galtzea. Gustatuko litzaidake bera bezain ausarta izatea. Kuxina ez da gauza 

bera. Artifiziala da. Han ez ditu nire taupadak sentitzen, ez du nire beroa jasotzen. Ez 

da berak aukeratutako lekua. Baina igual dio, ongi dago. Ongi egonen garela 

pentsatzen saiatzen naiz. Aurrera egingo dugula nolabait, noizbait. Txirrina. 

Sukaldera noa. Esne hotzik ez hozkailuan. Kakao gutxi potoan. Koilaratxoa 

bueltaka, esnea ilundu nahian, marroira gerturatu ezinik. Ipurdia garbigailuaren 

kontra, txirrina ez dut jadanik entzuten. Baina honek ez du erran nahi jotzen ari ez 

direnik. Oroitzapenak buruan, bueltaka, koilaratxoari eragiten diodan abiadura 

berean: Minsk etxera ekarri nuenekoa, lagunekin egindako afari informalak, ilobak 

korridorean bere lehendabiziko pausoak eman zituenekoa, nire atea zeharkatu duten 

gau bakarreko amorante eskasak, lanetik bota nindutenean kalera atera ezinik eman 

nuen astea... Txirrina.

Ez da atarikoa ordea, nire atekoa baizik. Zurrumurruak entzun ditzaket. 

Leihorantz noa berriz. Euria ari du. Minsk nire zangosagarretan jostari dabil, buztana 

kiribilduz. Mau esan dit. Ez dago urduri. Ezta ni ere. Sofara joan gara eta han eseri. 

Nire gona gainean galdu zuen lekua berreskuratu du kakaoari azken zurrupadak 

ematen dizkiodan bitartean. Ez du sekula amore ematen. Horregatik ez da inoiz 

kexatzen, jakin badakielako lortutakoa, behin galduta ere, berreskuratuko duela. Eta 



nik? Egin ahal dut nik berdin? Berreskuratu ahalko ditut inoiz nire lana, nire bizitza, 

maitasuna? Lagunak ditut kanpoan, baina ez hemen. Txirrina.

Leihora hurreratzen naiz beste behin. Han dira. Euritakoen pean. Baina hemen, 

Minsk eta biok baino ez. Txirrina eta kolpeak. Sarraila biak daude itxita. Irratia pizten 

dut. Musika klasikoa frekuentzia modulatuaren uhinetan. Olatuak nire atearen kontra. 

Brahms barruan, enbata kanpoan, eta haien artean, ohol zahar bat. Txirrina mutu. 

Badaki ekaitza bitartean inork ez duela entzungo. Euritakoen artean ikus dezaket 

ahizpa, ikus dezaket aita. Euritakoen artean ikus ditzaket malko gezak eta gaziak. 

Nire taupadak ez dira bizkortu, ezta mantsotu ere, atea jotzen dituzten kolpeen artean

geroz eta taupada gutxiago kabitzen zaizkidan arren. Danba, danba, danba. Kolpe bat

bestearen atzetik. Apurtu dute lehenengo sarraila. Apurtu dute bigarrena. Minskek 

mau esan dit. Bukatu da dena. Kale gorrian gaude.


