
Azken bainua hartu genuen Kan-
taurin. Ez diogu sekulan gure bu-
ruari aitortzen azkena dela, ongi 

dakigun arren; egun luze eta goxoak 
izanen direla oraino, uda ez dela buka-
tu, udazken hasieran ere itzultzen ahal-
ko garela uretan murgiltzera, halaxe 
diogu; alta, badakigu azkena dela, gero 
lanak, sartzeak, kezkek, haurren gora-
beherek irentsiko gaituztela. Orduan, 
azken hori besteak bezalakoa, besteen 
arteko bainua baizik ez da kasik.
 Alabaina, ongi pasa genuen aste 
zenbaitez, argi da. Euskal Herrian, bai, 
baina nehongo hondartzetan, nehon-
goak izatearen grazia duten kostalde-
ko herri zenbaitetan. Horrela, nonahi, 
nornahi izateko luxuaz gozatu dugu, 
aitor dezagun. Erraten dut nornahi, 
erran nezakeen bezala munduko hiri-
tar, ororen buru nonbaitekoa izateak 
arrangurak baizik ez baitakartza, 
mundutartasunean dena ongi balioa 
bezala. Azken finean, borrokatzen 
dugun hori bera dastatzea, bekatu 
mortala bezain atsegina zen. Goxoa 
zen. Bai, zinez, preziagarria, bake hori, 
utzikeria hori, futismo puntua ondo-
koaz, biharamunean eginen denaz, 
loeria gaitz hori. Hori dateke munduko 
hiritar izatea, ez euskal herritar hots. 
Dirua badeino gastatzea, norberaren 
xilkoaren periferiatik hara dena beti 
urrunago haizatzea, gertakariei begi-
rada alfertua luzatzea. Denek bezala, 
betaurreko beltzak goizetik arrats 
soinean, gertakariei behatu genien 
smartphonetako pantailetatik, bide 
beretik, parekoarekin baino sareetan 
direnekin partekatuz gurea. Ukoa erra-
za da azken finean, samurra, eztia. Ez 
diot deus apokaliptikorik kausitu.  
 Distantzia horretatik, guziak du 
kolore ezberdina, dena da ezdeus. Be-
nallaren sekretuek kuriositatea piztu 
ziguten telesail mindulinek bezainbat, 
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izateaz hiru egunez baizik ez gozatzeak 
irri zinikoa eragin zigun, pobreziaren 
kontrako plana berantagoko uzteak 
doi-doia nardatu gintuen, elkartasun 
delitua sortu duen Estatuak Europako 
beste lurraldeei iheslariak errezibitzea 
eskatzea ez zitzaigun hain txokantea 
iruditu. Sentsov heriotz seguruaren 
atariko zonbia izateaz ez genuen ia 
deus jakin. Doi-doia jabetu gara Ipa-
rraldean ahots zenbaitzuk, anonimoak 
nahiz asumituak, altxatzen hasi direla 
proiektu abertzalearen gabezien sa-
latzeko, urteetan goaitatzen den eta 
noizbait heltzekoa den diskurtsoaren 
beha egoteaz asperturik ala Euskal El-
kargoa ametsetako lukainka baizik ez 
dela oharturik. Hain zuzen ere, zaila da 
alderdi abertzaleen faltan biharamu-
nak diseinatzea, udako dorpetik dudak 
ukan ditzakegu hauen kapazitateaz, 
hauen legitimitateaz urteetako bide 
bihurritik landa: gaurko egunean ez da 
aski –gustu txarrekoa agian– lau haize-
tara espantatzea Iparraldeak ekarpen 
eta aitzinamendu gaitzak egin dituela, 
egiak begiak hertzen dituelarik. Dena 
den, gaur euskal gaiaren monopolioa 
Etxegaraik du, zertarako higatu?
 Ur gazitan trenpan nintzela, berriro 
egunerokora itzuli beharraz oroitu nin-
tzen, gogoeta eta ekintzatan zinpurtu 
beharko zela beste ikasturte batez, 
hiruzpalau asteko axolagabekeriaren 
ordaina zela. Edo alderantziz, behar-
bada? Tupustean, itsasoari bizkarra 
ematen niola, uhin erraldoiak berega-
natu ninduen. Amaren sabelaren zorion 
amniotikoa eskaintzea baino hezaldia-
ren moldean, zafraldi batean eraman 
ninduen, itzulipurdika, itsas zolaren 
kontra lehertu, zangoz gora inarrosi 
eta behar bezala mustupilkatu ondoan, 
bota ninduen ur gehira. Eta hor utzi 
ninduen, munduaren itzulia baino, bere 
buruaren itzulia egin duen bidaiari zi-
murdikatuaren moldean. n
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