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Bordeleko senideen  
hileta alegerak

 

Alice bakarrik sentitzen zen, baina ez zekien. Anestesista 
zen ospitale handi batean eta, hainbeste orduz lan egiten 
zuen, beti jendez inguratuta, non, bere bakardadea sentitzen 
zuela jakingo bazuen, praktikan egiteko betarik ez zeukan 
gogoeta bat egin behar baitzuen. Inoiz bakardade hartan 
pentsatuz gero, urrutiko gauza bat bezala sentitzen zuen, 
berari gertatzen ez zitzaion zerbaiten gisa. Apur bat, hotzak 
egotea eta, ez ohartzeagatik, hotzik ez sentitzea bezala. Ba-
tzuetan hotzak egon zaitezke baina konturatu ez, eta beraz 
hotzik ez bazenu bezala da; baina nahikoa da norbaitek 
esatea: “Hotz egiten du, ezta?”, edo baten batek galdetzea: 
“Hotzak zaude?”, bat-batean berogailu batera hurbiltzeko 
beharra senti dezazun. Aliceri galdera hori egitea nahikoa 
zatekeen, zeukan hotzaz jabe zedin.

Bien bitartean, hil artean bizi. Ez zituen ikusten beti-
danik zeuzkan lau adiskideak, denbora faltaz. Berririk ez 
zuen egiten zeren, astirik ez zeukanez, numerus clausus 
bat ezarria baitzuen harremanetarako eta, momentuz, ez 
zeukan leku librerik. Arrazoi beragatik, maitalerik ere ez 
zeukan, salbu eta maite konturen bat lantokian, lankide-
ren batekin, lanaldi eta lanaldi artean. Amaren senideak 
geratzen zitzaizkion, Guilbert-tarrak, baina ez zituen sekula 
bisitatzen, urrun bizi zirelako eta bera oso txikia zenean hil 
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zitzaiolako ama. Eta aitaren familia geratzen zitzaion, Tost
-tarrak; Bartzelonan bizi ziren, baina, haien izaera hotza 
zela-eta, bizi ez balira bezala zen. Gainera, hainbesteko 
antza zeukan haiekin, Tost-tarrekin, non azken aldian ezin 
baitzuen eraman haien presentzia; presentzia hura, bestalde, 
areago zen absentzia bat.

Duela urtebete arte, aita geratzen zitzaion; berak hezi, 
eta Tost-tar bihurtu zuen goitik beheraino. Baina urtarri-
lean hil zen, hegazkin-istripu batean. Istripuaren egunean 
berak lagundu zuen aireportura, ospitalerako bidean (berak 
ospitaletik kanpo egiten zituen gauza guztiak edo ospita-
lerako bidean edo ospitaletik bueltan egin behar ziren). 
Egun hartan, autotik jaitsi baino lehen, aitorpen moduko 
bat egin zion aitak: “Badakizu?”, esan zion. “Dagoeneko 
ez naiz nekatzen. Ez naiz inoren begiko izaten saiatzen.” 
Alice harri eta zur geratu zen esaldi hori entzunda. Lehertu, 
eta esan zuen: “Aita, sekula ez zara saiatu eta!”. Eta beste 
hau esateko gogoz gelditu zen: “Eta saiatu izan bazina ez 
zenukeen lortuko”, baina ironiek ez hotz ez bero uzten 
zuten aita. Gogoz geratzea ideia bikaina gertatu zitzaion, 
handik sei ordutara, hegaldi harekin lotura egiten zuen 
beste batean, hil egin baitzen.

Inoren begiko izaten saiatzeari utzi baino lehen, Aliceren 
aita izan zen lehorra, isila, apolotarra, zekena eta diziplina-
tua. Ideiarik ere ez zeukan zer ote zen bizitzaz gozatzea, eta 
ikasteko interes zipitzik ere ez zeukan. Tost-tarrak halako-
xeak ziren, sekula ez ziren inoren begiko izan, eta Alicek 
oinordetzan hartu zuen, buruargitasun apur bat ematen 
zion gehigarri batekin: Tost-tar batzuk besteen gogoko 
gertatzen ahalegindu ziren bitartean, berak ez zuen sekula 
horretarako ahaleginik egin. Bazekien ez zela sekula inoren 
gogoko gertatuko, adibidez, Guilbert-tarren moduan. Eta 
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helburu urrun horrek eragotzi egiten zion aldez aurretik 
galdutzat ematen zituen zereginetan ahalegintzea.

Ez zela inondik inora Guilbert-tar bat, garbi ikusi zuen 
txikitan, bizi ziren Perigord-eko herrixketara bisitan joa-
ten zitzaienean. Egia esan, haietako inor ez zen Bordelen 
bizi; Aliceren aitak, laburtzearren, “Bordeleko senideak” 
deitzen zien. Baina Bordelera halabeharrez baino ez ziren 
joaten, ikastera, erosketak egitera, ospitalera; eta joan behar 
zutenean, gaitz guztiak etortzen zitzaizkien. Horixe zen 
Alice gehien harritzen zuten gauzetako bat: beren herrie-
tatik irteteko gogorik-ez erabatekoa. Iheserako asmoen, 
hobekuntza asmoen, eta oro har era guztietako asmoen 
falta guztizkoa. Itxuraz, desio zuten etorkizun bakarra zen 
dagoeneko bazuten orainaldiaz ur-tanta biren moduko 
antza zukeen etorkizun bat.

Aitari, Guilbert-tarren gainean hitz egiten zuenean, bizi 
guztian esaldi bera esaten entzun zion: “Guztiek, salbues-
penik gabe, berebiziko ahalmena dute”, eta gero esaldiak 
jarraitu bai, baina Alicek ez zuen entzuten, ez baitzuen 
gustuko aitari Guilbert-tarrei buruz hizketan entzutea, eta 
gogoa beste nonbait jartzen saiatzen zen. Harik eta esal-
dia osorik entzuten hasi zen arte: “Guztiek, salbuespenik 
gabe, berebiziko ahalmena dute talentua alferrik galtzeko”. 
Hainbestekoa zuten ahalmena non, baiki, ezin sinetsizkoa 
baitzen Aliceren aitarentzat.

Christine Parisera joatekotan egon zen, pianoa ikastera. 
Oporrak Monpazier-en ematen zituen Bordeleko irakasle 
bat hasi zitzaion irakasten, eta neskatilak dohain handiak 
zituen. Aliceren aitak bere burua ikusten zuen jada Christine 
txikia Pianista handi bihurtuko zuen Ongile gisa. Baina 
Christinek nahiago izan zuen, bere amak bezala, Martel
-era joan intxaurrak saltzera. Eta oraindik ere horretan ari 


