
                                     LAGUN

Nik sinisten zaitut, beste inork ez dizula sinistu nahi esaten 
didazunean. Izan ere, beldurgarriegia suertatu bailiteke errealitatea. 
Mina eman dezakeelako halako pertsona bat sortu duen gizarte 
bateko kide izateak. Eta are gehiago, halako gizaki baten sorkuntzan 
lagundu izanak.

Horregatik,  adiskidetasunak soilik  salba zaitzake.  Zure  buruarekiko 
adiskidetzeak, zehazki.

Lehenik,  bera  zaindu  zenuen  eta  ondoren,  babestu.  Gizonak 
horrelakoak dira,  badakizu  esanda zuritzen zenuen bere jokamolde 
iluna. Gizonak ez, soilik arrak direnak! erantzuten zizuten kuadrillan; 
baina  mingainarekin  entzungor  egiten  ikasi  eta  gaiz  aldatzeko 
trebetasuna garatu zenuen. Gaiz aldatzeak, gaitza eraldatzea soilik 
ekarri zuen, ordea.

Lana soilik egiten zenuen, lana eta lana; baina zoritxarrez, ez zenuen 
ogibiderik.  Etxeko  lan  guztiak  zure  kargu  hartzeko  ohorea  oparitu 
zizun,  zure  urrezko  kaiolari  dizdira  atera  zeniezaion.  Beranduago 
baina garaiz, iritsi ziren bestelako garrasi eta oihuak. Zaunka egiten 
zizun, hozka egiten amaitzeko; bere zakur bizitza zaintzaileari esker, 
bizitza txakur bat eman zizun oparitan.

Nik  berriz,  hasieran  lagunkoi  jokatu  nuen zurekin,  nire  bortizkeria 
agerian  utziz.  Nire  oldarraldiak  ikusten  zenituen  bakoitzean, 
txundituta gelditzen zinen, bortizkeria hura beharrezkoa zelako zure 
segurtasunerako.  Nire  aurreko  lana  zen  mendi  erreskate  haietan, 
soilik mendia jaisten denean lortzen dela gailurra egitea ikasi nuen. 
Harreman  toxikoetan  berdina  da:  soilik  aldentzen  zarenean  egon 
zintezke gertu. Berriro bizitzen hasteko gertu.

Zure  begirada  aldatzen  ikusi  dut  zure  alboan  nagoenetik.  Zure 
begirada izuti hark beldurtzen ikasi du eta zure bisaiatik alde egin du. 
Ez dakit prest zauden bera agertzen denerako, baina une horretarako 
prestutasuna erakusten duzu.

Niri,  nire  oldarraldiak  kontrolatzen  irakatsi  didazu,  eta  orain, 
oldartzen dena zu zara. Kalea berriro zapaltzen ikasi duzu, kaleak zu 
zapaldu  ez  zaitzan.  Pausoka  zoaz  aurrera,  besteentzako  lorratzak 
utziko dituzun esperantzan.



Ni, zure ondoan jarraitzeko asmoz esnatzen naiz egunero. Begiraden 
esperantoan  mintzo  garenetik,  paretak  eraitsi  eta  bihotz  mintzak 
bateratu  baititugu.  Ni  ez  naizen  batean  bilakatu,  eta  axeri-axeri 
jokatzeko asmoa daukat bera agertzen bada.  Lagun ez delako arma 
bat,  defendatzeko  laguntza  bat  baizik.  Lau  hankeko  txakurrok, 
aspaldi ikasi genuelako txakurra ez dela gizonaren lagunik onena.

Zu bezalako emakumeena, gehiago gara.    
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