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Juerga baten ondoren 
beti… errresaka

AINARA SARALEGUI SAENZ
DBH 1. eta 2. kurtsoak 1. Saria

Leitzako Amazabal Institutua

Iraileko astelehen goiza. Goizeko zazpi eta erdietan iratzargailuak 
jo du. Dutxatu, jantzi, liburuan motxilak sartu… Gauza asko festa 
ondorengo eguna izateko. Erdi lo nago. Ez dit gosaltzeko denborarik 
ematen. Beraz, etxetik irten naiz. Betiko tokian dauzkat itxoiten.

Haizea, bere ile errubio horrekin. Itxaso, bere begi ederrekin. Maddi 
eta bere aurpegi perfektua; eta Nahia bere gorputz lirainaz. Denak 
dira hain ederrak; hain ederrak, izan ere, gure koadrilak «ederren 
koadrila» izena eduki zezakeen, baina ni bertan sartuta egonda… Ez 
da munduko izakirik zakarrena naizelako, zeren eta ez naiz, baina ez 
naiz haiek bezain polita… liraina.

Ez konparatu haiek nirekin. Nire ile beltza eta begi marroiak ez 
daitezke haien gorputzekin konpara.

—Kaixo! –esan dut beraien ondora ailegatzean.

—Ei! –erantzun laburra haiena.

—Goazen? –galdetu du Maddik, ez baitzaio batere gustatzen be-
randu ailegatzea.

—Nora, begira! –esan dit orduan Nahiak.
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Hain triste eta ilun zirudien astelehen honetan argi printza bat 
ikusi dut bat-batean. Oier Zubeldia, alias «Rubiales». Ikastetxe osoko 
mutilik ederrena. Irribarre egin digu, eta agur esan ondoren, aurrera 
jarraitu du, lagunak zain baitauzka.

Institutura iritsi gara. Astelehen goiza, eta gainera eguna ongi has-
teko… HISTORIA! Munduko ikasgairik entretenigarriena! Denak 
kexatzen garen bitartean, Maddik ez dela horrenbesterako esaten du. 
Egia esan honi berdin zaio denak ditu «gustuko» edo gutxienez hala 
ematen du.

Ikasgelara iritsi garenean, kortxoan kartel bat ikusi dugu:

GAZTE TOPAKETA 2.008
Aurten Goizuetan!

ANIMATU!!!!!!!!!!!
Autobus sarrerak idazkaritzan salgai.

Historia klase osoan zehar hitz egin dugu topaketari buruz. Azke-
nean denok ados jarri gara:

—Jolas garaian joango gara txartelak erostera –esan du Itsasok.

Esan eta egin. Idazkaritzara joan gara jolastorduan. Haizeak hitz 
egin du idazkariarekin, bera baita koadrila osoan ausartena.

—Kaixo, gazte topaketara joateko autobus txartelak erostera gatoz. 
Geratzen al da baten bat? –esan du.

Elkarrizketak aurrera jarraitu du. Idazkariak baietz, txartelak ba-
daudela dio, eta Haizeak lau txartel eskatzerakoan…

—Ei, Nora –esan du ahots batek.

Ez dut deitzen ninduena ezagutu. Badakit mutila dela baina nor  
ote da?

—Bai? –esan dut. Buelta ematen dudan bitartean eta bat-batean 
gorritu naizela sentitu dut. Oier da parez pare dudana.

—Ba… Eh… Nahi baduzu ba… nik emango dizudala autobuse-
rako txartela. Nik… nik soberan dut bat –esan du. Gizarajoak pena 
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eman dit. Ikastetxeko mutilik ederrena urduri jarri da nirekin hitz 
egiten zuen bitartean…

—Ondo, konforme –esan diot. Noiz eman diezadakezu? –galdetu 
diot.

—Gero. Klasetik irteten garenean, konforme?

—Bai –esan diot. Beno, gero arte.

Eskaileretan behera abiatu naiz beste guztiak atzetik ditudala. 
Korrika ikasgelara joan naiz. Nire tokian eseri eta azken ordura arte 
bertatik ez naizela mugituko agindu diot neure buruari.

Eskolak bukatzean jaitsi naiz behera. Bertan Oierren lagun batek 
esan dit hura etxera joana zela; gaixo sentitzen zela. Nire txartela hartu 
eta etxera joan naiz segituan.

Egunak azkar pasa dira astelehen eguerdiz geroztik, zehazki ordu-
bietan, txartel hori jaso nuenetik. Gaur ostirala da eta bihar… gazte 
topaketaren eguna! Hau emozioa!

Ikastetxera joateko prestatu naiz, eta, gaur aspaldiko partez               
Oierrekin gurutzatu ditut begiak. Aspaldi honetan ez zidan aurpegira 
begiratzen. Ez dakit zer gertatzen zaion.

Behin klaseak bukatuta, etxera. Bazkaldu, etxeko lanak egin eta, 
nola ez, lagunekin bueltatxo bat. Arratsalde guztian zehar hau izan 
da elkarrizketaren gaia: Goizueta. Zer dagoen herrian, nolakoa den 
jendea eta, Nahiak eta Haizeak dioten bezala, nolako mutilak dauden. 
A ze parea… karakola eta barea!

Larunbat goiza. Prestatu eta banoa autobus geltokira. Han dauzkat 
denak itxoiten. Lehenak igo dira autubusera eta atzeko puntan eseri 
dira. Banoa aurrerantz eta eseri naiz nire tokian; eta nire aurrean nor 
ote zegoen asmatu nahian nenbilela, buru ilehori batek buelta eman 
du eta begiekin keinu bat egin dit. Oier da. Ene… hau lotsa!!!

—Begira –esan dit Itsasok orduan. Hauek dira Goizuetako mu-
tilak.

Nik ez dut bidaia guztia pozik joateko ezer gehiago behar izan, 
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baina hala ere, begiratu bat bota diet argazkiei. Lehen argazkia: mutila 
ez dago gaizki. Gorputz ona dauka baina aurpegiz ez da oso goapoa. 
Nola izena ote duen galdetzera nindoanean, argazkiaren azpialdean 
izen bat ikusi dut: Asier. Asko daude: Oinatz, Abel… baina nire arreta 
bereganatu duen mutilak Aitor du izena.

—Ogi tartean jateko modukoa dago, ezta? –esan dit Itsasok bat-
-batean.

—Bai!!! –erantzun diot. Begi urdinak, ile marroia, kristoren gor-
putza… Nork esango luke? Halako batean aurrera begiratzea bururatu 
zait. Eta begi batzuk ikusi ditut parez pare.

«Bidaia guztian zehar ez dizu begirik kendu» bidali dit momentu 
horretan Haizeak mugikorretik. «Kar, kar, kar» erantzun diot nik, 
eta Itsasorekin hitz egiten hasi naiz argazkiak, begiak eta mezuak alde 
batera utzita.

Ailegatu gara bada. Han dagoen jendetza eta giroa ez da imajinatze-
ko erraza. Neska mutil piloa saltoka eta dantzan. Autobusetik korrika 
jaitsi gara. Segituan neska batzuk etorri dira guregana.

—Kaixo! Ni Naiara naiz –esan du neskatxa polit batek–. Eta hauek 
Leire, Naroa eta Irene dira.

—Kaixo! Gu Haizea, Itxaso, Maddi, Nahia eta Nora gara –esan 
diot nik.

Argazkietan ikusi ditugun mutilak ere handik dabiltza. Haiek ere 
aurkeztu dute beren burua baina guk ezagutzen ditugu jada. Haiekin 
pasa dugu eguna; barre asko egin dugu eta egia esan harrituta geratu 
naiz juerga pixka batek nire lagunengan eragiten duena ikusita. Pixka-
naka bakarrik geratu gara Naiara, Aitor eta hirurok. Itsaso Asierrekin 
joan da hona iritsi eta segituan; eta oraindik ez da itzuli. Haizea ge-
roxeago desagertu da, eta Abelekin batera desagertu delako susmoa 
daukagu. Bazkalorduan Nahia eta Aimar faltatu dira; eta arratsalde 
erdi aldera Maddi eta Oinatz. Harritzekoa: Maddi munduko neska-
torik formalena!

Inork ez dit telefonorik hartzen, eta ni ez nago oso gustura.
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—Beno, ni etxera noa. Amak zazpi eta erdietarako etxean egoteko 
esan baitit –esan du bat-batean Naiarak.

—Ondo da, agur –esan dio Aitorrek.

—Bai, agur. Beste bat arte –esan dut nik.

Naiara joan bezain laster Aitorrek zera esan dit:

—Nora, badakit ez garela asko ezagutzen baina nahi zenuke nirekin 
irteten hasi?

Ene!!!!!!!!! Eta orain zer esango diot nik?

—Beno… bale! –esan dut azkenean eta momentu horretan bere 
ezpainak nirekin topatu dira eta inoiz eman didaten musurik goxoena, 
eztiena, eman dit.

Gaur, igandea. Igande goiza eta nik rrrresaka latza dut. Atzo gauza 
asko gertatu ziren. Seguru nago gauza asko gertatu zirela baina ni ez 
naiz ezertaz oroitzen. Badakit Aitorrekin irteten ari naizela eta kali-
motxo pare bat edan nituela baina… Ene! Hau errrrrrresaka!

Ez dakit zergatik esan nuen baietz baina egindakoa eginda da-
goenez…

Asteak aurrera doaz eta duela hilabete ez banengoen Aitorri eman-
dako baietzaz oso ziur, orain oso ziur nago izugarri maite dudala. 
Munduko mutilik zintzoena, maitekorrena da. Egunero bidaltzen 
dizkit mezuak mugikorrera, egunero deitzen telefonora.

Gaur, hilabete bat beteko dugu elkarrekin hasi ginela eta eskolara 
nire bila etorriko dela esan dit. Goizean lehena izan naiz nire neska-
txekin gelditzen naizen bidegurutzera ailegatzen. Bat-batean, Oier 
azaldu da eta esan dit:

—Badakit min hartu zenuela gazte topaketan ni beste neska batekin 
ikustean. Baina zergatik zabiltza berarekin, ni zure atzetik nabilela 
jakinda?

—Nik ez nekien zu nire atzetik zenbiltzanik. Ez nekien beste neska 
batekin egon zinenik. Baina badakit zergatik nagoen Aitorrekin: berak 
ni benetan maite nau eta nik bera ere bai.
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Hau esan dudanean, Oierrek bira eman du eta joan egin da. Baina 
niri ez zait inporta, bera gabe pozik bizi naizelako, errrrrrrresakarik 
ez banu!

    AMAIERA


