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Bigarren aldiz hil zen gizona
MAR GONZÁLEZ RUIZ DE LARRAMENDI
DBH 1. eta 2. kurtsoak 1. saria

Irurtzungo Atakondoa IP

Eliza beteta dago, sekulako beroa egiten du. Malko bat nire masai-
letik irristatzen sentitzen dut. Hildakoak zin eginarazi zidan bera hil-
dakoan ez nuela negarrik egingo, malkoek ez dutela ezer konpontzen, 
baina ezinezkoa egin zait nire agindua betetzea.

—Fermín fue un gran hombre en vida y lo será ahora también…
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Hau gogaikarria da, apaiz horrek ez du nire aitona maitea eza-
gutzen eta lagun minak izan balira bezala hitz egiten du. Negarrak, 
zurrumurruak, apaiz petrala, nire barruko mina… Ezin dut gehiago! 
Amari musu bat eman eta kalera ateratzen naiz.

Haize leuna aurpegian sentitzean garbiago ikusten dut dena. Negua 
ailegatzear dago eta elurra egiteko gogoak sumatzen da hodeietan. 
Elizaren ondoan dagoen espaloian esertzen naiz, baina bi minututara 
hotza desatsegina sentitzen dut eta elizaren arkupean babesten naiz. 
Belarria elizaren atean ipintzean barregurea sentitzen dut.

—Jesucristo que al séptimo día resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha…

Nire aitonaren izena ez zen Jesus ba, baina berpiztu egin zen, hil 
ondoren gure mundura bueltatu baitzen. Horrela entzunda fantasiako 
ipuina ematen du, baina bene-benetan gertaturiko istorioa da. Egia 
esan nire aitona abenturazalea izateaz gain ipuin kontalari aparta zen, 
bere kontaerak oso interesgarriak egiten zitzaizkidan, eta ni hildakoan 
ipuin guzti hauek galdu behar direla pentsatze hutsa… Itxaron! Ez, 
hori ez da horrela gertatuko!

Amets batetik bezala esnatu eta elizatik urrundu naiz, korrika 
bizian. Etxeko atea ireki, papera eta boligrafoa hartu eta idazten has-
ten naiz.

Ezagutu al duzue noizbait bi hileta izan dituen gizona? Ba nik bai. 
Nire aitona.

Bi aldiz hil zen gizona

1936 urtea zen. Espainia izugarrizko krisialdian murgildurik 
zegoen. Gerra zibilak ez zuen errukirik, errudunak eta errugabeak 
bidaltzen zituen borrokara zizpoleta eta lehergailuaz armaturik. Su-
frimendu horretatik urrun, Trinitate mendiaren magalean nire aitona 
Fermin bizi zen, oso mutil lasaia eta bihotz onekoa. Egia esan ez zuen 
lagun gehiegirik, egun osoa mendian iragaten baitzuen. Berak esan 
ohi zuen bere lagunak loreak, behiak eta larreak zirela, ez ziotela inoiz 
iruzurrik egingo.
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Egunero gosaldu bezain laster mendira igotzen zen bere gurasoen 
behiak zaintzera, ez betebehar bat bezala, lan hori laket zeukalako 
baizik. Trinitate mendia goitik behera ezagutzen zuen, bere errekak, 
bideak, usainak… benetan maite zituela bihotzez.

Horietako egun lasai batean, erreka bakarti baten zurrumurru 
lasaigarriarekin hizketan zegoelarik, emakume bta bere santutegian 
barneratzera ausartu zen. Bere ama negarrez zetorren, bere soinekoa 
buztenez zikindurik zegoen eta bere aurpegian etsipena nabarmen-
tzen zen. Fermin bere besoen artean hartu zuen, indarra emateko eta 
gertatukoa itaundu zion. 

—Bi soldadu zure bila etorri dira, zu beraiekin gudara joatea nahi 
omen dute. Zu gazteegia zara, nire Fermintxo, gazteegia hiltzeko. Zer 
egingo dut zu gabe? Hau atsekabea!

Nire aitonak ordurate aldarrikatu gabeko indarra erakutsiz ama 
besoetan hartu eta herrira jaitsi zen. Herrian giro iluna nagusia zen, 
etxeetan, elizan, izkinetan, gizon nahiz emakumeak apal hitz egiten 
zuten gerraren krudelkeriaz jabeturik.

Egun horretatik aurrera, Ferminen bizitza zeharo aldatu zen. Bere 
bizitza lasaia ifernua bilakatu zen. Egun horretan bertan, eguzkiaren 
azken izpiekin, soldadu gehiago iritzi ziren, herriko mutil asko beraie-
kin eramateko. Isiltasun desatsegina zabaltzen zen herrian, agurrak eta 
besarkadak ia debekatuak egongo balira bezala.

Beste hogei mutilekin bi egun pasa zituen Ferminek kamioi txiki 
horretan. Azkenean ezin zuen arnasarik hartu usaina higuingarria bait-
zen. Guda kanpaldira ailegatu zirenean hutsik zegoen, beste soldaduak 
borrokatzen zeudelako. Bi kanpadenden artetik gizon hanka motz 
bat agertu zen. Tutik esan gabe bere ondoan zeuden kanpadendara 
sartzeko agindu zien lehenengo bost gaztei, beraietako bat Fermin 
zena. Kanpadenda horiek oso zaharkiturik zeuden eta barnean hotz 
izugarria zegoen. Bera, beldurturik, ezin lorik hartu, bere familiarekin 
gogoratzen zen. Zergatik bera aukeratu zuten gatazka horretan bo-
rrokatzeko? Negarrez busti ziren bere masailak eta berarekin eraman 
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zuen bere familiaren argazkia goputzaren kontra estutu zuen. Aurpegi 
horiek ikustean lasaitzen zen, ez zen sentitzen hain bakarrik eta bizirik 
irauteko gogoa garrantzitsuena zela ulertzen zuen. Azkenean logureak 
berarekin egin zuen.

Hurrengo eguean soldadu berri bakoitzari eginbehar bat ezarri zio-
ten. Ferminen adin gaztea ikustean kapitaina errukitu zen eta armak, 
janaria eta beste gauzak garraiatzeko ardura eman zion. Lana ez zen 
oso zaila eta Ferminek primeran egiten zuen. Egunero esnatu bezain 
pronto kamioia hartu eta materiala banatzen zuen.

Egun horietako batean guda bizian zegoen herri batera bidaliz zuten. 
Zuhurtziaz hubildu zen bertaraino eta eguneroko banaketa egin zuen. 
Dena lasai zegoen, arriskurik ez zegoela zirudien. Ateratzeko bidean 
eztanda bat aditu eta besoan sua sentitu zuen. Zauriturik zegoen. 
Kamioiak norabidea galdu eta lurrera jaurti zuen bere burua.

Konortea galdu aurretik ikusi zuen azkena fusila eskuetan zuen 
gupidarik gabeko gizon bat izan zen. Burua nahastu zitzaion, pentsa-
menduak, gogoak, iluntasuna…

—Esnatu zenean erietxe moduko batean aurkitu zuen bere burua. 
Gorputz osoa minberaturik zuen eta ezin zuen besoa mugitu. Denbora 
luze pentsamendu ilunetan murgildurik igaro ondoren ahots batek 
mundura itzuli arazi zuen.

—Esnatuta al zaude? –emakumezko ahotsa zen.
—Baietz uste dut, baina ez oso ziur. Hilik al nago?
—Ez. Besoko mina laster sendatuko zaizu baina kamioitik erori-

takoan, jasotako kolpeak gutxiagatik ez zaitu hil.
—Non nago?
—Bilbon gaude. Badakit zu ez zeundela gure aldean, baina hala ere 

ahalegin guztiak egingo ditut zu hemendik bizirik ateratzeko. Ni izan 
naiz zure uniforme frankista ikusi dudan bakarra, baina isilik egongo 
zarela agindu behar didazu bestela biok gaizki amaituko gara.

—Ni Fermin naiz –esan zuen esker onez begiratuz.
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—Ni Esther, zure esanetara
Bertatik urrun Ferminen amak bere bizitzako berririk bortitzena 

jasan zuen. Bere semea Aberriaren defentsan hila zen –zioen bidalitako 
eskutitzak–, eta odola era ohorea eman zuelako oinazearen gainetik 
poza sentitu beharko zutela. Amak irakurri bezain laster negar zotinka 
desegin zen, baina aita berriz, ia ez zuen negarrik egin, mutu gelditu 
zen, ez zuen txintik esan denbora luzean. Irurtzungo herri osoa Fer-
minen hiletan bildu zen, mutilari azken agurra emateko.

Bi hilabete geroago beltzez jantzitako ama azokatik itzultzen ari 
zen. Sufrimenduak aurpegian bere hatsak markaturik zituen, bere se-
mearen galera eta senarraren isilatasuna katu haserre baten harramazka 
sakonak ziren. Bere atzean pauso batzuk entzun zituen, buelta eman 
eta ezusteko ederra hartu. Fermini hor zegoen oso itxura onarekin. 
Ziplo erori zen konortea galdurik. Bigarren aldiz bere semea etxera 
eraman zuen, baina orain besoetan.

Beranduago Ferminek elezahar baten antzera familiari gertatuko 
gorabeherak hamaika aldiz kontatu zizkion.

      AMAIERA

Istorio honen bi kopia egiten ditut. Hauetako bat neronek gordetzen 
dut eta bestearekin kalera irteten naiz. Hilerria hutsik dago. Gaua eta 
parrandazale batzuen garrasiak entzuten dira urrun. Ferminen hilobia 
lorez gainezka dago. Egia esan, lagun asko izan omen zituen honelako 
agurra egiteko. Ipuina lore sorta baten azpian ipintzen dut.

Agur aitatxi, betirarte.


