
 

ARANTZAK  

-Miren. 

Bihotzaren taupadek ez didate ezer entzuten uzten, nire bularra indarrez kolpatzen dute, 

begiak behe laino beltz batekin estali. Beldurrak gorra bihurtzen nau, itsutzen nau, ez nau 

mugitzen uzten. 

Une batez, nire gorputzean jarraitzen dudan galdetzen diot neure buruari. Hemen nago? 

Hau erreala da? Fikzioa? Amets bat? Nola da posible hain bizirik eta aldi berean 

heriotzetik hain gertu sentitzea? Hain argi eta hain ilun? Hain indartsu, hain ahul? Nire 

ingurura begiratzen dut, garuna txuri. Esna nago? 

-Miren? 

Garuna txuri, pentsamendurik ez. Ahoa itxita, soinurik ez. Hemen gorputza, arimarik ez. 

Nire izena entzuten dut, baina ezin naiz altsatu, ezin dut pentsatu, ezin dut hitz egin. Eta 

zer balio du orri txuriak dituen liburuak? Margotu gabeko koadroak? Soinu gabeko 

melodiak? Itsu den testiguak? Haren petaloak galdu dituen larrosak, arantzak ditu soilik. 

Puskatutako pertsonak, mamuak gara soilik; noizbait izan ginenaren ohiartzuna. 

Nere besoa ikutzen du norbaitek, nire pentsamenduak ezabatuz. Ibiltzen hasten naiz, 

guztiz konsziente izan gabe; pausu bat, bi, hiru. Kontatu pausuak, jarraitu. Kontatu 

pausuak, ez pentsatu. Kontatu pausuak, ez gelditu. Pausu bat, bi, hiru. 

Nire ahotsa entzuten dut galderak erantzuten; nire izena, bizilekua, lagunak. Lana, 

denbora librea, harremanak. Nire ahotsa entzuten dut galderak erantzuten, baina 

ezezaguna dirudi; motelagoa, grabeagoa, azkarragoa, altuagoa. 



 

-Miren, etxetik atera zinenea, 2022ko urtarrilaren 27an, 20:00tan, nola zindoazen 

jantzita? 

Egun hura gogoratzen dut, 2022ko urtarrilaren 27a, 20:00tan. Egun hura; dena aldatu 

zuena. Eta gauza ilun, itsusi batek betetzen dizkit barrenak. Gauza ilun, itsusi eta zakar 

batek irensten du beldurra, belztu nire odola, zainetan barrena dabilena. Gorrotoa, mina, 

nazka. 

-Egun hartan, soineko txuri bat nuen jantzita, amonak oparitutako soineko loreduna. 

Soinekoa, nire belaunetaraino iristen zen, eta ilean motots bat neukan. Baina leopardozko 

minigona ere nuen jantzia, eta laneko uniformea, eta printzesen pijama arrosa. Egun 

hartan, soineko txuri bat nuen jantzita, eta kiroleko arropa, eta bikini morea. Egun hartan 

arropa ugari nuen jantzia, eta aldi berean bilutsik nengon; oihal guztien azpitik nire azala 

nuelako jantzita. Betirako markatu duzuen azala, zauritu duzuena, zikindu duzuena. 

Oihal guztien azpitik nire azala nuen jantzita, ni naizena, egunero milaka emakumek 

janzten duten berbera.  

Gela guztia ixilik gelditu da. Garuna txuri, pentsamendurik ez. Ahoa itxita, soinurik ez. 

Hemen gorputza, arimarik ez. Hitzak entzuten dituzte, baina ezin dira altsatu, ezin dute 

pentsatu, ezin dute hitz egin. Eta zer balio du zaporerik ez duen supermerkatutako 

apalean aurkitzen den sagar gorri ditiratsuak? Mundu oso bat haren eskuetan, eta itsasoa 

haren atean duen gizarteak? Zer balio du bizitzaz betetako larrosa sustraitik ateratzen 

duen esku errukigabeak, honek arantzak dituelako soilik? Zer balio du, zapaldua 

zapaltzen duen sistemak,  errugabeetan errua aurkitzen saiatzen dena, haren oreka 

galtzeko beldurra duelako? 


