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Ez nintzen inoiz ere dorre horretatik atera. 

Nire etxea deskribatzeko hitz hoberena grisa izango litzakete. Hormen 

adreiluak, handiak eta aspergarriak, eraikin guztia gris kolorearekin betetzen 

zuten. Gure nagusiak erosten zuten altzairu guztiak kolore gabekoak ziren. 

Oheak, lanparak, aulkiak, dena grisa zen. Beno, dena leiho hori ezik. Gela 

baztertu batean zegoen, txarto gogoratzen ez banaiz 13. pisuko ezkerraldeko 

pasiluan. Nire ahizpak eta ni bertara maiz joaten ginen. Gauetan, maisuak lo 

zeuden momentuan. Eta bertatik, guztia ikusten genuen, guzti guztia. 

Koloreak eta soinuak. Txoriak baso berdearen zuhaitzen artetik saltoka. 

Noizbaiten hontz baten ulua, eta aire freskoaren usaina. Lehioren ertzetik 

eusten ginen, ez ginelako bertatik ikusteko altuegiak. Laster, aulkiak eta 

mahiak ekarri genituen denok batera bertan esertzeko eta paisaia miresteko. 

Horiek bai ziren momentu onak, izan ere, gure gainerako bizitza ez baitzen oso 

ederra. 

7 ahizpa nituen, 6 ni baino helduagoak eta bat ni baino gazteagoa. Denok 

dorre horretan bizi ginen, eta gure mundua oso txikia zen. Egunero, denok lo 

egiten genuen gelatik atera eta gero, maisuentzako gosaria prestatu behar 

genuen. Bi arrautza, tostada bat eta litro bateko esne botila. Gu gosaldu gabe 

geunden, eta janaria prestatzerakoan ezer ez jateko gogoak irentsi behar 

genituen. Arrautzen eta tostadaren usain gozoa ez zuten laguntzen. 

Gure maisuak gizon handiak ziren, oso handiak, batzuetan erraldoiak zirela 

zirudien. Itzaletan ezkutatzen ziren, eta begiratzen nien kasu gutxietan arin 

kendu behar nuen begirada haserretu ez zitezen. Maisuak haserretzea oso 

txarra baitzen. 

Ni ez nintzen oso bihurria, baina nire ahizpa Maria bai. Jaiotako bigarrena 

zen, eta oso azkarra. Txikitatik geneuzkan liburuak irakurtzen zituen behien 

eta berriz, eta maisuei liburu berriak eskatzerakoan beti errieta jasotzen zuen. 

Hala ere, hori ez zion gelditu. Leihora joaten zen egunero, eta gizonak atearen 

kandadua aldatzen zuten bakoitzean, Maria atea irekitzeko modu berriak 

asmatzen zituen. 

Baina egun batean Maria desagertu zen. Esnatzerakoan leihoan lotan geratu 

zela uste genuen denak, baina asteak pasata Maira ez zen bueltatu. Laura, 



 
 

ahizpa handiena, bueltatuko zela esaten zuen behien eta berriz, baina denok 

genekien gezurra zela. Maisuei galdetzerakoan ez entzuna egiten zuten, eta 

denok gauza berdina ondorioztatu genuen. 

Handik aurrera denok kontu handiz ibili ginen. Janaria prestatu, arropa 

garbitu, ohea egin, dorrea xahutu, egunero berdin. Aspertuta geundela esatea 

gutxi azaltzea izango lirateke, baina kolorearena zen izorratzen zitzaidana. 

Maria zegoenean batzuetan ikusi ahal nuen, marroia egurrezko aulki 

horretan, edo horia edalontzi hartan, baina desagertu eta gero dena grisa 

bihurtu zen. Nire inguruan zeuden objektu guztiak, eta nire ahizpak ere. 

Laura oso zorrotza zen guztiekin, baina denok genekien maite gintuela. 

Leireri, hirugarren ahizpa helduena, asko gustatzen zitzaion abestea platerak 

garbitzerakoan, baina egun batetik bestera isildu zen. Batzuetan entzun ahal 

nuen, dorrearen pisu altuenean zerbait oso baxu abesten. Rebeka, ni baino 

urte bat zaharragoa, maisu batekin hitz egiten zuen. Oso gutxitan, baina biak 

ondo konpontzen zirela zirudien. Ondo fijatzen ba zinen gizon horri itzal beltza 

argitzen zitzaion Rebekarekin hitz egiterakoan, eta noizbaiten irribarre bat 

ikusi nuela zin egiten dut. Hala ere, maisu hori ere desagertu zen, Rebeka oso 

triste egon zen hurrengoko asteetan. 

Ea, eta ni? Ahizpen artetik isilena nintzen, nire bizitza osoan  6 alditan errieta 

bota zidaten (zenbatuta neuzkan). Horrenbestez betidanik izan nituen ideia 

hoberenak. Mariari kandaduekin laguntzen nion, Rebeka nire bila etortzen zen 

Maisuarekin hitz egiteko aholku bila, eta batzuetan Laura laguntzen nuen 

dena antolatzen. Egia esanda, ez nekien zergatik neuzkan hainbeste ideia. Ez 

nintzen oso liburu zalea, eta ez nuen leihotik begiratzeko ohitura gehiegi. Beno, 

gure anaiaren kontua arte. 

Anai bat geneukan, Matias deiturikoa, baina guk Mat deitzen genuen. 

Familian txikiena zen eta gu bezala dorrean harrapatuta zegoen. Denok asko 

maite genuen, 

8 ahizpa izanda batzuetan mutil baten konpainia eskertzen zen. Beno, egia 

izanda mutil bat ezik ahurtxo bat zen, 5 urte zeuzkan eta dorrearen argia zen. 

Hala eta guztiz ere, beraren seigarren urtebetetzean 3 maisu sartu ziren gure 

logelan. Ez ziren inoiz sartzen bertara, bakarrik dorrearen sukaldean eta 

egongelan ikusten genituen, ez ziren hirugarren pisutik igotzen. Mat hartu 

zuten, oraindik beraren malkoak gogoratu ahal ditut besotik hartu ziotenean 

gelatik atera zezan. Denok zur eta lur geratu ginen, estatuak bezala begiak 

zabal zabalekin mugitu gabe. Eta inor ez zuen ezer egin edo esan. Damu 

nintzen, asko, denok. Normaltasuna berreskuratzeko hilabeteak behar izan 

genituen, eta oraindik ere beraren presentzia faltan botatzen genuen. 



 
 

Justu Mat joan eta urte bat geroago, beraren zazpigarren urtebetetzean, 

maisuei afaria prestatu eta gero leihora joan nintzen. Sorte onez ez zegoen 

kandadurik, eta erraz sartu nintzen gelara. Ilunabarra ederra zen, kolore 

laranjak, moreak eta urdinak zerua margotzen zituzten. Eguzkiaren argia 

zuzenean nire begietan talka egiten zuen, baina ez zitzaidan inporta. Txorien 

kantak eta udaberriaren brisa, beste mundu bat zirudien. Maria kontatzen 

zigun istorioetatik ateratako paisaia bat bezala.Hasperen egin nuen, orain 

arte gertatutako guztia birgogoratzen. Laster nire hamahirugarren 

urtebetetzea izango zen, eta gogorik ez neuzkan. Bat batean zerbait leihoraren 

kontra talka egin zuen. Nire eskuinetara begiratzerakoan txantxangorri bat 

ikusi nuen. Bere mokoan bera baino hiru aldiz handiagoa zen karta bat 

zeraman, kolore morekoa. Bekaina altxatu nuen, txoriaren indarra miresten 

eta karta morea begiratzen. Orduan txoria dorrera sartu nahi zela ohartarazi 

nintzen. Leihoa zabaltzera joan nintzen, arraroa zen ez bainintzen inoiz ere 

saiatu, baina itxita zegoen. Txoria gora eta bera zihoan, argi zegoen karta 

eustea kostatzen zitzaiola. Hortaz konturatzerakoan nire ondoan neukan 

lehenengo gauzarekin (adreilu bat) leihoa apurtu. Kristalen zarata nire 

belarriak bete zuen, eta ziur nengoen nire ahizpak entzun zutela. 

Txoriak karta mahian utzi zuen eta arin-arin leihotik atera zen. Karta 

zabaltzerakoan hunkituta sentitu nintzen, dorrean kolorea ikustea bitxia 

baitzen. Kartaren barrualdea hutsik zegoen. Ondo arakatu nuen, baina sobre 

moreaz aparte ez zegoen ezer. Halako batean eskaileratan zarata entzun nuen, 

norbaitek eskaileratik gora korrikan etortzen zen. Korrikan, ni ere gelatik 

ateratzeko, atea zabaldu nuen, baina ikusi nuena ahoa zabal zabalik utzi 

ninduen. 

Ah ze koloreak. Kanpoan nengoen, dorrearen kanpoan, baina ez basoan edo 

edonon. Eraikin baten gainean nengoen, Mariaren azalpenei esker hiri batean 

nengoela jakin nuen. Behean, kale zabal eta luze batean, milaka pertsona 

zeuden, emakumeak, gizonak, haurrak, more koloreko kamisetekin. 

Martxaren aurrealdean, lehenengo ilaran zeuden pertsonek pankarta zabal 

bat zeramaten, eta jendeak eusten zuten karteletan “martxoak 8”  argi eta 

garbi ikusten zen. Ez nekien nola, baina jende artean, ni nengoen. Nire 

ahizpak nire ondoan, arropa arraroekin jantzita, kolorez beta. Mat Lauraren 

sorbalden gainean zegoen, Maria nire besotik helduta, eta denak beste guztiak 

bezala batera kanta bat abesten ari ginen. 

Hunkituta malkoak aurpegitik jausten sentitu nituen, eta nire eskua ahora 

eraman nuen. Hor nengoen, denok, eta ez nuen ulertzen egoera, baina 

gauzarik ederrena zen. Milioika pertsona hiriaren koloreak berpizten, eta 

nolabait denak mezu bera bidaltzen zidaten. 



 
 

“Dorre horretatik atera” 

Eta hori egin nuen. 

 Begiak berriz zabaltzerakoan leihoaren gelan nengoen. Lurrean botata 

nengoen eta nire ahizpak nire inguruan kezkatuta begiratzen zidaten. Salto 

batekin altxatu nintzen, eta beraien galderak alboratu nituen. Poliki-poliki 

karta zegoen mahaira hurbildu nintzen. Sobrearen barruan paper txiki bat 

zegoen, “salto egin” jartzen zuen, Mariaren letrarekin idatzita. 

Leihorantz begiratu nuen, maisuen pausuak entzun ahal nituen eskaileretatik, 

eta nire ahizpak beldurtuta bertatik ateratzeko plan bat sortzen hasi ziren. 

Niri begiratzerakoan kezka eta haserrea ikusi ahal nituen beraien begietan, 

izan ere, ni nintzen egoera horretan sartu niena. 

—  Salto egin behar dugu —esan nuen. 

Niri begiratu zidaten, eta gero nire eskuan neukan paperari. Mariaren 

idazkera antzeman zuten, ziur nago, eta denak  buruarekin batera baietsi 

zuten. Maisuen kolpeak hurbil zeuden, berehala gelan egongo ziren. Lehen 

erabilitako adreilua hartuta leihoa guztiz apurtu eta zabaldu nuen. Leihotik 

burua atera nuen, haize gogorra aurpegia jotzen ninduen. Arnas handi bat 

hartu nuen, ba nekien nire ahizpak nire atzealdean zeudela, prest. 

“Mat, Maria, ba noa” 

Eta salto egin nuen. 


