
Eusebioren txakurra

Eusebioren txakurra ez da Eusebiorena. Askea da uda amaieran alde 

egin  duten  enarak  bezala,  baratzetako  belar  moztu  berriaren  lurrin 

berdexkatua  bezain  askea.  Hain  libre  izanez,  txakur-izenik  ere  ez  du, 

zertarako beharko zukeen halako lokarri esturik?

Zazpi  hilabete  lehenago,  Eusebioren  liburu  gastatuen  denda  parean 

lotan aurkitu zuen gizonak goizeko bederatzi ta erdietan negozioa irekitzera 

zihoanean.  Apirileko  gau freskoen hozkadetatik  Plaza Berriko  arkupeetan 

babesturik, abandonuaren irudi hezurduna baino ez. Goseti eta zikin, batek 

jakin zein gaueko abenturetatik ia osorik aterata edo espirituan zauritutik 

suertatu  omen  zen  –orbanak  txakur  espirituan,  baina  espiritua  azken 

batean, nork egiazta zezakeen txakurrek arimarik zuten ala ez?

Eusebiok  –bihotz  samurreko  gizon  lodikotea,  baina  gerra  osteko 

mixerietan jaioa eta goseak urdailetan zer nolako azkura mingarriak sortzen 

zituen  jakitun–  elikatu  zuen  animalia  abandonatua  eskuragai  zituen  gai 

xumeez:  patata  tortila  puxkak,  ogi  gogorra,  txorizo  atal  batzuk  eta  ur 

garbia, dena liburu-denda aldameneko tabernetan lortutakoa.

Animalia pozik guztia irentsi zuenean eta eskerrak ematerakoan –ondo 

hezitutako edozein animaliak egingo zukeen bezala– eskuzabaltasunez ageri 

zen gizakiaren aurpegia behatu gabe, muturra biratu eta aldendu zen isatsa 

mugituz.  Eusebiok,  behin  baino  gehiagotan  irakurritako  liburuak  saltzen 

zituen dendako atetik, burua hazkatu zuen askatasun hura mirestuz.

–Hau duk marka gero! Libre izateko ere harroak izan behar gaituk.

Hurrengo goizean eta hurrengoan eta beste egun bietan ere txakur 

gosekilak burua sartu zuen bazkatzeko sasoian, udaletxeko dorrean hamabi 

ta erdiak joten zuenean, Eusebioren negozioaren atetik.
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–Eusebio,  hor  zegok  berriro  hire  txakur  goseti  kankailua!  Emaiok  

fundamentuzko zerbait gizona, saihetsak ere agerian ditik animaliak-eta! –

esaten omen zioten arkupeko tabernalariek farre algaraka.

Eusebioren txakurra, Eusebiorena ez zena, bezero leiala bihurtu zen. 

Gizakiak,  eskuz-esku  erabilitako  liburuak  pilaturik  ziren  dendako  bihotz 

samurreko jaubeak, txakur askearen borondate askea errespetatzen zuen 

eta ez zion ezer eskatzen animaliari. Lau hankadun izakiak, bere aldetik, 

gizakiaren atentzioak onartzen zituen dohanik eman beharrekoak izan balira 

bezala edo atzerriko nazio lagun bateko presidenteari  egin ziezazkiokeen 

miresmenak balira  bezala edo aspaldian hiritik  kanpo ikastera joana zen 

seme-alabari egiten zitzaizkion ongi etorriak balira lez.

Eta  Eusebio bihotzeko batez  jota  zendu zenean eta  liburu zaharren 

dendako  atea  ireki  gabe  gelditu  zenean  eta  eroritako  hosto  marroi 

gorrizkatuak  atearen  kontra  pilatu  zirenean  eta  inguruko  tabernalariak 

gehiago  ez  zirenean  ateratzen  txakurra  ikustera,  txakurrak  ez  zekien 

jadanik nora joan.

Plaza  Berriko  harrizko  arkupeetan  goizero  usnaka  aritu  zen  txakur 

abandonatuak  izandako  askatasuna  galdurik  zuen  edo  –hitz  finagoez 

esateko–  sabeleko  sugaldilen  joan-etorriak  baretuak  izan  zitezen  janari 

platerragatik  trukatu zuen. Libre izateko gizakiengandik alde egiten zuen 

egunero basa-piztia izan nahirik eta kontuak kontu, kateatuta egongo balitz 

bezala  errekorritzen  zituen  azaro  gordineko  eguerdi  aldeko  udaletxeko 

torreko ezkilaren doinu pean Plaza Berriko harrizko arkupeak.
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