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Bizitzaren borrokan
EDURNE ZABALETA SASTURAIN
DBH 1. eta 2. kurtsoak 2.Saria

Leitzako Amazabal Institutua

Urtarrileko arratsalde hotz eta elurtsu baten erdian aurkitzen naiz; 
Goizuetako kaleetan ez dabil inor, ezta gazterik ere frontoira bidean. 
Mendiek kotoi bigunez estalirik dirudite, zuri-zuri.

 Momentu honek bakardade iluna ekarri dit gogora eta duela urte 
batzuk idatzita neuzkan egunerokoen laburpenak irakurtzen hasi naiz; 
sutondoko su garren epeltasunen alboko besaulkian eserita, baserriko 
isiltasuna nire hasperen xumeak bakarrik hausten duen bitartean.

«1983. urteko abuztuaren 15a da, Ama birjinaren festetan mur-
gildurik gabiltza, eta gainera, herriko ospakizunez gain, gaur, Amalur 
eta Inhar bikien urtebetetze eguna da. Nahiz eta nire amona ospitalean 
ingresatuta egon (gaixoa ez dago bere sasoirik onenean eta urteak 
joan ahala denei gertatuko zaigun bezalaxe su garra itzaltzen ari zaio) 
festaz gozatzeko eskatu dit, berak jadanik gozatuta dauzkala eta bere 
azken momentuetan berak maite dituenak alai eta bizitzaz gozatzen 
ikusi nahi dituela. 

Horregatik, urtero bezala klase-kide guztiak askarira gonbidatu 
gaituzte eta denak joan gara, gure arropa zuri (etxetik ateratzean zuri 
zeuden, baina eguna aurrera joan ahala…) eta blusa berdea soinean 
generamala.



240

Beraien gurasoek, urtero bezala, askari goxo-goxoa prestatu digute: 
patata tortilla, patata frijituak, freskagarriak, bizkotxoa, bokadiloak…
ez dira falta izan. Askaria amaitu ondoren, denak lasai ederrean abes-
ten eta dantzatzen hasi gara, bat-batean, argi guztiak itzali dituzte eta 
bikien amak, lurrean esertzeko esan digu, Aiertek emanaldi bat eskaini 
behar zigula eta. Denak lurrean eseri garenean, inork inolaz ere espero 
ez genuen ikuskizuna hasi da, denek txalo zaparrada batez hartu dugu 
Aiert. Bat-batean, musika hasi da, streeptease-tan erabiltzen diren kanta 
horietako bat. Denak zur eta lur begira-begira geratu gara, hurrengo 
segundoetan zer gertatuko zen imajinatu nahian. Halako batean, 
Aiert atera da eta, bere 6 urteekin streeptease bat egin nahian hasi da, 
ipurdia gora eta behera mugituz, pixkanaka-pixkanaka arropa kendu 
nahian, edozein momentu eta lekutan estropezu eginez eta behin eta 
berriz lurrera eroriz. Hala ere han geundenei ez zitzaigun axola bera 
lurrean zegoela eta denek animatzen genuen:

—Aupa Aiert, hori duk eta sasoia! –esaten zioten batzuek.

—Ederki ari haiz, txiki! –besteek.

Giroa animatu ahala, oihuak eta txaloak ere animatuz joan dira, 
eta nik uste gure oihuak herriko plazan ere entzun zitezkeela. Halako 
batean, denak ikuskizunak gozatzen ari ginela, argi guztiak piztu dira 
eta denak isiltzeko oihu ozen bat entzun da. Ondoren bikien ama 
oihuka hasi da:

—Baina, baina, zertan ari zara! Jantzi itzazu arropak eta igo zaitez 
egongelara berehala! Atzo gaueko elkarrizketan ez ginen horretan 
gelditu, niri karaokea egin behar zenuela esan zenidan!

Momentu horretan, arnasten genuen airea ez zen batere gozoa: 
Denak isilik geratu gara eta Aiert negar zotinka eskaileran gora joan 
da. Gu, berriz, jada gaueko bederatziak joak direnez, herriko plazarantz 
abiatu gara, Kaxianoren ikuskizunaz gozatzeko. Baina bertako bidean, 
urtebetetze festatik areagotzen joan zaidan eztarriko mina nabaritu dut 
eta, triste, etxerako biderantz zuzendu behar izan naiz, nire lagunak 
enparantzara zihoazen bitartean.
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Hurrengo egunetan ezin izan dut amonak esan bezala festa gi-
roaz gozatu. Eztarriko mina ez zait joaten eta azken egunetan nire 
ahots-kordek ez dute lanik egin nahi. Azkenean, nahiz eta nik inolaz 
ere nahi izan ez, ospitalera joan behar izan dut, nire ama eta Ixone 
ahizparekin.

Bertara iritsi garenean lau ordu luze hasi dira, medikuen probez be-
tetako minutu luzeak. Proba guztiak egin ondoren, amonari bisita bat 
egitera joan gara: amona Goixalde aurrez aurre ez edukitzeak tristura 
handia ekarri dit. Ni probak egiten ari nintzen bitartean bihotzekoak 
eman omen dio eta horregatik kristalezko leihoen atzetik ikusi behar 
izan dugu, medikuek ez baitzuten beregana hurbiltzen uzten.

Bere begietara begiratzean zerbait esan nahi zidala iruditu zait, baina 
ezin izan dit keinurik egin.Orduan negargura sartu zait eta Ixoneri 
musu bat eman diot, eta berak begirada goibel batekin, besarkatu 
egin nau. Gero ama etorri da, medikuak kontsultara joateko eskatu 
diola-eta. Amonarengandik urruntzean, bera bizirik ikusten nuen 
azkeneko segundoak zirela iruditu zait; benetan gogorra izan da une 
hori. Alde batetik, ez nuen amonak gehiago sufritzerik nahi, baina 
aldi berean, ez nuen amona ikusten nuen azken momentua izaterik 
nahi. Azkenik, nire eztarriko minarekin, baina berriro ere amonarekin 
elkartzeko esperantzarekin, urrundu naiz berarengandik.

Kontsultan, nire amarekin sartu naiz eta Ixone itxarongelan geratu 
da. Medikuak denbora gutxi igaro du azalpenak ematen, baina bi 
gauza oso argi esan dizkigu: 

«Eginiko proben emaitzek ez dute zer izan dezakezun argitzen eta 
horregatik, gaua ospitaleko ohe xume batean igaro beharko duzu».

Gelara eraman nautenean beldurturik nengoen, nire ondotik pasa-
tzen ziren guztiak txabusina zuriz zihoazen. Gauean nire logelan Ixone, 
ni eta armiarmaren bat besterik ez geunden; nire ama etxera joana,  
maleta egin eta hurrengo egunean goiz-goiz guregana etortzeko.

Begiak ireki eta Iruñeko ospitalean esnatu naizela ohartu naiz. 
Ixoneren begi urdinek adi-adi begiratzen didate eta nire gurasoak ere, 
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nire alboan daude. Ni baino lau urte gazteagoa den anaia ere nirekin 
dago. Berehala nabaritu dut zerbait gaizki zihoala; amaren begirada 
iluna eta aitaren seriotasuna ez ziren ohikoak.

Berehala amak zerbait kontatu nahi zigula esan digu Ixoneri eta 
bioi:

—Alaba maiteok, gaur gauean espero genuen gertaera triste bat 
gertatu da; amonak bere azken arnasa eman du… –hau esanda negar 
tanto gazia erori zitzaion masailetatik behera.

Nik ezin izan nion negar egiteko gogoari eutsi eta, nahiz eta ezta-
rriko minarengatik ezin nuen hitzik esan, nire malkoak ezpainetaraino 
jaitsi eta hauek bustiz zapore gazia uzten zidaten; ez nuen amonaren 
ahotsa gehiago entzungo, ez nuen bere irribarreaz gehiago gozatuko; 
ez nuen bere bizkotxorik gehiago dastatuko; ez ninduen gehiago 
besarkatuko, ez gehiago «amona maite zaitut» esaten entzungo; ez 
ninduen… Alde batetik ez nuen sufritzen ikusterik nahi; beste aldetik, 
berak gure artean jarraitzea nahi nuen.

Albiste horrek ez ditu medikuak gelditu eta ez didate bere hileta eliz-
kizunera joaten utzi. Orain bai: ez nuen amona gehiagotan ikusiko.

Udako egun bero eta eguzkitsuak aurrera jarraitzen du. Medikuak 
ia-ia ordu erdiro etortzen dira eta seguruenik biharko zer dudan argi 
eta garbi jakinen dute, baina erizainen aurpegiek erakusten dutenez, 
nire osasun egoera ez da eduki daitekeen hoberenetarikoa. Gauean 
nire familiakoak etorri dira eta, medikuek jakinarazi digutenez, bihar 
goizean goiz argi eta garbi esanen digute zer gertatzen zaidan.

Gau osoan nahiko urduri egon naiz eta loak hartzea kosta egin zait. 
Gaur, nire ondoan osaba Imanol geratu da, baina bihar goizerako gu-
rasoak, Ixone eta Mikel etorriko direla esan didate. Lau hormen artean 
erabat nazkaturik, osaba afaltzera jaitsi denean gela triste horretako 
pertsiana ixtera joan naizenean, zeruko izarren dirdirak atentzioa eman 
dit, sekula baino dirdiratsuagoak ikusi ditut: «Nire amonak argitu izan 
ditu». Ilargia ere ezberdin zegoela iruditu zait. Bat-batean, amonak 
esaten zidan esan batetaz oroitu naiz:
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«Egunen batean, ni hiltzen naizenean, edo beste egun arrunt batean 
zenbat maite zaitudan jakin nahi baldin baduzu, zeruan dauden 
izarrak kontatzen hasi beharko duzu. Horrela denak kontatzen ditu-
zunean zenbat maite zaitudan eta segundoko zenbat musu emanen 
nizkizukeen jakingo duzu. Eta gehien dirdiratzen duten izarretan 
begiratzen baduzu, zuk sortutako irribarreak sortzen dizkidan begie-
tako dirdirak izanen dira».

Eta berak zenbat maite nauen jakiteko gogoa eta premia sartu zait. 
Orduan, ohean etzan eta leihoa ireki ondoren, zenbat izar zeuden 
kontatzen hasi naiz: «Bat, bi, hiru, lau, hamazazpi, hogeita hiru, ehun 
eta hamahiru…», loak hartu nauen arte.

Hurrengo goizean esnatu naizenerako nire familiakoak nire alboan 
zeuden. Gosaldu ondoren eta, festez hitz egiten ari ginen bitartean,  
Maddi izeneko medikua etorri da eta jadanik zer neukan bazekitela 
esan du.

Aldez aurretik, Ixone eta Mikel kanpora bidali ditu eta ni, gura-
soekin eta medikuarekin geratu naiz. Mediku anderea hitz egiten hasi 
da:

—Lehenik eta behin ez larritzeko esan nahi dizuet. Baina Ilargik 
daukan gaixotasuna ez da egun batetik bestera sendatzen den horie-
takoa. Ez naiz gehiago luzatuko. Ilargik, gaixotasun gogor bati egin 
beharko dio aurre, minbizia dauka.

Nik ez nekien «minbizia» horrek zer esan nahi zuen, baina egun 
batetik bestera sendatzen ez zela esan zuenean, zerbait larria zela iruditu 
zitzaidan. Nire ama negarrez hasi da eta nik zer gertatzen zaion galdetu 
nahi izan diot, baina ez daukat ahotsik. Berehala besarkada bat eman 
dit eta negar zotinen artetik hitz hauek atera zaizkio:

—Lasai polita, zurekin batera borrokatuko dugu eta laster orain 
dela egun batzuk ginen bezain zoriontsu izanen gara, ez kezkatu.

Nik ez dut ezer ulertzen. Borroka bat, gaixotasun bat, zoriontasunik 
eza…
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Orduak igaro ahala zer neukan eta nola aurre egin behar zitzaion 
ohartuz joan nintzen, gutxi gorabehera. Nire gaitzari aurre egiteko 
tratamendu bat zegoela esan zidaten, tratamendu horrekin ilea joango 
zitzaidala; ebakuntza bat egin beharko zidatela…

Hasieran erreakzionatzea kosta zait. Baina gero, une batez Maddi 
eta gurasoak gelatik irten direnean eta Ixone eta Mikel gelara sartu 
bitartean, negar egiteko gogoa jarri zait. Momentu horretan lagunen 
behar handia sentitu dut eta laguntasunaren esanahiaz oroitu naiz.

Gelako atea ireki denean, bi anai-arrebak sartu dira eta uste dut 
Ixonek behintzat ni baino gehiago ulertu duela nire gaixotasunaz. 
Azalpenak emateko eskatu nahi izan diot eta orri zurian idazten 
hasi naiz, baina berehala musu goxo bat ematen hasi zait eta bere 
negar tantek zipriztindutako orria lurrera erortzen utzi dut. Etxeko 
bihurrienak ere musu bat eman dit eta hirurak sentimenduz beteriko 
besarkada batean murgildu gara, denak ospitaleko ohearen gainean 
eserita.

Egun horretatik aurrera beste bizi bat hasi da niretzako. Egun osoak 
negarrez pasatzeak ez duela merezi eta hil aurretik bizia ondo apro-
betxatu behar dudala iruditu zait. Baina oraindik ez daukat hiltzeko 
asmorik. Aipatu didatenez gaixotasun honekin asko sufritu behar 
izaten da eta batzuetan, urteetako borroka luze eta gogorren ondoren,  
etsi egiten da; baina nik ahal den neurrian borrokatuko dut.

Medikuek plan bat prestatu didate, tratamendu, analisi, eskola 
eta guzti horiekin; eta nik, bizia bizi egin nahi dudanez, dena beteko 
dut.

Plana egin eta hurrengo egunean etxera joaten utzi didate. Etxera 
joateko irriketan naiz, nahiz eta etxean amona gabe egongo naizen. 
Badakit bera nire ondoan dagoela eta momentu oro laguntzen ari 
zaidala.

Iruñetik Goizuetarako bidean, burutik gauza asko igaro zaizkit: 
lagunei nola kontatu ilea erori behar zaidala; nola hartuko duten, agian 
baztertu eginen naute lehengo itxura ez edukitzeagatik; herritarrek 
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zer kontatuko duten niregatik… Baina besteek esaten dutena baino 
gehiago axola dit nire osasunak

Aste bat etxean egon ondoren eta ile apaindegira ilea moztera joan 
ondoren, iritsi da lagunekin elkartzeko unea. Beraiek ez dute «minbizi» 
hitzaren esanahia jakinen eta nik ere ez dakit oso ongi azaltzen, baina 
espero dut ulertuko dutela.

Arratsalde osoa lagunekin igaro dut eta, egia esateko, ez nuen ho-
rrelakorik espero lagunengandik. Denek ulertu dute gaixotasun bat 
daukadala eta hori sendatzeko modua ilea joatea dela (10 urterekin 
hori da ulertzeko modurik errazena, nahiz eta hori kimioterapia ize-
neko tratamendu baten ondorio izan). Lagunen artetik gehien axola 
zaidana Lucia, Lorena, Maria, Iñaki eta, batez ere, Xabik ziotena zen. 
Nik uste baino lehenago ulertu dute eta esan didate beti laguntzeko 
prest izan direla eta aurrerantzean ere egonen direla. Eskolaz hitz egiten 
ere egon gara eta esan didate beraiek ahal duten heinean lagunduko 
didatela».

Gaur, 1998ko irailaren 15a da eta nire lagunek ikasturteari hasiera 
ematen dioten bitartean, ni ospitalean nago. Egun gogor batzuk igaro 
ondoren, berriro etxera bueltatzen naiz.

Dagoeneko ilea erori zait, eta zapi batekin edota txano batekin 
ibiltzen naiz kaletik, jendeak oker begiratzen baitit. Horrek baztertuta 
sentiarazten nau. Gaixotasun bat daukalako hain arraro begiratu behar 
didate? Herriko batzuen begirada maltzurrak ez ditut ulertzen, baina 
momentu honetan nire babesik handiena familia eta lagunak dira. Ia 
egunero ospitalera joan behar izaten dut:bi astetik behin tratamenduari 
jarraitzera eta besteetan analisiak eta bestelako probak egiteko. Da-
goeneko zortzi hilabete dira nire lagunekin askoz ere gutxiago egoten 
naizela, zortzi hilabete laguntasunaren beharra inoiz baino gehiago 
sentitzen dudala;baina zortzi hilabete hauetan beste gauza asko ere ikasi 
ditut. Hau, eguneroko bat denez eta nik bakarrik irakur dezakedanez 
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kontu hau aipatuko dut: Xabik zenbat maite nauen erakutsi dit, eta 
horrek bizitzarekin borrokatzeko adore handiagoa eman dit.

Hemendik bi egunetara ebakuntza bat eginen didate, eztarritik.

Irailaren hamazazpia. Eguna iritsi da, ez dago atzera bueltarik;familia 
guztia ospitalean dago nik nola erreakzionatzen dudan ikusteko; la-
gunak ere behin eta berriz deika ari dira, denak nirekin kezkaturik 
daude.

Ebakuntza gelan nago, erizainez eta medikuez inguratuta. Bat-
batean ezkerreko besoan errekuntza txiki bat bezala sentitu dut, eta 
ametsetan hasi naiz. Ametsean; Xabi, Iñaki, Lucia, Maria eta besteak 
azaltzen ziren; denak herriko frontoian zeuden jolasten baina denak 
nitaz hitz egiten ari ziren. Denak larri daude, ez baitakite ebakuntza 
nola joan den. Mariak eta Luciak ezin izan dute gehiago eta negarrez 
hasi dira. Xabi orduan larritu egin da eta ia negarrari ezin eutsiz etxera 
joan da arineketan.

Gorputz guztia minberatua daukat, izugarrizko logalea. Ospitalean 
aurkitzen naiz, nire familiaz inguraturik. Medikuek esan didatenez,  
aste bete barru lehen bezala egon behar dut; isil-isilik geratu naiz; 
eguna iristean ea hitz egin dezakedan ikusiko dugu.

Halako batean, gelan bakarrik nengoela, atea entzun dut eta nik 
zein zen galdetu gabe, sartzeko bi txalo jo dizkiot. Atea astiro-astiro 
ireki da. Lore sorta bat besterik ez nuen ikusten, lore sorta eta oinetako 
bat. Ez zen posible: Xabi niri bisita egitera?

Asmatu egin nuen; Xabi zen. Ezin izan nien zorioneko negar mal- 
koei gehiago eutsi eta negarrez hasi nintzen. Bera ere negarrez hasi zen 
eta besarkada handi bat eman zidan. Bat-batean bere ezpain bustiak 
nire masailetan ikusi nituen. «Ez da posible –pentsatu nuen». Nik 
uste gorri-gorri jarri naizela eta musu horrekin lagunek maite nautela 
erakutsi didate.
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            Lore sorta eman zidanean, txartel bat zegoen

   Airea izan nahi nuke, 

   zure biziaren indarra izateko 

   eta zure gorputz leunetik 

   gira eta bira ibiltzeko.

Hitz egin nezakeen-edo jakiteko eguna iritsi zen, baina saiakerak 
ez zuen ezertarako balio izan.Orduan etsipenaren etsipenez negarrez 
hasi nintzen eta Xabiren beharra sentitu nuen.

Gehiago ezin izango nuela hitz egin pentsatzeak… ez nuen hori 
pentsatu nahi. Baina banekien ezinezkoa zela berriro «maite zaitut»
edo «bihar arte»nire ahotik entzutea.

Urteak joan ahala nire lagunak, familiakoak eta ni neu zeinuen 
hizkuntza ikasten hasi ginen. Denek ikasita daukagu. Horrela komu-
nikatzeko beste bide bat lortu dugu eta sentimenduak eta bestelakoak 
eskuez irudika ditzakegu.

Borrokan dena ongi ateratzen ez bada ere, ez da etsi behar, azkenean 
zerbait lortzen baita.

Gaur egun, irakasle eskolan ikasi dut magisteritza, nire osasun 
arazoarengatik zailtasunak izan arren. Baina orainak axola du, eta 
atzokoa atzean utzi behar da.

Gaur klaseak ematen hasiko naiz, Leitzako eta Goizuetako haur 
mutuei laguntza ematen diet, eta beraiek animatzen saiatzen naiz.

Lagunekin beti bezain ongi eramaten naiz, hobekiago. Are gehiago, 
orain ohartu naiz ile motzarekin ere jendea polit egon daitekeela eta 
ez daramat ile luzea.

Honetaz gain, bizitzaren etapa honetan, bizia unibertsoan dagoen 
abenturarik arriskutsuena dela ohartu naiz.
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Lagunen artean Xabi izan zen gehien lagundu zidana eta bera da 
orain ere gehien laguntzen didana. Horregatik, nire mutil laguna 
da».

Eguneko azken elur malutekin itxi dut egunerokoa. Xabiri sms bat 
bidali diot eta sekula ezagutu dudan pertsonarik hoberena dela esan 
diot… laburduren artean bildua nire sentimendua.


