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ANA MENDIA
EMAGINAHilekoa

Ba al zatoz, izeba? –galdetu zidan bai-
nujantzia soinean eta loredun flota-
gailuak besoetan.

    - Bai. Egon pixka batean, komunetik pasa 
behar dut eta –erantzun nion maitekor.

    - Lagunduko dizut! –Eskutik helduta 
abiatu ginen eskaileretan gora.

Soinekoa jaso nuen. Kuleroak eran-
tzi. Komunontzian eseri. Iloba nire pa-
rean zutik. Sokari tira egin eta tanpoia 
bildu nuen. Zabal-zabal ilobaren begiak: 
“Zer da hori?”. Komuneko paperaz egin-
dako zorrotxoa ireki eta hilekoa zer den 
azaltzen hasi nintzaion.

Ederki asko gogoratzen dut nerauk 
aurreneko aldiz odoldu nuen egun 
hura. Ez nintzen kuadrillako lehenbizi-
koa izan, ezta azkenekoa ere. Zorionez 
arauzkoen zakuan erori nintzen: ez on-
duegia, ez gordinegia. Lotsa bat gutxia-
go, beraz. Akordatzen naiz etxean nin-
tzela eta tanta gorria ikusi bezain pronto 
deitu niola amari. Ustea konfirma zezan 
nahi nuen: hori ote zen hilekoa? Niretzat 
espresuki erosita zuen konpresa-poltsa-
tik bat eman zidan.

- Soka aldatzera zoazen hurrengoan 
abisatuko didazu? Ikusi egin nahi dut 
–bota zidan ilobak eskuak garbitzen ari 
nintzela.

- Bai, neska. Abisatuko dizut erantzun 
nion komunetik irten aurretik.

Polita izan zen: ezjakintasunean ito-
ta amari deitu zion hura bera zen lau 
urteko ilobari alutik irteten den odola 
landareak ureztatzeko erabil daitekeela 
kontatzen ari zitzaiona. Ez dira antzuak 

izan tanpoiak droga bailiran ezkutuka 
pasatzen genituen institutuko garai-
tik igaro diren urteak. Gogora datorkit 
orain lagun batek panazko praka ma-
rroiak jantzi zituela lehenbizikoz odoldu 
zuen ekain bero hartan (deskuiduan zi-
kinduz gero pasako zuen estuasuna bai-
no nahiago izan zuen izerdia). Tabua oi-
netan, estropezuka ikasi genuen. Artean, 
Super Pop aldizkariak esaten zuenarekin 
fidatzen ginen, pentsa! Feminismoari 
zor, askok aldatu dugu hilekoarekin ge-
nuen harremana.

- Ama, zuk sokarik erabiltzen duzu? 
–Gosaltzen topatu zituen gurasoak ko-
munetik bueltan.

- Zer? –erantzun zion amak inolako 
hitzaurrerik gabe egindako alabaren 
galderari.

- Tanpoia nola aldatu dudan ikusi du 
eta hilerokoaz hitz egin dugu. –Koina-
tuari kontrako eztarritik joan zitzaion 
kafea, ia.

- Nagusien kontuak dira –esatea as-
matu zuen eztul artean–. Izeba beti kontu 
horiekin. –Horratx niretzako apuntea.

- Ez arduratu, maitea. Arrazoi du aita-
txok, ikasiko dituzu horrelakoak handi-
tzen zarenean -gaineratu zion amak.

Ulertu nuen inprobisazio hutsean gu-
rasoek bide bizkorretik jo izana. Hala 
ere, apur bat atsekabetu nintzen, hileko-
ra egin zuen aurreneko hurreratze kon-
tzientean zigorra jaso baitzuen ilobak: 
urruntzeko esan zioten. Inpresioa dut 
iloba ere atsekabetu zela pixka bat. 

Hilekora gerturatzen garenean: zigo-
rra. Gure sexuatutako gorputzera ger-
turatzen garenean: zigorra. Emakume 
garenean: zigorra. Gu guztiok zeharka-
tzen gaitu munstroak: iloba, lagunak, 
ama, koinata, koinatua, ni. Gure haragi 
eta aluetara heltzen da. Barruak estu-
tzen dizkigu. Minak hartzen du agintea. 
Eta horrela biziratuen du gure odoletik 
sortuko den odolean. 

Dagoeneko hilabete da oporretan 
izan ginela. Udarari agur esateko bildu 
gara gaur elkartean familia osoa. Gaur 
ere, orain hilabete egin zuen modu ber-
tsuan, komunera nindoala atzetik etorri 
zait iloba. Gaur ere tanpoia kendu dut 
bere aurrean:

- Odola! –esan du.
- Bai. Azaldu nizun oporretako etxean. 

Ez al zara akordatzen? –erantzun diot 
erretoriko.

- Ez. –Buelta eman du ilobak eta kon-
ketara gerturatu da txiza egin ondoren es-
kuak garbitzearen garrantziaz hizketan. 
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