
Soinekoa
Hi,  ene  pinpirina!  Gixajua  hi!  Eskuartean  duan  soinekoa  jantzita 

etorriko bahintz ere, maiteko hinduket, gizona! Ez zekiat zein arraiok, bizi 
ala  hildakok,  zaunkatu  dian  aurkakorik.  Ez  diat  jakin  nahi  ere!  Haserre 
beroan bota hidan purrusta lerde hura ez zegok inor ulertuko duenik ludi 
zabalean!  Zeinek  esan  dik,  berriz  zioat,  zeinek,  hi  horren  zanpatua, 
sumindua eta eria utzi hauen konturik.

Ene txitxi eta papa goxoa heu haiz eta! Eta nik ze esan, to soinekoa 
eta bizi hadi pozik, nik hola ere maiteko haut eta! Gizonandre, maskulino-
femenino, nik zer zekiat zer, kontu hauek niri bost! Bazter itzak! Maitekiro... 
baina bazter itzak. Hi behar haut nirekin, ez beste norbaiten esamesak eta 
espektatibak.

Ala  soineko  hau  jantzita,  larrugorri  haudanean  baino  irrigarriago, 
errukarriago,  lotsagarriago,  ala duintasun beheratuagoan hagoela uste al 
duk? Hi bai gixajua! Nire maite begiekin egiten diadalako abegi on ikusten 
diat hire larruazal itzalian dirdira eta galaitasuna. Sua eta txinparta. Olatua 
eta aparra. Gogoa eta grina.

Nik maite haut, galtza, soineko, tutu, pijama ala buzoarekin, edo ezer 
gabe,  hire-hirea  den  larruazal  zuri,  ihar,  iledun  eta  latza  bere  horretan 
larrugorri  erakusten  didaanean  ere...  ummm,  laztan  gogoz  gerturatzen 
hatzaidanetan.

Eta soineko koloredun honekin irudikatzen haut eta hau morboa. Nik 
izan nahi  diat soinekoa eranzten lehena, eskua gonazpian sartu eta hire 
izterrak ikutzen lehena, soineko oihalean nire hunkipen malkoak xukatzen 
lehena... hirekin bizi nahi duen lehena. Eta ezkontzan biak soinekoz bagoaz, 
esan bezate ezkilek esan beharrekoa eta gainontzekoak egon bitez mutu!!!! 
edo txutxu-mutxuka, hor konpon. Eta guk zorion!

Poxpolin,  pinpirin  eta  kaskarina.  Nire  kokolozko  panpina.  Milizkatu 
nahi haut, azukre txondorra. Orraztu nahi haut iledun otso-gizona. Eskutan 
kulunkatu  azal  latzeko  erratz  makil  iharra.  Hauek  ere  heu  deskribatzen 
haute eta  niretzat  ez dituk erakargarri  egiten  hauten ezaugarriak,  baina 
hauekin  ere  maite  haut.  Eta  hire  ametsekin.  Hire  ametsa  bazen 
soinekoarekin  ibiltzea,  ni  hirekin  nauk.  Beste  batzuen  ametsa  krokodilo 
bota, katamotz larru eta suge uhal ordulariekin oilarki ibiltzea duk, eta hi 
baino gizonago al dira horretxegatik? Hi baino basatiago izan litezkek... eta? 
Ezer gehiago?

 Hi  nahiko  gizon  haiz  niretzat.  Hi  nahiko  lagun  eta  bikote  haiz 
niretzat. Hi nahiko duin haiz soinekoa soinean eramateko. Izu eta mamuak 
hirekin  zetozak,  baina  ez  naitek  ikaratzen.  Ez  hadi  perkain  izan  hire 
arimarekin bat egiteko saiakerekin, ekiok, eutsiok... nik limurtu nahi haut, 
soinekoarekin aurkituko duan izaerak handitu egingo hauela zeukaat zirika 
senean.

Hi haut nire gizona, gizon-gizona. Hi haut nire haurren aita. Hi haut 
zoratu ninduen eta liluratzen nauen senarra.



Hirekin nauk bidean, bizi berritze honetan. Hi ere nirekin hadi nirean. 
Maite haut.

Ihintza   


