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Gezurrak
AITOR ALZORRIZ IRIGARAY
DBH 3.eta 4. kurtsoak 3. saria

Tafallako Gardés de los Fayos Ikastola 

Pistolaren altzairua hotz sentitu duzu, baina laster ez duzu ezer 
sentituko. Malko txiki bat zure aurpegian irristatu da. Heriotza ispilu 
aurrean, eta dena akabo. Dena gezur hutsa izan da. Azken momentu 
honetan ez dituzu zure bizitzak bizi izan dituen momentu zoragarriak 
berreraiki; beldurra, gorrotoa, oinazea… sentitzen duzu. Baina laster 
ez duzu ezer sentituko. Heriotza hauxe baino ez da: azken momen-
tuan, zure gorputzak ziurta dezakeen azkeneko hotzikara. Ispiluaren 
aurrean… gorputz beldurtuaren aurrean, pistolaren asegurua kendu… 
eta PUMM! Besterik ez. Atzamarrean presio txiki bat eta dena akabo. 
Maitasun faltsua akabo. Hilda zaude. Jadanik.

Eta betiko legez, hor zaude, taberna ilun eta nazkagarri hartan, 
zabarkeriaz gozatzen ari zaren garagardoari begira. Taberna ez duzu 
batere gustuko, giroa ez duzu gustuko, jendea ez duzu gustuko, ta-
bernaria ere ez, eta gainera, azken honek aurpegi lerdetsuz begiratzen 
dizu. Baina, hala eta guztiz ere, hor zaude, denbora pasan, zuk maite 
duzun pertsona etorri arte. Zigarro bat piztu duzu eta trago luzea 
eman diozu garagardoari. «Beste Voll-Damm» eskatu diozu perbertitu 
nazkagarriari. Honek pozez zerbitzatu dizu, eta «tragoa etxearen kontu, 
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polit hori» esan dizu. Zuri berdin zaizu ze nolako fantasia sexualak 
dituen perbertitu horrek bere buruan zu taberna hartan zauden bitar-
tean, eta garagardoa eskertzen duzu. Berandu iritsiko da, betiko legez, 
azkenaldi honetan arraro samar baitago. Lehengo egunean etxera joan 
zitzaizunean, begirada guztiz galduta zuela ailegatu zen. Nahiz eta hitz 
gutxiko pertsona den, gaizki zegoela antzeman zenuen. Pentsakor zen, 
zerbait kontatu nahi izango balu bezala, baina, zuk tutik era ez zenion 
esan eta horrela pasatu zenuten egun osoa.

Bost gizon jesarri dira barraren beste aldean. Batek etengabe begi-
ratzen dizu. Konturatu arren, ez duzu ezer egin eta beste trago luzea 
emen diozu garagardoari. Bapatean, hilda ikusi nahiko zenukeen 
pertsona sartu da tabernan, eta ez zuk itxoiten zenuena, alegia.

Garagardo bat eskatu dio tabenariari, baina aurretik ikusi egin 
zaitu. «Kasualitatez», komunera zihoanean, zurekin estropezu egin 
eta agurtu egin zaitu. Hipokrita halakoa, lehenago ikusi arren ez 
ikusiarena egin baitu.

—Kaixo, Mirari!

—Aupa.

—Aspaldiko, ezta?

—Bai noski, aspaldiko.

—Eta hire ahizpa? Ez zebilen hemen?

Kabroi halakoa. Nire ahizpari egin zionaren ondoren azal gogorra 
izan behar da berataz galdetzeko. Gutxi axola izan zitzaion nire ahizpari 
adarrak jartzea. Hau erabat minduta geratu baitzen sesioan harrapatu 
zituenean, eta «non dagoen»?

—Ez zekiat, baina seguru beste mutil askoz fidagarriago batekin.

—Bazirudin ez haizela asko pozten ni ikusteaz.

—Ostia hi, asmatu egin duk!

—Hi beti horren zakar.

—Psss!
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—Zuk ez duzu kabroia begiratzen. Barra gainean dagoen garagar-
doari so egin eta bortizki heldu duzu, naufrago batek bezala, espero 
ez zenuen topaketa deseroso honetik salbatu ahal bazintu bezala.

—Ezer hartu nahi dun?

—Bazeukat, eta gainera norbaiten zain negok.

—Ondo da, neska. Utziko haut gero! Ez zekinat zer gertatu zainan, 
arazorik al daukan nirekin?

—Eta nola tratatzea nahi duk nire arrebak higandik jasan zuen 
putadaren ondoren?

—Eta horregatik haserretuta hago nirekin? Lagunak ginela uste 
ninan.

—Seguru al hago hi eta ni lagunak izan garela?

—Bale, utziko haut, hirekin ez zagon hitz egiterik. A!!! Eta hire             
ahizparekin hagoenean, emaion besarkada bat nire partez.

Zuk hori entzutean, amorru biziaz eskuan duzun garagardoa bere 
buruaren kontra apurtu duzu,eta txaketa hartuta, tabernatik joan 
zara. Ergel huts horrek lurrean segitzen du, baina zuri bost, eta gaur 
arratsaldeko manifestaldira joan zara. Beste lagun batzuekin geratuta 
zara han, baina Edortarekin joatekoa zinen.

Kale Nagusian zehar, Edorta ezagutu zenuen momentuarekin 
oroitzen hasten zara. Lehendik ikusita zeneukan presoen aldeko ma-
nifestaldi batean, baina zure aita kartzelara ikustera zindoazenean, 
autobuseko eserleku berean eseri zitzaizun, eta hortik aurrera, lagunak 
baino gehiago izan zineten. Oraindik gogoan duzu berarekin izandako 
elkarrizketa lotsatia.

Bera lagun bat ikustera zihoan, ETAko kide izateagatik kartzelan 
sartu zutena.

Bisitaldia bukatu, eta berriz ere autobusean elkarrekin eseri zine-
ten.

—Bilbokoa haiz?
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—Bai, Bilbokoa nauk, eta hi?

—Ere bai.

—Mutil lagunik bai?

—Ez, oraingoz ez. Eta hi, neska lagunik bai?

—Ez.

Kalean zarela, atzealdetik Edortaren ahotsa entzun duzu.

—Kaixo! Barkatu. Berandu etorri naun.

—Ez dik inporta. Emaidak musu bat.

Edortak musua eman dizu. Musu arrunta, agurtzeko ematen diren 
horietako bat. Zuk eskuez aurpegia inguratu, eta begiak itxi dituzu, 
azken musua balitz bezala. Musu luze eta gozoa, bustia, sexuala. Edo-
zein musu beti izan baitaiteke azkena.

—Pozten nauk hi nire alboan edukitzea.

Manifestaldiak Bilboko Alde Zaharrean du hasiera, eta hori dela 
eta, hara joan zarete. Milaka eta milaka pertsona. Gazte borrokalariak 
eta urte luzeetan zehar borrokan jardun duten aiton-amonak. Denok 
pankarta baten atzean, «ERASOEN GAINETIK, ANTOLAKUN-
TZA ETA BORROKA» leloarean atzean.

Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko duen beharra antze-
man duzu zure alboan dituzun pertsonen begietan, eta haiekin batera 
Bilboko kaleak zeharkatu dituzu, zure herriaren alde. 

Bapatean, ertzainen furgonetak ikusi dituzu. Ertzainak furgonetatik 
jaitsi dira, eta manifestaldiko jendearen aurka kargatu dute.

Batzuek ertzainen aurka egin dute, baina bese askok, atzera egin 
eta korrika bizian, alde egin dute. Norbaiek zure besoa hartu du, eta 
harekin batera, korrikan hasi zara. Baina Edorta atxilotzen ari zirela 
ikusi duzu, eta harengana joaten saiatu zara. Hala eta guztiz ere, lehenik 
hartu zaituen pertsonak ez dizu utzi.

—Kontxo ahizpa! Bazirudien ez haizela asko pozten ni ikusteaz!
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—Nagore! Noiz etorri haiz?

—Gaur arratsaldean etorri naun bi lagunekin, baina hau gertatuko 
zela jakin izan banu, popatik hartzera bidaliko niken manifestaldia.

Taberna batean sartu zarete.

Elkarrekin jesarri zarete tabernaren mahai batean, eta bi garagardo 
eskatu diozue tabernariari.

—Hi, Mirari. Gaua hirekin egotea nahi dun?

—Zer ba?

—Ez zekiat, baino urduri egonen haiz, Edorta atxilotu eta gero.

—Ni urduri! Ez zekiat nola, baina manifestaldi guztietan atxilotzen 
diten, eta azkenean, arrunta egiten zaidan bera gabe egotea manifes-
tazioak eta gero; ohituta nago, zinez.

Denbora luzez egon zarete bata bestea ikusi gabe, eta milaka gauza 
esan diozue elkarri.

Orduak joan ahala, garagardo gehiago daude mahi gainean, eta 
txorakeriak esaten bukatu duzue azkenean.

—Badakin… lehenago hire mutil ohiarekin egon naun.

—Eta zer esan din?

—Hiri goraintziak emateko.

—Eta zer egin edo esan dion?

—Esan ezer ez. Kasualitatez garagardo botila bat apurtu din bere 
buruan, eta lurrera erori dun.

Barre algaraka hasi zarete.

Bapatean, zure ahizparen bi lagunak sartu dira tabernan, eta zure 
ahizpak joateko ordua zuenez haiekin batera joan da.

—Dei nazan gehiagotan!

—Deituko haut gehiagotan neska!

Eta hitz horiekin batera, alde egin du.

Gau arrunta espero duzu. Arrunta; Edortaren atxiloketak ez zaitu 
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kezkatzen, manifestaldi guztietan atxilotzen baitute, eta betiko mo-
duan, aske geratuko da azkenean. Alkoholaren hegal epeletan lagako 
duzu zure bura, ostiral arrunta baita, sorpresarik edota emoziorek 
gabekoa. Ostiral arrunta, ezusteko gabea, emozio gabea. Arrunta.

Arrunta, zure barneko hiztegiak gorroto duen hitz puta da. Ohikoa, 
inolako berezitasunik ez duena. Ezaugarri edo kalitate apalekoa. Beraz, 
hitz puta baino besterik ez da. Ostiral gau arrunta, inora eramango ez 
zaituena. Noraezean. Hala eta guztiz ere, Bilbo zaharreko kale barnee-
tan murgilduko zara, kedarrez beteriko kaleetan noraezean, Eskorbuto 
taldeak esaten zuen bezala, SOMOS RATAS EN BIZKAIA, SOMOS 
RATAS CONTAMINADAS…

Abesti hura zure buruan berreraikitzean, zure punk pasartea eto-
rri zaizu gogora, zu hamasei hamazazpi urte bitartean punki sutsua 
baitzinen, baina gero abertzaletasunak hartuta, zuk pentsatu gabeko 
ekintzak egitera bultzatu zintuen.

Hamaikak pasatxo dira, eta oraindik ez du zure gorputzak alkohola-
ren berotasuna nabaritu, horregatik lehen geltokia, Zekartzak tabernan 
duzu. Taberna baino, tabernakulua. Murritza benetan, baina nondik 
edo handik hasi behar duzu.

Urria hasi da, beno zuretzako ez, zeren eta ekintza berdinak egiten 
baitituzu uztaila izan, ala urria izan. Baina igarri egiten duzu kalee-
tan urria hasi dela, oporretan egondako jendea, etxeratzen hasi baita. 
Hobe, oporretan egundoko jendetza baitago tabernetan, eta merezi 
duen inor ez.

Musika ozena. Kea. Zarata. Zigarro bat piztu duzu komuneko atera 
heldu orduko.

Kaña eskatu, eta zure ingurura begiratu duzu, tabernako jendi-
lajearen artean, ezagunen bat topatzearren. Inor ere ez. Trago luzea 
garagardoari. Garagardoak hustu eta hustu, eta oraindik ez zaude zure 
onetik aterata. Horregatik, garagardoak alde batera utzi, eta tekila 
gaua izango delakoan zaude, gau arruntak jasanezinak egiten baitira 
alkoholaren berotasunik gabe. Gainera, posible da geroxeago zer edo 
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zer gehiago harrapatzea Bilboko kaleetako supermerkatu itzelean. 
Hainbeste pozoi eta denak hain gozoak…

Primerako gaua izango dela sinestarazten diozu zerure buruari, 
kokainak gau arruntak zoragarri bihurtzen baititu eta barra gainean 
duzun txaketa hartuta, tabernatik alde egin duzu. Kalean zaudela, 
Edorta ikusi eta harengana hurbildu zara. Hurbildu, eta besarkatzen 
eta musukatzen hasi zara. Galderak bata bestearen atzean eginez.

—Ondo al hago?

—Bai neska, lasaitu hadi.

—Seguru?

—Baietz neska, eta hi?

—Ere bai. Baina, nolatan utzi diate aske hain goiz?

—Ez zekinat, nire datuak eskatu zizkidatek, eta joan egin naun.

—Seguru al hago ondo hagoela?

—Baietz. Putalarru sentitzen naun, konforme?

—Konforme.

Kalean elkarrekin zaudetela, Edorta taberna batean lagun batzue-
kin geratua dela esan dizu, eta zu berarekin joan zara. Baina barruan 
dauden pertsona nazkagarriak ikustean, alde egin duzu.

Barruan Edortaren lagun putakume pijoak dira, ezagutu zenituen 
momentutik gorrotatu dituzunak.

Edorta atzealdetik etorri zaizu, eta etxeraino lagundu dizu. Bertan 
zaudetela, gaua zurekin pasako duela esan, eta gora igo zarete.

Goizeko hamarrak dira. Lo-kuluxka baten ostean, Edortak alde 
egin behar duela esan dizu. Egitekoak dituela, besterik ez. Gerorako 
ez zarete geratu, eta iratzargailua arratsaldeko lauretan ipini duzu, bere 
zaratak esna zaitzan.

Zuk ere baduzu beste lan bat, zure herriak zinez eskertuko duena. 
Horixe bera izan zen ETA erakundearen barruan sartzearen arrazoi 
nagusietakoa: Euskal Herriari askatasuna itzultzearen beharra, eta 
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herri honek jasan dituen erasoen aurrean, tinko eta gogor eustearen 
beharra.

Lan errazak izan ziren aurrekoak, eta oraingo honetan ez zaizu lan 
gogorra egingo.

Lehenengo aldia, latza izan zen, dardara batek zalantza apur bat 
ipini baitzuen zure barnean. Baina errepikapenak ohitura dakar, eta 
ohiturak epeltasuna odolera.

Etxetik alde egin, eta Barakaldoko herriko tabernara joan zara. 
Bertan keinu batez, gela batean sartzera gonbidatu zaituzte, eta gelaren 
barrualderantz jo duzu. Hor neska bat eta bi mutil dira, eta esertzeko 
esan dizute. Sobre bat eman, eta barruan argazkiak eta datuak daudela 
esan dizute.

Une horretan ez duzu ireki, eta etxera ailegatzerakoan, gutunaren 
gainazala bortizki kendu duzu. Argazkia lurrera erori da, eta bertan 
ikusi duzu hilko duzun putasemearen argazkia. Lehenik esan dizute 
nor den, beno, bere izena ez dizute esan, hil behar duzun tipoa Es-
painiako estatuaren topo bat baita, eta bere erruz, ETAko kide ugari 
atxilotu baitituzte.

Baina arretaz begiratzen jarri zara, eta zerbait arraroa antzeman 
duzu argazkian, tipoaren aurpegia ez da ikusten, baina ezaguna egiten 
zaizu. Hala eta guztiz ere, informazio hartu, eta hil behar duzuna nor 
den irakurria duzu. Bere ohiturak zeintzuk diren, non mugitzen den, 
eta batez ere, non aurkituko duzun.

Egin beharreko guztia eginda daukazu, prestatu beharreko guztia 
prest, plana ondo lotuta…

Aurrenekoak ez ziren oso zailak izan, eta honetan askoz errazagoa 
izango da. Lan garbia eta txukuna, aurretik pentsatuta baituzu plana, 
dena neurtuta baitago. Biharkoa azkena izango da, hainbeste urtez 
borroka armatuan egon ondoren ETA erakunde armatua uzteko garaia 
dela uste duzu, eta Edortarekin familia bat osatzeko ordua dela era 
bai. Nahiz eta beti prest egongo zaren zer edo zer egiteko.
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Goizeko bostak dira, iratzargailuak hala esan baitu. Putasemearen 
autora abiatu zara, Bilbo-Santurtzi trena hartuz. Heldu, eta bostehun 
bat metrora autoa aurkitu duzu. Inor ez zetorrela ziurtatu, eta autoaren 
azpian, inor bizirik ez ateratzeko moduko bonba bat jarri duzu.

Oraindik sei eta erdiak eta denbora soberan, autoa zortzietan 
hartzen baitu fatxa horrek. Santurtziko kale barrenetan murgildu 
zara, Edortarekin bizitzeko etxe posible baten bila. Ugerrak jaten ditu 
Santurtziko kaleak, baina Bilbo ere antzekoa da.

Segapotoaren alarma entzun duzu. Zortziak laurden gutxi pasatxo, 
eta lana ondo bukatuko dela ziuratzera zoaz. Kale bukaeraren izkinean 
jarri, eta bapatean emakume bat eta bi ume txiki jesarri dira autoaren 
barnean. Zure barrenak ez du inolako penarik sentitu, bizitako sufri-
menduak dena belzten baitu, eta azkenean dena gorrotatzera heltzen 
baitzara.

Oraindik ez da sasikume hori atera, baina laster atera dadila nahi 
duzu, lanaren fruituak jasotzeko, eta lehendik pentsatuta duzun bizitza 
sortzeko.

Zortziak eta bat, eta norbait zuri deika dago linearen beste aldean, 
baina segapotoa itzali eta lanean kontzentratu zara. Burua altxa, eta 
gizona autoan sartzera zihoala ikusi duzu. Sartzerakoan karpeta bat 
erori zaio, eta lurretik altxa denean, Edortaren aurpegia ikusi duzu. 
Barrura sartu da. Autoa martxan jarri eta BAMMMMMM!!!! Besterik 
ez.

Kea, beldurra, gorrotoa, oinazeak zu ere suntsitu zaitu. Etxera iritsi 
zara begirada guztiz galduarekin eta komunera abiatu zara.

Pistolaren altzairua hotz sentitu duzu, baina laster ez duzu ezer 
sentituko. Malko txiki bat zure aurpegian irristatu da. Heriotza ispilu 
aurrean, eta dena akabo. Dena gezur hutsa izan da. Azken momentu 
honetan ez dituzu zure bizitzak bizi izan dituen momentu zoragarriak 
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berreraiki; beldurra, gorrotoa, oinazea… sentitzen duzu. Baina laster 
ez duzu ezer sentituko. Heriotza hauxe baino ez da: azken momen-
tuan, zure gorputzak ziurta dezakeen azkeneko hotzikara. Ispiluaren 
aurrean… gorputz beldurtuaren aurrean, pistolaren asegura kendu… 
eta PUMM! Besterik ez. Atzamarrean presio txiki bat eta dena akabo. 
Maitasun faltsua akabo. Hilda zaude. Jadanik.


