
BIAK EZ, BAINA AMA BAI 

Arropak jantziz eta erantziz, zuhaitzek hostoak hartuz eta galduz, loreak jaioz, 
haziz eta hilez, urtaroak igaroz doaz. Udaberrian sartu berri gara eta aita gabe 
jarraitzen dut. Lau urte nituenean etxetik alde egin zuen, orduz geroztik ez dut 
bere berririk izan. Barkatu, oraindik ez dut nire burua aurkeztu, nire izena Alvaro 
da, eta hamalau urteko gazte arrunt?????? bat naiz. Saskibaloian jokatzea dut 
gustuko, baita musika entzutea ere, baina, gehien gustatzen zaidana, nire 
eguneroko honetan idaztea da.

“Nire bizia, 1973. urteko negu gogor batean hasi zen. Nire lehen bost urteak, gau 
eta egunez lan egiten igaro nituen, bakar-bakarrik, inguruan inor ez nuela. 
Hurrengo hamarrak ere leporik altxatu gabe lan egiten jardun nituen. Hemezortzi 
urte inguru nituenean soldaduskara joan behar izan nuen, han ikaragarrizko 
zorte txarrarekin, gerra izan genuen, ia nirekin akabatu zuen gerra. Hogeita bost 
urte nituelarik, etxera itzuli nintzen, ikaragarrizko zauriekin. Hil zorian egon 
nintzen, baina sendatzeko izan nuen itxaropenarengatik, aurrera atera nintzen, 
orduan ere, nola ez ba, bakarrik, familiaren falta sumatuz. 

 

Nire lehen hogeitazazpi urteak tristeenak izan ziren, indar gabeko urteak, 
bizitzeagatik bizitakoak. Egunero buruan galdera berak zurrunbilo baten moduan 
biraka, nire pentsamenduak eta sentimenduak zorabiarazten zituzten galderak. 
Benetan merezi al du borrokatzeak? Momentuen alde txarrak baztertzeak eta 
onak islatzeak? Merezi al du une txar gehiago bizitzeak onak baino?  

 

Baina zure ama ezagutu nuenean, nire galdera guztiak erantzuna aurkitu zuten. 
Zure amak aurrera ateratzeko borrokatzeak merezi duela erakutsi zidan, bururik 
makurtu gabe aurrera begiratu behar dela ere argi utzi zidan. Izan ere, une 
hartatik aurrera nire biziak zentzua irabazi zuen. Mundua arrosa kolorekoa 
ikusten nuen, zerutik eroritako tximistak niretzat hegan zebiltzan txoriak 
bezalakoak ziren, ekaitz bitarteko zeru gris itzalia munduko indar guztia zeukan 
ostadarra bezalakoxea irudikatzen nuen. Lehen aldiz maitatua sentitu nintzen, 
eta, nahiz eta gutxieneko garrantzia izan, norbaiti inporta niola sentitu nuen.

 

Urte batzuk geroago, zu iritsi zinen mundu honetara, egun hartatik aurrera nire 
biziak balio bikoitza lortu zuen. Bi pertsonen maitasuna jaso nezakeelako eta 
zuekin biekin bizitzak oparituriko momentu onak partekatu. Baina… 
zoriontasunak muga dauka, horregatik, gutxien espero nuen momentuan, nire 
biziarekin amaituko zuen gaixotasun gaizto bat ailegatu zitzaidan. Pixkanaka-
pixkanaka, nigan zegoen argia itzaltzen ikusi nuen, mundu honi laster agur 
esango zion argia.”  

 



Hori izan zen nire aitak bizi izan zuen guztia istorio batean laburturik eta eskutitz 
batean bildurik. Hitz horiek izan ziren nire aitak idatzi zituen azkenak, mundu 
krudel baina aldi berean zoragarri honetatik alde egin aurretik. Asperturik 
nengoen egun batean ganbaran hauts eta armiarma-sareen artean aurkitu nituen 
eta nire aitak idatziak zirela jakitean, berehala irakurri nituen. Horregatik, nahiz 
eta amarekin bakarrik bizi, urte guzti hauek ondoan dauzkadan pertsonak 
balioesteko balio izan zaizkit, nahiz eta ondoan bakarra eduki.  

 

Beno, gaurkoz nahikoa idatzi dut, izan ere, nire begietako gortinak pixkanaka-
pixkanaka ixten doaz. Ilargiaren argi izpiak, bete betean islatzen du nire leihoko 
beira. Herriko kanpaiek jada hamabi aldiz hots egin dute, beraz, hankak luzatuz 
eta ohe ertzeko estalkia belaunetara hurbilduz, ohean etzan naiz lo egiteko 
asmoz, baina ez lehenago buruari galdera hau egin aurretik, bakoitzak nahi duen 
erantzuna bilatu diezaiokeen galdera: zergatik ikusten ditugu falta zaizkigun 
gauzak aurrean dauzkagun guztiak ikusi aurretik? 

 


