
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAINAK, ETSAIRIK GOGORRENAK. 

EZIZENA:TXIRIBITA 

MAILA: 3. MAILA 

 



Iratzargailuak jo zuen. Astelehen goiza zen. Begiak erdi itxita eta ahotik goizeroko 

kiratsa zeridala altxatu nintzen ohetik. Egunero bezala, aita lanean zegoen, faltan 

botatzen nuen,ez nuelako berarekin egoteko astirik izaten. Ia ez nuela ezagutzen esatera 

ausartuko nintzateke. Hau izaten zen nire goizeroko gogoeta, aurpegia garbitzen hasten 

nintzen uneoro berarekin oroitzen nintzen. Ez nekien zergatik. 

-Aritz!!! Gosaria prest duzu!- oihukatu zidan amak atearen beste aldetik. 

-Banoa!- erantzun nion oihu ahul bat eginez. 

Nire pentsamendu sakonetatik atera ninduen amak, hortaz, errealitatearen mundu 

krudelean murgildu nintzen berriro. 

Gosaltzera jaitsi nintzen. Ogi xigortu pare bat jan nituen, ama pozik gera zedin, baina 

egia esan, ez nuen batere goserik izan. 

Konturatu orduko, hamar minutu falta ziren autobusa iristeko.Ziztu bizian jantzi eta 

autobusa heltzen ikusi nuen. Barruan sartu nintzen eta nire lagunak ere, nire antzera, 

erdi lo zeuden. 

-Egun on, Aritz! – agurtu ninduen gidariak. 

-Egun on bai, egun on, Iñaki – erantzun nion gogo gabe. 

Nire betiko eserlekuan eseri nintzen. 

Iritsi ginen eskolara. Sentsazio arraro bat sumatzen nuen barruan, baina ezer larririk ez. 

Eguna igaro ahala, gero eta arraroago nengoen.Ez nuen ulertzen, inoiz ez nintzen 

horrela sentitu. Eskolako jarduna amaitu zen azkenean. Astelehen hura, sekula izandako 

egunik luzeena egin zitzaidan 

 

Lepoa handituta nabaritzen nuen, oso nekatuta nengoen eta, gainera, izerditan. Etxera 

heldu eta berehala ohean sartu nintzen. Ama sartu zen logelan. 

-Aritz, etxera sartzerakoan kaixo esaten da!- esan zidan berriz ere, oihuka. 

-Barkatu- erantzun nion burumakur. 

-Zerbait jazo da?- galdetu zidan harrituta. 



Ez nion erantzun, ez nuen nahi berak jakiterik gaizki sentitzen nintzela. Dena dela, bera 

bakarrik jabetu zen. Amaren sena izango zen, edo agian aurpegian izerdiak egiten zidan 

distira. Uste dut, sukarra nuela pentsatu zuela eta hori dela medio, termometroa ekarri 

eta 39ºC markatu zuen unean, zera esan zidan: 

-Jantzi azkar, ospitalera goaz eta! 

Ahal nuen azkarren sartu nintzen autoan eta amak gehienetan patxadaz gidatzen zuen 

arren, egun horretan zazpi liztorrek batera kosk egin ziotela ematen zuen. Mirariren bat 

izango zen istripurik ez gertatzea. Noski, ezin zitzaigun den-dena gaizki irten. 

Ospitalera iritsi ginen azkenean. Beldurra neukan. Nire aitona hemen sartu zenean, ez 

zen gehiago irten. Mediku zikinak. Gorroto ditut. Egia da, inork ezin duela magia edo 

antzeko trikimailurik egin, baina aitona kendu zidaten. Berriro diot, gorroto ditut. 

Itxaron gela batera gidatu gintuen bertako harrera-lekuko emakume lehorrak. Gela 

horretan, amona zahar bat zegoen oso aurpegi txarrarekin. Pena eman zidan. Bere 

eskuinean, bikote bat zegoen, marrokiarrak itxuraz. Emakumea, erdi negarrez zegoen. 

Haurdun zegoela nabaritzen zen. 

-Aladhi sayati! Aladhi sayati!- oihukatu zuen. 

Ez dakit arabieraz, baina umea bazetorrela esan zuela uste dut. 

Ekilikua! Mediku  pila bat etorri eta emakumea eraman zuten. 

Azkenean.”Aritz Sudupe, lehenengo pisua, B gela.” esan zuten megafonotik. 

Loguraren antzerako zerbait sentitu nuen orduan eta nire amak hitz egin behar izan 

zuen. Uste dut, sukarrak gora egin zidala. Pixkanaka-pixkanaka, geldiro-geldiro, begiak 

itxi zitzaizkidan. 

Ohe batean esnatu nintzen, sekulako egonezinarekin. Bakarrik nengoen, pila bat 

tramankuluz inguratuta. Eskutik, likido garden bateri lotutako orratz bat ziztatuta. Bat 

batean nire ama azaldu zen gelan eta atzetik medikua, oso larri. 

-Analisien emaitzak ditugu, Maite-esan zion medikuak. 

-Zer da?-erantzun amak. 



-Zure semeak…zera…Aritzek…leuzemia du-adierazi zuen azkenean. 

Nire amak ez zion erantzun. Aurpegia aldatu zitzaion. Nik ere,sekulako ezustekoa hartu 

nuen. Biologiako klaseetan oso kontzentratuta egoten ez nintzen arren, banekien zer 

zen, ondo jakin ere. 

Minbizia neukan. Inoiz ez bezalako zorabioa nabaritu nuen nire baitan. 

Erdi hilda nengoen arren, entzuten nuen erizainak zioena. Hitz bakar batzuk aditu 

nituen. Ebakuntza, bizkarrezur muinaren transplantea eta kimioterapia. 

Ni ezertaz ohartu orduko, ebakuntza-gelan nengoen. Ez nuen ezertan pentsatu. Ez 

nintzen beldur. Ni gogorra naiz, ni gogorra naiz errepikatu nion hainbat aldiz nire 

buruari. Ordutik aurrera ez naiz ezertaz gogoratzen. Ezertaz. Anestesia jarriko zidaten. 

Ospitaleko ohean etzanda eman nituen pila bat gau eta egun bukaezin. Kimioterapia 

hasi nuen eta ile gutxi batzuk baino ez zitzaizkidan geratzen. Dena ondo zihoan. Nire 

ama oso pozik zegoen, bera, denbora guztian egon zen nirekin, baina aita ostera, astean 

behin etortzen zen akaso, bestela etorri ere ez. 

Etxera joateko garaia iritsi zen. Eskolan berriro hastekoa. Edozein neraberen erabateko 

bizimodu normala, horrela esan dezagun. 

                                                                *** 

Eskolako lehen eguna. Nire buruaz oso harro nengoen. Minbizi bat gainditu nuen! Ez 

nuen sinesten. Ilea oraindik hazi ez zitzaidan arren, oso itxuroso sentitzen nintzen. 

Eskolara iritsi nintzen, oinez joan behar izan nuen, autobusa galdu nuelako. Klasera 

hamar minutu berandu nindoan. Denak isilik egongo ziren, niri begira, edo hobeto 

esanda, nire buruko distirari. 

Atea jo eta beldurtuta zabaldu nuen. Irakasleak begiratu zidan, inoiz ez zuela ile bako 

bururik ikusi ematen zuen, bera, burusoila zen alegia. Klaseko guztiak barrezka, oihuka 

eta txistuka hasi zitzaizkidan. Lagunak zirenak eta ez zirenak. Zapalduta sentitu nintzen. 

Oso zapalduta. 

Momentu horretan, jangelako zerbak baino mespretxatuago sentitu nintzen. Pausu bi 

atzera egin, klasetik atera eta etxera joan nintzen.  



Hau gogorragoa zen leuzemia delakoa baino.Askoz gogorragoa. Gaua iristerakoan, 

neure buruari min emateko gogoa sartzen zitzaidan.Gau batean, gehiago jasan ezin izan 

nuen arte. Sentitzen dut amarengatik, baina lasaiago egongo da ni gabe.  

Orain, hemen nago. Hilerrian. Nire aitonaren ondoan. Inoiz baino zoriontsuago eta 

maitatuago. Ez dut ezeren premiarik eta aitona momenturo sentitzen dut. Orain bai, 

azkenean, maite dut neure burua. 


