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Euskarazko bertsioaren 
sarrera
Batek baino gehiagok esan dit zergatik atera nuen liburua gazteleraz. Nik, 
egia esan, txikitatik entzun dut euskara etxean. Gurasoek euskaraz egiten 
zidaten beti, naturaltasun osoz. Beraz, nere ama-hizkuntza euskara da. 
Nik, behintzat, horrela bizi dut. Baina ez dut inoiz ikasi euskaraz idaz-
ten eta irakurtzen. Saiatu, saiatu nintzen, baina ez nuen lortu. Txikitan, 
amak pentsatu zuen hobe nuela gazteleraz ikastea. Gainera, berak ere ez 
zuen euskaraz ikasi, garai hartako jende gehienak bezala. 

Eibarko Aspacen ere gazteleraz ikasi nuen. Gainera, zaila egiten zitzaidan 
hango euskara ulertzea. Hitz batzuk arraro egiten zitzaizkidan: itxoin, 
ederto, gura dozu, juan… Sekula entzun gabeak ziren niretzat. Hori bai, 
pixkanaka ulertzen joan nintzen.

10 edo 16 urte nituela AEKn izena eman nuen, alfabetatu nahian. Arran-
goletako eskolara joaten nintzen, Belen eta Marije Golmaiorekin ikastera. 
Nik idazten ikasi nahi nuen. Gelan ondo sentitzen nintzen, beste edozein 
bezalaxe tratatzen nindutelako. Belenek eta Marijek txiki-txikitatik eza-
gutzen ninduten, eta hori oso lagungarria zen. Bazen kanta bat askotan 
abesten genuena, Imanol Lartzabalena: “Mendian gora haritza…”. Oso 
abesti polita da.

Gaur egun ere euskaraz hitz egiten dut senide eta lagunekin, baina gazte-
leraz idazten dut. Gehiago kostatzen zait irakurtzea, idaztea baino. Gaizki 
idazten dut, baina sikiera gai naiz nola edo hala idazteko, baina iraku-
rri… hori askoz gehiago kostatzen zait.

Ea, ba, euskarazko liburu hau gustatzen zaizun, eta zerbaitetarako balio 
dizun.

Budy
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Budy
Budy dut izena. Garun paralisia daukat. Baina ez nago gaixorik.

Garun paralisia garuneko lesioa da, eta gehienetan erditzean gertatzen da. 
Dirudienez, nirea oxigeno faltagatik izan zen; erditzean ur zikinak irentsi 
nituelako. Ez nago gaixorik, horrelakoa naiz eta kitto. Muga fisiko asko 
ditut: ezin dut hitz egin, ezin naiz oinez ibili, eskuak kostata mugitzen 
ditut, ezin naiz bakarrik jantzi ez dutxatu, ezin dut bakarrik jan... Horre-
lakorik ezin dut egin orain, 49 urterekin. Baina duela gutxi arte nahiko 
autonomoa izan naiz. Inoiz ezin izan dut hitz egin, baina hogei urtez bizi 
izan naiz nire etxean bakarrik, neure kasa. 

Hau da nire istorioa. Nire bizitza. Garun paralisia duen mutil baten bi-
zitza: gorputzak huts egin dit, baina buruak ez.

Budy
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Arraroa da irribarrez ez agertzea. Eta arraroa diot, askotan egiten baitut 
irribarre. Nire ezaugarrietako bat da, hitz egiteko ezintasuna bezalaxe, eta 
ahotik erortzen zaidan lerdea, eta nire pastazko betaurrekoak. Irribarrea 
da nire ezaugarrietako bat. Irribarre egiten diot bizitzari. Izateko modu 
bat da. Jarrera bat. Eta ziur nago bertute handia dela hori. Niri gauzak 
beste era batera hartzen lagundu dit, positiboago. Batzuetan, irribarre 
egitea dohain bat dela pentsatzen dut. Muga batzuekin jaio nintzen, bai-
na baita bizitzen lagundu didan irribarre handi batekin ere. Abantaila 
handia da. Horregatik esan dut arraroa dela argazki honetan hain serio 
agertzea. Ni ume zoriontsua nintzelako. Agian, “aho hori itxi!” esango 
zidan amak, beti irekita nuelako, eta lerdea dariola. Hori izango da. 

Nola diren gauzak. Inork ez zuen mutiko harengatik xentimorik emango. 
Familiak baino ez. Nire amak baino ez. Nork esango zukeen ume hark 22 
urtez lan egingo zuela? Bere etxea edukiko zuela? Hainbeste bidaiatuko 
zuela? Nork esango zukeen liburu bat idatziko zuela?! Uf, hunkitu egin 
naiz. Harro nago nire ibilbideaz, noraino iritsi naizen ikusita.

Budy
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Nire familia
Hau da nire familia. Familia. A ze hitz puska. Oso garrantzitsua izan da 
nire bizitzan. Kontrakoa dioenak ez daki zer altxor ederra galdu duen. Ni 
ez nintzateke izango orain naizena, haiengatik ez balitz. Guztiengatik. Izan 
ere, uste dut bakoitzak bere erara lagundu didala. Lagundu egin didate, 
jakin gabe laguntzen ari zirela. Batzuek era aktiboan, eta beste batzuek ezer 
berezirik egin gabe. Horrelakoa da bizitza: denetik ikasten da. Denetik, eta 
etengabe. Gauza onak, eta ez hain onak. Kosta egiten da sinestea. Kosta egi-
ten da gainditzea, baina azkenean, bizitzak ematen dizun irakaspenik fun-
tsezkoena hori da: etengabe ikasten dela. Horregatik nago beti adi. Esaten 
didatenari adi, inguruan gertatzen denari adi. Eta, batez ere, nire buruari 
adi. Nire erreakzioei, nire pentsamenduei, sentipenei, ekintzei adi. 

Baina haritik aldentzen ari naiz. Haietaz hitz egin nahi dut. Nire Fa-
miliaz. Letra larriz, bai. Bizitzan dudan gauzarik onena da. Haientzat 

Nire familia
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ez naiz garun paralitiko bat, Joxe Manuel baizik. Etxeko bat gehiago. 
Mahaia jarri behar zenean, amak azkar asko esaten zidan “Joxe Manuel! 
Mahaia jartzera!”. Eta ni, ume guztiak bezain alfer, gogo gutxirekin “bai, 
ama...” esaten nion, baina ez nuen ezer egiten. Beste pare bat aldiz esan 
eta, amak, nazkatuta, “Joxe Manuel!!!!!” oihukatzen zidan.

Nire aita Getariakoa zen. “El Guetariano” jatetxekoa. Bere garaiko gizo-
na. Ez zuen ezagutu familiako bizimodua. Egun osoa tabernan pasatzen 
zuen, eta bere aita bazkaltzera eta afaltzera baino ez zen joaten etxera. 
Horrela, txikitan bizitakoak eragin handia izan zuen helduaroan, bai izae-
raren aldetik, baita familia bizitzeko moduaren aldetik ere. Ezkonduta 
ere, berdin jarraitu zuen.

Aitak beti ume txikia banintz bezala jokatzen zuen. Inoiz ez zuen onartu 
semeak garun paralisia zuela. Eta nik bi urte, hamar, hogei edo hogeita 
hamar izan, beretzat beti nintzen etxeko txikia, eta haurrei bezala hitz egi-
ten zidan. Detaile txiki asko zeuden, baina asko esaten zutenak. Adibidez, 
hamabost edo hamasei urte nituela, anaiari 500 pezeta ematen zizkioten, 
eta niri 200. Ni asko haserretzen nintzen, eta aitak aitzakia gisa esaten 
zidan gutxiago ematen zidala zinera dohainik sartzen utziko zidatelako. 
Amak eta nik oso gaizki hartzen genituen horrelakoak. Beste batzuetan, 
opariak ekartzen zizkidan arrazoirik gabe, eta amak egindako lan guztia, 
helduak bezala izan eta jokatzen irakasteko, alferrik galtzen zuen.

Ez genuen elkar ulertzen, baina orain badakit zergatik jokatzen zuen ho-
rrela, eta nolabait ulertzen dut. Kontua da badakidala asko maite izan 
nauela beti, eta ziurrenik, egiten zuen guztia ni babesteagatik egingo 
zuen, sufri ez nezan.

Nire anaientzat ez nintzen garun paralitikoa. Zenbat aldiz egin ote ge-
nuen borrokan, umetan... Liskarra ez zen amaitzen norbaitek amore 
eman arte, baina hori baino nahiago izaten genuen elkar hil (nolabait 
esatearren). Ni besteak bezalakoa nintzen. Muga fisikoak kontuan har-
tuta, hori bai. Ondotxo zekiten anai-arrebek ezin nuela korrika egin. 
Eta behar berezi batzuk nituela. Eta horrek, batzuetan, arazoak sortzen 
zituen. Adibidez, nire anai zaharrak 6-8 urte zituela, amari esaten zion 
“ama, ez al nauzu maite?”, eta hark “zergatik esaten didazu hori?”. Anaiak 
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erantzuten zion “Joxe Manueli jaten ematen diozulako, eta jantzi, eta niri 
ez”. Ama, horrelakoetan, lur jota gelditzen zen. Guztiontzat hartzen zuen 
denbora, baina anaia konturatu zen nirekin denbora gehiago ematen zue-
la besteekin baino. Noski, zaila da haur bati azaltzea bere anaiak garun 
paralisia duenez normalean baino arreta gehiago behar duela. Oso zaila 
da ume batentzat hori ulertzea. Hori da anai-arrebek nigatik jasan behar 
izan duten gauzetako bat. 

Nerabezaroan gure harremana aldatu egin zen. Bakoitzak bere koadrila 
zuen eta etxean gutxi egoten ginen, jateko eta lotarako baino ez. Gure 
harremana zaildu egin zen. Denetik izaten genuen, barreak eta nega-
rrak. Nik nire arazoak eta frustrazioak nituen, eta, nola ez, etxekoekin 
askatzen nituen, konfiantzan... Anai-arrebek ongi gogoratzen dituzte nik 
eragindako arazoak, dena delakoagatik. Askotan egiten zuten negar nire 
eraginez, eta ez genuen elkar ulertzen. Nire arrebak, Ainhizek, aitortu 
zidan askotan gorroto izan ninduela, eta noizbait ni hiltzea ere espero 
izan zuela. Horrelakoak arrebaren ahotik entzutea oso gogorra egiten zait, 
baina hori sentiaraziko nion benetan, une batzuetan. Honen guztiaren 
alde ona da aurrez aurre hitz egin dugula elkarrekin, gure sentimenduak 
adieraziz, ezer ezkutatu gabe. Eta orain, azken urteetan, harreman polita 
eraiki dugu. Arrebak beti esaten dit, hitzetatik haratago, ekintzek dutela 
benetan garrantzia. Ni saiatuko naiz berriz ez huts egiten.

Nire familia
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Ama
Bizia zor diot. Literalki. Beragatik ez balitz, bizi gabe biziko nintzate-
ke. Berak gogor hartzen ninduen, oso gogor. Mediku batek esan zion 
munduko maitasun guztia eman behar zidala, baina, aldi berean, gogor 
jokatu. Eta hala egin zuen. Ez zidan inoiz eskatu hitz edo korri egiteko, 
bazekielako ezingo nuela halakorik egin. Baina bakarrik jaten irakatsi zi-
dan, bakarrik janzten, komunera joaten...

Jose Manuel Mancisidor Olaizola izen-abizenez jaio nintzen, 1964ko ur-
tarrilaren 12an, Zumaian. Lau anai-arrebatatik bigarrena naiz; hiru mutil 
eta neska bat gara. Beno, egia esan, bost ginen, baina nire ondoren jaio 
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zena hamaika hilabeterekin hil zen,  bizkarrezur bifidoaz. Gaur egun sen-
da daiteke hori, baina orduan ez. Neska zen, Maria Juncal izenekoa. 

Nire ama, Miren, berehala konturatu zen ni ez nintzela besteak bezalakoa. 
Ez nituen egiten anaiak nire adinean egiten zituen gauza berberak. Amak 
eguneko hogeita lau orduak nirekin ematen zituen, eta ikusi zuen zerbait 
ez zebilela ongi. Emakume-sena? Amarena? Biak, segur aski. Bi horiek, 
eta izaera gogorra; errealitatea ikusi, ulertu eta, batez ere, onartzeko gai-
tasuna. Beste batzuek, agian, argi zegoena ukatuko zuten eta ezetz esan, 
semeak ez zuela ezer berezirik, agian mantsoagoa zela gauzak ikasteko, 
besterik gabe... Beste batzuek, ziurrenik, ez zuten arretarik jarriko detaile 
salatari txikietan. Beharbada, geroago onartuko lukete beren semea des-
berdina zela. Beranduago, beranduegi.

Baina nik zorte handia izan dut horrelako ama tokatu zaidalako. Etxeko 
beste guztiek ez zuten hain argi ikusten. Are gehiago, uste zuten amak 
paranoia zuela kontu horrekin. Harik eta egun batean, ama nekatu eta, 
astoa bezain burugogor, argazki batzuk atera zituen arte, eta aitari eta 
Cruz Mari osabari erakutsi zizkion. Anaia eta ni agertzen ginen argazkie-
tan, adin berarekin. Nire anaia zuzen agertzen zen, burua tente. Ni, be-
rriz, okertuta. Argi zegoen zerbait ez zihoala erritmo “normalean”, edo 
egokian. Une horretan erabaki zuten zerbait egin behar zela.

18 hilabete nituen amak Madrilera eraman ninduenean. Hegazkinez joan 
ginen, ederra abentura! Urte eta erdiko haurrarekin eta Maria Juncal sa-
belean zuela joan zen, Maria Luisa ahizpak lagunduta. Ama emakume 
ausarta da, eta askok kontrakoa pentsa dezaketen arren, hasieratik sinetsi 
zuen semearengan. Bazekien nire mugak izan arren bizitza arrunta egi-
teko gai izango nintzela. Edo ia arrunta. Ahalik eta normalena. Normala, 
hala deitzen badiogu jende gehienak egiten duenari. 

Madriletik aparatu ortopediko batekin itzuli ginen, lotarako jartzen zida-
tena. Beno, berez lotan nengoenean jarri behar nuen, baina lo, egia esan, 
ez nuen lo askorik egiten. Ezinezkoa zen. Delako aparatuak burdin zatiak 
eta zintak zituen hankak zuzen edukitzen laguntzeko, eta belaunak estu-
tzen zizkidan. Tortura modukoa zen. Amak kontatzen du negar zotinka 
hasten nintzela aparatua jartzen zidatenean, eta berak ni sufritzen ikus-

Ama
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teagatik egiten zuela negar. Hala ere, ez zidan kentzen, bazekielako on 
egingo zidala. Orain ikusten dut zein gogorra izan zen ama une horietan. 
Dena eman zuen nigatik. Berdin zion ingurukoek zer esaten zuten, sena-
rrak zer esaten zion, edo ahizpek. Barruko zerbaitek esaten zion semeak 
aurrera egingo zuela, eta denborak erakutsi du arrazoi zuela. 

Hori bai, garai hartan niretzat munduko txarrena zen ama, gaiztoena. 
Beti errietan. Beti oihuka: “Manuel, belaun horiek! Manuel, lerde hori! 
Manuel, sartu ipurdia!”. Zaplasteko eta ipurdiko ederrak jasotzen nituen; 
amari berdin zion non geunden; etxean, bakarrik, edo kalean, jende ar-
tean. Noski, gero Miren zen gaiztoa, ume gaixoa jotzen zuena. Gaur egun, 
auskalo zer gertatuko litzatekeen ama bat garun paralisia duen semea ho-
rrela tratatzen ikusiko bagenu. Aita, berriz, “ona” zen. Ez zidan errieta 
egiten, nahi nuena egiten uzten zidan. Txakurra eskatzen banion, ekarri 
egiten zidan. Kotxe-kapota eta panpina eskatzen banion, ekarri egiten zi-
zkidan. Nire ama, hori ikustean, sutan jartzen zen. Egindako lan guztia 
pikutara zihoala ikusten zuen. Hala ere, gogor egiten zidan. Baina maita-
suna ere ematen zidan. Maitasun asko. Gaur egun honaino iritsi banaiz 
amari esker da, eta ezingo diot inoiz nahikoa eskertu. 

Beti esaten zuen: “Nahiago dut nik orain negar egin, berak biharko egu-
nean egitea baino”. Baina beretzat gogorra zen ni jotzea. Lo hartzen nue-
nean, nire ondoan eseri eta negar batean egoten zen. Oraindik ere esaten 
dit: “Manuel, ez dakizu zenbat min egiten didaten txikitan eman nizki-
zun zartakoek, askotan arrazoirik gabe emandakoak, urduritasunak era-
giten zizkidanak. Barkatu”. Niri min ematen dit horrelakoak en tzuteak, 
bere zartakoei eta maitasunari esker bainaiz gaur naizena. 

Ama
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Zumaiako San Lorente ermitara joan ginenekoa. Argazkian aita, 
Cruz Mari, Ainhize eta ni gaude. Jose Antonio anaia ere ez zen urrun 
ibiliko. Eta ama, beti bezala, presente nire bizitzan, ikusten ez bada 
ere; argazkia ateratzen ari zen. 

Ama
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Lehen aldia
Nire garaian ez genekien ezer garun paralisiaz. Ez zegoen Aspace bezalako 
elkarterik edo antzeko ezer. Nik izan nuen irakasle bakarra ama zen. Hark 
ikusten zuen ez nintzela tontoa. Ikusten zuen etxeko guztiak ezagutzen 
nituela; izeba-osabak, lehengusu-lehengusinak... Ikusten zuen gauzak 
ematen zizkidatenean nik heldu eta jolastu egiten nuela haiekin. Orduan 
ama objektu desberdinekin ni estimulatzen hasi zen. Egun batean, arbel 
bat ekarri zuen. Garai bateko arbel handi horietakoa, betiko berde ilu-
na. Egongelaren erdian jarri zuen. Arbel horrekin irakatsi zidan amak 
irakurtzen, idazten, batuketak eta kenketak egiten. Orduan 8 edo 9 urte 
izango nituen. 

Eta ez zidan gehiago irakatsi, ez zekielako nola. Etxekoandrea da, oina-
rrizko ikasketak ditu, baina gogotik saiatzen zen bere seme Manuelek 
anai-arrebek adina ikas zezan. Ni bizitzan moldatzeko tresnak eman nahi 
zizkidan amak. Eta lortu zuen. Ongi lortu ere. 

Egunero egiten genuen gimnasia. Koltxoneta handi bat erosi zuen ni 
bertan jartzeko, eta Madrilen ikasitako ariketak egiten laguntzen zidan. 
Urdina zen, lore gorri, urdin, eta horiekin. Haur batentzat ezin hobea. 
Makina bat umek nahiko lukete horrelako bat etxean eduki, baita gaur 
egun ere. Amak fardel hutsean uzten ninduen (garai hartan oihalezko-
ak ziren, hemen ez ziren Dodotisak ezagutzen), eta koltxoneta gainean 
jartzen ninduen gimnasia egiteko. Hasieran hankak bakarrik mugitzen 
zizkidan. Nola ez, niri min egiten zidan eta negar egiten nuen; hanketako 
tendoiak luzatzeak min egiten baitu. Gero lau hankatan ibiltzen iraka-
tsi zidan, esan baitzioten lau hankatan ibiltzea lortzen banuen, ziur asko 
oinez ibiliko nintzela. Eta hala zen, lau hankatan ibiltzen hasi nintze-
nean, ederra gozamena... Etxean batetik bestera joan nintekeen, telebista 
piztu, anaia gehiago zirikatu, bihurrikeria gehiago egin... Hori bai izan 
zela buuummm bat niretzat! Kalera ere irteten nintzen, beste umeekin 
jolastera. Pixka bat independenteagoa nintzen!

Gogoratzen naiz behin ama eta biok etxean ginela, ni korridorean jola-
sean eta bera bere zereginetan. Bat-batean eskuak horman jarri, eta zutitu 

Lehen aldia



17

egin nintzen. Pausoak ematen hasi nintzen amarengana, ezeri heldu gabe. 
Ama zur eta lur gelditu zen, eta pozaren pozaz negar egin zuen. Ondoan 
zuen telefonoa hartu eta deika hasi zen, izeba, osaba, aitona-amona guz-
tiei: “Joxe Manuel oinez hasi da!”. Loterian dirutza irabazi zuela zirudien. 
Egia esan, benetan tokatu zitzaion loteria! Hori izan zen nire lehen al-
dia... bi hankatan. 

Beheko solairuan bizi ginen, eta atzealdean patio bat genuen. Aitak barra 
paralelo batzuk jarri zituen niretzako, hanketan indarra hartzeko. Amak 
egunero jartzen ninduen paraleloetan, euria egiten zuenetan izan ezik, 
noski. Hotz egiten duela? Barretara berokia, bufanda eta txanoa jarrita. 
Bero egiten duela? Barretara nikia eta bainujantzia jarrita. Horrela ikasi 
nuen ibiltzen. Bost urte nituen.

Lehen aldia

Saturraran (Gipuzkoa). Beste behin ere, ama gurekin egon arren, ez 
da argazkian agertzen. Berriz kameraren atzean dago eta!
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Umetako jolasak
Zumaiako Baltasar Etxabe kalean jaio nintzen. Apestegi familiaren on-
doan bizi ginen. Amak beti esaten du familia hartako andrea, Joxepa, bere 
bigarren ama izan zela. Nekatuta ikusten zuenean, esaten zion “Miren, 
utzidazu umea eta hartu atseden pixka bat”. Amak harekin uzten nin-
duen eta etxeko gauzak egiteko hartzen zuen denbora. Hemendik esker 
ona adierazi nahi diot Apestegi familiari, eta bereziki Joxepari. Eskerrik 
asko!!

Nire haurtzaroa ez zen oso desberdina izan beste edozein haurrenaren 
aldean. Urtebete nuela San Jose kalera joan ginen bizitzera. Auzo txiki 
bat da, jende xumea bizi da bertan, eta berdez eta baserriz inguratuta 
dago. Garai hartan kalea asfaltatu gabe zegoen, eta errekasto bat zetorren 
menditik, San Jose kale osoa zeharkatzen zuena. Bertan presak egiten ge-
nituen adar eta harriekin. 

Bost urterekin hasi nintzen oinez ibiltzen. Hala ere, lau hankatan irte-
ten nintzen lagunekin jolastera. Eta, nola ez, beti belaunak zauriz josita 
izaten nituen lurrean ibiltzeagatik. Baina ama zoriontsu zen. Ni beste 
umeak bezalakoa izatea nahi zuen, eta jolasean ikusita, konturatzen zen 
beste edozein bezala onartzen nindutela. Hori garrantzitsua zen niretzat, 
baina are gehiago amarentzat. Azken finean, ni ume bat baino ez nintzen, 
eta orduan ez nituen kontuan hartzen nituen mugak. Amarentzat, ordea, 
egunero semeak aurrera egiteko borrokatzen zenez, izugarri garrantzitsua 
zen inguruko umeek ni onartzea. Gutxienekoa zen egunero ubelduraz 
josita eta zikin-zikin eginda etortzea etxera. Alderantziz, horrek esan nahi 
baitzuen jolasean ibili nintzela, edo borrokan, edo presa egiten saiatzen... 
Ubeldura horiek normaltasunaren froga paregabea ziren. Eta amarentzat, 
normaltasuna zoriontasuna zen.

Gogoan dut indio eta bakeroetara jolasten ginela menditik hartuta-
ko egur zatiekin. Laban txikiekin eskopeta itxura ematen genien, edo 
indioen arkua eta geziarena. Nik ahal nuena egiten nuen eskuekin, eta 
beti, beti egoten zen besteren bat laguntzeko prest. Zibarekin jolastea 
ere gustoko nuen, nahiz eta ia inoiz ez nuen lortzen biraraztea. Lortzen 

Umetako jolasak
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nuenean hainbeste pozten nintzen, mundu guztiak jakiten zuela. Ni neu 
bihurtzen nintzen ziba dantzaria, eta jira eta bira hasten nintzen egindako 
lorpenagatik. Kanikak, futboleko kromoak, tiragomak... Berdin zion zer 
jolas zegoen modan. Ni denetan ibiltzen nintzen, inoiz ez nintzen atzean 
gelditu. Beste bat gehiago sentitzen nintzen, eta ipurtarina izanik, dena 
probatzen nuen eta behin eta berriz saiatzen nintzen modako jolas eta 
traste guztiekin. 

San Jose kalean ere, bizilagun bat nintzen besteen artean. Nahiz eta des-
berdintasunak eduki.

Umetako jolasak

Urbian, udalekuetan, 1972an. Zortzi urtetxo besterik ez nituen.
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Gogoratzen naiz behin baloiarekin jolasean genbiltzala. Adineko gizon 
batek baloia kendu eta esan zigun: “Ez dizuet emango, eta zulatu egingo 
dut”. Orduan mutil batek erantzun zion: “Baloia Joxe Manuelena da, 
berarena”. Gizonari pena eman nion eta baloia itzuli zigun. Baloia ez zen 
nirea, baina lagunari hori bururatu zitzaion une hartan, eta gero jolasean 
jarraitu genuen ezer gertatu izan ez balitz bezala. Ez zidan axola ni erabili 
izanak. Azken finean, denok erabiltzen dugu noizbait elkar, eta denok 
erabiltzen ditugu gure armak. Bizirautea funtsezkoa da. Umetan, baloia 
altxorra bezala zen. Eta nigatik errukitu zen gizon hura ez zen konturatu 
guk engainatu genuela bera, gure helburua lortzeko, jolasten jarraitzeko. 

Umetako jolasak

Getariako San 
Prudentzion, 
Aspacekoekin irteera 
egin genuenean. Ze ondo 
ibiltzen ginen...
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Txiza gainean eta 
koloretako krispetak
Zazpi urterekin atzeraldi bat izan nuen. 1971. urtea zen, eta Bibiano 
Olaizola doktorearen gomendioz gurasoek Madrileko ospitale batera era-
man ninduten, Hospital del Niño Jesús izenekoa. Oso gaizki pasatu nuen. 
Tortura psikologikoa izan zen, inoiz ahaztu ezingo dudana. Ez dut ahaz-
tuko, besteak beste, ez dudalako ahaztu nahi. Nire ustez bizitako guztia 
gogoratu behar da, gauza onak eta txarrak. Gezurretan ariko nintzateke 
esango banu nire bizitza soilik arrosa kolorekoa izan dela. Gezurretan 
ariko nintzateke esango banu nire bizitza kalbario hutsa izan dela. Bizitza 
horrelakoa da, bere bi aldeak ditu. Eta niri gustatzen zait pentsatzea me-
moria amaraun modukoa dela, bizipen gehienak jasotzen dituena, onak 
nahiz txarrak. Eta esan dut horiek guztiak gogoratzea gustatzen zaidala, 
denak direlako nire parte; onek goxatu egiten gaituzte, eta txarretatik 
altxa, ikasi eta aurrera egiten dugu.

Madrileko esperientzia negargarria izan zen. Goizean goiz igerilekura 
eramaten gintuzten, gero fisioterapeutarengana, eta ondoren OHOko 
eskolak hartzen genituen. Horrela ikusita itxura ona du, ez? Egia esan, ez 
dirudi plan txarra. Eta gurasoek konfiantza izan zuten diziplina hartan, 
on handia egingo zidalakoan.

Baina...

Nik haur guztiek bezala parte hartu nahi nuen, eta irakasleak ez zidan 
uzten. Uste dut atzeratua nintzela pentsatzen zuela, ezin nuelako hitz 
egin. Kontua da beste haurrekin jartzen nintzela mahaian, baina detai-
le txiki batek bereizten ninduen. Beste guztiek zituzten beren koader-
no eta liburuak. Denek, nik izan ezik. Nik ere nahi nituen koadernoa 
eta liburuak. 7 urte nituen eta apenas konturatzen nintzen nirekiko 
zuten mespretxuaz, baina ohartzen nintzen hori ez zela normala. Gai-
nontzekoek nik baino muga fisiko gutxiago zituzten. Gehienek polio-
aren ondorioak zituzten. 
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Motzean, oso gaizki pasatu nuen. Irakasleak umiliatu egiten ninduen, eta 
kideek hasiberriarenak egiten zizkidaten. Adibidez, lotan nengoela txiza 
botatzen zidaten eta erizainari deitu, esanez txiza irten zitzaidala. Erizai-
nak zer egiten zuen orduan? Niri errieta. Gau batean, gelakideek nesken 
gelara joatera behartu ninduten, gerriko batekin mehatxuka. Erizainak 
harrapatu eta, zer gertatu zen? Niri egin zidan errieta. 

Orduan ez nuen taularik besteekin komunikatzeko, eta ezin nuen ezer 
esan. Hala ere, gertatutakoa kontatu nion erizain zintzo bati, ahal be-
zala; keinuekin, zaratekin... Hark, pazientzia handiz, ulertu zidan, eta 
barkamena eskatu. Beste haurrei errieta egin zien. Erizain hari maitasun 
asko hartu nion. Niri entzute hutsa laguntza handia zen, hain bakarrik 
nengoen zoritxarreko toki hartan. 

Igande arratsaldero deitzen zidaten gurasoek. Ni negarrez hasten nintzen 
haien ahotsa telefonoan entzun orduko. Oso gaizki pasatzen nuen, baina, 
aldi berean, igandea iristeko irrikatan egoten nintzen haien ahotsa entzun 
eta “hitz egiteko”.

Hori bai, erizain jator-jator bat zegoen asko maite ninduena. Koloretako 
krispetak ekartzen zizkidan, eta arratsaldetan sukaldera eramaten nin-
duen esnea eta gailetak jatera. Eta hori nirekin bakarrik egiten zuen. Be-
rezia zen. Urte batzuk geroago berriz ikusi nuen bizpahiru aldiz, Zestoan. 

Ama ni jasotzera etorri zenean, ezusteko txarra hartu zuen. Gaizki jantzia 
nengoen: beste norbaiten galtzak nituen, galtzerdi bat bestea baino luzea-
goa... jertsea eta botak baino ez ziren neureak.

Ospitalera joan nintzenean baino egoera okerragoan itzuli nintzen Zu-
maiara. Txizak irteten zidan, ia ezin nuen ibili; lehen baino errazago 
erortzen nintzen... tamalgarria zen.

43 egun eman nituen Niño Jesús ospitalean. 1971ko azaroaren 5ean 
sartu eta abenduaren 8an irten nintzen (oraindik gordeta dut faktu-
ra). Egun bakoitzagatik 260 pezeta ordaindu behar zen, guztira 11.180 
pezeta. Duela 32 urte diru asko zen hori. Ospitaleak oraindik ez du 
kobratu. Nire gurasoek ez zuten ordaindu, nirekin izandako emaitza 
txarra ikusita. 

Txiza gainean eta koloretako krispetak
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Hanken ordez, gurpilak
Egun batean bizikletatxo bat ikusi nuen, atzean bi gurpil gehigarriekin; 
ondoko etxeko mutil batena zen. Jabea ez zegoenez inguruan, bizikletan 
jarri nintzen eta pedalei ematen hasi. Esperientzia hura ahaztezina izan 
zen. Izan ere, konturatu nintzen asko mugi nintekeela, oinez baino askoz 
gehiago!

Bizikleta bat lortzea bihurtu zen orduan nire helburua, nire desioa. Ni-
retzat, bizikleta edukitzea hegoak edukitzea bezala zen. Oinez ibiltzen 
nintzen, bai, baina trakets eta mantso samar. Eta erraz nekatzen nintzen. 
Horregatik, bi gurpilak ziren nire ametsa. Dedalok bere seme Ikaro eta 
biak preso zeuden labirintotik irteteko hegoak eraiki zituen bezalaxe, nik 
bizikletan ibili nahi nuen, eta nire labirinto txikitik irten. Horrela, 13 
urte nituela, gurasoei bizikleta eskatu nien, eta hiru gurpil zituen bat 
ekarri zidaten. Nire nahia 
bete zen. Hasieran ez 
nintzen nire kaletik irte-
ten, eta Basadira joatea 
(Aita Mari poligonoaren 
ondoko auzoa, 12 urte 
nituenetik bizi ginen han) 
abentura handia zen. 

Bereziki, gogoan ditut 
1977ko hauteskundeak. 
Gurasoak bozkatzera joan 
ziren, eta kalean utzi nin-
duten bizikletarekin jola-
sean. Zer gertatuko eta, 
istriputxo bat izan nuen; 
ezkerreko besoa hautsi 
nuen. Zer egingo diot... 
Berdin hautsi nezakeen 
besoa, hanka edo burua, 
oinez ibilita ere. Ezta?
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Azkenean hanken ordezko bihurtu zitzaidan bizikleta, toki guztietara joa-
ten nintzen harekin. Donostiara joan behar nuela edozertara? Bizikleta 
hartu, trenean sartu eta Donostia osoa zeharkatzen nuen haren gainean. 
Hirian jendea begira gelditzen zitzaidan. Tipo bat hiru gurpildun bizikle-
tan ikustea beren eskematatik kanpo zegoen.

Behin, 1984. urte inguruan, lagun baten etxean bere urtebetetzea ospat-
zen ari ginen. Afarian, mozorrotuta irtetea bururatu zitzaion norbaiti eta 
hala egin genuen denok. Etxeko trapu zahar guztiak atera, eta berehala 
prest geunden, parranda ederra botatzeko gogoz. Ni Gandhiz mozorrotu 
nintzen. Uda zen, ekainaren 28a.

Tabernetan ibiltzen ginenean, bizikleta beti kanpoan uzten nuen. Behin, 
normalean baino gehiago luzatu ginen taberna batean, giro ederra ze-
goelako, eta musika gustatzen zitzaigunez dantza eta dantza ari ginen. 
Ateratzean, konturatu ginen bizikleta falta zela. Nik hasieran ez nuen 
serio hartu. Pentsatu nuen lagunen batek adarra jo nahi zidala. Baina in-
gurukoen kezka aurpegiak ikusita, hasi nintzen pentsatzen ez zela inoren 
txantxa. “Budy, bizikleta lapurtu ditek”, esan zidaten. Eta hala zen. Jada 
goizeko lauak edo bostak ziren, eta ordu horietan ez zegoen zer eginik. 
Hurrengo egunean salaketa jarri genuen, eta handik astebetera bizikleta 
onik eta osorik agertu zen. Baina ordurako berria eskatuta nuen, bizikleta 
gabe herrena sentitzen nintzelako. Horrela, astebetean bi bizikletarekin 
gelditu nintzen. 

Hiru gurpil horiek izan ziren nire “hankak” 33 urte bete nituen arte. Bi-
zikletan nekatzen hasi nintzen, bizkarreko mina eragiten zidan eta dezen-
tetan erortzen nintzen. Beraz, bizikleta aulki elektriko batekin ordezka-
tzea erabaki nuen. Erabaki gogorra izan zen. Oso gogorra. Hainbeste 
urtez borrokatu zuen amak ni hankekin ibili ahal izateko... Esfortzu hori 
guztia pikutara botatzea bezala zen. Baina argi zegoen aulkia behar nue-
la. Txikitan lau hankatan ibiltzeak bezain besteko independentzia eman 
zidan. Zutik jarri eta ibiltzen hasi nintzenean bezalako askatasun sen-
tsazioa. Bizikletan lehen aldiz ibiltzean sentitu nuena. Gurpil aulkiak ere 
autonomia, askatasuna eta azkarrago mugitzeko aukera eman zizkidan. 
Eta erosotasuna. Ederra erosotasuna!

Hanken ordez, gurpilak
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Zumaiako goiko kaleetara joan nintekeen, udaletxera, azokara... Lehen 
oinez soilik joan nintekeen lekuetara. Aulki elektrikoarekin toki berriak 
ezagutu nituen, edo autoz edo norbaitek lagunduta oinez joan nintzen 
tokiak, baina hain nekatuta iristen nintzen, ez nuela gozatzen toki haie-
taz. Aulkiarekin toki eder askoak ezagutu eta gozatu ditut: Gautxori au-
zoa, Artadi auzoa... Aulkiarekin Artadira igotzean hunkitu egin nintzen. 
Lehen aldia zen bakarrik igotzen nintzela. Askotan egona nintzen gu-
rasoekin, baina beti autoan. Aulkian lehenengoz igo nintzen aldi hura 
magikoa izan zen, txorien txioak eta errekaren soinua entzuten nituelako. 
A zer gozamena!

Bizikletari esker, lagunekin ia edozein tokitaraino joaten nintzen. 
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Arkaitz
70eko eta 80ko hamarkadan Arkaitz izeneko eskaut talde bat zegoen. 
Gazteek osatzen zuten, eta haur eta gazte elbarrituekin ekintzak eta txan-
goak antolatzen zituzten, Donostian. Ez dakit nola izan zuten horren 
berri gurasoek, baina han sartu ninduten. Hamar bat urte izango nituen. 
Larunbat arratsaldetan elkartzen ginen. Gurasoek arratsaldeko lauetan 
eramaten ninduten, eta zortziak aldera jaso. 

Gela batzuk zituzten eta bertan jolasten genuen, mozorrotu, kantatu... 
Batzuetan asteburuko irteerak egiten genituen, eta udan hamabost egu-
neko udalekuak antolatzen zituzten. Nik izugarri ongi pasatzen nuen. Eta 
gurasoek, horrela, egun batzuk izaten zituzten atseden hartzeko. Lehen 
urteetan Saturrarango seminariora joaten ginen, Mutriku eta Ondarroa 
artean. Tokia ez zegoen elbarrituentzat egokituta. Gogoratzen naiz ge-
letara igotzeko eskailerak oso pikoak zirela, eta gutako batzuek dezente 

Arkaitz

Kanpamendurako bidean, autobusean kantuan (ahal zuenak, jakina!). 
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pisatzen zuten. Iñaki eta Adolfo, adibidez, lau begiraleren artean igotzen 
zituzten.

Saturraranera joan nintzen lehen aldian negarrez hasi nintzen familiare-
kin gogoratzean, eta autoan ibiltzera eraman ninduten, pasatuko zitzai-
dalakoan. Eta anekdota gisa, buruan gelditu zait Guardia Zibilak gelditu 
gintuela. Irudi hori gogoan dut, hara. 

Geroago Nafarroara joaten hasi ginen, Urdiain (Altsasu ondoan) eta An-
tzin (Lizarratik hurbil) inguruetara. Orduan normala iruditzen zitzaidan, 
baina orain, pentsatzen jarrita, oso ausartak ginela uste dut. Mendian 
egoten ginen, kanpin-dendetan, urik eta argindarrik gabe... eta gaztetxo 
elbarriak ginen, batzuk nahiko muga handiekin. 

Oso oroitzapen onak ditut garai hartakoak. Begiraleek edozein mailatako 
ezintasunak zituzten pertsonak hartzen zituzten. Garun paralisia zutenak, 
polioa, paralisi progresiboa... Miresgarria iruditzen zait gazte horiek har-
tzen zuten lana. Arkaitzek etxetik irteteko eta independenteago izateko 
balio izan zidan. 13 urte nituenerako trenean bakarrik joaten nintzen, 
geltokian begirale bat izaten nuen zain, eta itzultzeko ere trena hartzen 
nuen. Independentzia hori, nire mugekin eta 13 urterekin... Bakarrik 
moldatzen ikasten da. Zuk zeuk egiten duzu, eta ongi egiten duzula iku-
sita, segurtasuna ematen dizu. Horrek zure izaera gogortu, eta etorkizu-
nerako prestatzen zaitu. 

Saturrarango 
hondartzan, 

Arkaitz eskaut 
taldeko lagunekin.
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Uztaila amaieran Degurixan izaten genituen udalekuak. Urtero joaten 
nintzen; 8 urterekin hasi eta 44 urteak bete arte ez nuen kale egin!
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Biluzik, kafea hartu zain
Hamaika urterekin Eibarko Aspacen sartu nintzen. Orduan zuzendaria 
Peli zen. Gogoratzen dut amak nire izena eman zuela, baina ez ziguten 
deitzen. Egun batean, bilera bat amaitzean, amak Peliri zuzenean galdetu 
zion zergatik ez ninduten sartu, eta zergatik zeuden ume batzuk aspal-
ditik bertan, ni baino beranduago izena eman zuten arren. Amak gogor 
egin zion. Eta handik gutxira Eibarko Aspacen sartu nintzen. 

Victoriano Aginagalderekin joaten nintzen. Zumaiarra zen. Simca fami-
liarra zuen, laranja kolorekoa. Aurrena Donostiara joaten zen andre bat 
jasotzera, eta gero nire bila etortzen zen. Andreak Marina Barcos izena 
zuen. Oraindik gogoratzen naiz abizenarekin. Victoriano erretiratu ze-
nean Tonirekin joaten nintzen. Toni Errenteriatik etortzen zen. Lehen-
bizi Claudio eta ni jasotzen gintuen. Claudio Azkoitikoa zen eta arrebak 
ekartzen zuen egunero, baita arratsaldean jaso ere. Zumaiatik Mutrikura 
joaten ginen. Han beste hiru lagun jaso eta Eibarrera, eta arratsaldean 
alderantzizko bidea. Gipuzkoako bira egiten genuen Eibarko Aspacera 
joateko!

Egia esan, ez dut oso oroitzapen onik. Bost urte egin nituen han. Tera-
pia eta fisio egiten genituen, eta OHOko klaseak hartu. Terapian arropa 
erantzi behar izaten genuen, eta berriro jantzi. Goiz batean, begiraleak 
esan zidan “Joxe Manuel, kendu arropa. Kafea hartuko dut eta segituan 
etorriko naiz”. Nik arropa kendu eta zain gelditu nintzen. Ordubete luza-
tu zen! Izugarrizko hotza nuen, baina ez nintzen arropak berriro soinean 
jartzen ausartzen, beldur bainintzen ez ote zuen pentsatuko ez nituela 
arropak erantzi. Beste batzuetan, goiz osoa edukitzen ninduten botoiak 
lotzen saiatzen, nahiz eta oso ongi zekiten ni ez nintzela gai.

Hain zaila al da botoiak lotu ezin dituztenentzat alternatibak sortzea? 
Nik orain botoidun alkandorak erabiltzen ditut, goitik sartuta, jertseak 
balira bezala. Zer da garrantzitsuagoa, pertsona batek botoiak lotzen 
ikastea, nahiz eta orduak eman bakarrik janzten, edo minutu gutxitan 
alkandora jantzi ahal izatea? Niretzat azken hau da garrantzitsuagoa. 
Argi dago. 
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Beste gauza asko ere ez zitzaizkidan gustatzen. Esaterako, gu lanean jar-
tzen gintuzten begiraleek, eta haiek denbora-pasan egoten ziren, puntua 
egiten eta hizketan. Hori bai, asteazkenetan dena aldatzen zen; Alonso 
doktorea etortzen zen, eta, nola ez, orduan begiraleak maitagarriak ziren 
gurekin, doktoreak ikus zezan zeinen lan ona egiten zuten eta zein ongi 
tratatzen gintuzten. Behin baino gehiagotan egon naiz doktoreari zerbait 
esatekotan, baina ez nintzen ausartzen, beldurragatik.

Uda batean, Eibarko Aspacen garun paralisiari buruzko ikastaro bat an-
tolatu zuten. Zenbait jende ezagutu nuen eta nahiko hurbilekoak egin 
ginen. Ordurako hamalau edo hamabost urte izango nituen. Oso gustora 
sentitzen nintzen jende horrekin, harreman naturala genuelako; ez zuen 
zer ikusirik zentroko begiraleekin genuenarekin. Ikastarokoek taula bat 
oparitu zidaten, alfabetoa eta zenbakiak zituena. Letra zuriak zituen, fon-
do beltzaren gainean. Baina Aspaceko begiraleek debekatu egin zidaten 
taula erabiltzea, haien ustez hitz egiten ikasi behar nuelako. Desespera-
tzeko modukoa zen eta izugarrizko inpotentzia eragiten zidan. Ahal nuen 
guztietan alde egiten nuen ikastaroko jendearekin egotera, eta horrega-
tik errieta ugari egiten zidaten Aspaceko begiraleek. Gainera, ordurako 
nazkatuta nengoen han egoteaz. Nirekin batera sartu zirenak, nire adi-
nekoak, joaten hasiak ziren. Egia da Eibarren hainbat gauza ikasi nituela. 
Hobeto irakurtzen eta idazten ikasi nuen, eta arropa janzten eta eranzten. 
Baina nire hango etapak bereak eman zituen. Garai bat amaitu zen. Jada 
ez zidan ezer berririk ematen. Ni ere, pertsona bezala, hazi egin nintzen. 
Eta aldaketa baten beharra nuen. 

Biluzik, kafea hartu zain
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Eibarko Aspaceko lagunekin, inauteri egun batean.
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Budy jaio zen
Nire zorionerako, Eibartik Donostiara eraman ninduten. A zer sorpresa 
hartu nuen hangoak ikustean: gehienak Arkaitzen zeuden! Donostiako 
elbarrituen eskaut taldean. Hori alde oneko puntu bat zen. Nobedadeak 
bi alde ditu. Batetik ilusioa, berritzeak ekartzen duen bizitasuna. Leku 
berri batean hastea, jende ezezagunarekin. Bide berriak irekitzea. Eibar-
tik Donostiara joatea pauso handia zen niretzat. Hasteko, herri batetik 
hiri batera nindoan. Eta gainera, gazteagoekin egotetik nire adineko jen-
dearekin egotera pasatu nintzen. Baina, bestalde, nobedadeak beldurra 
ere ematen du. Egoera ezezaguna... Ez dakigu nola egokituko garen. Ba-
dakizue, hobe txarra eta ezaguna, ona eta ezezaguna baino. Etapa berriak 
hasteak ere ematen digu beldur pixka bat. Horregatik, Donostian zeuden 
gehienak ezagunak nituela konturatzean, lasaitu egin nintzen. Seinale 
ona zen hori. 

Berehala konturatu nintzen, Eibarrekoarekin konparatuta, gazteen eta 
begiraleen arteko harremana oso desberdina zela. Hurbilagokoa zen, de-

Budy jaio zen
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nek lasai hitz egin zezaketen, gure arazoak kontatzen genituen, begiraleek 
entzuteko beldurrik gabe. 

Astean bitan eztabaida tailerra egiten genuen. Taldea aurretik sortuta ze-
goen, bizpahiru urte lehenagotik. Bertan gure gauzez hitz egiten genuen: 
nola sentitzen ginen talde horretan, eta gizartean, besteak beste. Hasieran 
pixka bat galduta ibili nintzen,  erabiltzen zituzten hitz dotoreengatik. 
Inoiz entzun ez nituen hitzak ziren, gazteleraz: influir, matizar, eta abar. 
Etxean euskaraz egiten genuen, eta Eibarren, berriz, ez genuen horrelako 
hitzik entzun ere egiten. Hizkera xumeagoa zen, haurrei zuzendutakoa.

Niretzat salto handia izan zen. Ume izateari utzi eta heldu izaten hasi 
nintzen. 

Umetan Aspacen ibilitako guztiok arazo bera genuen: beldurra ematen 
zigun begiraleekin hitz egiteak, baita hortaz etxean hitz egiteak ere, begi-
raleen errepresalien beldur.

Javier Garcia begiralea zen (eta da), eta aldi berean, Gipuzkoako Aspa-
ceko helduen saileko arduraduna zen. Hark kontatzen zigun nola eral-
datu zen gizartea ezintasunen bat duten pertsonentzat, eta atzera begi-
ratuta, sinestezina dirudi eskubiderik gabeko “izakiak” izatetik gizarteak 
onartutako pertsona izatera pasa garela. Javierrek beti esaten zuen Woody 
Allenen antza nuela, bere antzeko betaurrekoak nituelako, ilea nahasi-
ta... Txantxetan “Budy” deitzen zidan; pixkanaka zentrokoak izen hori 
erabiltzen hasi ziren, eta laster guztiek horrela ezagutzen ninduten. Niri 
gustatzen zitzaidan, eta segituan neureganatu nuen ezizena. Imajinatu, 
egun batean amak deitu eta Joxe Manuel hor al zegoen galdetu zuenean, 
esan zioten han ez zegoela Joxe Manuel izeneko inor, eta telefonoa eskegi 
zuten! Orain dik ere, hurbileko lagunek Budy deitzen didate. 

Niretzat oso esanguratsua izan zen Donostiako tailerra. Orduan hasi nin-
tzen neure burua den bezala onartzen. Lehen, nire adinekoek egiten zu-
ten gauza bera egin nahi izaten nuen. Donostian konturatu nintzen hori 
ezinezkoa zela, nik muga fisiko jakin batzuk nituela eta haiekin bizi behar 
nuela, gustatu edo ez, bizitza osoan zehar. Horretan garrantzia handia 
izan zuen aipatutako eztabaida taldeak. Garrantzitsua zen lasai hitz egin 
ahal izateko toki bat edukitzea, antzeko esperientziak bizi dituen jendez 



34

inguratuta. Niri horrek asko lagundu zidan. Denok ditugu beldurrak, se-
gurtasun gabeziak, defektuak... Eta funtsezkoa da inguruko jendearekin 
identifikatuta sentitzea, gertatzen zaigun guztia kontatu ahal izatea, eta 
besteek ulertzea. Gu garen bezala izatea, inor engainatzen saiatu gabe, eta, 
batez ere, gure burua engainatu gabe. Donostian aurkitu nuen “ni” hori. 
Nire ahuleziak onartu nituen, eta indarra aurkitu nuen nire barnean. Eta 
hori da inork irakats dezakeen gauzarik handiena. Norbera den bezala 
maitatzen.

Budy jaio zen

Aspacen lagun onak egin nituen, eta oraindik harremana dut haiekin.
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Ikasi, zertarako?
Denek esaten zidaten ikasteko: Javier, Eloy, Raquel... Baina nik ez nuen 
nahi, ez nion zentzurik ikusten. Tontoa ni. Nahiago nuen otarrak eta 
tapizak egin, lijatu... Eskuz gauzak egin, buruan esfortzu gutxi eskatzen 
zutenak. Hau da, ikasi baino nahiago nuen beste edozer egin. Saiatu izan 
naiz, baina segituan nekatzen nintzen, eta amore ematen nuen. Uste nuen 
ikastea ez zela niretzako. Banekien irakurtzen eta idazten, batuketak eta 
kenketak egiten, biderkatzen eta zatitzen... Oinarrizkoa banekien. Nire 
ustez, horrekin nahikoa zen bizitzan aurrera egiteko. Hortik aurrerakoa 
gogaikarria egiten zitzaidan; ikasi behar izatea, gauzak ulertu eta buruz 
ikasten jartzea, azterketak egitea... Nik bizi egin nahi nuen, eta, gehienez 
ere, eskulanak egin. 

Gaur egun, uste dut tentel hutsa izan nintzela ikasteko aukera alferrik 
galtzeagatik, eskola graduatua atera izan banu gutxienez! Damu dut ika-
si ez izana. Pena da. Egia esan, gerora saiatu nintzen graduatua atera-
tzen Zumaiako helduentzako zentro batean, baina arrazoi askorengatik 
utzi egin behar izan nuen. Batetik, ikasten eta lanean aldi berean egotea 
gogorra zen niretzat. Ia egunero goizeko ordu batean edo ordu bietan 
oheratzen nintzen, eta zazpietan jaiki. Horrela eman nituen hiru urte. 
Gero gaixotu egin nintzen, eta utzi egin nuen. Baina oraindik hortxe dut 
ikastearen arantzatxoa. Ez dakit egunen batean aterako dudan gradua-
tua. Ez da titulua  edukitzeagatik, baizik eta gauzak ikasteko, orokorrean. 
Adibidez, monumentuak zein estilotakoak diren jakiteko. Laburbilduz, 
trenak ez dira bi aldiz pasatzen bizitzan, eta batzuetan hain urruti ego-
ten gara trenbidetik, ez dugula gogorik izaten trena harrapatzeko korrika 
hasteko, eta galdu egiten dugu. Zer egingo zaio, ba... Ikasketen trena nire 
geltokian gelditu zenean, ni beste aldera begira nengoen. 

Hala ere, gehien betetzen ninduena eztabaida taldea zen. Horrek guztiz 
asebetetzen ninduen. Gustora hartzen nuen parte. Gai desberdinei buruz 
hitz egiten genuen. Goiza ziztu bizian pasatzen zitzaigun. Orain pentsa-
tzen jarrita, nahiko “sudurluzea” nintzela uste dut. Oso sudurluzea, egia 
esan. Protagonismoa atsegin nuen. Irratian hitz egiteko norbait behar 
bazen, berehala altxatzen nuen eskua. Prentsak deitzen bazuen, norbait 
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elkarrizketatzeko, hor nengoen beti. Uste dut heldutasuna falta zitzaidala 
zentzu horretan. Zera esan nahi dut, atentzioa emateko edo nabarmen-
tzeko premia hori, besteek niri entzuteko gogo hori... ez dakit, agian kon-
tua zen horrela garrantzitsua eta baliagarria sentitzen nintzela. Ez al dugu 
denok behar baliagarri sentitzea? Nik uste nuen, eta uste dut oraindik, 
nire esperientzia kontatzeak ni bezalakoei lagundu diezaiekeela. Eta, alde 
horretatik, nik ez nuen pentsatzen nire esperientzia besteena baino balia-
garriagoa zenik, baina egia da ez niela besteei aukerarik ematen beraiena 
kontatzeko. Horretan ni nintzen azkarrena, eskua altxatzen, komunika-
zioaren mundu horretan parte hartzeko.

Baina egun batean Aspace utzi behar izan nuen. Sentimendu kontrajarriak 
nituen. Orokorrean, Aspacen gustora nengoen. Begirale lanak egiten ni-
tuen, mahaia jarri, enkarguak egin... eta batzuetan kideren bati komunera 
joaten lagundu ere bai. Niretzat oso garrantzitsua izan zen konfiantza hori. 
Eta alde batetik pozten nintzen arren, pena izugarria ematen zidan alde 
egiteak, pertsona bezala hazten lagundu zidaten per tsona eder horiek guz-
tiak uzteak. Heldu baten modura tratatzen ninduten pertsonak. Oraindik 
ere, urtero egiten diet bisita Aspacekoei eta beti ongi har tzen naute. Zerbait 
dagoen seinale, ezta?

Ikasi, zertarako?
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Eta, azkenean, 
independentzia
Donostiako Aspacera joateko, goizero 07:30etan trena hartzen nuen. 
Batzuek ama kritikatzen zuten bakarrik joaten uzteagatik. Beti dago nor-
bait kritikatu besterik egiten ez duena. Ezta perfektuak balira ere! Guz-
tiaren zergatia jakingo balute bezala. Badakit, ez zaio garrantzirik eman 
behar, baina batzuetan min ematen du. Min ematen du jendeak jakin 
gabe epaitzeak. Min ematen du jendeak gehiegi hitz egiteak, eta beti 
txarrera. Urteen poderioz kritikak hobeto hartzen ikasten dugu, baina 
izugarri poztuko ninduke behingoz jendeak nire bizitzako aurrerapenak 
aintzat hartuko balitu, nire ama bezalakoei esker egindako aurrerapenak. 
Horrelako jendeak kritika asko jaso ditu, amak, esaterako, baina bere 
laguntza gabe ez nintzateke honaino iritsiko.

Azken finean, gurekin trena hartzen zutenek nahikoa ezagutzen gintuz-
ten. Gogoratzen dut zeintzuk elkartzen ginen: Xabier, Josu Uranga eta 
Nerea. Jendeak ikasle arrunt bezala ikusten gintuen, ordu berean joaten 
ziren beste ikasle guztiak bezala. Garai hartako trenek ez zuten antzik 
gaur egungoekin. Eserlekuak egurrezkoak ziren, oso argi ahula zuten, eta 
oraingoak baino gehiago mugitzen ziren. Beren xarma zuten tren haiek, 
baina oso deserosoak ziren, egia esan. Hori bai, beti zegoen norbait la-
guntzeko prest. Abentura pila bizi genituen. Gu beti altxatzen ginen 
aulkitik trena gelditu baino lehen. Horietako batean, komuneko atearen 
kontra nengoela, trena gelditu eta atea ireki egin zen; ni erori, burua ko-
munarekin kolpatu eta betaurrekoak zulotik erori zitzaizkidan. Trenean 
zeuden guztiak laguntza eskaini zidaten, trena mugitu eta betaurrekoen 
bila hasi ziren, baina ezer ez. Horrelako beste anekdota asko ditugu, eta 
bereziki, integratuta egotearen sentsazioa genuen treneko une horietan. 
Egunero ikastera joaten ziren gazte batzuk ginen. Sentsazio hori izugarri 
maite nuen. 

Baina oraindik gehiago gustatu zitzaidan Portuene kaleko pisura joaten 
nintzeneko garaia, Donostiako Antiguo auzoan. Pertsonalki, aro zora-

Eta, azkenean, independentzia
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garria eta aberasgarria izan zen. Egunero trenean Donostiaraino joatea 
nekagarria egiten zitzaidan. Nire txikitako lagunak, Josebak, magisteri-
tza ikasten zuen bertan, eta pisu batean bizi zen beste ikasle batzuekin 
(Jokin, Marijo, Koldo eta Anje). Egun batean amari galdetu genion ea 
aste bat haiekin pasatzen utziko zidan. Hark ezetz esan zuen, noski. Eta 
mila argudio zituen horretarako: arropa zela, jatekoa zela, bestea... Orain, 
49 urterekin, ama hobeto ulertzen dut, baina orduan 19 urte nituen, 
errebeldea nintzen, independentea izan nahi nuen, eta ez nuen inola ere 
ulertzen: zergatik ez zidan aukerarik eman hark egindako esfortzu guztiak 
emango zuen fruitua erakusteko? Hala ere, bigarren aldiz saiatu ginen, 
oraingoan astean gau bat pasatzeko baimena eskatuta, ostegunetan. Gai-
nera, aitzakia perfektua genuen. Ostegunero Bakea eta konponbidearen 
aldeko elkarretaratzea egoten zen Gipuzkoa plazan, eta noizean behin, 
alde zaharreko Santa Maria elizan Taizé-koen topaketa ere bai. Honi ezin 
izan zion kontra egin. Baietz esan zuen. Eta ni irabazle sentitu nintzen. 
Egia da amak beti ematen zidala askatasuna nahi/ahal nuena egiteko, 
baina izugarrizko lorpena izan zen niretzat gurasoen etxetik kanpo gaua 
pasatu ahal izatea. 

Pisukoetatik Joseba bakarrik ezagutzen nuen. Jokin ere, oriotarra, iku-
sia nuen noizbait, eta Josebak asko hitz egiten zidan berari buruz. Bada, 
pisura joan nintzen lehen aldian ez zegoen ez bata ez bestea. Gipuzkoa 
plazan egon nintzen, bakearen aldeko ekintza isilean, eta gero autobusa 
hartu nuen “etxe berrira” joateko. Ez naiz gogoratzen beldurtuta nengoen 
edo ez, baina baietz esango nuke. Egoera berria, jende berria... Etxean 
neskak bakarrik zeuden, Marijo eta Anje. Marijok tortilla frantsesa pres-
tatu zidan afaltzeko, eta kolakao bat egin zidan. Zer oroitzapen polita...

Kontua da Portuenen oso lagun onak egin nituela. Jokin aurkikun tza 
ederra izan zen, eta oso lagun egin ginen. Ostegunetan, haien pisu-
ra joaten nintzenean, ohea uzten zidan eta berak lurrean egiten zuen 
lo. Asisko San Frantziskoren bizitzaz hitz egiten zidan, eta asko gusta-
tzen zitzaidan. Belaunetaraino iristen zitzaidan jertse berde bat janzten 
nuen, eta kaki-koloreko zakuto bat. Han ezagutu nuen Koldiño ere. 
“Gudari” deitzen zidan txantxetan. Gaur egun ere horrela deitzen dit, 
eta espero dut hala jarraitzea beste hogeita bost urtez. Marijo, Anje, 
Julio... Julio Maiza ez zen pisuan bizi, baina askotan egoten zen han. 
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Tipo sanoa eta oso oso jatorra da. Portuenen lagun ederrak egin nituen; 
garai zoragarria izan zen. 

Etapa oso polita izan zen hura nire bizitzan. Ostegunero pertsona ugari 
biltzen ginen Gipuzkoa plazan eta ordu erdiz egoten ginen isilik bakea-
ren alde egiteko. Eta gero, pisura lotara. Asko gustatzen zitzaizkidan gau 
horiek. Hizketan egoten ginen, musika entzuten... Josebak gitarra jotzen 
zuen eta Koldok zeharkako flauta. Gozamena zen haiei entzutea. Gehien 
gustatzen zitzaidan kantua “Laura” zen, Lluis Llach-ena.

Portueneko garai horretan, bestalde, arduratsuago izaten ikasi nuen. 

Eta, azkenean, independentzia
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Portueneko pisuko lagunekin, ia 20 urte pasa ondoren.
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Fedea
Gu baino handiagoa den zerbait badagoela sinesten dut, baina ez dakit 
zer den. Jainkoa, natura, izarrak... Ez dakit. 

Portuenen ibiltzen nintzen garaian oso fededuna nintzen. Taizé-ko topa-
ketetan parte hartzen nuen. Taizé Frantziako komunitate monastiko bat 
da, gazteentzat topaketak antolatzen dituena. Oso irekia eta tolerantea 
da, aire fresko eta berritzailearekin, bizitzako funtsezko gaietan sakontzen 
laguntzen duena, dogmatismorik edo egia absoluturik eman gabe. Aska-
tasunean bilatzeko espazio bat da, isiltasunean sakontzeko, otoitzerako, 
konfiantzazko jarrerarekin, beldurrik gabe, geure barnean bilatzeko. Egia 
esan, ez daukat oso argi zergatik nengoen talde horretan: Jainkoagan si-
nesten nuelako, zerbaiten bila nenbilelako, edo, ezagutu ahala nintzen 
bezala onartzen ninduten pertsonengan sinesten nuelako. Hori oso oina-
rrizkoa zen niretzat. Horregatik diot jendea funtsezkoa dela niretzat. Eta 
ez niretzat bakarrik, esango nuke  askorentzat dela hala. Azken finean, 
animalia sozialak gara eta behar dugu uler gaitzaten, maita gaitzaten, onar 

Fedea



43

gaitzaten. Ni besteek emandako tratuaren eta maitasunaren bidez hazi 
naiz eta horrela ikasi dut nire burua maitatzen. Joseba edo Jokin bezalako 
jendea, adibidez; horiek ere Taizé-ko topaketetara joaten ziren. Ekintza 
interesgarrienetakoak urte amaierako gazteen topaketak ziren; Europako 
hiri desberdinetan egiten ziren (Paris, Londres, Bartzelona, Lisboa, Za-
greb, Varsovia...). Asko gustatzen zitzaizkidan topaketa horiek. Bereziki 
gogoratzen dut lehenengoa, Parisekoa. Inoiz ez dut ahaztuko Parisen iga-
rotako Urtezaharra. 

Notre Dame katedralean geunden, milaka gazteren artean, lurrean ese-
rita. Katedrala jarlekurik gabe, itxura guztietako gazte pila isilik, medi-
tatzen... Gauerdiko kanpaiak jo zituztenean Nada te turbe abesten hasi 
ginen, konfiantza izatera bultzatzen duen kantua, eta elkar besarkatu ge-
nuen guztiok, ezagun edo ezezagun, neska edo mutil, konplexurik gabe, 
arau mugatzailerik gabe, aurreiritzirik gabe. Oso une ederra izan zen ni-
retzat. Berezia. Paris beti izango dut gogoan. Urtezahar gau hori. Besarka-
da horiek. Gauza horiek ez dira inoiz ahazten. Eta ez dut ahazterik nahi. 

Horregatik diot erlijioa funtsezkoa izan dela niretzat, batez ere ezagutu 
dudan jendearengatik. Pertsona batengan oinarrizkoak iruditzen zaizki-

Fedea
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dan balioak eman dizkit. Ongia egitea gustatzen zait jendeari, familiari, 
lagunei, pisukideei... Zerbaitetan lagun badezaket, edozer dela ere, hor 
egongo naiz. Adibidez, liburu hau idaztea otu zitzaidan badakidalako nire 
esperientziaren bidez antzeko egoeran dagoen norbaiti lagun diezaioke-
dala.

Baina hau ere esan beharra dut: Eliza katolikoak ez du ni bezalako per-
tsonekiko jarrera egokia izan denbora luzez; ni txikia nintzenean, be-
hintzat, hala zen. Orduan elbarrituak gaixo bezala tratatzen zituzten, gi-
zagaixo, koitadu gisa. Amore eman behar genuen, gauzak zetozen bezala 
onartu, eta kitto. Erderaz "resignación" esaten zuten. Ezbehar guztien 
aurrean etsi behar genuen. Gorroto dut hitz hori. Nire amak etsi izan 
balu, orain ohean etzanda nengoke, landare baten pare. Niretzat “etsi-
pen” hitzak esan nahi du Jainkoak nahi duelako garela horrelakoak eta 
isildu egin behar dugula. Bai zera! Ezta tokatzen zaigun guztia ixil-ixilik 
jasateko jaio izan bagina ere... Alderantziz, iruditzen zait bizitzan eten-
gabe oztopoak eta mugak sortzen zaizkigula, eta haiek gainditzen ikasi 
behar dugula. Hori da bizitzako borrokarik politena, haztea, geure bu-
rua gainditzea, nahi denean ahal dela jakitea. 

Baina Eliza... Zortzi urte nituenean gurasoak parrokoarekin hitz egitera 
joan ziren (uste dut Don Teodoro izena zuela) eta galdetu zioten ea jau-
nartzea beste guztiekin batera egin nezakeen, logikoa den bezala. Hark 
ezetz esan zien, oraindik ez ninduela ikusten horretarako gai. Beraz, 14 
urterekin egin nuen. Pentsa hori zer den ume batentzat, ikustea ezin due-
la bere adinekoekin jaunartzea egin, eta geroago, jada gaztetxoa denean, 
bederatzi urteko ume artean jartzea. Ez dut ulertzen gurasoek nola onartu 
zuten hori, ama ezagututa, batez ere. Izan ere... Eskerrak horretan ere 
gauzak aldatu diren...

Fedea



45Fedea

Jaunartze egunean, Cruz Mari anaia eta bere lagunekin. Ni baino 
lau urte gazteagoak dira.



46 Lan egin nahi dut!

Lan egin nahi dut!
Hogei urte beteak nituen, eta aspertuta nengoen Donostiarako joan- 
etorriez. Aldatzeko unea zen. Haize freskoa behar nuen bizitzan. Erronka 
berriak. Pertsona gisa errealizatu nahi nuen. Hortaz, Zumaiako udaleko 
gizarte-laguntzailearekin hitz egin nuen eta hark lagundu zidan lana bi-
latzen. Zein itxura ona zuen lan bila ibiltzeak!

Orioko enpresa batera joan ginen. Gerenteak hartu gintuen, baina aur-
kezteko aukerarik eman gabe, edo nik egin nezakeena azaltzeko, “jaun” 
hark zuzenean esan zigun ez zegoela niretzako lanik. Ez zegoen lanik ni 
bezalako elbarritu, garun paralisidun batentzat. Zer ote zekien hark ni-
taz! Zenbat aurreiritzi dauden munduan, eta zer pazientzia gutxi... Baina, 
batez ere, prestutasun gutxi entzuteko, pentsatzeko, baloratzeko... Eta, 
horretan oinarrituta, erabaki bat hartzeko. Enpresa hartako gerenteak ez 
gintuen bulegora ere eraman. Sartu aurretik bidali gintuen. Gizarte la-
guntzailea eta biok zur eta lur gelditu ginen. Gutxienez froga bat egin 
zezakeen, eskuekin egin nezakeena ikusteko. Ezta hori ere. Ezer ez. “Zer-
tarako denbora galdu?”, pentsatuko zuen gerenteak. Hori profesionalta-
sun eskasa. Eta hori bihozgabetasuna.

Horrek eragina izan zuen nigan, egia esan. Pentsatzen nuen, noski, ez 
zela erraza izango lana aurkitzea. Ez da erraza inorentzat. Baina tratu 
hori irain garria izan zen. Aspaceko lan eta denbora guztia, eztabaidak eta 
auto- errealizazioa, ezereztatu egin ziren lan-elkarrizketa sinple eta begiru-
nerik gabean, horri elkarrizketa deitzerik badago, bederen.

Azkenean, egun eder batean zarauztar batek galdetu zidan ea ONCEn 
lan egin nahi nuen. Hasieran ezetz esan nion. Kalean eskean ibiltzea be-
zalakoa iruditzen zitzaidan. Onartzen dut, aurreiritzi bat zen. Baina amak 
konbentzitu ninduen lana hartzeko, eta azkenean baietz esan nuen. Neu-
re diru-sarrera eduki nahi nuen. Ikasi nahi nuen. Erantzukizunak hartu. 
Horregatik onartu nuen lana, hasieran gustatu ez arren. Baietz esan nuen. 
Eta eskerrak... ez bainaiz inoiz damutu. 
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Hilabete baten buruan, Aspaceko arotzeria tailerrean nengoela, Terek 
deitu zidan, Loiolako arduradunak. Nire amak deitu zuela, otsailaren 
17an ONCEn lanean hasiko nintzela esateko. 

Hasieran, ezin nuen sinetsi. Amari zuzenean deitu behar izan nion, egiaz-
tatzeko. Egia zen! Begirale guztiak besarkatu nituen, eta Bitto izeneko 
bati eskatu nion guztientzat pastelak erosteko. Nire kontu, noski!

Zortea banatzen... (edo saiatzen, behintzat).
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ONCE
1986ko otsailaren 17 hura nire bizi berriaren hasiera izan zen. Hasieran 
arraro sentitzen nintzen, zalantzati. Pentsatzen nuen jendeak errukiagatik 
erosiko zidala, eta ez kupoia nahi zuelako. Baina jada 22 urte nituen eta 
etorkizunera begiratzeko garaia zen. Horrelako aukerarik ez nuen berriz 
izango, eta lehen esan bezala, ez nuen berriz trenari alde egiten uzteagatik 
damutu nahi. 

Esperientzia aparta izan zen. Hasieran, jendea harritu egiten zen, ikus-
tean kanbioak ondo ematen nizkiela, eta amaren dendara joaten ziren 
(amak bakailao-denda txiki bat zuen) eta esaten zioten: “zein azkarra den 
zure semea, ondo eman dizkit kanbioak”. Eta amak erantzun: “nire semea 
beti izan da azkarra, kontua da jendeari kosta egiten zaiola sinestea”. 

Gurasoentzat lasaitu handia izan zen ni lanean hastea. Zenbat aldiz en-
tzun ote nion gaztetan amari esaten “Joxe Manuel ni baino ordu erdi 
lehenago hil dadila”. Badakit, esaldia izugarri gogorra da. Baina gurasoak 
benetan beldur ziren nire etorkizunaz. Esaldi hori ez zuen serio esaten 
amak, baina bazuen pixka bat egiatik. Lehen ez zegoen ezer heldu elba-
rrituentzat, gaur egun bezala. ONCEn lanean hasi nintzenean, gurasoek 
azkenean ikusi zuten bizitzan aurrera egin nezakeela. Eta horrek asko la-
saitu zituen. 

Baina aitortu beharra dut, dirua ikusten hasi nintzenean haren mendean 
erori nintzen, eta ordu asko ematen nituen kalean, kupoiak saltzen, jen-
deari erosteko esan eta esan. Eta ez hori bakarrik; ama lanean edukitzen 
nuen arratsaldeko zortziak eta berrogeita hemeretzi minutuak arte, nik 
kioskoa ixtean saldu gabeko kupoiak itzultzeko. Diruak mendekotasuna 
eragin dezake, beste edozein drogak bezala. Eta damutzeko moduko gau-
zak egin ditzakezu haren menpe. 

ONCE
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Bakarrik bizi? Ni?
25 urterekin jakin nuen ONCEko langileoi maileguak ematen zizkigu-
tela, interes baxu samarrarekin. Eta animatu egin nintzen. Pisu bat eros-
tera, diot. Hasieran, asmoa zen irabazitako dirua zerbaitetan inbertitzea. 
Etxean erabat babestu ninduten. Oso aukera ona zen. Merkatuan zer 
eskaintzen zen ikusi, eta eraikitzen ari ziren pisu bat hartu nuen, igogai-
luarekin, noski. Pixkanaka, obrak amaitzen ari zirela, nire kabuz bizitzen 
jartzeaz pentsatzen hasi nintzen. Neure etxean. Bakarrik, baina ez guz-
tiz independente; otorduak eta etxeko lanak horretarako kontratatutako 
norbaitek edo amak egiten zizkidan. Aurretik imajinatuta, oso itxura ona 
zuen. Eta ilusioa piztu zitzaidan. Aldi berean, baina, beldurra ematen 
zidan etxean kontatzeak, banekielako ez zidatela utziko. Erokeria bat zela 
pentsatuko zuten. Hala ere, etxea nire beharretara moldatzeko eskatu 
nuen, ate zabalagoekin, gurpil aulkiak arazorik gabe ibiltzeko. Ni garai 
hartan etxean oinez ibiltzen nintzen, baina etorkizunera begira pentsatu 
nuen hori, eta batez ere, lagun guztiak etxera etorri ahal izatea nahi nuen, 
gurpil aulkidunak eta gabeak.

Etxea obsesio moduko bat bihurtu zen, onera, baina. Egunero joaten 
nintzen obrak nola zihoazen ikustera. Han egote soilak, etxe huts har-
tan, pareta biluzien artean, izugarri ongi sentiarazten ninduen. Sentipen 
berria zen guztiz. Oinetako berriak lehen aldiz janzten dituen haurrarena 
bezalakoa. Nire bizitzan, etxe hura aurrerapen handia zen, neure etxea 
zen. Neure lanarekin ordainduko nuena. Etxe hartan biziko nintzen. 
Nire independentzia. Baina, tarteka, gurasoen aurpegia imajinatzen nuen 
berria emateko unean. Guztiz ziur nengoen ezezkoa emango zidatela. 
Ezezko biribila, seguru. Uste nuen beldurra ematen ziela pentsatzeak 
etxean bakarrik nengoenean zerbait gerta zitekeela, zer egingo ote nuen 
orduan... Guraso askok uste dute seme-alabak etxean daudela ongien, 
gurasoekin batera. Imajinatu zer pentsatuko duten seme elbarri baten 
kasuan.

Egun batean, adorea bildu nuen. Ezin nuen kontu hau gehiago luzatu. 
Ilusioa lainotu egiten zitzaidan gurasoei nola kontatu pentsatzean. Beren 
jarreran pentsatzean. Esango nizkien hitz guztiak eta nire aldeko argudio 

Bakarrik bizi? Ni?
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guztiak ongi pentsatu nituen aurrez. Baina izugarrizko ezuste atsegina 
izan zen: gurasoek adi entzun zidaten, eta amaitu nuenean baietz esan 
zuten. Uste dut hasieran ez nuela erreakzionatu, hain sinetsita nengoen 
ezezkoa emango zidatela, iruditu zitzaidala ezetza entzun nuela. Baina 
baiezkoa eman zidaten. Nire bizitza propioa egin behar nuela, eta argi 
banuen bakarrik bizitzera joan nahi nuela, aurrera egiteko. Ni txunditu-
ta gelditu nintzen gurasoekin, baina, batez ere, amarekin, hark bultzatu 
baininduen pausoa ematera. Aita, ordea, gurasoekin hobe egongo nin-
tzelakoan zegoen. 

Etxetik alde egiteko prozesua ez zen bat-batekoa izan. Ez nintzen egun 
batetik bestera joan. Hasieran larunbatetan joaten nintzen. Lurrean kol-
txoi bat eta irratia besterik ez nuen. Baina gustora nengoen. Hori izan 
da aberats sentitzetik hurbilen egon naizen unea, nahiz eta askorik ez 
neukan. Ongi egindako lanaren poza. Ez dago parekorik. Ez dago ezer 
hoberik, norbere buruarekin gustora egotea baino. Gero, larunbat eta 
igandetan gelditzen hasi nintzen, lanik ez nuenez, janzteko eta denbora 
gehiago nuelako. Eta azkenean, nire etxera aldatu nintzen. 

Erabaki hori asko zabaldu zen Zumaian. Berriz ere, jendeak nire bizitzaz 
hitz egiten zuen, nire familiaren bizitzaz. Baina ez zuten ulertzen nola bizi 
nintekeen bakarrik, nola janzten nintzen, dutxatu... Etxekoei eta niri ez 
zigun eragiten esandakoak, inori kalterik ez baikenion egiten. Alderantziz, 
oso pauso garrantzitsua izan zen nire bizitzan. Nire kabuz molda naitekeela 
ikustea; eta gerora ez nintzela oztopo edo eragozpen izango familiarentzat. 
Hori bai, bazkaldu eta afaldu amarenean egiten nituen, eta etxeko lanak 
beste emakume batek egiten zizkidan. Den-dena ezin da, ezta?

Denek eduki behar dituzte aukerak bizitzan. Bai garun paralisidunek bai 
beste edozein elbarrituk, fisikoa edo psikikoa izan, guztiek eduki behar 
dituzte aukerak bizitzan zehar. Txikitatik, hasteko. Oso garrantzitsua da 
ume hori besteen artean bat gehiago izatea, eta adineko lagunekin jolas-
tea. Ezin bada oinez ibili, ez da aurrelaria izango, baina agian atezain egon 
daiteke. Edo, bestela, jarlekuetatik jokalariak anima ditzake, oihuka. Ga-
rrantzitsuena haietako bat gehiago izatea da. Taldekoa. Bakoitza bere era-
ra. Norberaren izateko modu eta gaitasunekin. Guztiok, guz-ti-ok ditugu 
gaitasunak eta mugak, gauza desberdinetarako.

Bakarrik bizi? Ni?
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Berdin gaztetxoekin. Parranda egin nahi badute, irten daitezela. Gura-
soek beti dute beldur hori, seme-alabei zer gertatuko, baina hartu behar 
den arriskua da, eta jende “normalarekin” onartzen da beldur hori. Arris-
kua guztiok dugu, egin behar dena da bizitzari aurre egiteko armak eta 
konfiantza eman. 

Amari oso gogorra egin zitzaion bakarrik bizitzen uztea, baina bere bu-
ruari esaten zion: “Ez bazaio ongi ateratzen, gure etxera itzul daiteke, bere 
ohea beti hor izango du. Bere nahi hori ukatzen badiot inoiz ez du(gu) 
jakingo bakarrik bizitzeko gai ote den”.

Hogei urtez egon nintzen bakarrik bizitzen.

Bakarrik bizi? Ni?

Nire etxeko 
sukaldean. Bertan 

bizi izan nintzen ni 
bakarrik hogei urtez.
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Nire borroka
Bizikleta eta ni ez ginen ongi moldatzen Zumaiako espaloiekin. Apenas 
zegoen aldapatxorik, eta erabaki nuen altxatu eta zerbait egiten hasi behar 
nuela. Hamalau urte baino ez nituela, udaletxera joaten nintzen aldapak 
jartzeko eskatzera. Beno, ez nintzen besterik gabe joaten aldapak jartzeko 
esanez. Saiatzen nintzen azaltzen zenbat onura ekarriko zion herriari; ez 
bakarrik bizikletentzat, baita gurpil-aulkientzat eta ume-kotxeentzat ere. 
Gaur egun guztiz normala da, gero eta kontzientzia gehiago dago gai 
honi buruz eta eraikinak eta kaleak egokitzen dira guztiak iritsi ahal iza-
teko. Baina garai hartan...

Udaletxean ez zidaten jaramon handirik egiten. Eskatzeagatik eskatzen nue-
la uste zuten, eta tontotzat hartzen nindutelakoan nago. Pentsatzen zuten 
ez nuela maila intelektual “normala”. Baina ez nuen amore ematen. Bide 
horretatik ezer lortzen ez nuela ikusita, estrategiaz aldatzea pentsatu nuen 
eta egunkarira gutunak bidaltzen hasi nintzen, irakurleen gutunen atalera. 
Udaletxekoak sutan jartzen ziren. Pentsatzen zuten nire amak idatzi zituela 
gutunak, eta ez zen hala. Noski, Joxe Manuel “tontoa” zenez ez zen gai pen-
tsatzeko eta egunkarian argitaratu zituzten gutun haiek idazteko. Baina oker 
zeuden, ez zituen nire amak idazten. Are gehiago, amak askotan ez zuen 
ezer jakiten nik idatzitako gutunez egunkarian irakurtzen zituen arte. Uda-
letxean iskanbilak izan nituen, baina pixkanaka gauzak lortzen hasi nintzen. 

Tren geltoki zaharrean anbulatorio berria ireki zutenean, eta igogailurik ez 
zuela ikustean, sinadurak biltzen hasi eta 3.000 lortu nituen. Nik bakarrik. 
Egun batean Udaletxera eraman nituen konponbide bat bilatzeko. Hilabe-
te batzuen ondoren, erantzunik jaso ez nuenez, nik eramandako sinadurez 
galdetu nuen. Esan zidaten hor zeudela, izkina batean, inork irakurri gabe. 
Hainbeste min eman zidan horrek, sinadurak itzultzeko eskatu niela. Ora-
indik gordeta ditut, agian noizbait balioko dute zerbaitetarako. Aitortzen 
dut borroka hori galdu egin nuela, bidegabeki, baina galdu egin nuen. 

1994 edo 1995 inguruan Zumaian elbarrituen talde bat sortzeko nahia 
piztu zitzaidan. Talde bat nahi nuen herrian gauzak aldarrikatzeko, arki-
tektura-oztopoen inguruan, eta baita kaleko jendea informatzeko ere: zer 

Nire borroka
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den minusbaliatu bat, nola bizi garen... Lau pertsona hasi ginen elkar-
tzen, eta gizarte-laguntzailea; hilabete bakoitzeko azken asteartean biltzen 
ginen. Nire ustez lanerako gutxiegi zen taldeko dinamika hori. Hilean 
behin gelditzea oso gutxi zen, baina horrela adostu genuen, eta nik tal-
dearen erabakia onartu. Nahikoa ez, baina ezer baino hobe zen.

Taldeak urtebete baino zertxobait gehiago iraun zuen. Denbora horretan 
lortu genuena bakarka ezingo genuke lortu. Adibidez, Aita-Mari zinema 
aretorako sarrera eta Itzurun hondartzakoa lorpen garrantzitsuak izan zi-
ren. Baina gero taldea desagertu egin zen, jendearen interes faltagatik, 
nire ustez. Azkenerako bi bakarrik joaten ginen bileretara, eta uztea era-
baki genuen. Nahiz eta ez zen izan nik uste nuen bezalakoa, nik taldeaz 
imajinatu nuena bezalakoa, esperientzia positiboa izan zen. 

Gaur egun Zumaia nahiko ongi dagoela esango nuke, arkitektura-ozto-
poei dagokienez. Eta ez dut horrekin neure burua goraipatu nahi, ezta 
gutxiago ere. Baina gauza asko lortu dira. Orain lasai joan naiteke “paol” 
puntaraino (portuko barraren puntaraino) koskekin kezkatu gabe. Ho-
rrek ez du esan nahi dena egina dagoenik, oraindik asko baitago hobe-
tzeko. Baina presazkoena konponduta dago.

Nire borroka

Honelakoetan batzuen 
gerriak astindu ederrak 

hartzen zituen. 
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Ia ikusezina
Superman banintz, super-botere bat eduki nahi nuke: hitz egitea. 

Komunikazioa oso garrantzitsua da niretzat. Hitz egin ezinak ate asko itxi 
dizkit. Eta ez bakarrik jendearekin harremanak izatean, jendeak nitaz izan 
dezakeen iritzian ere eragin dit. Eta borrokatzeko eta nire ideiak defen-
datzeko aukeretan ere ateak itxi dizkit. Besteen aurrean benetan naizen 
bezala agertzean. Jendeak aurreiritziak ditu ni ikustean. Eta gehienek uste 
dute, oraindik ere, pertsona batek ezin badu hitz egin, ez dela gai senti-
tzeko, pentsatzeko, argudiatzeko... Ia ikusezina bihurtzen da. 

Betidanik gertatu izan zait hori. Gaztetan, koadrilan egoten ginen trago 
batzuk hartzen eta gai desberdinak izaten genituen hizketarako. Nik parte 

Lourdeserako bidaia. Gaixo batzuk ikustean negar egin nuen; landareak 
ziruditen, ezin zuten ezer egin beren kabuz. Nik muga handiak nituen 
arren, bizikletarekin Indurain bezala sentitzen nintzen.
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hartu nahi izaten nuen, besteek bezala, nire iritzia eman, eztabaidatu ere 
bai... Baina elkarrizketa hain azkar joaten zen, zerbait esan nahi nuene-
rako gaia aldatzen zela. Jada ez zetorren harira. Jendeak hain azkar hitz 
egiten du, azkar pentsatu, azkar ekin... inork ez duela pazientziarik nire 
hatzak taula seinalatzen ikusteko, eta zer esan nahi dudan ikusteko. Inork 
ez du pazientziarik niri “entzuteko”. Eta ez dira ohartzen gertatzen denaz. 
Ia ikusezina bihurtzen bainaiz. Entzun bakarrik egiten dut. Ez da inoren 
errua, eta nik, neurri batean, ulertzen dut. Gauza bera familia elkar tzen 
denean. Gizartea hain azkar doa, hainbesteko presa dugu denerako, ez ga-
rela gelditzen entzuteko. Niri inork ez zidan hitz egiteko aukerarik ema-
ten, baina batzuetan iruditzen zait hitz egin dezakeen jendeak ez duela 
besterik egiten, hitz egin; horixe. Jada inork ez dio inori entzuten. Adi-
tzen dugu, baina ez dugu entzuten. Ez dugu pazientziarik. Nola izango 
dugu pazientzia hitz egin ezin duen garun paralisidun bati entzuteko? 

Baina gauza horiek zailak dira eramaten. Ulertzen dira, onartzen dira, baina 
zaila da eramatea. Adibidez, kalean nitaz esaten direnak entzuten dituda-
nean. Entzun izan diot amaren bati haurrari esaten “gaizki portatzen ba-
zara, Joxe Manuelengana eramango zaitut”. Ezta zakuaren gizona banintz 
ere. Horrelakoak entzuten ditudanean ama horrengana joateko gogoa izaten 
dut, eta garun paralisia zer den azaltzeko, eta umeak maite ditudala esa-
teko. Baina ahoz ezin naizenez mintzatu, isildu eta aurrera egin behar izaten 
dut. Jendeak uste du ez naizela ezertaz konturatzen. Baina konturatzen naiz. 
Kon turatzen naiz, noski. Eta gauza batzuek min ematen dute. 

Oso gogorra da ezin hitz egitea. Nik beti esan izan dut askoz nahiago nu-
keela hitz egin ahal izatea ibiltzea baino, adibidez. Badakit konparaketak 
gorrotagarriak direla, baina horrela sentitzen dut. Gurpil aulkian egonda 
ere, hitz egin dezakeenak sentitzen duena adierazi dezake, laguntza es-
katu, zerbait duenean mina non daukan esan... Ni erortzen banaiz, ahal 
bezala heltzen naute, ahal duten tokitik, eta gero mina non dudan esaten 
saiatzen naiz. Gurpil aulkian egonda ere, hitz egin dezakeenak ongi ko-
munikatu ahal izango du jendearekin, seme-alabekin... Ni lehen oinez 
ibiltzen nintzen, eta aita izan banintz, agian futbolean jolastu ahal izango 
nukeen seme-alabekin; baina ezin izango nukeen ipuinik kontatu, ezta 
bizitzako kontuak azaldu ere, paseatu bitartean. Ezin hitz egitea eduki 
daitekeen mugarik handienetakoa da. Nik, behintzat, hala bizi izan dut. 

Ia ikusezina
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Taula, nire salbazioa
Taulak nire bizitza guztiz aldatu zuen. Keinu, soinu eta mugimenduen 
bidez komunikatu ordez letrekin komunikatzen hasi nintzen. Nire salba-
zioa izan zen taula hori, zalantzarik gabe. Gezurra dirudi halako hutsu-
nea egon daitekeenik komunikazioan taularik gabe. Ez pentsa nire lehen 
taularekin dena erraztu zenik ere. Esan dudan bezala, jendeak askotan ez 
du pazientziarik esan nahi dudana irakurtzeko. Baina egia da taulak gauza 
asko erraztu dizkidala eta ni seguruago sentitzen naiz harekin.

Lehen taula egurrezkoa zen; Josebak egin zidan. Alfabetoa bakarrik zeu-
kan, eta agian sinbolo gutxi batzuk. Ez zuen zenbakirik, ez hitz osorik. 
Egurrezko taula batean banan-banan grabatu zituen iltze gori batekin. 
Gero bernizatu egin zuen. Ederra artelana! Handik urte batzuetara berria 
egin zidaten, aluminiozko oinarri baten gainean, Zumaiako lantegi ba-
tean mekanizatuta. 

Gogoratzen naiz, baita ere, Canon aparatu bat erabili nuela. Teknologia 
punta-puntakoa, 80ko hamarkadan. Idazmakina txiki harekin paperezko 
zinta bat ateratzen nuen idatzitako testuarekin. Hori asko gustatzen zi-
tzaidan, baina jendeak ez zuen pazientziarik izaten nik idazten amaitu 
arte itxaroteko. Gainera, idaztean txukun egiten saiatzen nintzen, eta 
zerbait gaizki ateraz gero, ezabatu eta berriz hasten nintzen... Ez nuen 
arrakasta handirik izan sistema sofistikatu horrekin. 

Orain dudanak ez du aurrekoarekin zerikusirik. Ordenagailuz egina dago, 
eta askoz osatuago; zenbakiez gain, gehien erabiltzen ditudan hitzak ere 
baditu, gazteleraz (ayer, mañana, ama, aita, hermano, hermana, cuánto, 
cuándo, móvil, e-mail...). Komunikazioa errazten duten gauzak dira. 

Taula iritsi aurretik, nire mundua marea bizizko mundua zen. Ola-
tu erraldoiak zituen, ez zidaten nahi nuen bezala komunikatzen uzten. 
Taularekin, pixkanaka, hitzekin “surf” egiten ikasi dut. Komunikazioan 
labur jokatzen ikasi dut, labur eta zuzen. Harira etortzen. Eta jendeak 
pazientzia pixka bat besterik ez du behar. Sena da kontua, “entzuten” 
jakitea. Eguraldiaz hitz egiten ari bagara eta nire hatza “f ” eta “r” hizkien 

Taula, nire salbazioa
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gainean jartzen badut, logikoa da pentsatzea frío esan nahi dudala; hotza 
egiten duela, alegia.

“Surf” egiteko letrazko taula horrekin askoz errazagoa da inkomunika-
zioz betetako itsasoan mugitzea. 

Telefono mugikorrarekin ere, berdin. Beti nahi izaten nuen mugikorra 
erosi, atera zituztenetik. Baina, aldi berean, banekien hitz egin ezin ba-
nuen telefono batek ez zidala asko lagunduko. Baina gogoak hor jarraitu 
zuen, eta egun batean erostea erabaki nuen. Pentsatu nuen horrela amak 
aurkituko ninduela behar zuenean, gutxienez. Orduan ONCEn nenbi-
len lanean. Pixkanaka, mezuak erabiltzen hasi nintzen, eta izugarrizko 
atea ireki zitzaidan horiekin. Jada ez nengoen inoren menpe jendeare-
kin gelditzeko. SMS mezuen bidez arazorik gabe komunikatzeko aukera 
nuen. Mugikorrak askatasun handia eman zidan jendearekin gelditu eta 
komunikatzeko. Gaur egun, nire gurpil aulkia bezalakoa da. Hura gabe 
ez noa inora.

Pena da gero eta txikiagoak egiten dituztela, edo ukipen-pantailekin, eta 
ezin ditut erabili.

Taula, nire salbazioa
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Umeak
Aita izan nahi nukeen. Asko gustatzen zaizkit umeak. Bizitzako gauzarik 
ederrena dira. Argazkian iloba zaharrenarekin agertzen naiz; orain 16 urte 
ditu. 

Hogeita hamar bat urterekin, ume bat adoptatzea pentsatu nuen. Behin 
baino gehiagotan pentsatu nuen horretan. Harekin jolasteko, biberoia 
eman, bainatu, gauzak irakatsi, hezi... Aita ona izango nintzatekeela uste 
dut, baina, era berean, nire mugekin ezingo nuke umeaz arduratu, eta 
azkenean nire amak heziko luke. Eta hori ez nuke onartuko. Horregatik 
utzi nuen alde batera adopzioaren ideia. Baina asko gustatuko litzaidake. 
Hainbeste jendek ekartzen ditu haurrak mundura pentsatu gabe! Sentitu 

Umeak
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gabe! Eta gero ni bezalakoak gaude, munduko gogo guztiekin guraso izan 
nahi dugunak, baina... bizitzak, egoerak edo dena delakoak ukatu egin 
digu aukera hori. 

Nik jada onartu dut, eta gutxienez, iloba zoragarriak ditut. Zortzi iloba! 
Primerakoak dira, gozamen hutsa. Zaharrenak 16 urte ditu eta gazteenak 
bost. Guztiek maite naute izugarri, eta horrek asko balio du, munduko 
urre guztiak baino gehiago. 

Txoratuta nago ilobekin. Izugarri gozatzen dut haiekin. Goikoak Sara, 
Josu eta Kaiet dira; behekoak, Ander, Lide, Roke, Telmo eta Izaro.
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Budy alproja
Alproja eta pailazo samarra naiz. Argazki honetan bidaiatzen agertzen 
gara. Ez naiz gogoratzen zehazki non zen, baina bai lurrean jarri nintzela 
eta limosna eskatzen hasi nintzela. Lagunak barrez lehertzen hasi ziren, 
eta nik oso ongi pasatu nuen. Tontoarena egitea maite dut, eta jendeari 
barre eginaraztea. Zoragarria da jendea nirekin ongi pasatzen ari dela sen-
titzea. Eta ni horretan ez naiz inoiz atzean gelditu. Parte-hartzailea naiz. 
Aurrea hartzen dakit. Naizen bezalakoa agertzen ikasi dut. Pailazotxoa, 
batzuetan. Hiztuna, tokatzen denean. Lagun ona, behar nautenean.

Alproja izan naizela diodanean, ez dut esan nahi bizizalea naizenik. Dro-
gek, adibidez, ez naute inoiz erakarri. Nire koadrilan porroak erretzen zi-
tuzten, baina niri ez didate inoiz atentziorik eman. Zigarrotxoren bat edo 
beste noizean behin, parrandaren batean, kafearen ondoren... Betikoa, 
alegia. Baina inoiz ez naiz drogetan ibili, oso hurbil izan ditudan arren! 
Beti egon da eta egongo da droga kontsumitu nahi duenaren eskura. Bai-
na ni ez naiz hor sartu.

Budy alproja
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Hori bai, garai batean patxaran dezente eta kazike konbinatu asko edaten 
nituen. Larunbat batean lasai asko edan nitzakeen hiru konbinatu, eta, 
nola ez, etxera halaxe iristen nintzen, atxur ederrarekin. Ahazteko edaten 
nuen, hain bakarrik nengoen... (Ene Jainkoa, zer lotsa!). Baliteke horrek 
eragin izana nire egoera fisikoa kaltetzean. 34-36 urte artean izango ni-
tuen orduan. Uste dut amak ez dakiela ezer honetaz, jakiteak min asko 
egingo lioke. Baina beno, barrua hustu eta zerotik hasteko ordua iritsi da.

Budy alproja

Ni alproja light-a izan naiz. Etxe inguruan ibiltzekoa. Adibidez, San Tel-
mo jaietan Zumaian irtetea gustatzen zait. “Festatxo” izeneko txaranga 
bat ateratzen dugu, eta nik panderoa jotzen dut. Nahikoa belarri ona dut 
eta jendea txunditu egiten da jotzen ikusten nauenean. Nik primeran 
pasatzen dut.

Horregatik esan dut alproja light-a naizela. Naturalagoa. Barrezalea. Al-
proja barrezalea, hori da.

Bide batez, ez dakit hemendik zer aterako den, baina niri hau guztia ezin 
hobeto datorkit konturatzeko nik, nire mugekin, bizitza “normal” sama-
rra egin dudala. Zertaz ari naiz kexatzen? 
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Finlandia
1987. urtean Joseba Finlandiara iritsi zen, 9 hilabete bizikletaz bidaiatzen 
eman ondoren. Bisitan joatea proposatu zidan, udan, bera han kokatu eta 
niretzako lekua aurkitzen zuenean. Ideia zoragarria iruditu zitzaidan. Fin-
landia bisitatzea... hain herrialde exotikoa, niretzat behintzat. Betidanik 
gustatu izan zait bidaiatzea, beste kulturak ezagutzea. Benetan gustatzen 
zait. Eta Josebak emandako aukera hura perfektua zen. Ongi ezagutzen 
ninduen, eta horrek lasaitasun handia ematen zidan. Alegia, ez nintzela 
abentura arriskutsu batean sartu besterik gabe. 

Zirraratuta nengoen. Bidaia prestatzea izugarri ederra izan zen. Maletak 
egitea asko gustatzen zait. Hala da, bai. Ezagutzen ez nauen norbaitek, 
lehen begiratuan, pentsatuko luke inoiz ez naizela Euskal Herritik irten. 
Bada, begira, garun paralisia duen mutil honek asko bidaiatu du, muga 
fisikorik ez duen jende askok baino dezente gehiago. Nire bidaiak konta-
tzen joango naiz geroago, eta horiek eman didatenaz. Orain Finlandiaren 
txanda da. 

Inoiz ez nintzen hain urruti joan. Baina arazotxo bat zegoen. Garai har-
tako trenak ez zeuden egokituta, ez ziren errazak gurpil aulkiekin mu-
gitzeko. Beraz, pentsaezina zen bidaia nik bakarrik egitea. Oinez ibil 
nintekeen, hankak nahiko indartsu nituen, baina hala ere... Ez nengoen 
fisikoki prestatuta hain bidaia luzea neuk bakarrik egiteko. Beti izan naiz 
pixka bat eroa, baina ez hainbeste. Maleta eraman behar nuen, gurpil -
aulkia, trenez aldatu... Josebak proposatu zidan bere bi lagun gasteizta-
rrekin joatea: Espe eta Blanqui. Eta baietz esan nion. Beldurrez, baina 
baietz esan nuen. 

Ez nituen neska horiek ezagutzen, eta ez nekien zer jarrera izango zuten, 
nola jokatuko zuten nire lerde jarioen eta ibileraren aurrean... Igande ba-
tez, Zumaian gelditu ginen elkar ezagutzeko, bidaia hasi aurretik. Lehen 
hitzordua perfektua izan zen. Etxekoek babes osoa eman zidaten, dena 
ongi joango zela esanez; esperientzia zoragarria izango zela, Josebak ezin 
hobeto ezagutzen ninduela eta hori laguntza handia zela, Gasteizko nes-
kak... Horrela, aurrera egin nuen. 

Finlandia
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Pixkanaka, elkar ezagutzen joan ginen. Neskek gero eta hobeto ulertzen 
zuten nire taula. Baina dena ez zen samurra izan. Lehen ika-mika Parisen 
izan genuen. Tren geltokira iritsi eta hamabi orduz itxaron behar genuen, 
hurrengo trena hartzeko. Niri, 23 urterekin, denbora-galtze hutsa irudi-
tzen zitzaidan hainbeste ordu geltokian ematea, Paris ikusi beharrean. 
Proposatu nien maletak kontsignan utzi eta geltokitik irtetea, baina ge-
hiegi urrundu gabe, gutxienez Paris pixka bat “dastatzeko”. Haiek ezetz, 
ongi geundela, hobe zela ez mugitzea... Azkenean, hamabi orduak gelto-
kiko banku batean eserita eman genituen. Orain aitortzen dut erokeria 
bat izango litzatekeela irtetea. Orain badakit, bidaiatu dudalako; eta ero-
keria litzateke garai hartan Paris bezalako hiri batean ibiltzea gurpil aul-
kiarekin. Baina orduan gaztea nintzen, eta lehen aldia etxetik hain urrun 
nengoela. Hainbesteko gogoa nuen beheak eta goiak irensteko, gogoak ia 
ni irentsi ninduela. 

Antzekoa gertatu zen Helsinkirako itsasontzian. Egundoko ontzia zen, 
herri baten tamainakoa, hamar solairu zituen. Dendak, zinemak, ige-
rilekua... Zoragarria. Baina neskak jarlekutik mugitu ere ez ziren egin. 
Azkenean konbentzitu nituen goiko aldera irteteko eta itsasoko haizea 
arnasteko. Baina hori zen guztia. 

Eta iritsi ginen helmugara. Joseba zain genuen. Ikusi nuenean, lasaitu 
egin nintzen. Etxera iristea bezala zen. Bederatzi hilabetean ez genuen 
elkar ikusi, eta hainbeste poztu nintzen ikusteaz... Helsinkin, Josebaren 
lagun Sylviaren etxean gelditu ginen. Sylviak hotel bateko harreran egiten 
zuen lan, eta hizkuntza asko zekizkien. Han normala zen jendeak hiz-
kuntza bat baino gehiago jakitea. Ederki. Kontua da Sylvia lagun baten 
etxera joan zela, berea guri uzteko, han ginen bitartean. Detaile txikia 
da, baina asko esaten du bere izaeraz. Bere berri izan genuen azken al-
dian Haitin zegoen, boluntario, lurrikara egon zenean. Telebistan agertu 
zen, kalean bertan egoera nolakoa zen azalduz, informazio independentea 
ematen, komunikabide handietatik bereizita. 

Hainbeste oroitzapen on ditut Finlandiarako bidaiakoak... Adibidez, 
Suomenlinna uhartea bisitatu genuenekoa, UNESCOk gizadiaren onda-
re izendatutako itsas gotorleku bat. Irla-multzo bat da, landaredia mota 
askorekin, eta azken irla nahiko malkartsua da; gurpil aulkiarekin ezin 

Finlandia
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zen joan. Josebak galdetu zidan ea oinez joan nahi nuen. Orduan hankak 
nahiko indartsuak nituen, eta baietz esan nion. Bizpahiru kilometro egin 
nituen Josebari besotik helduta, eta izugarria izan zen. Ibilbidea oso ede-
rra zen, alde batean itsasoa, eta bestean, landareak eta harresi handiak. 
Gurpil aulkian eseri nintzenean, amaieran, leher eginda, besoak altxa-
tu nituen garaipen keinua egiteko, Frantziako tour-eko etapa bat irabazi 
banu bezala. Zoriontsu nintzen, eta garaile sentitzen nintzen “hainbeste” 
kilometro egin eta gero. 
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Mustasaari irla txikira egindako bisita ere gogoan dut; gazteentzat ekin-
tzak antolatzen ziren bertan. Oso ederra zen. Belarra ongi moztuta ze-
goen, futbol zelaietan bezala. Erdian eliza xume bat zegoen, herrialde 
nordikoetako eliza tipikoa. Ekintzak antolatzeko zentro bat zegoen, eta 
bertan pulla izeneko opila egiten zuten. Izugarri gustatzen zitzaidan, ka-
nela zaporea zuen, eta biguna zen. Oso goxoa zen. 

Vestervik ere ezagutu genuen, bizitza alternatiboa egiten zuen komunita-
tea, eta egun batzuk eman genituen bertan; han Josebari egurra mozten 
lagundu nion. Beno, barkatu; berak moztu eta nik pilatu, ahal bezala. 
Pentsa, egurrez betetako karretila neuk eramaten nuen, bakar-bakarrik...

Baina, batez ere, saunarekin gogoratzen naiz. Izugarri gustatu zitzaidan. 
Ia egunero hartzen genuen sauna, eta egundoko mesedea egin zien nire 
birikei. Etxera itzultzean gurasoak ere harrituta gelditu ziren, zein garbi 
nituen birikak eta zein ongi arnasten nuen...

Bai, bidaia zoragarria izan zen, eta on egin zidan.

Finlandia
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Izeba Txisiren  
diskoteka
Dantza egitea gustatzen zait. Izugarri.

Umetan igandero joaten ginen Zestoara, osaba-izeben etxera. Izeba Txi-
sik musika jartzen zuen egongelan, eta nekatu arte dantza eta dantza egi-
ten genuen, bi lehengusuek eta nik. Disko-jogailu haren estalkiak bozgo-
railu-lanak ere egiten zituen. Mundiala zen. Pentsatzen dut “Los Payasos 
de la Tele” pailazoen musika jarriko zigula... Había una vez, un circo que 
alegraba siempre el corazón  Kar kar kar! Amona Antonik (hura emakume 
puska) patata-tortilla eder bat egiten zuen, eta afalduta itzultzen ginen 
etxera. 

Osaba Paco jostuna zen, eta izebaren etxe azpian lokal txiki bat zuen, lan 
egiteko. Gogoan dut berarekin eramaten ninduela, eta lurrean jartzen 
nintzen. Nik oraindik ezin nuen ibili, eta lurrera botoi batzuk botatzen 
zituen, gero nik guztiak potoan sartzeko. Pentsatzen dut eskuekin heltzen 
ikasten laguntzeko egiten zuela. 

Beno, familiaren anekdotekin luzatzen ari naiz.

Dantzarekiko zaletasunaz ari nintzen. Musikarekikoa, orokorrean. Batez 
ere bakarlariak gustatzen zaizkit: Silvio Rodriguez, Pablo Milanes, Joan 
Manuel Serrat... Eta gurasoen garaiko musika: Los Panchos, Maria Do-
lores Pradera... Tangoak eta musika klasikoa ere asko gustatzen zaizkit.

Uste dut pixka bat zaharkituta nagoela, ez baitzaizkit gustatzen bakalaoa 
eta rock musika. Baina izugarri gozatu dut egon naizen kontzertu guztie-
tan. Silvioren kontzertuan, Sabinarenean, Pablo Milanesenean...

Musikak eta dantzak barrua husteko balio didate. 17-18 urte nituenean, 
ostiral eta larunbatetan koadrila osoa irteten ginen tabernetara, eta gauak 
aurrera egin ahala animatzen joaten ginen, salsa, reggaeton eta horrelako-
ak dantzatzen. Ni hasten nintzen beti. 
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Baina bitxia da dantzarena. Batez ere garun paralisia duen batentzat, 
nik bezala. Behin, Parisen, Taizéko gazteen topaketa batean gertatu-
takoak argi utzi zuen jendea nolakoa den eta zer aurreiritzi duen. Jo-
seba eta Jokinekin nengoen, jolasean. Gurpil aulkia mugitzen zuten, 
dantzan ariko bagina bezala. Aurrera, atzera, alde guztietara mugitzen 
ninduten. Ia lurra ikutzen nuen buruarekin. Jolasaren parte zen, dantza 
zen, tangoa bezala. Gurpil aulkia askatzen zuten, eta plaza zeharkatzen 
nuen ziztuan, beste inor ez zegoen inguruan; gero berriz hartzen zu-
ten aulkia eta berriz bultza. Izugarri gustora nengoen. Halako batean, 

Batzuentzat, hau gaiztakeria krudela izango da. Niretzat, berriz, 
konfiantza eta ongi pasatzeko gogoa dagoenaren seinale. 
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adineko emakume bat etorri zen haserre, eta kristoren errieta egin zien 
Joseba eta Jokini, gaizki tratatzen nindutela leporatuz, “gizagaixoa” ni, 
etab. Azaldu genionean ongi pasatzen ari nintzela eta normal tratatzea 
gustatzen zaidala... Kosta egin zitzaion sinestea, baina nire irribarrea 
ikusi zuenean aurpegia aldatu zuen. 

Hori du gurpil aulkian egoteak, ezin hitz egiteak, lerdea jariatzeak... 
Ezin lagunekin lasai dantzatu, jendeak pentsatu gabe niri barre egiten 
ari direla. 



71

Marokon, asto gainean
Egia esan, jende askok baino gehiago bidaiatu dut. Halako zortea izan 
dut. Alde batetik, lagunek animatu naute, eta bestetik, nire izaerak la-
gundu dit adoretsu izaten eta esperientzia berriak bizitzen ausartzen. 
Beldur gabe. Errespetua bai, hori ezin da inoiz galdu. Beldurra, ordea, 
desberdina da, paralizatu egiten zaitu, eta nik inoiz nahi izan ez dudana 
da paralizatuta egotea. Nahikoa dut “paralitiko” etiketarekin, Garun Pa-
ralitikoa naiz. Baina ez nago paralizatuta. Eta inoiz ez diot utzi beldurrari 
ni garaitzen. Horregatik diot zortea dudala nigan sinesten duten pertso-
nak izan ditudalako alboan, eta naizen bezalakoa naizelako. Gogorra naiz 
mentalki. Eta hori oso garrantzitsua da bizitzan. 

Nork esango luke Atlas mendikatea asto gainean zeharkatuko nuela? Ba 
hala egin nuen. 

Egun batean telefonoz deitu zidaten, Marokora joatea proposatzeko. 
1995. urtea zen, eta ni ONCEn nengoen lanean. Maroko? Hain exotikoa 
zirudien...! Ez nuen zalantza izpirik izan, banekielako ez nuela inoiz be-
rriro edukiko horrelako aukerarik. Gogoan dut ia urtebetez dirua sartzen 
egon ginela kontu batean. Bidaia “merkatzeko” modu bat zen. Aurrez-
ten joateko modu bat, diru guztia bat-batean jarri beharrik ez izateko. 
Gainera, era horretan dena prestatzeko denbora genuen. Bidaiek duten 
onena zera da: aurretik, bitartean eta gerora gozatzen dela. Joan aurretik, 
prestatze hutsarekin, gertatuko denari aurrea hartzen, tokiak eta egoerak 
imajinatzen... jada bizitzen ari bazina bezala da. Bidaian bertan ere go-
zatzen da, ezin delako ukatu benetako abentura hor dagoela, bizitzen ari 
zaren une eta leku zehatz horretan. Eta gerora, gozagarria delako gogora-
tzea, lagunei eta familiari kontatzea, argazkiak behin eta berriro ikustea...

Hiru garun paralisidun pertsona joan ginen Marokora, bi begiralerekin, 
eta Marokon zain genuen gidaria. Adrian Langara izena du, eta Elgoi-
barkoa da. Adrian begirale bat bezala zen guretzat. Begiraleetako bat me-
dikua zen, eta Marokora joan aurretik Sobiet Batasunera bidaiatu zuen, 
Samarkandara. Liburu bat ere idatzi zuen, “Samarkanda existe” (euska-
razko bertsioa “Samarkanda”). 

Marokon, asto gainean
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Marrakech hiriaz gogoratzen naiz. Azokan denetarik zegoen salgai; euliz 
inguratutako haragi freskoa zintzilik, kolore guztietako babutxak, erre-
tzeko pipak, eskuz egindako alfonbrak, eta esentzia eta espezia usaintsuak. 
Magikoa zen. Ali Babaren ipuin batean egotea bezalakoxea. Marokoren 
usain bereizgarri hori. Beroa. Bazter guztietan salgai zegoen laranja-zuku 
egin berria. Itsuak koplak kantatzen dirham (Marokoko moneta) batzuk 
lortzeko. Zoragarria zen!

Hiru egun egin genituen Marrakechen, eta handik Atlasa astoan ze-
harkatzera joan ginen. A zer abentura! Hiru ginen garun paralisiarekin, 
bi asto gainean eta bat oinez. Zenbait tokitan arrautzak kolkoan ibiltzen 
ginen. Bideak hain ziren estuak eta amildegiak hain sakonak... erortzeko 
aukeran pentsatze hutsa zeharo beldurgarria zen. Baina hori ez genion 
inori kontatzen. Esperientzia zeharo aberasgarria izan zen. Gogorra, bai-
na ederra. Gogorra, ez baitzen erosoa asto gainean joatea. Gogorra, bero 
handia egiten zuelako. Baina ederra, beste behin ere frogatu genuelako 
gai ginela horretarako. Eta, batez ere, geure buruari frogatu genion gai 
ginela. Eta zoragarria zen. Autoestimu dosi bat bezalakorik ez dago. 

Atlasa zeharkatu ondoren desertura joan ginen. Marrakechen hotel sinple 
batean egin genuen lo, ongi zegoen. Baina onena gero etorri zen. Atla-
sa zeharkatzen ari ginenean bertakoen etxeetan egiten genuen lo. Gau 
bakoi tza etxe batean. Hiru gau egin genituen haima batean, eta deser-
tuan, berriz, lo-zakua lurrean zabaldu eta izarrei begira hartzen gintuen 
loak. Filmetan bezala. Inoiz ez ditut ahaztuko ilunabar gorrixka haiek, 
jendea, haien bizimodua, janaria... Maroko beste mundu bat da. 

Begiraleetako batek, Iñaki Bidegain medikuak, liburu bat idatzi zuen han 
bizi genuen esperientzia kontatzeko. Liburua “Mar de arena” da. 
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Maite 
naute
Izugarri atsegin dut argazki 
hau. Furgonetakoa. Abuz-
tuan Europa zeharkatu ge-
nuen, Zestoako txatartegi 
batean erositako Volkswa-
gen zahar batekin. 300.000 
pezeta kostatu zitzaigun. 
Lau mutil eta neska bat 
ginen (Julio, Jokin, Joseba, 
Ines eta ni). Bidaia eder as-
koa izan zen. Lehen gaua 
Sabadellen pasa genuen, 
Josebaren lagun Tatoren 
etxean. Hasieratik ondo 
konpontzen ginen eta oso 
lagun onak egin ginen. Go-

goratzen dut gau zoragarria 
izan zela. Patio batean afaldu genuen, Lluis Llach eta Mikel Laboaren abes-
tiak kantatu genituen... Eta orduak pasa eta pasa, goizaldera arte. Hurrengo 
egunean Frantziara; Alpeak gurutzatu eta Italiara iritsi ginen. Han Asis eta 
Florentzia ikusi genituen. Uste dut argazki hau Italian atera genuela. 

Nik furgoneta barruan egiten nuen lo, eta besteek kanpoan. Nirea suite 
bat zela esan daiteke, koltxoia eta lozakuarekin. A zer abantaila! Baina, 
hori bai, naizen bezala onar nazaten nahi dut. Ez zait gustatzen inor bal-
dintzatzea. Esaterako, ez zait gustatzen nigatik inork ezer egiteari uztea, 
nigatik planak aldatu behar izatea. Beste kontu bat da gauzak egokitu 
baldin badaitezke. Baina planak alde batera utzi, inoiz ez. 

Zorionez, lagun dezente ditut. Batzuek diote maitagarria naizela. Ni nai-
zen bezalakoa izaten saiatzen naiz, besterik gabe, ez jendeak izatea espero 
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duen bezalakoa. Hori da pertsonen erronka handienetakoa; garen beza-
lakoak izatea, maskara edo itxurakeria gabe. Batzuetan ez dugu gure bu-
rua maite, eta gustatzen ez zaizkigun gauzetan jartzen dugu arreta, aldatu 
nahi ditugun gauzetan. Baina aldaketa hori ez da beti gertatzen, eta ez du 
zertan. Naturala izan. Zeure bertute eta hutsuneekin. Eta maitatu zure 
burua. Besteak ere maitatu, beren bertute eta hutsuneekin. 

Laguntasuna funtsezkoa izan da nire bizitzan zehar. Ni onartzeko. La-
gunei esker aukera izan dut bidaiatzeko, bazkariak eta afariak egiteko, 
parrandan ibiltzeko. Beti hor egon dira, laguntzeko prest. 

Laguntasuna konfiantza osoa izatea da, edozertaz hitz egiteko. Edozer 
eskatzeko konfiantza, baita komunera laguntzeko bada ere. Laguntasuna 
ematea da. Eta uste dut ni lagun ona izan naizela. Hor egon naiz behar 
izan nautenean. Nigan sinetsi dute, behar izan dudanean. Nire bizitzako 
une guztietan euskarri garrantzitsua izan dira lagunak. Nire bizitza beste 
edozeinena bezalakoa izan dadin. Benetako lagunak, letra handiz idazten 
direnak, esku bateko hatzekin konta ditzaket. Gehienek bezala, esango 
nuke. Baina badakit lagun horiek beti hor egongo direla. Opari bat dira; 
bakarrik ez nagoela jakitea. 

Baina ez diet meriturik kendu nahi beste lagunei. Garun paralisidun hau-
rren foroan ezagututako pertsona horiei guztiei. Garun paralisia duten 
haurrei buruz idazten dute haien gurasoek. Haien aurrerapenak konta-
tzen dizkidate, edo garun paralisidun haurra izatearen ondoriozko behe-
raldiak. Haurren batez besteko adina lau edo bost urtekoa da. Zumaiako 
lagun batek eman zidan foroaren berri; bere umeak ere garun paralisia 
du. Bost urte edo izango dira, eta hor jarraitzen dut. Egia esan, maitatua 
sentitzen naiz. Nire burua Zumaiako erriora bota nuenean, (ergelkeria 
hutsa izan zen; geroago kontatuko dut) babes osoa eman zidaten. Inork 
ez zidan ezer aurpegiratu. Inork ez zidan galdetu zergatik egin nuen. 
Besterik gabe, animoak eman zizkidaten: “Animo Budy, eredu bat zara 
guretzat”. Bartzelonatik, Tarragonatik, Madrildik, Sevillatik, atzerritik... 
jendea deika nuen, eta zer moduz nengoen galdezka. Benetan kezkatzen 
zen jendea. Naizen bezalakoa naizelako maite nautela sentitzen dut. Eta 
ondorioz, nik ere neure burua pixka bat gehiago maite dut.
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Italiara bidean, “euskalduna” naizela erakusten.
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Maitasuna
Betidanik dakit oso zaila dela neska bat nirekin maitemintzea. Zentzu 
horretan, beti izan naiz oso errealista. Egoera fisikoa, komunikatzeko zail-
tasuna, lerde-jarioa... Horrek guztiak asko zailtzen du norbaitek maite-
mintzeko moduko pertsona gisa ikus nazan. Eta, ez pentsa, ezagutzen dut 
nire muga berdinak izanik bikotekidearekin bizi den jendea. Bai, berez, 
ezer ez da ezinezkoa, baina... 

Baina ez dut inolako traumarik neska-lagunik ez edukitzeagatik. Nesken 
atzetik ibili izan naiz, nire lagunen atzetik; baina horrelakoetan, azkenean 
esaten nion neure buruari neskarik gabe geldituko nintzela eta, gainera, 
agian laguna galduko nuela. Nolabait esatearren, uko egin nion bikote-
kidea edukitzeari. Baina amorrua ematen zidan jendeak etengabe galde-
tzeak ea noiz aurkituko nuen neskaren bat, tramankulua herdoilduko zai-
dala eta horrelakoak. Bromak eta txorakeriak ziren, eta agian ez zituzten 
asmo txarrez esango, baina nire lagun ezkongabeei ez zieten horrelakorik 
esaten. Ezkongabe “normalei” ez zieten horrelakorik botatzen. Eta horrek 
izorratu egiten du.

Baina maitemindu naiz, bai horixe! Behin baino gehiagotan.

Tolosako neska batekin txora-txora eginda egon nintzen. Taizén, 
Frantzian, ezagutu nuen. Janzten laguntzen zidan, jaten... Edozertaz 
hitz egiten genuen, eta Taizétik itzultzean ere elkar ikusten jarraitzen 
genuen. Tolosara joaten nintzen eta bere familiarekin bazkaltzen ge-
nuen. Munduko zoriontsuena nintzen. Ez nuen ezer gehiago behar. 
Benetan, maiteminduta nengoen. Egunero deitzen nion telefonoz. 18 
urte inguru izango nituen, eta garai hori nire bizitzako zoriontsuene-
tako bat bezala gogoratzen dut. Gero bera Madrilera joan zen ikastera, 
eta arrastoa galdu nuen. 

Oso gaizki pasatu nuen. Ez zidan telefono zenbakirik eman, ez helbide-
rik. Ezin nion idatzi. Amak beti esaten zidan ez egiteko amets gehiegi, 
ongi irteten ez bazen gaizki pasatuko nuela, izugarrizko kolpea izango 
zela... Baina ni itsututa nengoen harekin. Inoiz ez genuen ahoan musurik 

Maitasuna
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eman, masailean bakarrik, baina nik nahikoa nuen horrekin. Hain pozik 
nengoen...

Baina, nola maiteminduko da norbait ni bezalako ezindu batekin? Txiki-
tatik buruan sartzen digute perfektuak izan behar dugula. Adibidez, gaur 
egun panpina desberdinak egiten dituzte: hitz egiten dutenak, txiza eta 

Emakume honen maitasunak ez dit inoiz hutsik egin. Hau bai 
maitasuna!
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kaka egiten dutenak, ibiltzen direnak, zuriak, beltzak, asiarrak... Baina ez 
dago panpinarik gurpil aulkian. Oso zaila da. Hori bai, aitortzen dut nik 
ere arreta asko jartzen dudala nesken itxuran. Badakit kontraesana dela, 
baina niri ere “irakatsi” didate perfekzioa eta edertasuna balioesten. Niri 
ere gustatzen zait edertasuna; horrek ez du ezer txarrik. Hala ere, beste 
ezaugarri batzuk balioesten jakin behar da. Niretzat izugarri garrantzitsua 
da tipo normal bat bezala tratatu nazaten. Hitz egin diezadaten. Entzun 
nazaten. Besteak bezalakoa sentitzea gustatzen zait. Eta Tolosakoak horre-
la tratatzen ninduen. Beste edozein bezala.
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Urtebetetze opari berezia
Sexua normaltasunez bizitzen saiatu naiz beti. Denok bezala, esango 
nuke. Gogoz, zalantzez, emozioz, “tximeletak dantzan”... Baina, aldi be-
rean, beti izan ditut gogoan nire mugak. Gaztetatik masturbatzen naiz eta 
pare bat klubetan egon naiz.

Lagun batzuen urtebetetze oparia izan zen nire lehen aldia. Gai horretaz 
behin baino gehiagotan hitz egin genuenez, sexuaren esperientzia pro-
batu nahi al nuen galdetu zidaten. Bazekiten jakin-minez betea nengoe-
la, horregatik esaten zidaten. Eta bazekiten ona izan zitekeela niretzat; 
jatortasunez, ez kaleko ahobero horiek bezala. Begira, horrek betidanik 
amorratu izan nau. Jendeak gai horrekiko duen morboa. Badakit morbo 
hori orokorra dela, alegia, sexuak berez morboa eragiten duela. Baina 
elbarrituen kasuan puztu egiten da. Edo behintzat hori bizi izan dut nik. 
Batzuek kalean gelditu, eta galdetzen zidaten: “Gaur txortan egin al dek? 
Zenbat aldiz masturbatzen haiz?” Ez dakit grazia egiteko edo min ema-
teko galdetzen zidaten. Dena dela, niri min ematen zidaten horrelakoek, 
badakidalako elbarrituak ez diren pertsonei ez zaizkiela gauza horiek hain 
zuzenean galdetzen, ironia horrekin. Betikoa da, jendeak uste du tontoak 
garela eta ez garela konturatzen. Baina bai, konturatzen gara, eta hitzek 
min ematen dute. 

Baina, orain, esperientzia onez hitz egingo dugu. Eta opari hori izan zen 
esperientzia on horietako bat. Egia da erabakia hartzea kostatu egin zi-
tzaidala. Nik kontua luzatzen nuen. Ez nuen uste ezer txarra zenik, edo 
pekatua, baina lotsa ematen zidan. Zergatik? Ez dakit. Agian pentsatuko 
nuen ama haserretu egingo zela jakinez gero (nahiz eta gero kontrakoa 
izan zen...). Kontua da nik sakon-sakonean probatu egin nahi nuela, es-
perientzia hori bizi nahi nuela.

Urtarrilaren 12 hartan argi zegoen: “Gaur afaltzera, eta gero, probatze-
ra”. Nik baietz esan nuen, “Jainkoak nahi duena izan dadila”. 35 eta 40 
urte artean nituen. Ez naiz oso ongi gogoratzen. Oso esperientzia ederra 
izan zen, hori bai. Behin klubera iritsita, lagunetako batek egoera aztertu 
zuen, ikusteko emakumeetako zein legokeen nirekin oheratzeko prest. 
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Arreta jarri zuen niri begiratzeko zuten moduan, ni ikustean nola jokatzen 
zuten; gurpil aulkian eta fisikoki hondatuta. Uste dut ongi aukeratu zuela, 
nirekin oheratu zen emakumeak oso ongi tratatu baininduen, maitasun eta 
errespetu handiz. Gero pixka batean berarekin hitz egiten egon ginen, eta 
kontatu zigun seme bat autista zuela eta oso ongi ulertzen zuela nik nahi 
nuena eta sentitzen nuena. Egia esan, oso ederra izan zen. Atsegina eta mai-
tekorra izan zen nirekin. Ongi sentiarazi ninduen, plazera eman zidan eta 
ulertu egin ninduen. Oso gustora irten nintzen handik. Urtebetetze opari 
bikaina izan zen. Garai hartan jaso nezakeen onena. 
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Zaila da negar egitea
Nahikoa kostatzen zait negar egitea, ez dakit zergatik, baina zaila egiten 
zait. Baina behin hasita, nekeza izaten da gelditzea.

Negar egin dudan azken aldietako bat 2011ko urtarrilean izan zen, azke-
nekoz pneumonia harrapatu nuenean (dozena erditan baino gehiagotan 
izan dut). Nire arreba eta koinatua etorri ziren bisitan; hiru, sei, bederatzi 
eta hamaika urteko umeekin. Ama ere han zegoen, egunero etortzen zen. 
Bonboiak jaten hasi ginen, hitz egin bitartean, eta umeak jolasean zebil tzan. 
Ni oraindik ahul samar nengoen, eta lerdea erortzen zitzaidan, karkaxa ere 
bai, eztul egiten nuenean. Bi iloba zaharrenek zapia hartu eta inongo kezka-
rik gabe ahoa garbitzen zidaten. Horrek hunkitu egin ninduen, bederatzi 
eta hamaika urteko umeak lasaitasun osoz osabari lerdea eta karkaxak ken-
tzen... Joan zirenean negarrez hasi nintzen. Nire amak ez zuen ulertzen: 
“Zer gertatzen zaizu?”. Nire malkoen zergatia azaldu nion. Bera ere kontu-
ratu zen. Hain naturala eta ederra izan zen... Zaila da hitzekin azaltzea. Ez 
nuen penagatik edo pozagatik negar egiten... Ez dakit nola azaldu. 

Baina egia da kosta egiten zaidala negar egitea. Dena gordetzen dut, 
pixkana-pixkana, eta bat-batean leher egiten dut. Baina bitxia da, beti-
beti negar egiten dut nire ahotsa magnetofonoan grabatuta entzuten du-
danean. Nire ahotsa edo adierazteko modua etengabe entzuten dut, eta 
ez dut negargurarik izaten. Baina nire ahotsa magnetofonoan entzutean, 
negar egiten dut. Kanpotik ni entzutea gogorra egiten zaidalako ote da? 
Hori izango da. Jendeak ni nola entzuten nauen konturatzea. 
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Azken urteak Zumaian
Zumaian eman nituen azken urteetan oso gaizki pasatu nuen. Fisikoki 
egoera okertzen ari zitzaidala ikusten nuen, eta baita animoak ere; eta 
hori ezin nuen onartu, gehiegi zen. Ikustea ordura arte “bakarrik” bizi 
nintzela eta bat-batean konturatzea beste baten menpe nagoela edozer-
tarako... Zein gogorra den! Etxez aldatu behar izan nuen, lehengoa ez 
zegoelako gurpil aulki elektrikoarentzat egokituta. Aulkia handiegia zen 
nire etxerako. Eta pena handiz, alokatutako pisu batera aldatu behar 
izan nuen, pisu egokitu batera. Baina ni ez nintzen egokitu pisu berrira. 
Iparraldera ematen zuen, eta ez zen eguzkirik sartzen. Neure etxeak he-
goalderantz ematen zuenez, beti zuen argia. Gainera, hainbeste denbora 
neraman bertan bizitzen, hain nirea zen, handik irtetean gaizki sentitu 
nintzela. Pisu berria egokituta zegoen gurpil aulki elektrikoarentzat, bai-
na beste guztia txarra zuen.

Gainera, garai horretan lanera joateari utzi nion; ez nuen etxetik irten be-
harrik. Munduko denbora guztia nuen niretzat, konturatzeko nire egoera 
okerrera zihoala.

Ez nuen bizitzeko gogorik, denak berdin zidan. Etxean esaten zidaten 
amak eta anai-arrebek: “Gaizki zabiltza, Joxe Manuel. Zer gertatzen zai-
zu?”. Ama gero eta okerrago zegoen; berarekin afaldu eta gero nire etxera 
joaten nintzenean, anai-arrebaren batengana joaten zen negarrez. Horrek 
ematen dit niri min gehien. Munduan gehien maite dudan pertsonari 
sufriarazi nion, eta hori ezingo diot inoiz barkatu nire buruari. “Suizidio” 
saiakera asko egin nituen. Kakotx artean jarri dut, egia esan, ez nuelako 
hil nahi. Zergatik egiten nuen? Ba, ez dakit. Agian atentzioa emateko. 
Egiaz ez dakit. Dakidan bakarra da benetan gaizki nengoela. Zumaiako 
jendeak bazituen susmoak, errioaren ondoan geldirik ikusten ninduten 
bakoitzean esaten baitzidaten: “Joxe Manuel, alde hortik”. Gero amari 
deitzen zioten. Hark dena zekien. Arratsalde batean aulki elektrikoarekin 
Getariaraino joan nintzen, negarrez, autoren batek joko ninduen itxaro-
penez-edo... (orain lotsa ere ematen dit kontatzeak). Norbaitek Ertzain-
tzari deitu zion ni nola nindoan esateko, eta auto normal batean etorri 
ziren nire atzetik denbora guztian, kale-jantzian. Ni ez nintzen kontu-
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ratu, gero esan zidaten. Ni errepidearen ezkerreko aldetik nindoan, au-
rrez zetozen autoak ikusteko moduan. Auto bat ikusten nuenean, gelditu 
egiten nintzen (A ZER ASTAKIRTENA!). Getariara iritsita, Ertzaintzak 
(oraingoan uniformearekin) gelditu ninduen: “Nortasun Agiria, mese-
dez. Ez egin inoiz horrelakorik, zure bizia eta besteena arriskuan jartzen 
duzu-eta”. Nik ez nekien non sartu. Ederra erokeria egin nuena. Zenbat 
aldiz igo ote naizen San Telmo ermitara negarrez, handik botatzeko as-
motan... (ene jainkoa, hau lotsa). Baina nire burua bota behar nuenean, 
zorionez, ez nintzen ausartzen. 

Egun batean, hala ere, benetan saiatu nintzen. Baboa ni...

2007an ezintasuna hartzeko aukera eman zidaten. 22 urte neramatzan 
ONCEn, eta nekatuta nengoen. Gauean oso nekatuta iristen nintzen, eta 
ezin nuen horrela jarraitu. Bestalde, 43 urterekin “ezintasun” hitza oso 
gogorra egiten zitzaidan. Ematen zuen 43 urterekin ez nuela ezertarako 
balio. Baina baietz esan nuen, behintzat saiatu nahi nuela. Esana zidaten 
zaila zela lortzea, baina saiatzeagatik ez nuen ezer galduko.

Medikuarenera joan eta nire kasua azaldu nion. Honek, jator-jator, de-
presioagatiko baja eman zidan. 2007ko azaroaren 19an hasi zen. Mediku 
epaimahai askotatik pasatu nintzen, eta 2008ko uztailean eman zidaten 
ezintasun osoa. Nire familia asko poztu zen, batez ere ama. Esaten du 
etorkizuna ziurtatuta dudala, eta hala da.

Baina hainbeste aldatu zen nire bizitza hain denbora gutxian…, izugarriz-
ko depresioan erori nintzen. 

Niri independente izaten irakatsi zidaten. Amak bakarrik janzten irakatsi 
zidan. Bakarrik dutxatzen. Urte askoan bakarrik bizi izan nintzen. Nire 
kabuz moldatzen nintzen. Baina, bat-batean, dena aldatzen hasi zen. 
Gero eta zailago egiten zitzaidan janztea. Goizeko sei eta erdietan jaiki-
tzen nintzen prestatzeko eta bederatzi eta erdietan irten ahal izateko. Eta 
jakina, ordurako nekatuta irteten nintzen. Benetan, laguntza behar nuen. 
Eta onartu nuen. Alde batetik abantaila handia zen norbaitek laguntzea 
nire gauzetan. Abantaila handia zen ordu erdian prestatzea, eta bi ordu 
galdu beharrik ez izatea. Baina, bestalde, lehen nuen autonomia galdu 
nuen, eta horrek kezkatzen ninduen.
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2009an Sabadellera joan nintzen, Tato laguna bizi zen lekura. Hamar 
urtean ez genuen elkar ikusi. Tato nire egoera ikustean beldurtu egin zen, 
eta niri amorrua eman zidan hari entzuteak, konturatzeak zenbat inde-
pendentzia galdu nuen.
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Suizidatzen saiatu 
nintzenekoa
Kontua da ezin nuela hori guztia jasan. Gainditu egiten ninduen. Eta 
2009ko ekainaren 20an Zumaiako erriora bota nuen neure burua. Ergel-
keria hutsa izan zen. Aitortzen dut. Baina egin nuen. Eta kitto. Etxetik 
alde egiteak, bakardadeak... Edozertarako besteen menpe gero eta gehia-
go nengoela ikusteak, jateko, janzteko, komunera joateko... Guzti horrek 
nire umorean eragiten zuen. Ezin nuen gehiago, eta erriora bota nuen 
neure burua. Ondo gogoan dut…, erortzen ari nintzen une berean jada-
nik damutu nintzen egindakoaz. Ergel hutsa izan nintzen, aitor tzen dut.

Jendea ziztuan etorri zen laguntzera. Larunbata zen, egun zoragarria, 
egun eguzkitsu eder horietakoa. Talaipe jatetxeko terraza beteta zegoen, 
pasealekua jendez lepo. Esango nuke urteetan barruan gordeta izan nuen 
guztia bat-batean irten zela eta hain gaizki sentiarazi ninduela... une ho-
rretan ez zidan ezerk ez inork batere axola. Horregatik bota nuen neure 
burua erriora, aulki elektriko eta guzti.

Hiru gizonek atera ninduten uretatik. Ni guztiz histeriko nengoen, bane-
kielako erokeria bat egin nuela. Arrebari deitu zioten, eta berehala etorri 
zen Itziartik. Anbulantzia iritsi zen, eta Donostiara eraman ninduten. Ka-
sualitatez, asteburu horretan ama Martzillan (Nafarroa) zegoen. Inoiz ez 
da kanpora joaten, eta behingoz irten zenean... Asteburua izorratu nion. 
Lagun batek deitu zion, gertatutakoa azaldu, eta noski... Andre gaixoa za-
puztuta gelditu zen, baina arrebak esan zion ongi nengoela eta ez kezka-
tzeko, asteburuaz gozatzeko.

Larrialdietan froga mordoa egin zizkidaten. Medikua nire biriken plakak 
ikustean izutu egin zen, eta bi anaiekin hitz egin zuen. Ordu gutxi geldi-
tzen zitzaizkidala esan zien. Birikak zeharo izorratuta nituela, eta ez nue-
la asko iraungo. Anaiek amari deitu zioten medikuak esana kontatzeko; 
beste mundura joango nintzela eta etortzeko. Une horretan ama eta beste 
anaia, umeekin, Oliteko gaztelua ikusten ari ziren. Autoa hartu eta bere-
hala etorri ziren. Oso ongi gogoratzen dut nire arrebaren aurpegia, mal-
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koz bustia. Baina ongi nengoela ikusi zuenean, eta beti bezala arnasten 
nuela, lasaitu egin zen. Medikuak ez zekien sei pneumonia pasatu nituela 
eta horregatik nituela orbanak biriketan. Medikuak Zainketa Intentsi-
boetako Unitatean sartu nahi ninduen hogeita lau orduz. Anai-arrebekin 
hitz egin zuen. Haiek ez ninduten hain gaizki ikusten, baina medikuak 
onena zela uste bazuen, zerbaitegatik izango zen.

Ama eta anaia iritsi ziren. Medikua zain zegoen, familia osoarekin el-
kartzeko. Ordu gutxi gelditzen zitzaizkidala esan zien, eta aukera bakarra 
trakeotomia egitea zela. Amak ez zuen nahi niri trakeotomia egiterik, ez 
zuelako nahi ni sufritzen ikusi, eta anai-arrebak ados zeuden. Ni hunkitu 
egin nintzen. Familiako inork ez zuen ni sufritzen ikusi nahi, nahiz eta 
nik guztiei sufriarazi nien txorakeria horrengatik. Batez ere munduan ge-
hien maite dudan pertsonari. Amari. 

Azkenean, onik irten nintzen. Igande eguerdian ospitaleko gelara era-
man ninduten. Ama eta arreba etorri ziren, egin nuenagatik oso haserre 
biak. Ni oso gaizki nengoen, hain errudun sentitzen nintzen eragindako 
guztiagatik... hiltzeak ere berdin zidan une horretan. Ama eta arreba 
errietan ari zitzaizkidan, ni negarrez, eta haiek ere negarrez. Uste dut 
sekula ez dudala une hori ahaztuko. Etxera zihoazela esan zidaten. Egin 
nuena neuk bakarrik egin nuela, haien beharrik gabe, eta horrela geldi-
tuko nintzela ospitalean ere, bakarrik, bakar-bakarrik. Gertatutakoari 
aurre egiteko eta hausnartzeko. Zein une gogorra... Ez diot inori ha-
lakorik opa. Baina egia da lagundu egin zidala. Nolabait, merezi nuen. 
Bizitzaren garrantziaz ohartu nintzen. Eta nire familiaren garrantziaz. 
Familia dena da niretzat.

Eta konturatu nintzen ni garai batean gaiztoa eta berekoia nintzela, per-
tsona txarra. Ez zidan axola amari min emateak, edo anai-arrebei. Ni, ni 
eta ni, dena niretzat. Une batean nire arrebak ere gorrotatu ninduen bere 
indar guztiaz. Beretzat, etxean anai heroinomano bat edukitzea bezalakoa 
zen. Gaur egun inork ezin du imajinatu zenbat min egiten didan arrebari 
eta familiari sufriarazteak. Aitortzen dut, baita ere, aita zenarekin askotan 
pasatu egiten nintzela. Beti errieta egiten nion, oihu, eta baita jo ere. Berak 
amari errieta egiten ziolako zen hori, eta nik ezin nuen jasan, ezin nuen. 
Espero dut dagoen tokitik barkamena emango didala. Barkatu, aita. 
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Arrebak asko maite zuen aita, eta nik nola tratatzen nuen ikusita asko 
sufritzen zuen, izugarri, ni gorrotatzeraino. Aitak amari esaten zizkionak 
gogorrak ziren eta nik ezin izaten nuen isilik egon, sutan jartzen nintzen 
berehala. Aita hil zenean egoera lasaitu egin zen, baina zauriak sendatu 
gabe zeuden, arrebarenak batez ere. Ia ez genion elkarri hitzik egiten, eta 
nik banekien nire errua zela. Baina, hala ere, nik familiari sufriarazten 
jarraitzen nuen. Orain konturatzen naiz horretaz guztiaz.
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Hondoa jo ondoren, iluntasunean murgildu 
ondoren, IZAn argia ikusi nuen berriro ere. 
Zutik jartzea lortu nuen berriz, zuzendu 
eta pauso batzuk ematea lortu nuen paralelo 
hauei esker, txikitan aitak egin zizkidanekin 
bezala.
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IZA
Ospitalean jaso nuen lehen bisita Josu Urangarena izan zen. Egiazko 
laguna. Gauza askotaz hitz egin genuen, horien artean egoitza batera bi-
zitzera joateko aukeraz. Josuk zioen onena zela niretzako, ez niola inori 
ezer frogatu beharrik, nahikoa erakutsi nuela berrogeita bost urtean. 
Nik orduan ez nuen batere argi ikusten egoitzarena. Beti izan nintzen 
oso aurkakoa. Zenbat aldiz esan ote nion amari, “Ama, gauza bakarra 
eskatzen dizut: ez nazazue inoiz egoitza batean sartu”. Hark ezetz esa-
ten zidan, “anai-arrebek zainduko zaituzte”. Eta badakit benetan esaten 
zuela, baina inork ez zuen pentsatuko 44 urterekin halako beheraldia 
izango nuenik. 

Egun batean Xabier eta Lourdes etorri ziren Foru Aldundiko Gizarte- 
zerbitzutik, eta IZA izeneko egoitzaz hitz egin zidaten, Matia gunean 
dagoena. Egoitzara denboraldi batez joateko proposatu zidaten, aldaka 
sendatu arte. Eta baietz esan nuen. Aurrera.
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Uztaileko lehen egunean iritsi nintzen IZAra, ahal bezain laster sendatu 
eta ateratzeko asmoarekin. Zumaiara itzultzeko. Egoitzara iritsitakoan 
mezu bat bidali nion arrebari: “Hau kartzela bat da”. Bi hilabete oso gai-
zki pasatu nituen. Itsututa nengoen, ezin nuen ikusi toki hark eskaintzen 
zidan bizi-kalitatea. Beste guztiek abantailak ikusten zituzten, nik izan 
ezik. Eta presio horren aurrean, nik kontra egiten nuen. Denek baietz 
esaten bazuten, nik neurean jarraitu eta ezetz egiten nuen. Eta oso egos-
korra naiz. Uste nuen leku hori ez zegoela niretzat egina. 

Hain errudun sentitzen nintzen egindako guztiaz... Uff, zein gaizki pasa-
tu nuen. IZAko psikologoa, Amaia Zulaika, ni tratatzen hasi zen. Nik ez 
nuen inolaz ere han gelditu nahi. Zazpietan afaldu eta bederatzietarako 
ohera... hori baino txarragorik! Iruditzen zitzaidan guztiz aske izatetik 
kontrolpean egotera pasatuko nintzela, eta ez nuen hori nahi. Amaiak 
esaten zidan ez zela hala, nire bizitza Zumaian bezalaxe egin ahal izango 
nuela. Nik neure horretan jarraitzen nuen. Abuztua iritsi zen, eta Donos-
tiako Aste Nagusia. Amaiak esan zidan: “Budy, nahi baduzu irten zaitezke 
su festa ikustera; nahi duzun arte gelditu, ez duzu itzultzeko ordurik”. Ni 
zur eta lur gelditu nintzen. Baina, hala ere, Zumaiara itzuli nahi nuen. 
Suak ikustera irtendako bakoitzean burutik pasatzen zitzaidan Amarara 
joan eta Zumaiarako trena hartzea. Baina honela esaten nion neure bu-
ruari: “Budy, ez. Dagoeneko gehiegi sufriarazi diek amari eta familiari. 
Nahikoa dek”. Eta IZAra itzultzen nintzen. 2009ko iraila hasieran gel-
ditzea erabaki nuen. Amaiari esan nion: “Amaia, IZAn geldituko naiz”. 
Bulegoan geundela esan nion, eta hark Anari deitu zion, Mari Joseri, 
erizainei... IZAn maitatzen eta estimatzen nindutela ikusi nuen. Nire fa-
miliarentzat poz izugarria izan zen, batez ere amarentzat. Bi baldintza 
baino ez nizkien jarri: Gabonetan etxera itzultzea, eta ilobak hilean behin 
ikustea. Denek baietz esan zuten. Gaur egun, ez naiz batere damutzen he-
men gelditu izanaz. Amaiak zioen bezala, nire bizitza Zumaian bezalaxe 
egiten dut, baita hobeto ere. Orain oso pozik nago. Denetik daukat: du-
txatzeko laguntza, janzteko, jateko... Trena bertan daukat, Zumaiara joan 
ahal izateko. Eta, gainera, lagunekin bazkaltzera, afaltzera edo asteburu 
pasa joateko askatasun osoa. Zer gehiago eska dezaket? 

Gainera, lasai nago, medikua dudalako, eta erizain onak.
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2011ko urtarrilean pneumonia gogor samarra izan nuen. Ospitaleko 
gelara eraman ninduten. Pijaman igo nintzen. Horrekin dena esan dut. 
Pneumoniaren arrazoia garbi zegoen: janaria arnasbidean sartzen zitzai-
dan tarteka, eta hor infekzioak sortzen dira. Hasieran gripea zirudien. 
Egun batzuk eman nituen ohean, oso ongi zainduta, tarteka erizaina 
etortzen zen nola nengoen ikustera. Zentzu horretan, IZAk hamar pux-
tarri merezi du. Hobera egiten ez nuela ikusita, ordea, Bermingham-era 
igo ninduten, ospitaleratze solairura. Azkenean, pneumonia gogor sama-
rra zela jakin genuen. Amari esan zioten agian ez nintzela onik irtengo. 
Zorionez, bizirik atera nintzen hartatik ere. 

Beste behin, familia zoragarri portatu zen nirekin, beti norbait nuen al-
boan. Ama ez bazen, anaia zen, edo koinatua, edo beste norbait. Inoiz ez 
ninduten bakarrik utzi. Berminghamen ia urtarrila osoan egon nintzen. 
IZAra jaitsi nintzenean 55 kilo nintzen. Oso gutxi zen hori, 1,80 me-
tro neurtzen dudala kontuan hartuta. Hezurra eta azala nintzen. Orduan, 
IZAko mediku Cinziak proposatu zidan elikatzeko zunda jartzea, arnasbi-
dean berriz arazorik ez izateko. Nik ez nuen nahi, atzerapauso handia iru-
ditzen zitzaidan. Posta elektronikoa bidali nion arrebari: “Ainhize, halakoa 
gertatzen zait. Ahal duzunean etorri, mesedez”. Norbaitekin kontsultatu 
beharra nuen, erabakia hartu aurretik. Mezua goizeko hamaikak aldera 
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Arazoak pilotak bezalakoak dira. Handiak ala txikiak? Dena da 
erlatiboa. Baina handiak izanda ere, haiekin bizitzen ikasiz gero, 
asko hobetzen da bizimodua… Eta beti ere… animo! Ez etsi! Segi 
aurrera!

IZA

bidali nion, pentsatuz egunen batean deituko zidala. A zer ezustekoa egun 
horretan bertan, arratsaldeko lauetan ama, arreba eta anaia gaztea IZAn 
agertu zirenean. Ikusi nituenean, begiak malkoz busti zitzaizkidan. Erizai-
narekin hitz egin genuen, medikua ez zegoelako han. Zundarena nola zi-
hoan azaldu zigun, eta azkenean ikusi nuen onena zela niretzako. Nahikoa 
nuen zortzi pneumoniarekin.

IZAk lasaitasuna, kalitatea eta giro goxoa ematen dit. Langileekin harre-
man ona dut, beti bromatan eta txantxetan gabiltza. IZAn ez naiz erabat 
independentea... baina bai askea.
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Beste opari berezi bat
Gaztetan, Aspacera joaten nintzen garaian, amak Herri Irratia jartzen 
zuen goizero-goizero. Soinu banda ezagunak jotzen zuenean, banekien 
laster hasiko zela programa berezi bat: “El kiosko de la Rosi”. Esataria 
oso profesional ona zen: Mariano Ferrer.

Hamar urte nituenean ez nion kasu handirik egiten, jakina, baina gero, 
pixkanaka-pixkanaka interesa pizten joan zitzaidan. Gero eta gehiago 
gustatzen zitzaidan. Orduan ez nekien ezer politikaz. Ez nekien zer den 
ezkerra eta eskuina. Eta ez dakit zergatik, baina Mariano Ferrer-ekin 
engantxatzen hasi nintzen. Poliki-poliki hasi nintzen konturatzen zer 
den eskuina eta zer ezkerra. Garai hartan, ETAren alde nengoela esango 
nuke. Ez erabat. Ez oso garbi, baina nola edo hala bai. 17 edo 18 urte 
nituenean gogoz entzuten nituen Marianoren komentarioak. Bera ez 
zen erraz joaten alde batera edo bestera. Ez zen inorekin ezkontzen. 
Analisi zorrotzak egiten zituen. Nik uste dut horregatik engantxatu 
nintzela, hain egoera zailean burua bere tokian gordetzen zekielako.

Gerora ere bere programa entzuten jarraitu nuen. Neure etxean bakarrik  
bizi nintzenean ere haren ahotsa entzuten jarraitzen nuen. Ez dakit se-
guru, baina 25 edo 30 urte inguruz egon naiz Marianoren programak 
entzuten, eta ez nintzen aspertzen. 

Eta behin, 40 urte betetzera nindoala, Josebak eta Jokinek galdetu zi-
daten: Budy, nola ospatu nahi duzu zure 40. urtebetetzea? Bidaia bat 
egin nahi?

Niretzat sorpresa izan zen. Ez nuen halako galderarik espero, baina be-
rehala erantzun nuen, zalantzarik gabe: “Bazkari edo afari bat Mariano 
Ferrer-ekin”. 

Esan eta egin. Josebak bazuen harremana Marianorekin, eta berak an-
tolatu zuen dena. Nire urtebetetze egunean han etorri zen Mariano. 
Izugarrizko ilusioa egin zidan halako batean berarekin egoteak, aurrez 
aurre hitz egin ahal izatea.

Beste opari berezi bat
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Harrezkero ere izan dugu harekin afaltzeko aukerak, bizitzaz eta poli-
tikaz hitz egiteko, eta parre batzuk egiteko.

Eta liburu honen aurkezpena Zumaian egin genuenean ere han izan 
zen. Niretzat ohore handia da haren presentzia izatea liburuaren aur-
kezpenean. Eta zorte handia da adiskide izatea. 

Mila esker, Mariano, hor egoteagatik!!

Beste opari berezi bat
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Eskatzen hasita, zera 
eskatuko nuke...
Ez nazatela haur gisa tratatu. 

Ez dezala inork pentsatu atzeratua naizela eta ez dudala ezer ulertzen. 

Lagunekin jatetxe batean nagoenean, zerbitzariek niri ere hitz egin eta zer 
nahi dudan galdetzea. 

Jendeak nirekin hitz egiteko pazientzia izatea, eta taularekin esaten die-
dana irakurtzea. 

Zebra bide guztiek aldapatxoak izatea. Museoak, polikiroldegiak eta zine-
ma-aretoak pertsona ezinduentzako egokituta egotea.

Nahiago nuke gizarteak kontuan hartuko balitu ezindutako pertsonak, 
eta inork esango ez balu zer den normala eta zer ez.

Nahiago nuke liburu honek balioko balu ulertzeko ezindutako pertsonak 
gai garela gauza asko egiteko. Nik, txikitan, anai-arrebekin eta auzoko 

umeekin jolasten nuen. Gaztetan ez nintzen geldi-
rik egon. Bidaiak eta parrandak egin nituen... 

Helduaroan, 23 urtez egin dut lan, neure 
etxea eduki dut, eta autonomia handiarekin 
bizi izan naiz. Ez dut esan nahi hori guztia 
egin behar denik. Niri horrela tokatu zait, 
izaeragatik, familiaren babesagatik, lagu-

nengatik edo dena delakoarengatik. Baina 
bakoitzak bere bizitza du, muga batzuk 
izan edo besteak, ez du axola. Denok dugu 

mugaren bat. Guztiok. Garrantzitsuena 
da norberak ez jartzea berez dituenak baino 

muga gehiago. Eta, batez ere, inportantea da 
kanpoko inork ez begiratzea mugen aldetik 
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soilik. Nahiago nuke egun hori iritsiko balitz. Lagun bat dut Zumaian 
garun paralisiarekin, Telmo. Ezin du ibili, eta eskuak kostata mugitzen 
ditu, baina unibertsitatean bigarren karrera egiten ari da. Lehenbizi in-
geleseko irakasle ikasketak egin zituen eta orain pedagogia ikasten ari da. 
Bejondeiala, Telmo! 

Dauzkadan zailtasun eta arazoez aparte, atsegin dut izan dudan bizi-
tza. Eta ilusioz begiratzen diot etorkizunari. Agian datorren ikasturtean 
eskola graduatua ateratzen saiatuko naiz, barruan dudan arantza da eta 
atera nahi nuke. Beldurra diet matematikei, zatikiei, erro karratuei; gero 
ezertarako ez dute balio, eta ezin dira ordenagailuz egin, eskuz egin be-
har dira, eta nire eskuekin... Beno, ikusiko dugu. Niretzat, etorkizuna 
biharko eguna da, egunez egun bizi bainaiz.

Liburu honek balio izan dit egin dudan guztiaz konturatzeko. Eta kon-
tatu beharra nuelako idatzi dut, eta ez dakidalako ezer egin gabe egoten. 
Erronkak gustatzen zaizkit, aktibo sentitzea. Ez dut telebista ikustera 
bakarrik mugatu nahi. Ni ez naiz horrelakoa. Xabier Letek kantu batean 
zioen bezala “gizon okupatua gauza ederra da”... Egia galanta! Arrazoi 
osoa du!

Batzuek esango dute erotuta nagoela, beste batzuek heroia naizela. Agian 
ez dago ongi nik esatea, baina uste dut askorentzat eredu izan naitekee-
la, eta Zumaian eskema asko apurtu ditut. Nik egindako zenbait gauza 
nekagarriak egiten zaizkio jende askori. Bakarrik joan izan naiz errolda-
tzera Donostiako udaletxera. Bakarrik joan izan naiz nortasun agiria egi-
tera. Ni neu, hitz egin ezin dudan arren. 

Beti izan naiz oso ausarta, eta ez naiz batere damutzen; alderantziz. Bai-
na ez naiz heroia. Besterik gabe, Jose Manuel Mancisidor Olaizola naiz. 
Budy.

Eskatzen hasita, zera eskatuko nuke...
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EPILOGOA

Hemendik, barkamena eskatu nahi diet Zumaiako herritarrei,  
23 urtez kupoiak saltzeko izan dudan moduagatik.  

Oihuka, etengabe bozina jotzen, kupoiak nola edo hala saltzen, 
nahi zutenei eta nahi ez zutenei. Ni ere gaizki sentitzen nintzen 

egoera horretan. Benetan, sentitzen dut. Barkatu.

Eskerrak eman nahi dizkiet lagun guztiei, lagundu nauten guztiei; 
eta bizitzako gorabeherengatik noizbait kale egin badiet,  

barkamena eskatu nahi diet. 

Eta eskerrik asko Kutxako Gizarte Ekintzari, liburu hau euskaraz 
ere argitaratzeko emandako bultzadagatik. 

ESKERRIK ASKO!!!





Budy dut izena. Garun paralisia daukat. Baina 
ez nago gaixorik.

Garun paralisia garuneko lesioa da, eta gehie-
netan erditzean gertatzen da. Dirudienez, nirea 
oxigeno faltagatik izan zen; erditzean ur zikinak 
irentsi n ituelako. Ez nago gaixorik, horrelakoa 
naiz eta kitto. Muga f isiko asko ditut: ezin dut 
hitz egin, e zin naiz o inez i bili, eskuak k ostata 
mugitzen d itut, ezin naiz bakarrik jantzi e z 
dutxatu, ezin dut b akarrik jan... H orrelakorik 
ezin dut egin orain, 4 9 urterekin. B aina duela 
gutxi a rte nahiko autonomoa i zan naiz. I noiz 
ezin izan dut h itz egin, b aina hogei urtez bizi 
izan naiz nire etxean bakarrik, neure kasa. 

Hau da nire istorioa. Nire bizitza. Garun parali-
sia duen m util b aten b izitza: gorputzak huts 
egin dit, baina buruak ez. 
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