
AITAREN BILA

Hemen nago  ni,  sukaldeko  mahaiaren  aurrean,  ondoan  ama dut,  negarrez, 
gutun bat irakurtzen ari da, zer gertatu ote da? Zer esango didan itxaroten ari naiz, 
bat-batean gutuna lurrera erori zaio, izoztuta geratu da. Hitz egiten hasi da, eskerrak, 
Gerra Zibilari  amaiera eman diotela esan dit,  poztu egin naiz, baina… zergatik ote 
dago negarrez? Hori  da nire  buruari  egiten diodan galdera.  “Aita  ez dator  etxera, 
gerran zela hil  da”.  Horiek izan dira bere ahotik  atera diren hitz bakarrak. Ni  ere 
negarrez hasi naiz.

Gaur  Gabon gaua da,  baina ama eta  nik  bakarrik  afaldu  behar  dugu,  gure 
familiako guztiak beste leku batera joan dira, baina, zein da beste leku hori? Non ote 
dago? Zer egiten da hor? Amari maiz galdetzen dizkioten galderak dira. Berak zera 
erantzuten  dit:  “Galdera  horiek  ezin  ditu  inork  erantzun,  momentua  iristean  ikusi 
beharko da”.

Mahaia jartzen lagunduko diot amari, Gabonak direnez gero, nahi dudan bezala 
apaintzeko esan dit, baina, nola apainduko dut? Ez dugu gauza handirik etxean, joan 
den egunean aurkitu nuen margo urdin bat besterik ez dut apaintzeko. Ez dugu dirurik 
apaingarririk erosteko, buruari buelta asko eman beharko nizkioke.

Ama, bitartean, afaria prestatzen hasi da; beste arazo bat daukagu: ez dugu ia 
janaririk.  Gordeta  genuen  janari  guztia  jarri  du  sukaldeko  mahai  gainean,  okasio 
berezi  bat  dela  eta  merezi  duela  esan  du.  “Bihar  goizean  joango  gara  janari 
gehiagoren  bila”  esan  du.  Oso  pozik  nago  alde  batetik,  azkeneko  hilabetetan 
izugarrizko gosea izan dugu, baina gaur erregeak bezala jango dugu. Gure eguneroko 
menuarekin konparatuta behintzat, seguru aski errege batek egun normal batean guk 
gaurko afarian baino gehiago afalduko du. Baina tira, daukagunarekin bizi behar gara, 
eta ahal dugun bezala aurrera, egin oztopo guztiak gaindituz.

Bat-batean ideia bat izan dut.  Korrika nire margoaren bila  joan naiz,  kalera 
atera eta lurrean aurkitu ditudan paper eta kartoi zati guztiak hartu ditut. Etxean zulo 
txikiak  egin,  eta  soka zati  batez  lotu  ditut,  mantel  bat  eginez.  Gero  nire  gustura 
apaindu dut margoarekin. Oso polita geratu da, amak izugarrizko banketea prestatu 
du. Hasteko entsalada, gero arraina jarri du, hori oso gutxitan egoten da, garestia 
delako, gainera baratxuria du zapore goxo-goxoa emateko, postrerako arroz-esnea!!! 
Nire postre gustukoena da. Normalean taloa egoten da eta sobera gosaltzeko, eta 
azkenean nazkatu egiten nau, baina arroz-esnea… Hori bai goxoa!!!



Mahaian  eseri  gara  biok,  kontu  kontari  egon  gara  afari  guztian,  aitarekin 
elkarrizketa ere izan dugu, baina ez genuen aitaren erantzunik entzuten. Postrerako 
ordua a ze gogoak arroz-esnea probatzeko. Denbora pila bat egon gara hizketan, oso 
berandu da, eta lotara noa.

Aitarekin amestu dut, etxera zetorrela eta hirurok elkarrekin afaltzen genuela, 
baina ez da horrela izan. Negarrez esnatu naiz eta amaren logelara joan naiz, aita 
faltan botatzen dudala esan diot eta berak berdina erantzun dit. Amaren ohean sartu 
naiz, biok batera egin dugu lo. Ia hiru urte egon gara bera gabe, baina ez da berdina.

Mantel apaindua jada ez da hain polita, pintura urdina joan egin baita itogin 
batengatik.  Ez dago dena atzo bezain polita eta gainera aita falta da. Erabaki bat 
hartu dut: neure buruari beti egiten dizkiodan galderen erantzuna topatuko dut, eta 
gainera aitarekin egongo naiz. Baina, orduan, ama zer? Eskutik hartu dut eta biok 
komuneko leihora joan gara, tentsioa dago, biok izerditan, baina aitarekin egoteko 
gogoa ere... Beherantz begiratu gabe gorputza askatu dugu. Bat... bi... eta...hiru… 
jauzi egin dugu.


