
                          HUR BESOETAKOA
Urak jariatzen nau, urez osatua nagoelako. Erditu egin naiz, urak 
osatu egingo duelako nire familia eta nire herrixka. Eta urak hautsi 
ditut, lur oso bat daukagulako bizitzaz zipriztintzeko.

Hirian  bizi  ginen  ni  eta  nire  bikotea,  baina  ez  ginen  urbanitak 
sentitzen.  Hiri  handiak,  pixkanaka  pixkanaka  hiltzeraino  bizi 
gintuela  konturatu  ginen,  igortzen  zizkigun  balioek  txirotasunera 
kondenatzen  gintuztelako;  soilik  ekonomikoki  aberasten  gintuen-
eta.

Dirudun  baina  pobre  sentitzen  ginen,  bizitzaren  merkatuan  gure 
bizitza merkatu egin bagenu bezala.

Eta hala, hiriaren bihotz finantzariari agur esan eta gure bihotzak 
birkalifikatzeari ekin genion. Zer nahi genuen baino, zer ez genuen 
nahi  susmatuta,  herrixka  honetara  etorri  ginen.  Hiltzear  zen 
herrixka  gisa  definitu  zigun  Internet  jaunak  harroxko  antzera, 
Delfoseko  orakulua  bailitzan.  Arrazoia  biztanle  kopuruan  zegoen: 
soilik 5 pertsona bizi ziren bertan. Baina bere algoritmoak herrixkak 
zenbateko bizia zeukan kalkulatzeko ez ziren gai; bizi-esperantza ez 
delako matematika: esperantza bizia, oraindik mantentzen zutelako 
infinituraino.

Bertako familia bakarrak, naturarekin senidetzen aspaldi ikasi zuen 
eta euren haurrentzako kantu, mito eta ahozkotasunaren altxorrek, 
hasieratik txunditu gintuzten.

Baina  arazo  bat  zuten:  urez  inguraturik  egon  arren,  urik  ez 
zeukatela.  Inguruko  ibai  eta  erreken  emaria  euren  etxeetaraino 
bideratzeko  modurik  ez  zuten  topatu  ordurarte.  Eta  inguruko 
herrietako politikariak ez ziren bustitzen haiengatik,  urik ezak ur 
handietan sartuko zituzten beldurrez. Ez zen errentagarria, antza. 
Bertako bozka kopuru txikiak, ez zien uraren sufragio unibertsalik 
bermatzen. 

Urik ezaren naufragio unibertsalaren aurrean geunden, beraz.

Beraz,  ni  eta  nire  bikote  unibertsitarioak,  naturan  eskolatutako 
familia harekin batu eta iraun nahi bagenuen, ura elkarrekin gure 
etxeetara ekarriko genuela erabaki genuen. 

Eta  gu,  gaixotzen  ginen  aldiro  bertakoek  hostoak  interpretatzen 
zituzten bezala sendabelarrak egiterako orduan, guk orri formako 
paperak  interpretatzeari  ekin  genion.  Legea  beti  zilegi  ez  dela 
jakitun,  eta  legea  lege  bilakatu  aurretik;  linboan  aurkitzen  ziren 
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arauak interpretatzen hasi ginen paradisu hartara ura bideratzeko. 
Gure  arkitektura-ikasketetan  murgildu  ginen  berriro, 
elkartasunaren  giza-zutabeak  eraiki  eta  bertako  zelai  eta  soro 
amaitezinei ur formako teilatupea eraikitzeko.  

Eta hala, noizbait lortu dugu Nafarroa hegoaldeko herrixka honetara 
ubideak  ekartzea,  finean  beti  hor  egon  diren  horiek  ikusaraztea 
gure eskubideen antzera: begi aurrean genituelako, ez baigenituen 
ikusten. Egun, urak bere bidea egiten jarraitzen du gu bere baitan 
hartuta. Bikoteak eta nik erabaki dugu gure bizitzei segida emateko 
beste  bizitza  bat  sortzea  ederra  litzatekeela,  herrixkako 
norbanakoak populazio bihurtzeko gure lehenengo ahaleginean. 

Eta  orain,  ura  gure  etxeetara  iristen  delarik,  iraganaren 
zilborrestetik askatu eta etorkizunaren besoetan kulunkatzeko prest 
aurkitzen gara, tartean pozezko eta tristurazko negar batzuk egingo 
ditugula  jakinda.  Urak,  zubi  lanak  egin  ditzakeelako  belaunaldi 
zaharrago  eta  gazteagoen  artean.  Familia  nuklearra  osatzeko 
moduan gaude, maitasun eta errespetuzko kutsadura soilik sortzea 
helburu izango duen familia nuklearra. Horregatik jarri diogu gure 
txikiari  Hur izena,  ura gertu sentitzen dugulako.  Baina orain, ura 
hur  sentitzen  dugun  honetan,  ez  dugu  berriro  gizarte  likido 
horretara  itzuli  nahi,  bere  lehortasun  likido  horretara.  Guk  ere, 
uraren modura, beti  berdinak izanik beti  berritzen jarraitzeko eta 
batez ere; bizitza zaharberritzen jarraitzeko gogoz aurkitzen gara, 
maitasunetik eta maitasunez.

Eta,  nork  daki;  lehenengo  erditu  den  bizi  berri  honen  ostean… 
maiztasunez?
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