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Errutina da nire behin-behineko zigorra. Urrezko kartzela bat daukat 

bizilekutzat, urrezkoa, baina kartzela. Nahi dudana baino gehiago izanda ere, 

hutsik sentitzen naiz. Ez dut oroimenik, oraina besterik ez. Gela argazkiz beteta 

daukat, bisitatu ezin ditzakedan hainbat lekurenak hain zuzen ere. Amak dio 

etxetik irtenez gero, momentuan hilko nintzatekeela, baina berak ez daki hilda 

nagoela jaio nintzen egunetik. 

Urrian  gaude, eta niri bost. Urteko 365 egunetan egin behar dudan gauza bera 

egin behar baitut egunero. Nire egutegian ez baitago hilerik, ezta egunik ere, 

soilik errutina, errutina eta errutina. 

Goizero, gosaldu ostean, irakasle partikularra etortzen zait klaseak ematera. 

Egunetik egunera, bere aurpegiko gupida aurpegia handituz doan sentsazioa 

izaten dut, hori bai, inoiz  ez dit ezer esaten edo galdetzen gaixotasunaren 

inguruan,ezta aipamen txikiena ere. Hobe horrela, nik ondo baino hobeto 

baitakit zein den nire patua. Kartzela zigorra deitzen diot nik, edo bizi osorako 

espetxean egonaldia… baina nire terminorik gogokoena, kaiola da. Basa 

piztiabat banintz bezala kate estu eta itogarriez inguratuta, ihes egiteko 

ahaleginetan beti, baina alferrik, burdinak sendoegiak dira, eta ni, 

berriz,ahulegia. 

Klaseak bukatu ostean, egongelara joan eta bazkaltzen nagoen bitartean 

leihotik so egoten naiz kaleetan barna dabilen jendeari. Denbora geldituko balitz 

bezala behatzen dut kristaletatik, zoko txiki eta ilunenak ere arakatuz. Denetarik 

ikusten dut egunero: andre dotore eta finak, eskaleak, unibertsitateko ikasle 

gazteak burua galdu beharrean presaren presaz, bikote maiteminduak edo beti 

matrakan dabiltzanak, masail batetik besterako irribarreak dituzten piztiatxo 

maitagarriak… denak kanpoan. Denak, ni izan ezik. Hala ere, ez dut kexatzeko 

arrazoi txikienik ere, izan ere, atzo ikusi nuen eskalea edo duela astebete ikusi 

nuen txakurra ez daude hor beraien borondatez, aterperik ez daukatelako 

baizik. Ironikoa da ba, kanpoko haize hotzak sorrarazten dituen kilimak sentitu 

nahi dituenak, barruan gelditu behar izana etaetxearen berotasuna sentitzeko 

irrikan dagoenak, ostera, ezin kalea uztea. 

Eguerdiro legez, platerekoa ia ukitu ere egin gabe, mahaitik altxatzen naiz. 

Irratia martxan jarri eta beti musika klasikoa jartzen duten katearen bila hasten 



naiz zoroen pare. Aurkitutakoan, lasaitu eta begiak ixten ditut. Beethovenen 

sinfoniekin trantzean sartu eta bidaiatzeari ekiten diot. Belardi batean eseri eta 

haizeak zapia nola mugitzen didan sentituz, poliki-poliki etzan eta zeru urdin 

mugagabeari begira igarotzen dut denbora. Txoriak ikusten ditut, kolore eta 

tamaina desberdinetakoak. Nire gustukoena loroa da, gama guztietako lumak 

baititu. Halako batean, musika klasikoa isildu eta berriz barrote artera, ametsik 

gozoena ere, bukatu egiten baita. Tristea eta krudela da errealitatea, bai, baina 

zoriona ere existitzen da, eta zorion hori lortzeko borroka egitea besterik ez 

dago, edo hori diote behintzat nire ingurukoek. 

Gaur desberdin sentitzen naiz, ez dut ia ezer egiteko indarrik, ahul nago, oso 

ahul. Pastilla irentsi nahian nabil, baina alferrik. Ahoan sartu eta mihia ukitzen 

duen bakoitzean, oka egiteko gogoa ematen dit. Pilulatxo arrosa mahai gainean 

utzi eta aurpegia garbitu dut ur freskoarekin. Ispiluak neska zurbil, argal eta 

burusoil bat besterik ez dit erakusten, ohikoa baino begi-zulo handi eta 

beltzagoekin. Eskuturrera begiratu eta erlojuari erreparatu diodanean, konturatu 

naiz hezurretan nagoela, ia ez dut haragirik. Tratamendua hasi nuen egunetik 

aurrera, gustua galdu nion jateari, eta ondorioz, bizi irauteko behar dudana 

baino besterik ez dut jaten.  

Goizeko seiak dira. Ez da harritzekoa gurasoak esna ez egotea, lan egiten 

baitute goizaldera arte. Amak lepoa apurtzen du egunero makinetako pieza txiki 

herdoilduak sailkatzen, eta aitak 8 orduko txanda egiten du adinduen etxe 

batean maindireak aldatzen. Gaixotasuna diagnostikatu zidatenean, beraiei 

bota nien errua,  haserre bainengoen munduarekin.Oihu egiten nien, baraurik 

egon den  munstro bihozgabearen  antzera, batzuetan gurasoak  triste zeudela 

ikustean ere, ez nien kasurik egiten. Ez zitzaidan axola, etadamu naiz, ohartu 

gabe hainbesteko beldurra nion piztia bilakatu nintzelako. 

Hankak arrastaka daramatzat ez baitidate jaramonik egiten. Etsita, egongelako 

aulki baten pausatu eta leihoaren beste aldera nago begira. Ia ez dabil inor, 

eguzkia irteteko baitago oraindik, ondorioz, errepidean dabiltzan lau autoek 

argitzen dute kalea.  

Irratia piztu dut, Beethovenen 7. sinfonia ezaguna ari naiz entzuten. Gorputz 

guztian hozkirria sentiarazten didan melodian barneratu eta itsasoan murgildu 



naiz. Uger egin etasakonean pentsamendu bat nabarmendu dezaket, beti izan 

dudan pentsamendu bat, orain arte gordetako bat. Pentsamendu hori indar 

bilakatu eta altxatzera behartu nau. Astiro-astiro, konpasaren doinua 

errespetatuz, aurrera noa, atera iritsi arte. Atearenheldulekuan eskua emeki-

emeki jarri eta beherantz egin diot. Hura zeharkatu eta pianoaren doinu eztiak 

igogailura narama. 0 botoia sakatu eta behera heldu arte, begiak zabalik 

izateko ahaleginetan nabil. Igogailua gelditu da, oso ahul nago, baina era 

berean, inoiz ez naiz hain bizirik sentitu. 0 solairua, paradisura eramango nauen 

atearen zaindaria. Hormaren kontra jarri eta neure buruari tira egiten diot ez 

gelditzeko intentzioarekin. Paretan eskua pausatu eta indarra egin dut ate 

aurrera iristeko. Helmuga muturren aurrean dudala, atariko atea zabaltzeko 

azken esfortzua egin eta ireki egin da, “Olimpora bidaiatzear nago” esan dut 

neure baitan. 

Hainbeste desiratu dudan bakea senti dezaket nire zainetan zehar. Musikaren 

konpasei men eginez, begiak itxi eta goizeko lehen argi printzen laztan 

goxoekin batera, nire gorputza lurrera jausten doa. Goizaren ilunean, belardia 

ikus dezaket, belardi gozo eta leuna, kate eta barrote gabekoa. “Paradisua” 

pentsatu dut, eta irribarre batekin azken hatsa bota dut. 


