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...Tempo Primo...
 

Inoiz izango ez dudan alabari Manuela jarriko diot izena. 
Kaleko txakurren begiekin haziko da, autoen oldarraldien, 
merkealdietako egunetan kalean izaten den kalapitaren eta 
txakur-atzemaileen garrasien ardurarik gabe. Inoiz izango 
ez dudan alaba abandonatu egingo dut jaio ondoko goizal-
dean, mendian, han, otadietan, edo jauretxea eta panteoia 
dituen dirudunen baten atarian, eta hark mantenduko 
du eta estimurik gabeko iragana ezkutatuko dio. Edo txa-
kur-atzemaileak etorriko dira, gizarteko beste hondakin 
batzuekin batera eramateko mantal zurien etxe handira. 
Izuturik ibiliko da alderrai. Inoiz izango ez dudan alaba-
ri, beharbada, Olivia jarriko diot izena, eta ez Manuela. 
Bizioaren monoak utzitako argiuneetan egin nuen hura. 
Beharbada, bataiatu ondoren abandonatuko dut, haren 
minez egoteko, hainbesterainoko minez... penaren penaz 
hil nadin eta nire bizitzak zentzua izan dezan min hori be-
rritzean. Oliviak ez du negarrik egingo, ez dio inori errurik 
egotziko. Oliviak ez nau bilatuko. Amari gorroto izango 
dio, eta porrot batek markaturiko emakume bat izango da. 
Istripu baten fruitua izango da, apeta batena. Egun-argiz, 
ohartuko naiz hutsegiteaz, eta orduan ukabilekin joko dut 
sabela, haurdunaldiko bosgarren hilean, haren bizia aborta-
tzeko. Heroinaz asetako puntzoi zorrotz-zorrotzak iltzatuko 
ditut umetokitik harago. Nire herentziarik bihotzekoena 
izango da, nire DNA berdingabea. Eta, larridurak bihotzari 
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ostikoka ekin bitartean, amets egingo dut jauretxe batean 
biziko dela, jasminak izango direla balkoietan, eta lorategian 
zozo isekariek melodiak onduko dituztela... Xulietaren ilea 
izango duela. Aitak, seguruenik, gogokoago izango zuen 
Xulieta izena, Olivia edo Manuela baino. Izena brodatu-
rik eramango du sehaskako izaretan hura abandonatzean. 
Zakarrontzi batera botata ere, bere inizialak eramango 
ditu amonak bataio-egunerako brodaturiko urrezko letre-
tan. X.A.M. Xulieta Alaba Madarikatua. Beldurrezko eta 
antsiazko begirada hori eramango du berekin, jaberik eta 
aterperik gabeko kaleko txakurraren begirada. Ene poxpo-
lina, ene neskatoa, ene txikitxoa... Segaila izango da, eta 
gogorra, Ternuko marinelen sentipen gorriak bezala. Itsasote 
adina bakarralditan zaildua. Udaberriko erakusleihoetako 
pasteletatik urrun.

Hurbiletik segituko diot, isilean barrandatuko dut, 
trikimailuren bat asmatuko dut zenbat urte dituen gal-
detzeko autobusaren geralekuan, eta gozoki bat emango 
diot. Bai neskato polita!, esango diet gezurretan ordezko 
gurasoei. Ez baita polita izango, itsusia baizik, aita bezala, 
hura intuitu baina gogoratzen ez dudan arren, itsusia eta 
altua ni bezala. Bizkarra gogorturik izango du hainbeste 
sufrikario garraiatzeagatik. Horregatik, fado batetik ate-
ratako ezizen bat jarriko diote, Lela esango diote, Leliña 
higatik hiltzen naun... 

Hogeita hamar urteren buruan, ni, haren ama, sendatu-
rik egongo naiz, hainbeste erorialdiren ondoren, hainbeste 
metadona harturik, hainbeste txortaldirik gabe, hamaikatxo 
laztan izango ditut hari maite egiteko, eta segurutik, hogeita 
hamar urte igarota, saminean haziko zen. 

Lo-kantarik gabe, ipuinik gabe, mainarik gabe... 
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...lento...
 

Hola, me llamo Chechu y tengo una depresión. Hala aurkeztu 
zuen bere burua, lotsarik gabe, galerietako fotomatoiko 
erretratu batean bezala. Ez zidan zirrara berezirik eragin 
haren tristurak, ezta errukirik ere. Ogia eta jaki kozinatuak 
saltzen jarraitu nuen hipermerkatuko saltokian. Hark 
apal-betetzaile ziharduen izozkailuen atalean. Larunba-
ta, eguerdiko ordu biak, puntako ordua eguzki oraindik 
maskaleko uda hartan. Alcampo, hondartzara edo men-
dira joan aurretik hornigai bila egin beharreko geldialdia. 
Hola, me llamo Chechu y soy vegano. Arrautzarik, esnerik 
edo animalia-jatorriko elikagairik ez jateak ere ez du hura 
hobea egiten. Axolagabekeriaren pagatzaileak dira, eta ez 
munduaren perpendikularrean erakusten dituzten joka-
bideenak; grabitaterik gabeko gorputzak, alienazioaren 
muga-mugan oinak, inori axola ez zitzaizkien kausen alde 
behiala borrokan ibiliak, esaterako Afrika mendebaldeko 
eltxoen ugalketaren alde. Niri ez didate ardura kausa onek, 
arrotzegiak zaizkit, aski dut nire soldata mendrearekin hila-
betea pasatzeko moldatzea. Hola, me llamo Chechu y tengo 
el número 25. Txapata bat, entsalada errusiarra, kokozko 
bizkotxo bat eskatu zizkidan. Ohar bat pasatu zidan lau 
zatitan tolesturik, beraren hersturaren neurria erakusten 
zuena. Hola, me llamo Chechu y me gustaría conocerte, idatzi 
zidan, beste aitorkizun batzuekin batera. Izutu egiten nau 
haren itxura gero eta eskasagoak, ni egurastu beharrean, 
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negelak sorrarazten dizkit larruazalean eta zahardadea 
aitzinatzen, hain beldurgarri zaidan zahardadea. Benetan 
nahi nuke Chechu, Toñito edo Basilio delako batek nire 
bizitza alaitzea, bizitzak hain tenteldurik nauka-eta, ni gora 
altxatzea haren gerriari loturik nagoela, eta, probintziako 
Superman bat balitz bezala, beste eguneroko batera era-
matea: Kontuz, haurrak! eranskailuak dituzten autoetara, 
ezkongabeentzako janari lasterrik ez duten erosketa-orgetara, 
edo enpresako afariak direla-eta haurtzainen agentzietara 
eginiko deietara. Berriz adierazi nahi dut gizarteak guretzat 
diseinaturiko eguneroko horren eskuetan utzi nahi nukeela 
nire egunerokoa, prestuki utzi ere. Kaleetan eraso egiten 
digun keak hezurretaraino drogaturik. Bikote-bizitzako 
helburuak onarturik, ezinbestez bete beharrekoak baitira 
mihi gaiztoek hor zehar galtzailetzat har ez gaitzaten... 
Chechu, ordea, ez da, itxura batean, aintzat hartzeko mo-
duko mutila, zeren haren eldarnioek publizitaterik gabeko 
bizitzaren kutsua baitute, babeslerik gabekoarena, irakaslerik 
gabe paraxutez salto egitearen pareko bizitzaren kutsua. 
Eta nik nahiago dut sosak irabazten segitu, zelulitisaren 
kontrako krematan edo gauza trendytan gastatu beharrean, 
eta begiak ez zabaldu. 

Hola, me llamo Chechu y no soporto las multitudes. Chechu 
zentzu onak itsuturik dabil, tristurara kondenaturik dago. 
Eta horregatik behar dut nik Toñito edo, beharbada, Basilio 
bat, ergelkeriaz itsutu nazan, sinetsaraz diezadan telesailetako 
irudiak mundu erreal bakarra direla, sinetsaraz diezadan 
auzokoen istiluak, patioa oihuz betetzen dutenak, San 
Kosmeko azokak direla, partisanoak erromatarren aurreko 
heroiak izan zirela, munduko gosea dietak direla, bortizkeria 
judo-eskolak direla... eta heriotza guztiak naturalak direla. 
Eta Chechu ez da izango mundua konformismoz margo-
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tzen dutenetakoa, estatistikarik gabe, kreditu pertsonalak 
harturik, okindegiko ilarako goiz erdiko bortizkeriarik 
gabe. Ez, egiazalea halakoa tematu egingo da, pasiorik 
gabeko goiztiri bakoitzean, gose diren zortziehun milioi 
lagunak aipatzen, eta autobusez joango da globalizazioaren 
aurkako agerraldietara, europar goi-bileren aurkakoetara 
eta beste elkartasun-ekitaldi batzuetara, ni nahigabetuko 
nauten arren, eta peace and love estiloan jantziko naiz, ja-
kinik, boladan egonda ere, ez duela Gucci-k bezain ondo 
ematen. Ezbairik gabe, Chechuk Itziar bat bilatu behar 
luke, Edurne bat edo, beharbada, jainkosa gerlari baten 
izena duen emakume bat, borrokaz zerbait dakiena. Ni 
hementxe geratuko naiz, mutil-lagun egokiaren zain; gizon 
latz bat izango da, estandarra, telebistako berrogei kateren 
harpideduna eta Marcaren irakurle porrokatua. Hementxe 
geratuko naiz, ogi eta jaki kozinatuen saltokian, Alcampon, 
opio-kirats honek drogaturik, zeinak tenteldu egiten bainau 
eta bakarrik uzten baitit esku batean Vogue eramaten eta 
bestean titien ebakuntza ordaintzeko txekea. 


