
OLDEA 
 
 
 Hamar mila metro kubiko segundoko ur oldea bailararantz amilduko da, mazelaz behera 
lerrokatutako hoditzarrak betez. Hiru mila metro beherago azaleratzean parabola arku erraldoia 
osatuko du, zeruaren argira espektro zabaleko ortzadarraz jantziko dena. 
 Harridura eta miresmenaren gutxitzeari aukerarik eman gabe  balbulei eragingo zaie  eta 
urak beste irtenbide bat jarraituko du. Arkua ortzian  iraungi egingo  da eta bere azpian  ura, ibai 
trinkoa bilakaturik,  aldatsaren azaletik labainduko da, kaska esferiko baten  kontra talka  egin arte. 
Gorantz proiektatua izango da, zabalduko da eta  kupula mugikor  eta   gardena eratuko du. Honen 
erortze aldean, arkuan ordenatutako zortzi kolektore-ahok ura irentsiko dute, eta haiei lotutako 
kanaletara bideratuko dute, beheragoko  lautada mugagabea urez ernaltzeko. 
 Urte asko faltako dira planeta hutsa bizitzaz estalita egon arte. Biosfera osatua edukitzera 
iritsiko da, baina hori gertatu aurretik urak haren poro guztiak bete beharko ditu, berezko izaera 
guztiak hartu, azkenean, berriro ere,  izar arteko beste puntu bat urdinez margotzeko. 
 Ureztatzearen hasiera ikusteko bildutako gizakiak  planetara iritsiko den lehenengo 
olatuaren partaideak izango dira, atzetik beste asko etorriko dira,   bakoitzak ingurumena osatzeko 
ekarpen berriak eginez. Ez dira uraren sortzaileak izango, ezta argiarena, gauarena ere ez; ez dira 
landareen egileak izango,  ezta animalienak,  adimenarenak inola ere ez,  baina hutsaren barna 
barreiatuko dituzte  itzuli gabeko bidaian. 
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1 KAPITULUA 
 
 Eskuak kontrol mahaian, iturriaren irekidura ekitaldia monitoretatik kontrolatzen egongo da 
Hans. Bukaerako balbulari eragingo dio, eta lasaiago erregulatze automatikoa konektatuko du. 
Bizkarra eserlekuan pausatuz pantailak  errepasatuko ditu. 
 Bere eskuin aldera, maila ertain batean egongo den behatokitik, bailara zuzenean 
begiratzeko aukera izango du, baina ez da altxatuko. Han sistema guztiaren  diseinatzailea, Tai 
ingeniaria, Hansi ezaguna egingo zaion  lagun  batekin  ureztapenaren  abiatze-ekintzaren  balio 
estetikoei buruz eztabaidatzen ariko baita. 
 Ez du eztabaida horretan sartuta bukatu nahi izango, batez ere planetara iritsi denetik bere 
gogoa bete dituzten kezketatik oso urrun egongo delako. Ur-sintesiko  hasiera bere bizitza 
ezinbestez baldintzatuko duen erabakitze momentua gero eta hurbilago  dagoela gogoratuko dion 
mugarri berri bat izango da. Bera ez da hautu zuzenaren atzetik   ariko den bakarra, orbitan dagoen 
Zabalkuntza XVI espazio estazioko hogeita hamar miloi biztanleen gehiengoak bere buruari galdera 
bera egingo dio. 
 —  Begira, Tai, ur parabola sortarazi, uraren berezko jokabidearen kontra eraginez saiakera 
formalista iruditzen zait. Ekintza estetikoak funtsezkotasuna bilatu behar du eta  kasu honetan urak 
duen mugimenduaren logikari jarraitu beharko lioke. 
 —  Baina, funtsezkotasuna nork bilatzen du? Gogoratu behar duzu giza ekintzaren oinarria 
forma gabekoa baliatuz eraikitzea dela. Hori da hemen egin dugun lanaren oinarria,  gure 
bidaiarena, gure filosofi osoarena. 
 “Baliteke  haiek dagoeneko erabakia hartuta izatea”   pentsatuko  du Hansek,     teknikarien 
ahotsen ozenagotzeak bere gogoetetatik aterea. Hala ere, azkeneko hitzek   kalakaren azpian 
galdera nagusia kukutzen dela adieraziko diote; saihestu ezineko erabakia den erantzuna duen 
galdera, bidaia jarraitzea ala planetan geratzea. 
 Hansek  ez du oraindik jakingo.  Inplikazioak baloratuko ditu, egun haietan beste askok  
egingo duten  era berean, denek  aldagai berberen  inguruan.  Aurreko geldialdian soziologo batek 
egindako azterketak    hamabost   oinarrizkotara   mugatu ditu Zabalkuntzako  jendeak  erabakia   
hartzeko  hausnartutako aztergaiak. Jada denek  ezagutuko  dituzte,   elkartze-uneei buruzko  
ezagutzaren parte  izango dira.    
 Elkartze-uneak umezarotik gertakari bakantzat bereganatuak izango dira, haurtzaroan    
magiaren   liluraz inguratuak, heltzean bidaiari zentzua ematen dioten gertaerak direla ulertuta. 
 Hansek  meditazioan murgilduko den  bakoitzean  bere gogoa  hamabost  puntu horien 
inguruan biraka ariko dela jakingo du, baina horrek  ez  dio erabakia  erraztuko, bera  bakarrik 
izango delako bere kasurako kalibratu ahal izango dituena. 
 Belaunaldi bakoitzak erabakia   gehienez  hiru  aldiz hartu  beharko  du, hori izango da 
Hansen lehenengoa, hirurogei  urtetan hartu beharko duen lehenengoa. 
 —  Denok  eraikitzen dugu, Tai, baina obraren oreka egonkorra  da bere barruko energia 
txikia denean, diseinuko eiteak obraren gain ekiten duten indarren lerroak bortxatzen ez dituenean. 
 — Energia txikia, hunkitze txikia! 
 Funtsa  eta adierazkortasunaren arteko betiko eztabaida, "Aingeruen  sexua!" pentsatuko du 
Hansek; zein izango zen Kostantinoplako apaizentzat hunkigarriagoa, emakumezko  ala gizonezkoa 
izatea? Ziur aski lehenengoa, ernegarriagoa, baina  ezin   izan zuten gozatu historia gainera etorri 
zitzaielako. 
 Pantailek ureztapen sistemaren irudiak erakusten jarraituko dute. Kanalek ura bailara osotik  
barreiatuko dute aurreikusita bezala. Ur kupularen ingurutan bildutako jendetza   Zabalkuntzara  
eramango duen garraiotarako bidea hartuz aldentzen hasiko da. 
 Ontzi  haiek  planetordea  eta bailara arteko bidaia ia erregularrak egingo dituzte, persona 
askok  planeta berrian lehenengo giza-kokalekua izango den tokia ezagutu nahi izango duelako. 
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 Zabalkuntzako  simulagailuetan ekosistema osatu ondoren bailarak hartuko duen itxuraren 
irudiak ikusi ahal izango dituzte, oraindik ubideek orbaindutako hauts mortua denaren irudi  osatu  
eta  abegikorrak eskuratu ahal izango dituzte, baina, proiekzioak besterik ez dira izango. Soilik 
bertara igoz ezagutu ahal izango dute buruen gainetik soslaitzen diren mendikateen sentipena, 
oinpeko zoru zabalaren bibrazio  fosildua,  materia  kontzentrazio  itzel  haietan metatutako  indar 
geologikoen erakusketa nabarra. 
 Haientzat zirraragarria izango da, izugarria. Planetaren ondoan Zabalkuntza jostailu 
indargea irudituko zaie.   Gizakiek planeta bizitzaz  estali ahal izango dute, haren azaleko eremuak 
birmoldatu, azken finean, jada mundu bizigarrien eredu txikitan espazioa zeharkatzeko gai izango 
dira, baina parekatzerik ere ez dute izango menderatuko dituzten energiak, erraldoi haiek eratzen 
dituztenekin.  Hauentzat, ekar zezaketen bizitza guztia  ez litzateke  gainazaleko  hauts  kapa  arina 
besterik,  eta zulatu, saratu  eta  birrindu zezaketen guztia, irabiatu xumea haien azalen dar-dar 
txikienarekin erkatuta. 
 Tairi aditutakoaren eraginez,  hamabost puntuetariko baten  inguruan hausnartzen ari dela 
konturatuko da Hans. Azkenaldian bere gogoetak  erabakiaren inguruan joan etorrian  aritu dira, 
baina   honek eskatzen duen  arreta eduki gabe.  Azken hilabeteetan lanaz gehiegi arduratuta, 
erabakiaren gaineko bere hausnarketak solte eta iraupen gabeak izan dira;  obsesiboak, ebatzi 
gabeak diren heinean, baina azken buruan antzuak. Aurrera betebeharretatik askeago  geratuko  
denez,  bere ideiak ordenatu ahal izango dituela pentsatuko du 
 —  Funtsezkotasuna adierazpenaren bidez definitu daiteke soilik, bururaino   eramandako  
fintze lanaren emaitza da, adierazpenaren analisiaren fruitua den aurkikuntza historikoa da. 
 —  Hori egia da , Tai, baina zerbait aurkitzea zaila izatea,  existitzen ez denik ez du esan nahi. 
Arte-lanek eraketa horiek hartzen bazituzten edertasuna haietan zegoelako izaten  zen, erlazio 
funtsezkoekin  bat  egiten zutelako. 
 Hans  altxatu eta behatokira igoko da. Bere buruaren gainetik metro gutxitara ontzi bat 
pasatuko da. Beira isolatzaileak azelerazio soinua nabari ezina egingo du. Jada bailaran 
eskafandrarik gabe arnastea izango da, baina sintetizazio-ola  gas   kapa xume batean  
murgildutako burbuila presurizatua izango da oraindik. 
 Une hartan, bailaran hiru atmosfera sintetizazio-ola egongo dira, planeta osoan beste mila, 
giza kokaleku berriak eratzeko egokiak diren  lekuetan gasak   kontzentratzen joango direnak. 
Zabalkuntzan  beste  bederatzi mila   egongo dira,  beraien  kokalekuetara bidaliak izateko zain. Ur-
olak bost mila izango dira. 
 Hori  izango da  elkartze  bakoitzean planeta  eta  gizakien artean gauzatuko den trukaketa 
ia errituala. Gizakiek planeta bizigai egiteko beharrezko gailuak ekarriko dituzte, trukean  mineralak   
eramanego dituztelarik,  bidaiaren hurrengo  etapan  beste mundu bat eraldatzeko  beharrezkoa 
eraiki ahal izateko. Mundu baten hazia beste batean aldatua, ernalduko zuen materia.  

Planetak, bizigabeak   aukeratuko dira, atmosfera  gutxirekin  eta  lehorrak  ia  beti. 
Kolonizazioak lurraren biotaz estaliko ditu, baina aldatu gabe jarraituko duena, planeta bakoitza  
bereiziko duena, orografia izango da. Honek emango dio izena planetari, harengan dagoen 
betikotasunak. 
 Aurrekoari  "Harlauzak" jarriko diote, bere gainazaleko eraketa bitxi  bat dela medio.   
Planeta laua da, hainbat mendilerrok  inguratua. Hauetako biren  artean lur azaleko estratuak 
arrailduta  daude, hamar mila  kilometrotako  diametroa   duen  kurbatutako  sake-taula erraldoia  
osatuz. Planetara hurbiltzeko  traiektorian,  Zabalkuntzatik plakak    begi   hutsez   ikusiko dira. 
Haien  gainean, argizarizko  xake joko itzel baten errege urgarriak bailiren, sumendiek  laba gorria 
isurtzen dute harlauzetako arraietan, arterial sistema baten antzezpen gorian. 
Aldiz,   mundo berrian ez dute ezer adierazgarririk aurkituko, planeta bereiz dezakeen ezer 
deigarririk. Ez du une horretan izenik izango  eta zaila egingo zaie bat aurkitzea. 
 —  Zure baitan bilduegi zaude, Hans! — Ikaratuko du  Taik bere gibeletik.  Lagunarekin 
izandako eztabaida amaituta antza. 
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 — Nire ustez bilduegiak zeundenak zeuek zineten. 
 — Zer deritzozu, Fromista? 
 Tairen lagunak begiak zerura zuzenduko ditu, eta irribarre  xumea  ahoratuko du. Hansen 
adinekoa emango du, bi edo hiru urte gazteago akaso, argala eta aurpegi orekatua, sudur zuzena, 
ezpain  meheak eta begi argiak sakonki  finkatuak kopeta  zabalaren  hezurduraren   itzalean.  Hitz 
egiten  hasi orduko Hansi bihotzeko taupadak azkartuko zaizkio gizona ezagutzearekin bat. 
 
— Eztabaidatzen ari ginenari zuk pentsatzen ari zinenari baino  zehaztugabeago deritzozulako esan 
baduzu, ebatzi  gabea  beti dela abstraktua erantzungo dizut, baina  ez  derrigorrez erreala dena  
gordetzen  ez  duelako.—  Hitzak  amaitzean  Fromistaren  begirada lehenengo aldiz Hansenarekin 
gurutzatuko da. Sorpresak betazalak gaindituko dizkio. 
 —  Hala bedi! 
 —  Behingoz arrazoia nirea da. 
 —  Lehenengoz agian...— Hansi sentimendua argi azalduko zaio, gizon hura besarkatzeko  
gogoa, baina beldurrak eragotziko dio. 
 Besteak bidea emango dio.— Pozten naiz zu ikusteaz, aita. 
 — Noizbait behar zen seme. 
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2 KAPITULUA 
 
 
 "Beharrezkoa  ez  dena da ezinbestekoena." Hansek botatako hitzok gogoan izango ditu 
Juliak begirada zeruan galdua. 
 Biluzik,  zutik eta tinko,  behatzek belar hezearen iturri nagiaren zukua irentsiz sustraitu 
nahiko balute bezala lurrean sartuta, oin puntetan egongo da. Besoak izarretarantz  altxatuko ditu,  
bere   gorputza   izar  eta lurraren  arteko  energi korronteen eroale  unibertsala  izan nahiko balu 
bezain intentsuki tenkatuz. 
 Metal  eta harrizko koskor mugikor hartan posible al  litzateke energía guzti haien  ontzia  
izan, ala benetako planeta batean  beharko luke pausatu?  Zabalkuntzak ibilbide propioa jarraituko 
du galaxiaren barrena, espazioko korronteen fluxuei jaramon egin gabe,  ibai eta iturrien soinuei 
entzungor, itsu. 
 Bai, haiek lirateke poloak, haietan beharko lituzke sustraiak. Juliak bere eskuineko eskua 
zabalduko du, ortziaren laurdena beteko duen planetaren  borobilean pausatzeko. Begiek eskuen  
arteko zabalera  korrituko dituzte,  ezkerra  izarren  hautsari  heltzen saiatzen  den bitartean. Gertu 
egongo dira kontatu ezinezko argiak mendi tontorrean. 
 “Behatzak  urez  hezeak,  eskuak berriz argiaz,  begiak biez bustiak.” 
 Tentsioa  askatuko du  eta   gorputza  bildu. Unea  iritsi zaiola pentsatuko du. Lurraren  
emaria eroateko sabela jada atondua duela sentituko du. Barrena  umelduko dion hazi  usu  eta  
mardula  arima bizitzen ariko zaio. Gau izartsu  hartan  haurdun geratzeko hautua egin du, behar 
gabeko  behar bortitzenari men egingo dio. Naiz espeziearen  jarraipena ziurtatuta egon   inork 
umeak eduki  nahi izan ez arren,  norberaren  emankortasunaren  hazia  etorkizunean  aldatzeko 
beharra ez du ekiditerik izango. 
 Nahiz hazi horren fruitua arrotz bihurtuko dela jakin, seme-alabek bere izaera propioa hezi 
eta gurasoengandik aldenduko direla aurreikusi, nahiz Fromista eta Hansek bizitakoa ezagutu. 
Baina egonezin eta iskanbilen artean lokarriak deseginda gertatu arren,  hari   xume  batek   eusten 
dio lakioari. Hasieran amorrua eta atsekabea  da dena, sua eta haustura, baina aurrerago, 
sentimenduak  baretzen direnean, hari horren tentsio txikia sentitzen hasten zara, iraunkorra,  gero 
eta nabariago, gero eta  tinkoago, min geldo baina kronikoa bihurtzen den arte. 
 Orroa bere saihetsean entzungo du Juliak. Bost metrotara, belar artean etzanda, lehoiaren 
soslai  bortitza gauean urtzen antzemango du. Begiek,   jadanik   itzalera  ohituak, lehoikoen  
distira  iheskorra ikusiko dute. Orro egingo du berriz, hortzen itzal zurbila erakutsiz,  bere 
tontorreko bakearen hausturaz gogaiturik. 
 Hura da bizi-indarren eredu gordina, han da bizitzaren  oparotasunaren  adierazle. Julia  
Naturaren erakusketa  nartzisista  baten  partaidea dela  ulertuko du. Biak  sorkari kutun aukeratuak 
dira, Naturak elkartuak bere emarien adibide bortitzena ematearren,  Ortzia  argitzen duten ikusle 
lizunei txunditzeko. 
 Lehoia Juliaren kidea da. Hurbilduko zaio eta  haren bizkarraren  kontra  etzan egingo da,  
ilearen leuna eta beroa bularretan sentituz. Eskuak adats maiestatikoan  murgilduko ditu.  Lehoiak 
ez du mugimendurik egingo, zirrara leun batek gorputza korrituko dio. Hortzak zeruari erakutsiz 
orro  isila  egingo du.  Burua berriro makurtu eta  hanken artean  pausatuko du, malenkoniatsu, 
ilargi beteko gauen oroimen zaharrean. 
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3 KAPITULUA 
 
 
 Zabalkuntza bi gorputzez osatutako sistema Ptolomeikoa izango da, gunean ezarritako 
planetordeko  ekuatorearen gainetik hogeita lau orduko bira osoa emango duen eguzki txiki  eta 
gertua orbitan edukiko duena. 
 Planetordea esferiko eta hutsa izango da, bi mila kilometroko diametroa edukiko du. Txikia 
eta dentsitate  gutxikoa  izan  arren, azalaren azpian kokaturiko  eremu-aldagailuen  eraginari esker, 
bere erakartze-indarra lurrak duenaren tamainakoa izango da.  Atmosferaren gainetik  orbitan 
ezarritako  eremu-aldagailuek berriz, kanpoko erakarpena  eta eguzkiaren  orbita kontrolatuko 
dituzte. Zabalkuntza jo dezaketen gorputzak desbideratuko dituzte eta planeta berriaren orbitan 
egon bitartean, honen eta  Zabalkuntzaren    arteko  joan-etorrien  traiektoriak bideratuko dituzte. 
 Elkartzeko sistema planetarioan sartzean eguzkia izarraren  inguruko  orbita urrunean utziko 
dute,  Zabalkuntza, kolonizazio planeta eta sistemako izarraren erakartze indarren konbinaketak 
haren orbita egonkor mantentzea oso zaila egingo lukeelako.  Sistemaren kanpoko  aldeetan  
ezarririk, espazio  sakonetik hurbilduko den kolonizazioko bigarren olatua gidatuko  duen faroa 
izango da. Iristerako Zabalkuntza  abiatuta izango da, bere eguzkiko argia eramanda, baina  
argizagien mapetan  sistemako  izarra  seinalatuta  egongo da  arrotz  txikiaren distirari esker. 
 Eeguzki txikia ortziko zein  zonaldean den jakin arren, Fromistak itzala zurbiltzen dion izar 
brodatu  itzelaren kaosaren kontra ez du antzematerik izango. Astronomia ikasgaien xehetasunak 
ahantzita, astronomia historikoa eta berriaren arteko ezberdintasunak gogoratuko ditu soilik, zelan 
eskoletan lehenengoa atseginagoa zitzaion, errazagoa izateagatik agian, orekatuagoa. 
 Astronomia historikoan ortzia Lurra zaharraren ikuspuntutik aztertuko da, izar eta galaxien  
dantza  koordenada jakin  batzuen  inguruan jira eta biraka ari direla.  Baina Bidaiaren astronomian 
gauzak  ez  dira hórrela izango. Izarrak  poliki baina eten  gabe  atzera egingo dute,  eta dantza ihes 
zoroa bihurtuko da. Astronomia  ez  da gehiago eremu zehatz  baten  ingurubideen kronika izango, 
nabigazio  sistema baten deskribapena baizik, zeinean kaiari  lotuta marearen eraginez gora eta 
behera ari  izandako txalupak bistatik desagertzen hasiak izango dira. 
 Fromistak lorategiko iluna eta alferrikako gogoetak utziko ditu eta berriz estudiora sartuko 
da. Lana jarraitu behar du.  
 Brianek asmatutako eta biek hausnartu eta sistematizatutako  teoria  arkitektonikoa gero eta 
osatutagoa daukatenez  ezagutarazteko unea dela erabaki izango dute. Egokiera ezin hobea izango 
da beraien  ideiak   garatu ahal izateko. Planeta  kolonizatzeko  eraikuntza egitasmoetan beraien 
diseinu sistema  onartua  izatea lortu ezkero, bere aplikazioaz  sortutako arkitektura gauzatzeko eta 
bere baliagarritasuna frogatzeko aukera ezin hobea edukiko lukete. 
 Denbora  gutxi  izango dute. Aurretik, teoriaren bilakaeran murgilduta, ez diote elkartze-
uneari behar duen garrantzia  eman, eta konturatzerako elkartzea gainean izango dute.  Ez dute 
aukera galdu nahiko, aurrean praktikarako posibilitate itzelak irekiko  zaizkielako. Etapak erre 
beharko dituzte eta arreta sozial handiena lehenbailehen lortu, kolonizaziorako aurreikuspenetan 
lekua egin diezaioten. 
 Zuzenean Foroan aurkeztuko dutela erabaki dute, jada ez da astirik izango teoria Ateneoan  
aldarrikatzeko, adituen artean oihartzuna lortzen joan dadin uzteko, eta kultura arloetan pisua 
hartu ondoren normaltasunez gizadian hedatu arte itxaroteko. 
 Fororako  lehenengo diskurtsoa eratzen ariko da Fromista. Teoriaren ideia nagusiak, 
definizio norabideak eta lerro nagusien eskema kargatuko dizkio aplikazio digitalari,  eta honek, 
oratoria-legeak jarraituz, hitzaldia eraikiko du, gaiaren  berezitasunen arabera puntu 
erakargarrienak azpimarratuz, erritmoa zainduz,  liluraren logika eraginkortasunez aplikatuz. 
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 Formalegia  aterako ote zaion beldurra izango du. Orokorrean jendeari erraztasunez iritsiko 
zaio, baina Foroan aritzeko ohitura  duten pertsonek aplikazioaren erabilera atzemango duten 
susmoak kezkatuko du Fromista,  zeren nahiz eta Foroa irekia izan, informazio osoa biztanle guztien 
eskura egon eta denek parte hartzeko eskubidea eduki, gai baten durundia, Foroan bertan egoteko 
ohitura izango duten pertsonen  aaurrez-aurreko debateen intentsitatearen  araberakoa izango da. 
 Debatearen  zaletuak, oratorian iaioak, erabakien ernaltze gunean  bertan egon  gura 
dutenak,  gizadiaren  jarreren  sorkuntzan eragile izanez historiaren protagonista sentitu nahi 
direnak, guztiak bilduko dira Foroko harmailetan. Ez dituzte erabakiak hartuko, noski, ez bakarrik,  
Zabalkuntzako biztanleria osoaren boto zuzenaz hartuko dira, baina ideia baten barreiatzean 
garrantzia edukiko dute. Haien  parte hartzea  hauspotu  beharko da eztabaida biz dadin,  beraien 
arteko  norgehiagokek  giroa  bero dezaten.   Ez da asmoa jendea  baldintzatzea izango,  ikuskizuna 
besterik ez dela jakingo baitu, ikuskizunaren bidez   gaia nabarmentzea baizik. 
 Hasieran, mintzaldia  haietako bati enkargatzea bururatuko zaie, aspalditik, unibertsitatetik 
ezagutuko duten eta hizlari onaren nolabaiteko ospea izango duen Tairi,  baina azkenean, beraiek 
egitea hobetsiko dute.  Ez dute baztetuko hitzaldia Tairi ematea, aurkezpena berak egin dezan, 
baina aurretik,  proposamenaren deskripzio  orokor  eta edonorentzat eskuragarria edukitzea hobe 
izango dela pentsatuko dute. Tairi eman ezkero, honek nola  egokitu jakingo luke. 
 — Oraindik lanean? 
 Julia lorategiko atarian egongo da, bere atzean eskegitako euri-oihal printzatuaren  
mantarrez soilik jantzia. 
 —  Blai  eginda zaude.—Lanerako argi murritzarekin itzal eta distiren   arteko   kontrasteak  
gorputzaren bolumenaren borobiltasun maitagarria areagotuko dio. 
 Begirada  nabaritzean  Julia  ez da  mugituko, jainkosa baten bikaintasunarekin  soina  
aldaken gainean orekatu eta bularra altxatuko du, besterik ez. Begi  eta  aho irribarretsuek, Da 
Vinciren koadroetan nola, misterioaren jabetza betegarriaren  maleziaz margotuko diote aurpegia. 
 Fromista hurbiltzean bakarrik emango dio amore tenkatutako gorputzaren tentsio  eutsiari. 
Harengana oldartuko da eta besarkatuko du. 
 — Maitea! 
 Fromistak  maitekiro  ile gabeko buru bikaina  laztanduko dio. Begiak eta hatzak belarriaren 
atzetik sorbaldaraino edukiko dituen odolez   gorritutako hiru urradura  paraleloetan pausatuko 
dira. 
 — Nola egin dituzu zauri hauek? 
 Julia  irribarretsu  begiratuko dio, sentimenduz gainezka emango du, baina hauen artean 
kezkarik ez da egongo. 
 — Lehoiak egin dit. 
 — Lehoia!? Baina, nola? Lehoi batek eraso egin dizu? 
—  Ez!  Hori ezinezkoa dela badakizu. Nahi gabe  izan da, biok elkar etzanda ginela. 
 Fromistak ez du jakingo zer pentsatu, txantxetan arituko al da? Zauriak nabarmenak dira... 
Zer du  Juliak  arrisku horietan  bere  burua  jartzeko?  Zein  sentimendu  ariko  da pizten  bihotz  
neurrigabe  hura?   "Julia,  Julia,  noraino eramango duzu zeure pasioa?" 
 —  Ez  arduratu,  Fromista, ondo  dago dena.  Gaur sentitzeko desio ikaragarriak ditut eta 
ase ezinean  nabil. Saiatu nahi baduzu… 
 Fromistaren nahasmenduari desio olatu bat gaindituko zaio, gorputz erditik  barreiatutako  
eztanda kartsua. 
 Juliaren  gorputz lerdenak izaera basati baten boterea konjuratuko du. Bularretan distiratzen 
izango duen  urak, beso eta aldaketan belar hezeak utzitako orban berdexkak, azal lohiari 
erantsitako  lurrinak,  lehoiaren  presentziak, eta, ernegarria, lepoko   zauriak,  behar  bortitza 
eragingo diote,  Ama Lurraren  magalean  narrasteagatik lizundutako gorputzaz jabetzeko irrika. 
Edozein Kultura aurreko sexu  primario  baten iratzarrak erraiak  asaldatuko  dizkio. 
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 Arra  eta Juliaren begiradak lotu egingo dira, piztiaren islak  Julia  ikaratuko du.  Baina, ez al 
da hori nahi duena, gau osoan erreserbarik gabe maita dezan, Lurraren indarrak  haren bidez 
barnera dezan? Begi haien suak zibilizazioaren jantziak kiskal ditzan  gogoa askatuko du... Arra  eta 
emea, larrua eta jarioa, elkarri so,  estalketarako gertu. 
 
 
 
 Julia gauerdian  esnatuko da.   Zaurian  erresumina sentituko du.  Fromista  bere  ondoan,  
alfonbra  gainean bere  gorputz osoa luze pausatua, lo egongo da.  Maitekiro begiratuko dio. 
Errugabeen bakea izango du aurpegian gizon sendo hark. Lehenagoko basakeriak  ere kontzientzia  
gabekoen  inozentzia izan du, baina inolaz ere bakea.  Trabarik  gabeko borroka izana da eta  
esnatzean Julia, ahituta,  bi  aldiz  betea  sentituko da, ernaldua, ziur egongo da, eta asea. Gogoa 
samurturik sentituko du Fromistaren azalaren laztanaz. 
 Baina  hazkurak  lepoan  molestatuko dio.  Fromistak lehen  bezala milikatuko  balio  
amatatu ahalko zion... Gorputza ikaratuko zaio. 
 Bainura  joan eta dutxan sartuko da. Hatz mamiez  zauria ukitu  eta diagnosi koadroan 
jarriko ditu, ondoren ahur osoa. Segundo batzuk geroago analisiaren emaitza  pantailan agertuko 
zaio. Infekzio  txiki bat izango du, krema  antiseptikoa emanez  nahikoa izango da. Datu gehiago 
pantailaratuko da, tentsioa, tenperatura, deskripzio bioelektromagnetikoa  eta abar.  Ez die 
jaramonik egingo, errutina dira, analisiaren bitartez   dutxak   ura   eta   xaboia gorputzaren 
egoerari egokituko ditu, goizegi da haurdun  ote dagoen esan diezaion.  
 Dutxa  puntuan egongo da,  beti   bezala, ur kantitatea, presioa eta tenperatura masaje 
leuna emateko erregulatua, xaboia azaleko  kimika eta  transpirazioa  orekatzeko egokitua, 
kabinako  soberako hezetasuna    automatikoki    xurgatua,  karga   ionikoak neutralizatuak...  Juliak 
nagitasun laketgarriari lagako dio gorputza. Hormako eserlekuaren  zokoan  bizkarra  pausatuko du.  
Ura lepaxerlo ondotik ateratzen hasiko zaio, sorbaldatik behera azala xamur ferekatuz. 
Fromistarekin gozatutakoaren oihartzunak sentsazio atsegingarri hartan berpiztuko zaio.  Lilurara 
abandonatuko da. 
 Noizbait  ur  jarioa amaituko da,  azalaren  ferekan haize   beroak   hartuko dio lekua, 
izterren  artean sarkor sentituko du, hego  haize eroa bailitzan. Sargoriak ilargi beteko ortzia 
puztuko dio barrenetan. Berriro hutsa, berriro nahia. Gau luzea geratuko zaie aurretik,  Fromista  
sendoa da,  eta Julia,  gogoa, espiritua eta libidoa aseak, sexu lasai  eta jolasti baten gura  izango 
du. 
 
 
 
 Fromista  ordua  galduta duela esnatuko da. Egun  argia beirazko  hormaren  zehar  
oheraino ausartuko zaio. Zeru urdinaren gain soslaitutako  zuhaitzen dantza  geldoa  euri osteko 
freskotasun gardenaren laudorioa izango dira. 
 Hala ere,  pintzelada  berde  nabar  guzti  haien  aurrean egongo den  orri  horixka   eta   
karratu   batek bereganatuko du bere  arreta. Beti bezala, ikusi eta lipar bat  geroxeago ezagutuko 
du, beti harrigarria egingo zaion papera da, klip baten  laguntzaz bela baten antzera, beira aurreko 
altzarian tente jarrita egongo dena. 
 Fromistak  hark esan nahi duena dastatuko du. Paper  bakan batzuk  egingo ditu  Juliak, 
meheak, palmondoko orri lehorren ukitua edukiko dutenak. Bere gogo aldarte gorienetan,  orriotan 
kaligrafia bereziz bertso  kutunenak idatziko ditu, ideien sorkuntza artelana  bihurtuz  baita ere. 
 Han egongo da gau eroaren emaitza, Juliaren  sentimenduen azalpena, bere jarrera 
gailenaren zioa  eta emaria. Bitxia izango delako erabiliko du papera, normalean espazio birtuala 
erabilko du bertsoak idazteko; errezitatzeko ere, noizbehinka, hau ez zaiolako gustatuko 
euskaldunen tradizioa izanik ere. Juliaren ustez  poesiaren  ulertzea   irakurlearen erritmo  propioak 
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markatzen  du,  haren sentsibilitatearen araberako irakurketak,  eta ezinezkoa irudituko zaio inor  
hunkitzea   hausnartze  uneak  kanpotik markatuz. 
 Eta Juliak bere barruko sentipen sakonenak azalaratzeko, paperean idatziko du, eskuz. 
Fromistak  bertso  haien lehen irakurlea  izatea  zinez eskertuko du. Bera izango da bi  sentsibilitate  
ezberdinez ezagutu ahal izango dituen bakarra, egilearen nortasun barnekoena ezagutuko duelako. 
Bertsoa eta haren zioa,  zentzu ezkutuenak eta konnotazio ilunenak igarri ahal izango ditu, eta 
haren ulertze sakonena lortu. 
 Une haietan  Juliaren munduko parte  izatearen dohatasuna balioetsiko du.  Han, bere 
inguruan nonnahi, Juliaren bizitasunaren aztarnak izango ditu.  Fromistak  diseinatua izango da 
etxea, baina Julia izango da  "espazio mugagabearen   ebakiduraz   eratutako   espazio   fluxu  eta 
urloak", huts estetiko guzti haiek, sentipenen labirinto liluragarria bihurtuko dituena. Harekin 
bizitutako une erakargarriek etxea beteko  dute, altzariak baino sendarragoak. 
 Papera  begirunez hartuko du, gaueko gertakizunak gogora ekarriz. Oroitutakoak ez dio 
lasaitasunik ekarriko, gaueko sentsazioak harrotuko zaizkio oraino,  baina haietan egongo da 
irakurketarako behar ko duen atondua. 
 Esaera bakarra irakurriko du: "Ernaldu eta biztu nauzu". 
 Inoiz ezagututako bertso borobilena baino bortitzagoa izango zaio.  Sentipenen  erauntsiak 
txundituta geratuko da. 
 "Biztu  zaitut!  Julia, nik, nire burua bizteko gai  ez naizena? Zer esnatu behar zuen bertso 
txundigarri honek nire baitan?" 
 "Badakit,  jadanik sentitu dut, asma dezaket,  zuregan horrek  eragin  duen  zorabioa. 
Badakit zure sentimenduen oldarrean  murgiltzen  banaiz  alaitasun  itsaso  boteretsu batera  
eramango  nauzula, baina nola orekatuko  dut  zure sentimenduen  marea  ilbetekoa   nire   bihotz  
planeta  huts honekin? Alaitasunak  ihes  egingo didan beldur  naiz,  nire azal soila utzita, traizio 
paregabearen salatari". 
 "Ez  zaitut  kalte  egin  nahi, huts  egin  nahi, eta horretarako ez nioke haurrari huts egin 
behar. Bera maitatu beharko  nuke eta ez berak eragiten dizun poza. Bera    desiratu   beharko   
nuke   eta   ez   zure  irribarre liluragarria...  Baina  nola  maitatu itxaroten  ez  dena, ezagutzen  ez 
dena, zure gorputz eta arimaren atala izateari oraindik  utzi ez duena? Nola maitatu... zure bitartez  
ez bada?  Zuk  benetan  errazago  duzu,  bera  maitatuz  zu maitatzen duzulako." 
 Paperak  ez dio lagunduko, sekretuaren errebelatzailea egia bezain  gordina izango da, egia 
bezain biluzia, biluztasuna bezain iradokitzailea, biluztasuna bezain biluztatzailea. 
 Sinatu gabeko bertso-papera da, haren eragina bien artean geratu beharko da. Fromistak  
hatzen bidez, ukituan, antzemango du egin beharrekoa. Lorategira aterako da, papera azkenengo  
aldiz begiratu,  astiro-astiro txikitu  eta puskak  haizatuko ditu. Papera  ez da beste originalekin 
hormetan eskegiko, ez  da inoiz  argitaratuko, ez da museotan erakutsiko, gaueko beste  
sentipenen  artean gordeko da,  bien  oroimenetan  galduko da. Une horretan, han  nonbait,  Juliak 
irribarrez, onespenez,  begiratzen diola irudituko zaio, bere bila abiatuko da. 
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 4 KAPITULUA 
 
 
 Juliak ospitalera joango da ginekologoa ikustera, baina aurretik zerbitzuko  robotari  bazkari 
ezohizkoaren berri eman beharko dio. Robota sukaldeko horma gardenaren  aurrean zutik, 
lorategiari begira dagoela emango du. Baina Julia,  burua   eskuin   aldera  makurtzen  zaiola 
ikustean, horrela ez dela konturatuko da. 
 Hitz egingo balio berehala burua altxatu eta aginduak betetzeko prest bueltatuko litzateke, 
baina isilik jarraitu ezkero, zenbait minututan robota  jarrera horretan mantenduko litzateke,  gero 
bat-batean  uzteko  eta betebeharrak egiten segitzeko. 
 Juliari horrelakoetan robota amesten ari dela irudituko zaio. Fromistarekin komentatua 
izango du, baina barrez hartu dio. Ez, jendeak ez lioke uste hori seriotasunez  hartuko, makinek ez 
baitute amets egiten; baina, halaz ere, eguneko zenbait  momentutan, ezohizko jarrera utzietan , 
robotak  minutuak  pasako ditu deskonektatuta bezala. 
 Eta  adimena  duen izate orok amesten badu,  zergatik robota salbuespena izan beharko 
luke? Adimenak ametsa behar du irauteko. Baliteke esperientziako translazio berezi  hartan ikasteko 
ahalmena egotea, bizitutakoaren asimilazioa datzatea, ezagupen  berrien arabera pentsamenduen 
sareak berreratze metabolikoa gauzatzeko beharrezko  geldiunea izatea, zeinaren gabe 
informazioak adimena itoko lukeen. 
 Roboten adimen artifizialak ez lituzke abereen metabolismoaren erritmoak beteko, baina 
beraien  era berezian,  etengabeko zaintzako zenbait momentutan, roboten baitako parte batek 
nolabaiteko liluretan galduko litzateke. 
 Juliak bere susmo haiek egiaztatzeko arreta inoiz ez hartzeaz damutzen hasiko da. Ordura 
arte robotei  ez  die jaramon  gehiegirik   egin,  agian   altzari   bat  gehiago direlakoan, agian 
naturaltasun gabeko sasigizakiak izateagatik zantar egingo zaizkiolako, baina une horretan  izaera 
propioa  eduki lezaketela eta haietaz gehiago arduratzea interesgarria izan litzatekeela irudituko 
zaio. 
 Soinurik atera gabe egongelara joango da eta hango mahai kondentsadorean robotari 
mezua utziko dio. Ordu erdira alarmak joko luke, ordurako robota jadanik esnatuta egongo 
litzateke. 
 Ataria zeharkatuz argitasun alai eta beroan murgilduko da. Pausuak arinduko zaizkio maldaz 
behera abiatzean. Bidezidorra baztertuz, kalerantz  zelaiaren zehar  hartuko du. Etxea eta 
espaloiaren arteko bidexkak aldapara egokitzeko ezkerrera desbideratuko da, zelai berdearen 
gainean harri koskorrezko arkua marraztuz. Honen gezia emango duen errekak bidea gurutzatuko 
du, zelaia  diagonalean  zeharkatuz. Hegietan, zenbait  lore-zuhaixkak kolorez  hornituko dute 
uharka zuzena. Eskuinera, sahats handi batek, konposizioa orekatuz, urlo baten  ondoko gune  lau 
eta baketsua gerizpean utziko du. Urloan atseden hartu aurretik, ura bi harkaitz zuriren artean 
estutuko da. Zelaian bananduak, mota bereko beste harkaitz batzuk ardi nagien itxura hartuko dute. 
 Juliak errekako harrien gainetik gurutzatuko du eta kalean  etxerako   bidea   seinalatuko   
duten bi zutoin gorrirantz jarraituko du. Hiru metrotako zutoin zirkularrak beira   prentsatutako 
kuboak izango dute oinarri. Eskuinekoaren kanpoaldeko aurpegiko angeluan,  esne koloreari 
gainjarrita, bi  ilara bertikaletan ordenatutako hamar puntu  beltz  nabarmenduko dira. Puntuak 
sakatuz gakoa  osatuko du  eta  beirazko  hormaren   lauki   bat  bereizi egingo da eta 
behealderantz irekiko da mahaitxo bat osatuz. 
 Zabaldutako baoan altzairuzko kutxa bat egongo da, aurreko aldean beira likidozko 
pantailatxoa izango duena. Bertan agertuko diren datuak begiratuko ditu. "Ondo, eskatutako guztia 
kutxan dago.” Ernaltzea ospatzeko eskatutako jaki ezohizkoak garaiz ititsi izango zaizkio.  

Ez du Banaketa Sistemak huts egingo. Eskaera bereziak aparte, etxe bakoitzeko bazkari 
programa jarraituz automatikoki hornituko ditu. Goizero kalearen gainetik "hodeia" pasatuko da. 
Kontra-grabitateko eremu-poltsa batean sartuak, kale guztiko kutxak  multzo dantzarian iritsiko 
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dira hegaka, kaletik ibiliko den robotak  gidatuak. Etxeko atarira  iristean, robotak ahoan  daraman 
pipan putz egiten soinu berezia  atereaz, dagokion kutxa jaitsarazi eta oinarriaren barruan sartuko 
du. Haurrek 50 metro gorago doan hodei disdiratsua   pipaz  gidatuko duenari Olentzero deituko 
diote.. 
 Juliak oinarriko atea itxiko du, etxeko robotada kutxa hartzera.  Julia ezkerreko  zutoinera 
joango da eta atea irekiko du.  Han garraiatzeko gailuak  gordeko dituzte. Bizikleta hartuko du. 
 Bilduta  egongo denez 50zm zabalera eta 40zm altuerako zilindroz  osatutako  eskultura   
abstraktuaren  itxura  izango du. Lehendabizi eserleku eta eskulekuen  zilindroak askatuko ditu, 
batzen dituzten hariak  zilindro barruko  gordelekutik atereaz. Ondoren eskulekua eta aurreko  
ardatzeko zilindroa lotzen dituztenekin gauza  bera egingo du. Bere neurriei egokitutako luzerara 
doituko ditu eta  eskulekuko grabitate-eremuaren sorgailua piztuko du. Hariek  askatutako energia 
jasoko dute, atomoen alderatzeak trakzionatuko ditu eta  tenkatu egingo dira, hodi sendarren 
erresistentzia hartu dute. Leheh srgailuaren piztearen eraginez  aurreko ardatzeko sorgailua piztuko 
da ere, bere inguruan eremu lau  eta   zirkularra   sortu eta  bizikletako  aurreko "gurpila" osatuko 
du. Juliak  lurrean  pausatuko du  eta eserlekuari  eutsiz  pedalierreko zilindroa askatuko du  bere 
harietatik  zintzilik  utziz. Hauei ere energia emango die. Pedalierreko erdiko partetik atzeko ardatza 
askatuko du eta atzeko gurpila sorraraziko du, bukatzeko  eserlekuko eremua piztuko du. 
 Motxila  ondo  finkatuz   bizikletan   eseri eta agorarantz  abiatuko  da.  Pedalei gora eta 
behera  eraginez, pedalierreko atzealdean  eremu aldaketa  erritmikoa sortaraziko du, atzeko  
"gurpila" biraraziz.  Ez  da indarrik  egin  beharko, erritmoak abiadura markatuko du. Ibilgailua 
erosoa izango da, Juliak aurrean izango duen bidea atsegina. 
 
 
 
 —  Orbital eremuen detektagailua  ez da  inolaz ere kaltegarria. Ez du erradiaziorik igortzen. 
Ingurugiroko erradiazioak gorputzeko molekulen gain daukan eragina erabiltzen du ikusi nahi 
dugunaren irudia osatzeko.  
 Ginekologoak bere esplikazioa etengo du agindu mahaia maneiatzeko. Julia etzanda 
egongo da gora begira. Armadura itxurako gailuak  sabela estaliko dio. Zatiki  soltez  eratua 
medikuaren aginduetara bere gorputzeko formetara  egokituko da. 
—   Oskolak  gerrialdeko mugimenduak eragotziko dizkizu, makinari erraztasunen bat eman 
beharko diogu. 
 Agindu mahaia Julia etzanda egongo den ohearen hegi batetik  irtengo da eta haren 
aurrean, eserleku anatomiko batean  eserita, medikua konfiantzaz ariko da. 
 —  Hau erabiltzeko sekretu bakarra behar dugun eskala doitzea  eta ikusi nahi dugunaren 
eremua isolatzea besterik ez da. 
 Medikuak gorputza atzera botako du eta eserlekua eta agindu mahaia harekin biratuko dira 
ere, gora begira  gelditzean eskura manten daitezen. 
 Juliaren  gaineko espazioan irudiak eratzen hasiko dira. Pilotatxo bat agertuko da. 
—  Hor  dago ernaldutako obulua zatitzen  hasia  dela. Esan  duzunez bi egunetakoa da. Zatiketak 
erritmo ona darama. Baina  guri interesatzen zaizkigunak geneak dira. 
 Irudiak  kaleidoskopikoak bilakatuko dira eta azkenean kate  espiral  baten  itxuraz 
gorpuztuko dira. Medikuak katea korrituko du, eta ondoren handituko du, geneak isolatu eta 
aztertuko ditu; zenbaitetan irudiak  bira araziz, noizbehinka "kopia" hitza ahoskatuz. Kode 
genetikoa  behatuko du   Juliaren  aurrean dantzan ari den  bitartean. Zenbaitetan ulertuko  ez  
duen xehetasunen  bat  komentatuko dio, baina ez dio haurraren ezaugarririk emango. "Medikuei   
betidanik   gustatu   zaie  misterioaren zeremonia”. Bukatzeko,    berrogeita sei kromosomak   
nukleo  batean elkartuak agertuko dira. 
 —  Herentziaren  osagarriak nagusiki geneetan daude, baina baita ere haien arteko 
erlazioetan. Gizakien funtzio gorenak gene askoen erlazio konplexuen eraginak direla badakigu, 
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baina   hauen ezagutza azalekoa da oraindik. Kasu askotan, zeintzuk diren inplikatutako  geneak, 
baina ez nola gauzatzen den haien arteko interakzioa. Zientziak  ez digu askoz gehiago argitzen. 
 — Eta noiz argituko dizue? 
 —  Auskalo! Azken denbora hauetan ez da aurrerapenik nabaritzen. Egia esan, inbestigazio 
eremu hau nahiko  motel dabil. Ikusten duzun teknologia guzti hau  bidaia-aurreko zientzian 
oinarritzen da batik bat. Hobetuta  dago, noski,  baina bere estrukturan ez da aldaketa nabarmenik 
egin. Makina hau 500 urteko dinosauro famili baten  azken oinordekoa  da.—  Irribarre  egingo du, 
esku batez  agindu  mahia leunki  kolpatuz,—  Baina  ez kezkatu, bere  lana  bikain betetzen du. 
 — Eta zer konklusioak atera dituzu? 
 — Haurra nola izango den esatea nahi duzu? 
 — Ezkertuko nizuke. 
 —  Ba... Hasteko emea da, beltzarana,  begi berdeak izango  ditu. Aurpegiaren   egituran 
aitaren herentzia bortitzagoa izan da, bere antza izango  du, nahiz  begiak zureak  izan. Gorputza 
liraina,  zurearen  ondorio, bere bikaintasuna  eduki dadin espero dezagun. Eskuak meheak eta 
oinak luze xamarrak, zangoak bezala. Altuera  normala,  2 metrokoa.    Funtzio  baskularra, sekrezio 
endokrinoak, metabolizatzea, dena  zuzen.  Osasuntsua izango da,  ez  du inongo  gaixotasunari  
tendentziarik  izango. Hala  balitz  ere, berehala  konponduko genioke. Normalean jadanik ez da 
akats genetikokin  sortutako haurrik. Hain beste denboraz  aritu gara gene okerrak zuzentzen, 
espeziearen  genotipoa gaixotasunez purgatu dugula. 
 —  Eta ez da eragin okerrik gertatu? Genen manipulazioak ez du gure funtzio gorenetan 
ustegabeko eraginik izan?. 
 —  Fisikoki ez da bilakaera txarrik atzeman eta adimenari dagokionez, ez dirudi aldaketak, 
egon baldin badira, txarrerako  izan  direnik.  Daukagun bizimoduan  pentsa  ezazu, giro baketsuan  
bizi  gara,  500 urtetan  ez  dugu  krimenik   izan,  istilu  sozial  eta arrazakoak  XXI  mendearekin 
batera amaitu ziren.  Baikorrak izan  gaitezke, genotipoaren garbitzeak ez du eragin txarrik gure 
espirituarengan. 
 Julia  harro sentituko da, umearen akats-gabetasuna bere meritua  izango bailitzan. Bihotzak 
ohore guztia bereganatu nahi izango du, umearen gozatzea berari bakarrik  balegokio bezala.  
Sentipen  ezezagunak  izango dira, bere espirituan  umeak eremu   berriak   zabaltzen bere 
sentimenduen  ihes bilatzailea  eragingo bailuen. 
 — Zer edo zer aldatu nahi duzu? 
 —  Ez,  ez  dut  nahi.—  Ez  du umearengan  inongo aurreikuspenik izango,    bere izaera 
propioa gara dezan nahi izango du bakarrik. Fisikoki izango dena ez du  baldintzatuko,  herentziak  
agindutakoaren gain, nahikoa  Juliarekiko  lotura sakona eduki dezan. Hortik aurrera askatasuna 
soilik loturaren indartzeko.  

Haurrak berarengan eragin  handiagoa izango  duela  sentituko du, arima xurgatuko  diola, 
bizitza  haren  inguruan moldaraziko diola, espiritua erdibituko zaiola  eta beste  kabi  berrira  ihes   
egingo   diola,  eta  hala  ere, sendotuko dela, aberastuko dela,  biderkatuko dela… 
 —  Orduan hemen bukatu dugu.  Jantzi eta bulegora pasako gara berriro. 
 
 
 
 Julia  bulegora  sartzean  sendagilearen begirada bere  bularretatik  zintzilik  geldituko da. 
Maila  beltza jantzita  izango du, orkatila   eta  eskumuturretatik  leporaino gorputzaren  formei 
atxikituko zaiona. Gainetik xingola berdea  eramango du,   biribilkatzen   eta   zabaltzen  anatomia 
estaltzeko  ala azpimarratzeko jolasean, gorputza  inguratuko diona.  Buru  bat izterrean lotuta 
izango du, bestea  sorbaldatik pasaz  kontrako  besoa bilduz eskumuturrean lotuta edukiko du. 
Mugitzean  oihal soltearen eta maila estuaren  mugimendu ezberdinek  gorputzeko malgutasuna 
areagotuko diote. 
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 Esertzean sendagilearen  begirada  altuera  berean mantenduko da Juliaren begiekin 
aurkituko delarik. 
 —  Zeu  izango zara ernaldiaren arduraduna? 
 — Bai,  aita ere izango da, baina  ni  bereziki. 
 —   Eta nola pentsatu duzue egitea,  etxean eraman  ala hemen? 
 —  Beno... Ez dut erabaki, nahiago nuke etxean, baina gestazioaren kontrolaz ez dakit ezer. 
 —  Hori beti gertatzen da, baina guk erakutsiko genizueke jakin  behar  duzuen  guztia. Ez 
duzu orain erabaki behar, prozedura guztia esplikatuko dizut eta hausnartzeko  astia izango  duzu. 
Gainera orain  zortea  duzu,  gauzak  askoz zuzenago  ezagutzeko  aukera izango duzulako. Sei 
haurdun ditugu  momentu honetan ospitalean, guztiz ezohizkoa dena, normalean bat edo batez 
dugulako. Baina Elkartze-Uneek  jaiotzen kopurua biderkatzen dute beti, gizadian gertatu  behar 
den zatiketak berez konpentsazioa sortaraziko bailuen. Sentimentalki  uler daiteke erlazio askoen  
etena aurreikusten   delako,   lagun   arteko   loturak  zalantzan gelditzen  dira  eta  horregatik  
zuzenagoak  sortu  beharra sentitzen da. Nolanahi,  gauza  da normalean hemen bat edo  bi  
haurdun gainbegiratzen  ditugula eta orain hamar ditugula, zazpi emakume eta  hiru  gizon,  eta 
horietatik seik gestazioa hemen egiten dutela. Horrek  gestazioa  zuzenean ezagutzeko aukera  
emango  dizu, etapa  ezberdinetan  gainera. Bidaian  horrelakorik  ikustea zaila  da,  gehienetan 
haurra izan nahi  duenak  atxikimendu estua  diolako  eta  etxean  gestatu  nahi  duelako. Ikusi nahi 
dituzu? 
 Juliak  nahi izango du eta sendagileari jarraituz lorategira aterako da. Bidezidor  batetik,  
landare  artean  erdi ezkutuan egongo diren etxoletara  hurbilduko dira. Hamar egongo dira 
plazatxo  baten  inguruan, haien atzealdean hegoaldeko sabana izango delarik. 
 Sendagilea  eskuineko ate batera hurbilduko da eta  txirrina sakatuko du. Bozgailutik 
emakume-ahots batek erantzungo dio. —Aurrera,  Agirre doktorea, umekia musikaz laguntzen ari 
naiz. 
 —  Alazne  entzun, Julia haurdun berriarekin natorkizu haurdunaldiaren ezagutza  hasteko,   
eragozpenik   ba  al duzu? 
 —  Ez,  ez,  sartu barrura, gaurko  musika  programazioa bukatzen ari naiz eta gero 
konstanteen egoera aztertuko dut. Berak benetako saltsa hasieratik ikusi ahal izango du. 
 Sendagileak  atea bultzatuko du eta apartamentu txikian sartuko dira. Gela nagusia zabala 
izango da, atez aurreko horma  beira handi  batek  osatua, zeinaren atzean  lautada  osoa ikusiko 
da, haizearen gidapean mugitzen ariko diren zebrak barne. Ezkerrera egongo den atera  hurbilduko 
dira.  
 Atearen osteko gela itzalean egongo da,  beira ilunezko trenkada baten atzean  emakumea 
egongo da — Alazne— esango dio  medikuak ahopeka. Juliak aurpegia beirara hurbilduko du,  
medikuak   bere   espresioa   aztertzen  duen bitartean. Alazneren aurpegia ikus ahal izango du 
soilik, erabiltzen  ariko den kontrol  mahaiaren argi zurbilari esker. Begiak iluntasunera ohitu ahala, 
beste argitasun gorrixka baten eragina atzematen hasiko da. 
 Alazneren  aurrean  gailu konplexu bat egongo da. Beheko parte  kubikoak  gaineko  puxika  
antzekoari  taupada geldo  eta  bortitza eragiten ariko zaio. Puxika gardena izango da, likidoz  
betea, murgildutako zerbait atzemango du Juliak, poliki  biraka,  arrosa eta  zeharrargitsua, zain  
meheaz sendotutako bizi puska saiatua, fetua. 
 Julia hunkituko da sortu berria ikustean. Txikia, ezerezetik  aterea,  baina ingurko bizi olde 
geldiezinetik beharko duena bereganatzeko haina. Olde  haren hondar ale ñimiñoa izango da, 
baina korrontearen partea izateagatik  indar    ikaragarrizkoa, planetak birmoldatzeko  haina, 
unibertsoaren  erortze  mugagabea geldiarazteko gai. 
 —  Umetoki bionikoa fetuaren zaintzaile nekaezina da. Uneoro  baldintza  egokienak  izan   
ditzan arduratzen da. Elikadura, tenperatura, argitasuna eta eragin elektromagnetikoa eten  gabe 
kontrolatzen  ditu, fetuaren hazkuntza bizkorrena eta orekatuena, izan dadin. Metabolizatzearen 
azterketaz immunizazio sekuentziak egokitzen ditu, garapen jarraibideakestimulatzen ditu. 
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 Hazkuntza  fisikoari dagokionez bera denaz  arduratzen da, haurdunak gainbegiratu besterik 
ez du egin behar. Haurdunaren   lan   nagusia   eragingarri  sentsorialen berezitasunez arduratzea 
da. Guk oinarrizko  eragingarriak zeintzuk  diren  erakusten  dizuegu,  baina hortik aurrera zuen  
esku  dago gainontzekoak aukeratzea. Umearen lehenengo hezkuntza osatzen  dute eta 
afektibitate aldetik oso garrantzitsuak dira. 
 Hasteko fetua noren  emari energetikoak inguratu  behar duen  erabaki  behar  duzue,   hori   
delako  haurra  eta ingurukoen arteko lehenengo harremana, haienganako lokarriak sortuko  
dituena, sozializaziorako lehenengo  urratsa. Noren aura  eta  zein momentutakoa, aldakorra baita. 
Ezberdinak konbinatzeko aukera dago. Aldaketen  sekuentziak  prestatu ditzakezue  ere. Ez da zaila, 
denetarako laguntza  eta orientabideak izango dituzue. 
 Ondoren beste eragingarriak moldatzea izango duzue, bibrazioak, taupadak, argitasuna, 
ahotsak, musikak,  fereka   zuzenak... Dena zeuen  uste eta  sentsibilitatearen arabera. Zuen ardura 
izango  da  eta hartutako jarrerak fetuarekiko lotura  maila markatuko  du. Orain inoiz baino 
gertuago izango duzue umea, inoiz baino batuagoa haren izaera eta zuena. 
 
 
 
 Julia   bizikleta   eskuan   eramanez joango da  ospitalatik plazara. Hausnartzeko denbora 
nahiko du. 
 Jaio gabeek  amatasuna esnatuko diote. Lehendik  izango du umea edukitzeko nahia, baina 
bere  arteko zerbait izango da, bere espirituaren eta  irudikatutako beste  izaera  baten  arteko  
sortu  gura  izan duen  erlazioaren ametsa. Baina jadanik bere umea gorpuztuta ikusi ahal izango 
du, laztantasun guztia  iratzarri dioten haien  parekoa. Juliaren baitan sentimendu kabi bat 
prestatzen ariko da, babestuko  duen umeari jadanik atxikia, kabi bizia umearen beharraz, umearen 
beharren asetzeko. Lehenbailehen, gertuen eduki nahiko du. Etxean, ez inongo  ospitale  arrotzean. 
Bere munduko  erdigune  berean, unibertsoaren  eguzki  bakarra,   emaile   eta  erakargarri, eguzki 
eta zulo beltza,   jainko ahalgabea. 
 Zein ziurtasuna  emango lioke ospitaleak bere  bizitza hankaz gora  jartzeko zorian 
legokeenean? Nork egingo lioke gidarena abiatu beharreko barne bidaian? Ez, etxean  edukiko  
luke   eta  pixkanaka  bere  mundua iragaziko lioke. Umea  ziur  egongo  litzateke  umetoki 
bionikoaren  babesean, eta   zerbait   okertuko balitz ospitalearekin  konektatutako alarmak  
beharrezko  laguntza helaraziko  lioke. 
 Sentituko duen erabakitasunak ospitaleko  haurdunen ziurtasun falta harrigarriagoa egingo 
dio. Haurra  eduki  nahi izanda ere ez dute haien burua hura zaintzeko gai ikusten, ospitalaren 
laguntza zuzena nahi izango dute,  erantzukizuna  handiegia irudituko zaie. 
 Julia zuhaitzen arteko pasealekutik agorara iritsiko da.  Bizitasuna  nabarituko du plazan.  
Bizikleta arrastaka  eramanez foroko itzala utziko du, plazako  beste hegian egongo den estoara 
igarotzeko. 
 Eremuan  banandurik  hiru ekintza-talde beraien  lanak aurkezten ariko dira. Bi  ohizkoak 
izango dira, ez du bestea  ezagutuko. Honek, berritasunagatik agian, ikusle  kopuru nagusiena  
bilduko du, kanala kulturalaren bidezko jarraitzaileak  kontutan  izan  gabe noski, hauek 
liratekeelako ikusleen gehiengoa,  arrakastaren benetako neurria. Agoran  ez da inoiz jendetza 
handirik bilduko,  bertaratutako gehienak kultura-mundukoak  izango dira,  artistak  eta artisauak,  
zerbait  erakusteko  edo aurkezteko  joanak,  edo besterik gabe, atsegin hutsez,  giroan murgiltzeko 
nahiaz hurbilduak. Horien gain,  beste  talde txikia, aldi  hartan  Julia barne,  eskulan  bereziren  bat  
aurkitzeko  joanak,  estoan talde nagusia osatuko duten robotekin  nahastuko direnak, hauek 
etxetik  aurrez ikusitakoa bilatzera bidaliak. 
 Juliak  postre berezia nahi izango du ernaldia ospatzeko egin behar duen  bazkaria   
burutzeko.   Estoan sartzean, Argiaren ohiko lekua begiratuko du, haren tarta  gozoak gustokoak 
izango dituelako,  baina ez da egongo. Bere  ordez eremu moldatzaile  bat egongo da hostoak eta 
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kolorezko konfetiak eremu grabitatorioko generadoreez eratutako korronte espazialetan botaz.  
Paperak  aire zurrunbilo batean murgilduko dira  eta eremuko  indar  ezberdinek eragindako 
fluxuak jarraituz,  airean eredu aldakorrak  osatuko dituzte minutu batez. Azkenean ilara estua  
osatuz, espazioan bira oso bat emango dute ontzi baten barruan bukatu aurretik.  Eremularien 
konposizioak umeentzat oso erakargarriak izango dira, bere alabari ere ziurrenik liluratu egingo 
liokete ere. 
 Beste aldetara begiratuz ez du Argia ikusiko. Ehun metro luze eta hamabost metro zabalera 
edukiko dituen aterpean, jende asko egongo da une horretan,  ehun pertsona inguru,  egun berezia  
ez  izateko, jendetza. Julia, estoaren erdialdean  egonik, eskuinera  hartuko du, lasaitasunez 
postuetan erakutsitakoa ongi ikusteko. 
 Merkatua ondo hornituta egongo da, irudigileak, jostunak, jantzigileak, altzari-
diseinatzaileak, zapatariak, sukaldariak…  denak haien  lanak  ezagutarazi nahian, ikusleen onarpena 
irabazteko ahaleginetan. 
 Juliak  denak  ezagutuko ditu  bere  bertso-kuboekin etorri izango den denboretatik. 
 —  E!  Julia! Ikusi nahi duzu diseinatu  dudan  azken lanpara? 
 —  Beno Jonan,  badakizu  zure altzariak  miresten ditudala,  baina beste Argia bilatzen ari 
naiz— Esango dio postu  ondotik Jonan  begiratu   gabe  igarotzean—  baina diseinatu sehaska 
eder bat eta hitz egiten hasiko gara. 
 — Julia!... Haurdun zaude!? 
 Julia  irribarrez aurrera jarraituko du.  Berehala  bere bizkarrean  urrats azkarrak nabarituko 
ditu. Barrez biratzen hasia izango da Jonan besarkatzeko oldartuko zaionean. 
 —  A!   Beti   sorginkerietan   zabiltza, maltzur  hori. Zorionak!—  Besoak  buruaren gainetik 
astinduz oihuka  hasiko da — Entzun! lagunak entzun! Julia haurdun dago! 
 Postuetako  gehienek ez dute esandakoa ulertuko, baina hala  ere merkatuko garaitze oihua 
trumoia bezala barreiatuko da estoaren barrena ezohizkoak ikaratuz —IAIA-III-A 
 — Horiek dira lagunak! Nola agurtzen dute zure umea! 
 — Nik ez dut umerik izan behar nuenik esan. 
 Jonan   oraindik   besoak   altxatuak   eta  ingurura begira dela aztoratu egingo da. Ziztu 
bizian  besoak jaitsiz  bularrean  estu  gurutzatuz   ezkutatuko  ditu.  —baina  zer  diozu?—  Juliaren 
begirada  ikustean  aurpegia berriro argituko zaio — Aizu! ez niri adarrik jo! 
 Juliak  besarkatuko du —  Bai  haurdun  nago, Jonan, neska  eder  batez.  Begira, aurre-
irudia egin didate— Txartel magnetikoa aterako du. Ertzak estutuz hiru dimentsioko irudia eratuko 
da. 
 — Benetan polita dela— Jonani ahotsa iheska aterako zaio bere begiak emakumearen 
irudian  galtzen zaizkiola. 
 — Aurre-irudia da, Jonan, eta 15 urtez itxoin beharko zenuke.— Azaleko  tonu   
zirikatzailearen   azpitik  Julia harrotuko da bestearen mirespenaz. 
 —  Ama  bezalakoa balitz pena mereziko luke, Julia— Jonanek irribarrea berreskuratuko du. 
 — Zuk orain sehaska horretan pentsatu behar duzu eta ez geroagokoetan.— 
 — Zure aginduetara! Ziur izan inoiz egin den sehaskarik politena izango dela.— 
 Juliak  txartela  gorde  egingo du, Jonan  begiak  eskuen mugimendua  jarraituko dute. 
Zerbait  eskatu behar diola irudituko zaio, baina ahoa zabalduko duen arren, ez du soinurik aterako. 
 — Argia bilatzen ari naiz. Ikusi al duzu? 
 —  Ez, ez dut ikusi, baina postre ona bilatzen ari bazara  ilararen  buruan  beste sukaldari  
batzuekin  Aparizio ikusi dut. 
 —  Um!  Esne  frijitua marrubi  saltsarekin...  Ez  da aukera txarra,  joango natzaio. 
 —  Beno, nik ez dizut lagunduko, nahiago dut  postuan egon.  Nire  bezeroen   aurpegia   
ikustea  gustatzen  zait. Zerbait  eramaten dutenean ez banago ez dakit zein onespena izan  du,  
edo   zer edo zer   egokiagoa  diseinatu  niezaiekeen. Zorionak berriro. 
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 — Gero arte , Jonan.— Honek Juliaren sorbaldatik besoa pasatuz maitekiro estutuko du une 
batez. 
 —  Bidaliko dizut txartelaren kopia bat— Jonanek  ez du ezer erantzungo baina zabalduko 
zaion irribarreak, handia izanik ere, ez du masailen gorritasuna ezkutatzerik izango. 
 Julia ilararen bururantz joango da. Aparizio ikusiko du inguruko postukoekin solasean. Argia 
haien artean egongo da. 
 — Ez al duzu posturik jarri, Argia? 
 —  Ez maitea, oporrak hartu ditut.  Erabakiari  buruz hausnartu  nahi nuen, baina ikusten 
nauzu, lehenengo astea eta  dagoeneko ez dut etortzeko tentaldia  garaitu,  bisitari bezala bada ere. 
 —  Argiak  nahi  duena zera da: bere  gozogile  ospea lapurtzen diogun jakitea.—  Hori   
izango da lehen ziria, berehala sortuko da sukaldarien arteko norgehiagoka dibertigarria. 
 —  Zuk  niri  ospea lapurtu?   Bai  zera!   errezetak lapurtzen ez badizkidazu jai daukazu! 
 — Zure errezetak hasiberrientzako edozein errezeta-liburuan aurkitu daitezke— Beste bat 
sartu egingo da. 
 —  Baliteke, bekaizti hori, baina nire ukitua ez  baduzu… 
 — Beldur naiz zure ukitua gehiegizkoa ote den. 
 —  Jakin  beharko genuke ukituak gozoei  zein  zapore gehitzen die. 
 —  Barkatu jaun-andreok baina ez da  komeni  etxeko trapu  zikinak  kanpotarren aurrean 
astintzea— sartuko da Julia, horrelako  eztabaida   luza daitekeela jakinez, eta hartan bazkaria  
berak egin  nahi duenez, etxera goiz joan nahi duelarik. 
 — Trapu zikinak balira hobe genuke. 
 —  Aizu!  Kirten  hori, eguzkia ikusi eta  beltza  dela esango  zenuke. Nire eskuak zuk 
ekartzen duzun esnea  bezain beste garbitzen ditut! 
 — Nik ez diot esneari ezer gehitzen. 
 —  Baliteke, baina orduan behiak igerilekuaren  barruan eraisten dituzu. 
 Bosten     arteko    tirabirak     txera   norgehiagoka izango dira, ikuskizun  erakargarria,  
jendea   bilduaraziko duena. Giroa  berotu ahala listoia gero eta gorago jarriko da eta    azkenean 
bertsoak   kantatzen   buka lezakete. Horrelakoetan  zerbaiten bila etorritako bezeroak  pazientzia 
eduki beharko du edo artisauarekin ohiko solasa ahaztu eta bere kabuz bilatutakoa  hartu  eta alde 
egin. 
 Juliak  giroa  ikusita azken hau egitea  erabakiko du. Sukaldarien  zirkulua inguratuz 
Aparizioren  esne  frijituak bilatzen hasiko da. Zenbait estalki altxa eta gero  saltsa  arrosan  
murgildurik  aurkituko ditu.  Beharko duena  hartuz  tartera  batean sartuko du eta  alde  egitera 
doala Aparizio maniobraz ohartuko da. 
 —  Aja!  Zuri gure gorabeherak bost axola zaizkizu, berekoi hori, zu zuzenean zure apetak 
betetzera. 
 Han ez da inor libratuko. 
 —  Beno  nik zure esne frijituak hartu nahi  nituen.— Joko    arriskugarria   Aparizio   
bereganatzeko,  albo-eraginak izan litzakeelako. 
 — Esne frijituak besterik begiratu gabe? Hori da beste guztientzako mesprezua! 
 —  Bai,  errutina itotzen zaitu, txikia,  nire  opilak frogatu beharko zenituzke. 
 —  Opilak?   Bai,  lapak   deitu   beharko  zenituzke ahosabaian itsatsirik gelditzen diren 
moduagatik. 
 —  Ez elkar trabatu berriro, lagunak, hori dela  bihurri honen  jokoa  eta.  Nik uste, berari 
eskatu  behar  dizkiogu kontuak. 
 — Bai, ihesa ez da ganorako jokaera. 
 —  Sukaldari-batza  honen  oniritzia  berreskuratzeko zer edo zer preziatua eman beharko 
diguzula uste dut. 
 —  Ados  bertso batzuekin?— Argiak  besteen  onespena bilatuko du buruaz. 
 — Bai, baina berriak izan daitezela. 
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 — Ados! Hori izango da prezioa. 
 —  Baina  kobratzea  ez  da  zilegi.  Negrero  batzuk zarete. 
 —  Ez  txikito,  ez gara postrea kobratzen  ari,  zure portaera okerraren penitentzia jartzen 
baizik. 
 Bertsoak nahi izango dituzte, ez dute etsiko. 
 — Saiatuko naiz. 
 Begiak  itxiko ditu   gogoa biltzeko. Azaleko ideiak uxatzen saiatuko da  sentimenduen hari 
bat atzemateko. Baina hitzak iradokitze  arrotz  batek  ekarriak aterako zaizkio,  aho barrunbean 
hitzaldi galdu batek oihartzuna aurkituko bailuen. 
 — Oroitza baino ederragoa, 
 bere maitasunagatik nire mundua 
 izarren artetik amildu zen. 
 Eta hemen narrastiaren urdailetik 
 maitatzea zaila bada ere, 
 masta zorrotzeko belaontzia izango da, 
 lokatz kirastuotan nabigatzen lehena, 
 menpeko gaituen larru lehorra  urratuko duena, 
 eta ihes egingo duen bela, 
 herdoilaren beztidura izateko 
 eta itxaropenaren kometa. 
 Julia  larrituko da, zer esan nahiko du hark? Bihozkada gaizto bat sentituko du. Bertsoen   
atzean  heriotza ezkutatu dela sumatuko du. 
 Argia, Juliari adi begiratze lagunaren begi  izutuez, zurbildutako azalaz ohartuko da.  
Bizitasunak   masailetik behera ihes egiten diola ikusiko du,   gorputzari   eusteko   gaitasuna   
galdurik  lurrera bueltatuko balitz bezala. 
 —  Julia!— Garrasi egingo du, laguna heltzeko  jauzi egitearekin bat. Beste sukaldariek aulki 
batean esertzen  lagunduko diote. 
 Pixkanaka Julia bere onera etorriko da, baina haren begiek ez dute  poztasuna  
berreskuratuko.  Begirada hutsean  galduta izango du. 
 —  Zer  gertatu   zaizu?—   Argiak   Juliaren  eskuak estutuko ditu.  Honek begiratuko dio 
eta  lasaitasun  pixka bat lortuko du. 
 — Bertsoak herio-aurreustea zirela sentitu dut. 
 — Baina esperantzako bertsoak ziren! 
 —  Ez dakit… Ez dut inoiz poema baten iradokitze hain trinkoa izan, inoiz ez dit poema bat 
egiteak  honela astindu.   Heriotza  zekarren, Argia. 
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5 KAPITULUA 
 
 
 
 Hurbiltzean, banbuko basotxoak etxea  eta lorategia ezkutatuko ditu.  Basoa inguratuta, 
beira eta altzairuzko etxea baratutako  txalupa baten antzara  agertuko da.  Lorategiko malda 
mailakatuta egongo da. Azken maila laua izango da,  ordoki zirkular barea, hodeiertz  gertukoa, 
etxea  kaleko bistatik  babestuko duena. Hans albo batetik iritsia izango da  eta kaleko sarrerako 
ezutoin  gorritarainoko belardia menperatuko du. 
 Zabalkuntzako etxe guztiek antzeko ezarpena  izango dute. Lurraldean  bananduak, 
arkitektura anitzetako dorretxeak izango dira, inguru ezberdinekin baina funtsean antzekoak, 
bakartiak, irekiak eta gordeak.. 
 Hans  lau  ezberdinetan bizi izana  izango da  gurasoena utzi ondoren. Behin bakarrik  
eskatua izango du zozketa berria,  suertatutako  etxebizitza leiho  estu  eta  horma lodiko  
jauregitxo  neoklasikoa  izatean.  Lehenengo begiradatik  zantar egingo zaio, argitasun eskasekoa 
eta bere baitan bildua.  Zorionez,  tokatutako etxearekin ados egongo ez direnentzat, etxe hutsen 
kopurua nahikoa izango da zozketa hirutan ere berregin ahal izateko. 
 Soilik Zabalkuntzako  lehenengo etapan egongo dira zailtasunak etxeen  esleipen librerako. 
Etapa gehiegi luzatuko da eta populazioa aurreikusi baino gehiago haziko da.   Zorionez,   bidaia  
galaxian barneratu ahala  elkartze-uneak  hurbiltzen  joango dra  eta populazioren gorakadek ez 
dituzte erosotasunaren mugak gaindituko. 
 Hansek  ez  du  hurrengo zozketan parte hartzeko asmorik, erabakia hartu du. Zazpi  urte 
faltako  dira hogei urtetan behin egingo den zozketa izateko, eta urtebetean  planetako 
etxebizitzen esleipena egingo denez, sei hilabete geroago bertan bizi ahal izatea espero du. 
 — Kaixo langile! 
 Hansen  ezkerrera,  lorategiko aulki metalikoa  zuhaitz baten  enborrean bermatuta, Mike, 
garagardo  txarroa eskuan, biaoan egongo da. 
 Hans izango da   langilea.   Mikek, bere ezagun  gehienek bezala,  ez  du erantzukizun 
finkorik izango,   miniaturen  bilduma izan ezik. Lagunen artean Hans izango da sozialki eraginkorra 
eta erregularki  okupatzen duen  lana   edukiko duen bakarra.  Karrera estudiatu  eta burutu izana 
eta gai zail batean ahalegin intelektual iraunkorra mantentzea, haientzat  bere  izaeraren 
nabarmenkeriaren zeinu bat gehiago izango da. 
 — Ez al dago festarik? 
 —  Bai  hor barruan daude — Txarroaz  etxea  seinalatuko du—  Baina nahiago dut hemen 
egotea betiko leloa  entzutea baino. Sentiberatasunaren gorentze memelo  horrek gogaitzen nau. 
 Hansek  hori  ulertuko du,  baina  ez du Mikengan  horrelako burutapenik  itxarongo. 
 —  Bai,  sentipenak eragingarri  garrantzitsuak  dira, baina  Erabakia bezalako hautu 
funtsezkoa egitekotan ez genuke Basati Onaren lez jokatu behar. 
 —  Denborak ez zaizula aldatzen ikusten ari naiz. Zure esaera  xelebreekin jarraitzen duzu. 
Igarlea deitzen  dizute oraindik?—  Barre egingo du eta burua astindu,  garagardoa ahora  
eramango du.   Poliki  edango du,  begirada  Hansen  oinen aurreko belarrean galdua— Haiek garai 
hobeak ziren! 
 — Hauek txarrak al dira? 
 —  Beno!  matraka   horregatik   ez   balitz!—  Etxea seinalatuko du. 
— Noiztik ez dituzu festak atsegin? 
 —  Festak?  Hauek  ez  dira  festak,  Erabakiaren  gai horrekin  ez  dute gatz ezta piperrik; 
adiskidetasun  eta maitasun  unibertsalaren  xerka  ariko liratekeen  down  sindromez jotako  mojen  
bilera ekumenikoak dirudite.  Ezin  al  dute haien  erabakia  etxean   ebatzi ,  bizitza  soziala  
komunio aspergarria bihurtu gabe? 
 — Erabakitzea zaila da. 
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 —  Erabaki, erabaki!   Erabaki   behar   da!  Erabaki dezagun!  Uneoro aurpegiratzen dizute.  
Bakean utz  nazatela! Gustura  edonon bizi daiteke, ez zaio hain beste  garrantzia eman  behar.  
Gauza hauek pausatzen utzi behar dira, nik unea iristerakoan  zer egin jakingo dut eta bitartean ez 
dut nire bizitza  buruhauste  alferrez  saminduko. Transzendentalismo guzti  hau  fanatismo  
irentzailea   iruditzen  zait. Hobe izango  litzateke  bizitza gozatzen jarraitzea, gozamena  bera baita  
bideak eskatzen dizkizuna.  Bueltak ematen  hasteak ez  du  pena  merezi, alferrikako esfortzua  da.  
Han  goian bizitza  ezberdina izan behar al du? — Mikek txarroaz etxe gainetik  flotatuko duen 
planetako borobil erdia  seinalatuko du. 
 — Ez, ez dut uste zuretzat ezberdin izango zenik. 
 Mikek  garagardoa  edaten jarraituko du Hans  etxerantz urrundu bitartean. 
 — Zuri erabakitzea zoragarri irudituko zaizu, langile, baina  azken finean zein da aldea? 
Asmatu izanetik ez  zara  ezta metro bat hurbilago izango. 
 Bai,  arrazoia  eduki zezakeen, baina giza  ahalmena den erratzeari ez dio uko egin nahiko.  
Ez behintzat Mikek profesatutako hedonismo  burugabe moduko  baten txotxongiloa  izateko.  Bere 
onetik aterako du beti, haren neuronak zentzuen terminalen luzapena besterik ez direlako izango. 
 Barruan,  jendea   mahai   kondentsadorearen  inguruan bilduta  egongo da.  Etxeko  robota   
buffeta  eta  sukaldearen artean  mugitzen ariko da. Hansek atea irekiko du  eta  taldearen soinuko    
marea    iritsiko zaio,  grabazio   soinu, proiektatzailearen   adierazpen,   deiadar,   iruzkin  eta 
txantxez  osatutako   nahaste-borrastea.  Oroitzapen  kuboak proiektatzen ariko dira,  ez du 
besterik espero izango. 
 Atearen kontra paratuko da,   begiak  iluntasunera ohitu  bitartean.  Bere   alboraino  
labainduko den siluetak  ikaratu egingo du. Begien aurrean  robotaren aurpegia aurkituko du. 
 — Edateko zerbait nahi al duzu? pintxoren bat? 
 — Ez, ezkerrik asko. 
 Robota  sukaldera atzera egingo du, bere sarreraz ohartutako bakarra izanez antza. 
 Begiradaz lagunen  artean  Andrea  bilatuko du. Imanol  Gartziaren bularrean bermaturik  
aurkituko du, honen besoak  sorbaldaren  inguruan. Antzinako  bikote-aldia gogoratzen ala? Aldi 
hartan Hansek   Andrea haren   hamaika   besoetatik  erreskatatzea lortu ondoren  mendekua hartu 
nahiko luke? 
 Andreak  Hansengana jasoko ditu begiak. Beti bezala, begiratzen ari zaiola sentituko du. 
Haren seigarren zentzua ez bide da ahulduta egongo ondokoaren  abere-indarreko eremuaren 
eraginez.  Musu  bat  bidaliko dio  eta  Hansek  sorbalda goratuz irribarre isekari batez erantzungo 
dio. 
 Gela  erdiraino  hurbilduko da  eta  proiekzioa jarraitzeko  mahai baten ertzean  jazarriko da. 
Mahai kondentsadorearen ondoan pilatutako  kutxa   kopuruak kubo bilketa  koadrilako partaide   
guztien   artean egina dela adieraziko dio.  Maitagarritasun  operazioa abiada bizian  joango da. 
Festa  hura serioa da benetan! 
 Zenbait kubo oso zaharrak izango dira. Hainbatetan gazte  arrotzetan   bere burua 
ezagutzean   harrituko da.  Hiru dimentsioko irudiak  igaro ahala, urruntasuna galtzen joango da. 
Norma zeremonia gidariak, gaien aukeraketa erakargarria egina izango du. Irudi gehienak 
taldekoak  izango dira,  Oriaberriko  Donostia  eskolatik  etorritako  lagunartekoak,  baina   egongo 
dira  ere kubo pertsonalak eta eratutako bikotearenak,  guztien bizitzak  deskribatuko dituztenak. 
 Andreak  emandako materiala ere egongo da eta  noizbehinka lagunen  txantxen  jomuga   
izango da. Erabakiaren sei hilabetetara biderkatuko diren festa eta bileretan  ikusitako proiekziorik  
atsegin eta jostagarriena gertatuko zaio. Irudi asko aurretik  ikusiak izango ditu, baina muntaketa 
lana oso bizia izango da.  Hansek  oroigarri  haien xarmari  utziko zaio,  eta taldeko bizipenen  
nostalgian murgilduko da. 
 Proiekzioa  bukatzean, hiru ordu pasa ondoren, giroa txit alaia izango da. 
—  Hirurogei urtetan  zehar batuak mantentzea!  ez  ahal  da itzela? 
 —  Gertatu zaizkigun gauza guztiekin, eta azkenean  beti bueltatu izan gara. 
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 —  Horrela   jarraitu   ahal   izatea   polita  izango litzateke. 
 —  Eta eskolako udarotan bezala asanblada egin eta  ez banantzeko erabakia hartuko 
bagenu? 
 — Guztiok batentzat eta bat guztiontzat! 
 Hans  liluratik esnatu egingo da.  Joko hartan ez  du parte  hartu nahi izango.  Zirkulutik 
aldendu eta atzeko aterperantz labainduko da. 
 Kanpoan iluntzen ariko da eta  barruan mahai kondentsadorearen  argiak,  kanpamenduko 
sua bailitzan ingurukoen  aurpegiak argituko ditu. Mike  kadira batean  lotan  egongo da.   Haren   
zango  gurutzatuak  ekiditen kanpora  aterako da.  Ez du hotzik egingo baina   aterpeko hegalaren  
azpian  geratuko da.  Kalearen buruan,  sartzen ariko den eguzkiak  Hansen zapaten  distiren 
aurreko harlauzak gorrituko ditu. 
 Bere  eskuinera,  berariaz  kokatutako jesarlekuan  Jone ilunabarra begiratzen ari dela 
ohartuko da. 
 — Ederra da.  
 Jone, ezagutzeko bueltatuko da.  Begiratzen jarraituko du gero. 
 —  Han goian nola izan liteke hausnartzen ari nintzen. Lehen  eguzki  gatibua  zen, orain 
izar handia,  nola  izan liteke atmosfera zabaleko planeta handi batean? 
 — Agian Lurrean zen bezala. 
 —  Nork  daki Lurrean nola zen?— Hasperen egingo du — Proiekzioa amaitu al da? 
 — Bai. 
 — Eta orain Erabakia hartzeko planak egiten ari dira. 
 — Hala da. 
 Jonek  eguzkia  begiratzen jarraituko du. Begiek kliskatu egingo dute. 
 —  Ez  al zaizu hau dena tristea  iruditzen?  Batzuk urtetan  ez  dugu  elkar ikusi eta  orain  
denok  nostalgian murgildu nahi dugu; elkar bilatzen dugu babesgabeak bezala. 
 —  Daukaguna eta ez daukagunaren gaineko errepasoa da. Etorkizuna  zalantzazkoa  zaigu 
eta  erabakitzeko  oinarrien bila ari gara. 
 —  Baina  horrela?  Gure   bizitzan   hau  izango  da norberaren  baieztapenerako  benetako 
ekintza  ia  bakarra,  egiatan  konprometitzen gaituen bakarra.  Zergatik berriketa koldar honetan 
diluitu? 
 Hans bere ondoan eseriko da. 
 —  Ez  dakit.  Niri   ere  gustatuko  litzaidake  gure erabakia  hartzean  adimenak garrantzi 
nagusia  izatea, baina  askotan  gizadia  oraindik  nerabe arotik  ez  dela atera  dirudi  eta bihotzak 
gure eragingarri  nagusia  izaten jarraitzen  duela. Gure  bilakaera  pertsonala ustekabeen  emaitza  
dela  ematen du, eta ez guk  erabakitako  zerbait, bizi  garen aro honetan gure patuaren  giltza  
gehienak gure eskuetan ez baleude bezala. 
 —Bihotzak  ala  adimenak eraginda, erabakia  izaten jarraituko luke, Hans,   kezkatzen  
nauena  erabakia hartzeari dagoen beldurra da. Jendeak saihestu nahi du. 
 —  Hori  ezkorregia  da,  ez  dut  horrelakorik  uste. Jendeak  oraindik gauzak argiegi ez 
dauzka, baina horrek  ez du esan nahi bere buruari ihes egingo dionik. 
 —  Zu  arrazionalista bat zara, Hans,  eta  adimenaren bilakaerarengan  konfiantza handia 
daukazu. Baina jendea ez dago zuk  nahiko  zenukeen posizioan.  Ez da bakarrik  patuaren  giltzak 
eskuetan  edukitzea,  osagarriek  ez baitute  funtsa  sortzen, jendea,  nahiz  bitartekoak  izan,  ez  da  
arrazionaltasunaren munduko  adimen  argia.   Gehienetan  ezjakintasunaren  larritasuna sentitzen 
dugu. Nik  neuk, Hans, zer erabaki ez dakit, noraezean ari naiz — Jonek    burua    astinduko du   
irribarre   ironiko   baina malenkoniatsua ahoan.  —   Baina   dakizunez   hori  ez  da berria, nire  
hogeita hamasei  urteekin  zertan  aritu  ez  dut  oraindik asmatu.  Mundu  berrian  nire   bizitza  
beteko  zuen  zerbait aurkitu  nezakeela? Baliteke, baina beste aldetik, ez  dut uste oso ezberdina 
izango zenik,  lekua ez da nire arazoa. 
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 —  Lehen  Mikek hori esan dit ere — Hansek  etena  egingo du— baina ez zuen gauza bera 
esan nahi. 
 Jonek irribarre egingo du — Espero dut!  
 —  Ni  Planetan  geratuko naiz.  Zerbait berria  da, ezagutu behar dena.  Osorik eratu behar 
dugu. Ideia bakoitzak, asmo bakoitzak  garatzeko  lekua  izan  dezake. Planetorde berriak iritsiko 
dira, atzekoen berri  izango dugu, berriro abiatzeko aukera izango dugu... 
 —  Zuk  bidea  beti argi izan duzu,  Hans.  Arrazional Tesiaren partaidea izaten jarraitzen 
duzu? 
 — Bai. 
 — Arrazional Tesia, arimarik gabeko erlijioa. 
 Hansek  irribarre egingo du, esaera zahar eta topikoa izango da hura, aurreiritzi bat 
suposatuko duena. 
—  Nola  zen  zenuten   himno  antzeko  hura,  abesten zenuten hura? Ea gogoratzen dudan... 
 " Badago zuzenen burua koroatzen duen kalitatea, 
 ekintzan ziurtasuna eta konfiantza ematen diena. 
 Espiritu  eraginkorraren bultzada, adorearen saria." 
  
 Hans Jone hori ezagutzeaz harrituta batuko zaio. 
 —"Espiritu saindua, gizakien bidaidea, 
 kementsuen bihotzean gizaldietan berritua, 
 haien baitan hazia, bakoitzean birsortua. 
 Zalantza koldarra bazterturik, 
 banakoarekin zahartu barik, 
 etorkizunaren bidaia  argitzen die soilei . 
 
 Biak  isilik  geratuko dira ezkutatzen den eguzkiari begira.  Argia  eta itzala gainjarriko dira  
Magrittek sinatuko  lukeen   konposizio   batean. Argia  itzalean lurrunduz joango da geroxeago 
ortziko bobedan kondentsatzeko. 
 — Zoritxarrez espiritu horrek ez nau ukitu. 
 —  Hori  ez da egia. Zuk lanean aritzeko irrika  duzu, hori  da  espiritua,  beteko zaituen  lana  
aurkitzea  falta zaizu. 
 —  Baina  itxoiteko  zahartzen   hasi  naiz.  Dagoeneko lanean  aritzen zaretenek egiten 
duzuena ikusteaz  aspertuta nago  eta ez diet gauza horiei interesik ikusten. Eta barkatu, Hans, 
baina edozein makinak egingo  lukeen  gauzetan aritzen  zarete,   edo   ikerketetan   beti   gauza  
berberen ingurutan  biraka  ari  zarete.  Zuen  zilborra  zientziako edozein  eremuan  kokatu 
duzuela iruditzen zait. Horregatik diot  espiritu  horrek  ukituko banindu lilura  horretan erori ahalko 
nuela nik ere. 
—  Ez  da lilura, Jone, diozuna ezaguna  dugu,  baina sua  piztuta  eduki  behar dugu, ezagutzaren 
giderrei eutsi, ikerketan jarraitu, noizbait ikusmira berriak zabalduko dizkiguten iradokizunen  zain. 
 Ezin  dugu  etsi  gizakiaren izatea  espirituaren  emaitzetan  datzalako. Hori da  bere 
betebeharra  eta  nahia,  bere baitan  hasiera  eta  bukaera lotzen  duen  haria badagoelako, eta 
hari  horren  inguruan munduaren  ulermenaren oihala   ehuntzera bultzatuak garelako, oihal hori 
unibertsoaren   azken   gaia  izan daitekeelako.  Unibertso bera salbatuko bada, geruzaz geruza, 
puntadaz puntada, Oihalaren hegiak zabaldu behar ditugu. 
 — Hori "Bidaiaren Usoa"tik hartu duzu! 
—  Bai!  Aurreko abestia bezala.  Oihenartek  bere idatzietan    Bidaiaren    mistika sortu   zuen,  
ideiaren barreiatzean  eragin  handia  izan  zuen.  Bitxia  badirudi  ere, Arrazional Tesiaren partaidea 
izan  zen.  Tesiak Bidaia  bultzatu  nahi zuen eta Oihenarten poesiak  gogo-substratua   eman   zion, 
Tesiaren   usteak  sentimentalki  ulergarriak egin zituen. 
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 Tesia gure historian garrantzitsua  da. Horregatik naiz partaidea, eta baita  ere bere  
elkartasunagatik izan ez balitz gaztaroan  etsipenean ito nintzakeelako, beste askori gertatu zaion 
moduan. Lur  jotako asko ikusi dut suspertzeko psikiatriaren laguntza behar izan  dutena eta ilusio 
guztiak galdu dituztenak. Eta  agian erlijio  bat  osatzen  dugu, baina  nolabaiteko  lagunartea 
behar  da  gurea  bezalako   mundu  batean  berria  bilatzen saiatzeko.  Ez  al daude dagoeneko, 
aspaldidanik, gure  behar guztiak  aseak?  Ez al gara botere gabeko  gizadi  batean bizi?  Ez  al  da  
gizakia   librea?  Utopian  bizi  gara. Zertarako  Utopiaren   gaineko   helbururik?   Bidaia  berak 
zentzua galtzen duela dirudi. 
 Baina  ez  da horrela,  ezagutzak saiakera  merezi du. Beti!    
 Zoritxarrez   ikerkuntzak   ez du jende gehiegi erakartzen.  Inoiz izan den gizarte kultu eta 
berdintsuenean zibilizazio  prozesua  elite  baten  eskuetan  geratu  dela dirudi, botererik  ez duen  
elitea bada ere,  eta  —  Hansek  Mike gogoratuko du— areago oraindik, gutxietsia den elitea. 
 —  Apartak zaretela  uste  duzu  eta  agian  ameslari sinesbera  batzuk  besterik ez zarete. Ez 
zenuen ahantzi  behar ezagupenarekin  batera   gizakia   bereizten   duen  zerbait gehiago  
badagoela, —Jone altxatuko da eta izarren argitara aterako da.—  Ilunabarra,       unibertsoa,  
bihotzean  sentitzeko ahalmena.  Hori  ere  gizakien pribilejioa baita.  Eta  baliteke  ni  neu zuen 
xarmaren distiraz helburu faltsu  baten atzean  ibili  izana,  agian bizitza maite duen edonork  ez 
duela  etsipenik behar sentikortasunarekin  konformatzeko. Ez  zenuke  aukera hori mespretxatu  
behar! —Joneren  hatzak Hans akusatuko du. 
 —  Nire  erraina  bezala  hitz egin  duzu.—  Esan  eta berehala damutuko da. 
 —  Erraina?—  Hansek begietara so egiten izango du Jone, ezingo du erantzuna ekidin. 
 —  Fromista  berriro  aurkitu   dut   eta  neska  harekin jarraitzen du. Ezagutu dut ere. 
 Jonek  aurpegia iluntasunera bueltatuko du. Hansek bere burua  madarikatuko du, Jonen 
sentipen  zaharren  iratzarra bortizki astintzen  ariko zaio. Isilunea  nola  bete  ez du jakingo. 
 Jonek berriro begiratuko dio. 
 — Putaseme bat zera, Hans. 
 — Ez nizun mindu nahi. 
 —  Aurkakoa isilarazten maisua izan zera beti,oso ondo ezagutzen zaitut! 
 —  Baina gure arteko eztabaidek ez dute  horrelakorik behar!— Zalantza  etorriko zaio.—    
Agian subkontzientea  izan da, festa hauek beti letxe  txarra sortarazten  didate.—  Jonen begiak 
bilatuko ditu. — Ezin nuen  jakin oraindik axola zitzaizunik. Estimatzen zaitut. Orduan  Fromistarekin  
haserretu  banintzen zugatik  izan  zen. Hori ez da aldatu. 
 Jone eseriko da, begiak lausoturik izango ditu. 
 Fromista  haurra  oraindik  eta  Jone hemezortzi  urteko  gaztea  izango dira elkar 
ezagutzean.  Jonek, Hansen ikasle aurreratua,  izebako titulua  eta haurraren maitasuna 
bereganatuko ditu gero  eta ugariagoak  egingo diren bisitaldietan. Kurtsoa  bukatu  eta Andrearen  
abegikortasuna  eta Hansen adiskidetasuna  harago luzatuko dira, erlazioa finkoa bilakatuz. 
 Bi  urtetara   Jonek   garapen   biologikoa  geldotzeko tratamendua  pasatuko du, eta 
zahartze prozesua hasierako geldiunea izango du.   Fromistak   aldiz   hazten   jarraituko du, 
haurtzarotik nerabe arora eta ostera heldutasunera, Joneren adin biologikora hurbilduz. 
 Noizbait  umea  ez  da  gehiago umea  izango  eta  izebak titulua  galduko du gazte bizkor 
haren  erakarpenaz  musuak eta  laztanak krisalidatik atera eta haien gorputz loratuetan tximeletak  
bihurtzean,   maitasuna  pasioa  bilakatzean. 
 Hans eta  Andrea   aldaketaren testigu izango dira.  Berez aberastutako  maitasunaren 
bilakaera naturalaz  liluraturik, bi  gazte   maite  haien eralazioaz poztu egingo dira. 
 Baina  beranduago, Fromistaren aurretik  beste emakume  bat  gurutzatuko da, eta  
heldutasunerako jauzian sentimendu berri  eta  oldartsuak  gorpuztu dizkion  lehen  maitasuna,  
itzala bezala iraungi egingo da argitasun berrian . 
 —  Nola  da bestea?— Jonek ez du itxura  gordetzeko gogorik izango. 
 — Julia? “Tribalhats” olerkaria da. 
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 — Kaka zaharra!— 
 Hansek  ez  du zer egin jakingo. Joneren baitan ekaitz  bat harrotzen ariko da eta ezingo du 
bere hitzen eragina neurtu. 
 — Zer duzu? 
 Jone  altxatuko da eta besoez gorputza  estutuko du.— Ezin da miresten duzunarekin 
lehiatu. 
 Eta  orduan  Hans bere lehenengo hitzetan egon den  egiaz ohartuko da.  Julia Jone 
bezalakoa izango baita,  honi  faltako zaion  talentuaz betea.  Fromistak emakume bera maitatzen    
jarraituko du baina  nortze bikainagoan.  Jonen  atsekabeaz ohartuko da,  bere bakardadeaz.  
Ezberdina  balitz, baliteke,  baina  honela,  ez du  lehiatzerik izango.  Ez du esperantzarik edukiko,  
inork  ez  lukeelako zisnea ahatetxo itsusiagatik utziko. 
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6  KAPITULUA 
 
 
 
 Urrats  arinez  Julia bide hutsetik  joango da. Haurdun dagoela  jakin ostean  goizak  
paseatzen  emango ditu, lehen  ordutako  aire freskoa profitatuz. Ibilaldi  lasaiak izango dira,  
espazio  zabalak eta baso arteko txoko ezkutuak  begi berriz  dastatzeko  egingo dituenak. 
Hausnarketa izango da bere eginkizun bakarra, eta sentitzea, hausnarketa sentipenen gainekoa 
izango baita. 
 Baina  une hartan  ernegatuta egongo da.  Berriro  pausuak azkartuko ditu, aurreko bide 
zuzen  luze amaigabeak aspertuko duelako. 
 Errepidearen     ardatza    markatuko duen   lerroak planetordeko  ekuatorea seinalatuko du 
ere. Oinen azpian Zabalkuntza     inguruko   zerbitzu   tunelen garrantzizkoenetako bat edukiko du. 
Izurtzen  Zabalkuntzako orografia  eratuko duen  100  metroko  sakonera  eskaseko  azala  bi  oskol  
esferaerdikoetan bereiziko duen  faila  izango da,  azal-azpikoaren banda  irtena, planetordearen 
barrualdea osatuko duen ola itzelaren terraza. 
 Ola  hartan  estazioko transformazio  teknologia  guztia ariko da.   Azal   azpian  metro   
kubiko  oro elektronikoki   gidatutako   makinaria   baten   zatia  izango da. Nonbait,  
planetordearen  bihotzean, bere urratsak jasoak izaten ariko  lirateke, bananbanan aztertuak  eta  
arrisku gabekotzat artxibatuak. 
 Gogoeta  zapalgarria egingo zaio. Esku batez  aurpegi aurretik  uxatuko du  eta   zuhaitz  
artean  erdikusiko duen etxe aldera  saihetseko   bidezidorretik   hartuko du.  Mota haietako  ideiak  
gero  eta usuago etorriko zaizkio. Planetordearen makina izaera,  amaigabeko  itzulerako 
mugimenduari lotuta, segundoko amesgaizto bihurtuko zaizkio.  Iradokizun haietan Zabalkuntza 
leku itogarria egingo zaio, bere  subkontzienteak  planeta berrian gelditzeko erabakia hartzera 
bultzatuko balu bezala. 
 Julia  etxeko  intimitateko  zirkulua  markatuko duten zutoin  gorrien  inguruko   bidexka  
jarraituko du. Bere pausuek eragindako orbelaren  karraskadak  ezkerreko agerrune batean erdi  
lotan atseden  hartzen  egongo diren oreinen begiradak bere gain  finkatuko ditu.  Zuhaitz  adarren  
artetik  igaroko diren argi xingolek  irudiari irrealtasun giroa emango diote, aire  zeharrargian  
espazio  kanpoko proiekzioa  bailitzan, desagertzear, difuminatzen ariko litzatekeena. 
 Julia gelditu eta zuhaitz sendo baten sustraien  arteko belarrean belaunikatuko da,  
eszenatokiaren bazterretik ikusia izan gabe ikusi ahal  izateko. Baretasunak  bere  burua   blai zezan 
utzirik, baliteke hark munduarekin bakeak egiteko balio izatea. 
 Oreinen  gorputzek isuriko duten beroak zelai gaineko irudia dardaraziko dute. Aire  olatu  
lasai haietan, itzalen putzuetan murgiltzen eta agertzen, argi puntu birakariek igeri ariko dira. 
 Erbi   batek   mugimendu   bizkorrez   agerruneko  hondo argitsua  zeharkatuko du. 
Adarraska zapalduaren  hotsa garbi  iritsiko zaio Juliari.  Jarraian, erbia agertu izango den  bide 
beretik abere  handiago  baten urratsak entzungo dira.  Oreinek  burua eta  belarriak  hara  
zuzenduko dituzte. Orbelaren  krakada ozenagotuko da.  Oihu batek erritmo baldarrari  soinua  
jarriko dio. 
 — Untxia! Non zaude? 
 Ahotsaren  tonu  zoliak  Julia ustekabean  hartuko du. Oreinek  ere ezagutuko dute eta 
lasaituko dira. Haurra zuhaitz artetik aterako da, buru beltzarana argi hariz koroatuko zaio.  Elastiko 
urdin eta galtza  luze  gorriz jantzita, bizkarrean zorro hori txikia eramango du. 
 Oreinak  ikustean  gelditu egingo da. Une batez  untxiak jarraitutako bideari begiratuko dio,  
baina agurtzeko keinua egin eta bertan geratuko da. 
 Zenbat urte izango ditu? Hiru edo lau agian, ez da  metroa baino  altuagoa izango, eta 
haren mugimendu traketsetan grazia gozoa egongo da. Serio, oreinak ikertzen hasiko da,  bereziki  
har handia,  haren  adar   oparoak   zerura  zuzenduz  mutikoa zeharka begiratuko duena. 
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 Luze  egongo da horrela. Julia haren begien  espresioak igartzen  saiatuko da. Aurpegia, 
borobila masaila puztuen kariaz, edertasun lasai baten zirrimarra izango da. Begietan aldiz, 
gorputzaren  heldugabetasunari  ez   legokiokeen inteligentzia ikusiko du,   asea  izateko irrikatzen 
leokeena. 
 Zalantza  gaindituz  mutikoa orein taldeari hurbilduko zaio. Gorputz  etzanen  artean  
pasatuz zuzenean orein nagusirantz joango da. Belar mataza bat erauziko du eta  eskainiko dion. 
Oreinak lepoa luzatuz burua gizakumearenaren gainetik altxatuko du bere nagusitasunaren 
erakusle. Eskaintza eta onarpenaren arteko tarteaz  bere  hautamenaren  lehentasuna berretsi 
ondoren, mingainez  belarra ahoratuko du. 
 Jaten  bukatzean umea haren ondoan belaunikatuko da, buruaren ezaugarri guztiak 
liluraturik begiratuko diolarik. Azkenean  ausartuko da eta adar sendoen ukitua frogatuko du 
eskuarekin estutuz. Oreinak  mugimendu leun  batez  eskua askatu egingo du. Mutikoak lepoa  
ferekatuko dio. 
 Agerruneko  ertzean  utzitako bizkar-zorroa mugitu  egingo da, metro  bat  altxatu  eta   
oreinen inguruan zirkulu   laurden  bat  egingo du.  Kokapen   hura  egokiagoa  izango da umearen  
mugimenduak jarraitzeko. Bai, umea ez da arriskuaz konturatuko,  nahiz oreinak  min  egin  nahi ez 
izan,  bien arteko  harremanetarako  ohitura  ezak ezusteko  kolperen  bat eragin liezaioke. 
 Juliak  lepoa  ferekatuko du irribarre eginez.  Han  izango du umekeria  gertu  baten   
emaitza,   oroitza  zahar gozoekin elkartuko zaiona. 
 Gogoratuko du  haurtzaroan   bizkar-zorroarekin  jarraitzera egindako jolasak, bazterrean  
utzi eta  haren  ondotik lasterka  bizian  ihes  egitea eta  despistatu  nahian ezkutatzea, eta 
beranduago, haren  gaitasunak frogatzeko, ezinezko jauziak eginez ala oreka menderakaitzak 
saiatuz, bere burua arriskuan jartzea 
 Esperimentazio aro hartan, sei ala zazpi   urterekin, bizkar-zorroa ez dio izoz hutsik egingo, 
aldiz, sentsazio kilikariak  ekarriko dizkion jostailu  atsegina  izango da. 
 Bizkar-zorroak   ez   du   mina   erabat   ekidingo.  Haren esku-hartzeak marketsak  izatea 
egongo da. Gurasoek, makinaren memoriaren bidez, haurraren menturen berri izango dute  eta 
zigorraren  neurria  kalibratu ahal izango dute, arriskuak  bere  ordaina izan dezakeela umeak ikas 
dezan, erantzukizunaren esanahia uler dezan. Umea  gero eta bihurriagoa,  zaintza  murritzagoa, 
askatu  nahi  duena,  libra   dedila,  baina  bere  buruaren babesari  neurria  hartzen, libertatea 
ikasten  delako, erantzukizunarekin batera. 
 Juliak  kolpe eta zauriak ezagutuko ditu, baina  baita ere  arriskatu eta garaitzea zer den, 
adrenalinaz blaitutako gorputzaren bakantasuna, bihotza lan betean aritzea, gogoaren mailen 
iraulketa, espirituaren ezinegona. Ondoren, oreka berreskuratzearen sentimendu laketgarria, 
lasaitasuna, bakea,  ur jauzi eta urloaren arteko batasun berdindu ezina. 
 Altxatu eta   taldera  hurbilduko da. Ez diote jaramonik egingo, bere presentzia uneoro 
ezaguna izango balitz bezala. Zangoak  gurutzatuz umearen ondoan eseri  egingo da. Honek 
harrituta begiratuko dio. 
 —Zu oreinen zaindaria zara? 
 — Ez, ez dute zaindaririk behar. 
 — Nahi dutena egiten dute? 
 —  Bai,  ahal  dutena  egin   nahi  dute,  beraz  egin dezakete. 
 Mutikoak  oreinari  begiratuko dio  berriro,  burua  leunki astinduz aukerak haztatuz itxuran. 
 —  Untxia  errazago zen.— Bere kolkorako  esango du. Gero  hausnarketa  motz  baina bizi  
baten  ondoren  aurpegia piztuko zaio — Orduan, oreinek ahal dutena egin nahi  badute, 
zerbaitetan laguntzen badugu,  egin nahi  izango  du —Teoriaren  baieztapenaren  zain, irribarrez, 
Juliari  begira geratuko da. 
 Honek  ez du erantzunik aurkituko. Mutikoak logika bide bitxietatik eramango du. 
 — Zertan lagundu nahi duzu oreina? 
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 —  Nik  untxia eraman nahi nuen  baina ihes  egin  du. Errazago zen hura eramatea, baina 
oreina  joateko konbentzitzen badugu garrantzitsuagoa izango da. 
 — Nora eraman nahi duzu ba? 
 —    Planetara   noski!   Han   abereak   falta  dira, Zabalkuntzatik eraman behar ditugu. 
 Julia  hunkitu  egingo da. “Umeak parte hartu nahi du!” Mundua  ez  omen da   haren   
ahalmenetatik  kanpo egongo. 
 Eta baliteke  hala  izatea, adin horretan izaditik  gertuago egongo litzatekeelako.  Gogoa  
osotasunetik banandu gabe izango luke, oraindik ez litzatekeelako bereizteko gai izango. 
Naturarekin bat, natura bera. Batasun honengatik umeak ez  lirateke libreak jaiotzez. "Beharrik ere 
ez! Heldugabe maitagarria", mundua atzaparka bereganatzeko ahaleginetan aske lirateke, bizitza 
berak bultzatuak. Zertarako neurriak garaitu behar, ezagutzen ez dituenak? 
 Juliak    besarkatuko du.  Neurrigabekotasun  haren mamiak  bere arima kutsatuko balu! 
Haurtzaroko bakantasuna berreskuratu ahal izango luke, zentzuen hedapen baldintzarik gabea, 
hausnarketarik  gabea, neurri eta mugen ezaguerarik gabea. 
 Mugak, eta  haien artean nagusia: heriotza.  "Ai helduok!  hainbeste   preziatzen   ditugun   
jakintza  eta libertatea  heriotzaren bidai lagunak besterik ez dira! Bizitza uholdeka  gure  ingurutik 
igarotzen den bitartean, guk bildu eta berezitako kopurutxoa istil idorra bihurtuko zaigu". 
 — Egingo dugu?— Mutikoa erantzunaren zain izango du. 
 —  Ezin  dugu,  txikito,   animalia  hauek  Zabalkuntzan beharrezkoak  dira. Planetara 
eramaten direnak ez dira hemen bizi direnen artetik hartzen. Horrek oreka  ekologikoa ezabatuko    
luke. Planetarako behar diren  animaliak Zabalkuntzako  barnealdean  bereziki  ernaldu  eta  hazten 
dira. 
 — Ez ahal dira benetakoak? 
 —  Bai, benetakoak dira,  baina ez dira hauek  bezala jaiotzen. 
 — Orduan, umeak bezala jaiotzen dira? 
 Umeak   bezala?  Jaiotzen al diren, litzateke  galdera zuzena. Baina nola azaldu   mutikoari  
bioteknologiak lortutako emaitzak? 
 Hala ere, alderantziz planteatzea egongo da, umeak ere jaiotzen ez direla esatea. 
Laborategiko animaliek  bezala  amarengandik  bereizte  unerik  ez  duteezagutuko,  mundua  ez da 
beraientzat  deblauki  irekiko. Benetan  jaioko diren bakarrak inguran dituztenak izango dira, 
basabereak. Hala ere, berdinak izango ahal  dira kolonizazioaren beharrez ernaldutako enbrioi 
kriogenikotatik  hazitako  animaliak eta maitasunez  sortutako umeak, nahiz garapenerako 
prozedura antzekoa izan? 
 —  Ez,  ez da berdina. Zu jaio zinen  norbaitek maite zintuelako, zurekin  harreman  berezia 
nahi  zuelako.  Haiek bakarrik jaiotzen dira. 
 — Gurasorik ez dute? 
 Juliak  buruz ezezko keinua egingo du. Loturarik  gabeko izakiak  izango dira.  Herentzia   
genetikoa garraiatuko dute, baina sustrairik gabe, sedimenturik gabeko planetan  biziko dira. 
 Gizakiek aldiz izango dute gizarteko ingurune babesgarria, ume bakoitzaren bizitzari 
errealitateko  bilakaera mugagabean kokatzeko erreferentziak emango dizkiona.  Jaiotzean jadanik 
sentipen  komun baten kideak izango dira, natura zehatz baten partaideak. 
 Hala ere lotura hori espirituala izango da soilik, sabel puztu  baten  presioa ez dute 
ezagutuko. Orein haiek  bai,  lur-gaineko  animalia  erditu   guztiak   bezala,  lehendabiziko 
momentutik  fisikoki  kokatuak  izango dira, oinarrizko erlazio zuzen batez taldeari   lotuak,   
amaren   guruinetatik aurreko errealitate baten jariapena xurgatuta. 
 Orein  sendoa  laztanduko du.  Hark nahi izandakoa baino gehiago jasoa izango du,  
ezagututakoa baino gehiago,  desiratutakoa baino  gehiago. Eta horregatik ezer ez zaio ukatua 
izango,  bere antzinatearen jarraipen bereizezina izango da. 
 — Orduan,beraiek lagundu behar ditugu. 
 — Barkatu,  nola esan duzu? 
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 — Laborategiko animaliak lagundu beharko ditugula. Gurasorik gabe oso triste izango dira! 
Juliak irribarre egingo du. 
 —  Ez, ez dute behar, pentsa, haien zerbitzuan robot eta  pertsona anitz dago, dudarik gabe 
gu  baino babestuago egongo dira. 
 Umeari aurpegia ilunduko zaio. 
 — Bidaia aprobetxatu nahi nuen. 
 — Planetara al zoaz? 
 — Bai. 
 — Bakarrik? 
 —  Ez noski! Bizkar-zorroarekin!— Umeak begiradaz utzitako lekuan bilatuko du — Non da? 
 —  Han,  ezkerrean.—  Juliak  bizkar-zorroak hartutako  azken kokaguneari begiratuko dio,  
baina jada  etortzen  ariko da, umeak bere eskumuturrekotik deitua. Haren  oinetan  geratuko da. 
 — Gustatzen    zaizu?—   Galdetuko dio   mutikoak lokarrietatik helduz erakusten diola .— 
Berria  da! Osaba Federikok oparitu dit. 
 — Polita da bai! Laguntzaile ona al da? 
 —  Oraindik ez dakit,  planetan menturaren  bat badut… 
 — Ez dizute bakarrik joaten utziko. 
 Umeak  harrituta begiratuko dio, ondoren barre egingo du —Hori txantxa da! 
 —  Ez, ez da txantxa. Planetan ez dago hemen daukagun babesa, Larrialdietarako  laguntza  
ez da  ziurra.  Heldu batekin joan beharko duzu. 
 Haurrak sinetsi ezinik begiratuko dio. 
 —Han  ezin duzu Zabalkuntzan bezala  bizkar-zorroa hartu eta mundua  ezagutzera abiatu. 
Han ezbeharren bat gertatu ezkero bizkar-zorroak ezin izango luke sorospenik lortu. Bertan  ez  da 
inor  bizi  oraindik. Despistatuko bazina  azken  ontziak alde  egin  ondoren planetan bakarrik 
geldituko  zinateke. Ez ginateke  osaba  ezta  izebak  zu  laguntzeko egongo,  babesteko  etxerik  ez 
zenuke aurkituko  eta  hango gaua arrotz eta leundu gabea da. 
 Mutikoa  isilik eta arretaz agerbideak entzungo dizkio. Onartzen dituela emango du. Serio 
erantzungo dio. 
 —   Baina  ni ez naiz txoriburua, ni planetara  joango naiz dena prestatzen laguntzera! 
 — Lan horretan robotek laguntzen dute. 
 — Ondo! nik nire etxeko robotari asko laguntzen diot. 
 Mutikoak asmoa oso argi edukiko du. Portuan ez liokete pasatzen  utziko  eta nahigabetuko 
litzateke. Hala ere  baliteke norbaitek harenganako erantzukizuna hartzea, baina ez zen ziurra 
izango,  planetako baldintzetan  horrek benetako ardura suposatuko lukeelako. 
 — Ez diezu gurasoei planetara joan nahi duzula esan? 
 —  Bai!  baina beraiek ez dute joan nahi.— Tristuraz lurrera begiratuko du.— Aitak  
prestaketak  burutzear egotean,  orduan polita egongo dela dio, eta hura izango dela  joateko  
unea.  Horregatik aita joan dadin, lehenbailehen  polita  egon   dadin   nahi   dut,   eta  horregatik 
noa laguntzera. 
 —  Ez  dakit  laguntzerik izango  duzun,  baina  zera egingo  dugu: ni joango naiz zurekin 
planetara eta  ezagutuko duzu. Ados? 
 Mutikoaren  aurpegia   argituko da.   Irribarre zabalak masailak gora bultzatuz  poztasuna 
begietatik ateraraziko diola irudituko du. 
 Julia  altxatuko da eta eskua luzatuko dio. Umea pozik  hartu eta elkarrekin abiatuko dira. 
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7   KAPITULUA 
 
 
 
 Eremu-aldagailuz  eratutako   kupula   kaioek  atsegin izango dute.  Ikusezina, airearen 
arteko metro eta erdiko  lodiera izango duen  materiarik  gabeko oskol esferaerdikoa izango da. 
Hego  haize epela jotzean, gorenean pausatuko dira hegoak zabalduta, korronte  sendar  baten 
gainean planeatzen ariko balira bezala, tentsio gabeko flotatze hartan haizearen ferekaz axolagabe 
gozatzeko. 
 Baina  hego haize  geldoak igurtzirik gabeko  oskolaren azalaren gainetik  bultzatuko ditu,  
astiro, korrontea hondoratzen hasiko den eremuetarantz eramanez. Labaintzea  gero eta 
azkarragoa  bilakatuko da, kaioek hartutako  traiektoria  espirala zabaldu eta makurtu ahala. 
Esferaerdiko  ekuatoretik   hurbil oreka galduko dute, hegoen   bultzada  batez aireratuko dira eta  
hegaldi  zirkular   luzea  eginez  hasierako punturaino bueltatuko dira. 
 Multzoka,  elkar jarraika,  kaioek korronte  sendarraren azpiko gertaerei ez diote arreta 
jarriko. Han Foro Nagusian, soilik haien itzalek etendako isiltasunean,   gizataldea bere arteko bati 
entzuten ariko zaio, berrogeita hamar  metro goragokoaz ezaxola. 
 —  Entropia   handituz   doa,   Energia  pobretzen, Unibertsoa  zahartzen.  Prozeduraren 
abiadura  ezaguna  dugu eta  oreka  absolutuaren  data zehaztea  legoke  ere  gure bidaiak huts 
egingo balu. 
 Baina  hala balitz ere, data horretan, Energia hondoa joko zuen egunaren arratsa ez zuen 
zertan azkena  izan beharko, formagabekoaren  gainean egitura berriak eraikitzeko gai dena bertan 
baldin balego: Bizitza. 
 Azken  egoera  horretan  iraun ahal izateko nola  izan beharko  luke ezin dugu igarri,  ezta 
asmatu ere egin, baina izanen zela, bere moldakortasunaren kariaz edozein  baldintzatan 
asimilagarri zatekeen edozein energia printza baliatzeko gai izango zela uste dugu, eta 
garrantzitsuagoa dena, identitatea izango zuela sumatzen dugu. 
 Hizlaria emakume gaztea izango da, ahots ozen eta atsegina izango du.  Eserlekuaren 
aurrean zutiturik burua  altxatuz inguruari ausarki begiratuko dio. Eskuineko esku  aurreratuaz 
hitzaldiaren testua  pasatzeko  abiadura   kontrolatuko du.  
 Fromistak bere atrilean  aurpegiaren irudia aukeratuko du,  ederra baino  erakargarria 
izango da. Begi handi eta argiak izango ditu, berdeak. Sudur zuzena eta aho zabala aurpegiaren 
obalo leunean gozo, oreka eztia isuriko zaio aurpegierari,  diskurtsoaren eta begien 
sendotasunaren kontrastean. 
 Jendea  hitzaldia  arretaz jarraituko du,  begiruneak eskatutakoa baino aditasun gehiagoz, 
emakumeak  zerbait liluragarri izango duelako. 
 —  Bizitza da uneoro Energia eta Materiaren  norabidearen zeinua  aldatu dezakeena, 
energia era pobreenetatik, materia hiletik, konplexutasun kate igotzaile berriak sortarazi ditzakeena, 
gero eta egituratuagoak, gero eta integratuagoak, azken buruan adimena lortu arte, zeinak 
halabeharrezko zio eta eraginaren segidan  helburuaren  aldatzailea tartekatu dezake, unibertsoko 
bilakaeraren determinismoa zalantzan jarriz. 
 “Nora  eraman  nahi du hitzaldia?” Zertarako  Bidaiaren oinarri  filosofikoen  deskribapen  
poetiko  hura?  Eguneko hizlarien zerrenda eskatuko dio atrilari  eta aurpegiaren  bidez  
emakumearen  izena  aurkituko  du, Alba.  Haren  proposamenaren edukiaz tituluak ez  dio ezer 
argituko, "Bidaiaren garapenerako  aldaketa beharrezkoak." 
 Baliteke planeta berriak bilatzerakoan edo traiektoria aukeratzerakoan kontutan hartu   
beharreko baldintzen  birplanteatze bati buruz aritzea, ezingo du jakin eta ez  zaio  gehiegi axolako. 
Hizlariagatik  prest egongo litzateke proposamenarekin ados egoteko,  nahiz  gaiak interesik  ez  
izan,  baina ekidin  ezinean  Taik  aurkezteko prestatu izango duten hitzaldira joango zaio burua, 
neskari eskaini beharko liokeen  arreta ezabatuz. 
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 "Espazio arkitektonikoa zedarritzen duen materia  eta haren bizipenaren artean elkarrekiko  
erlazioa dago. Honetan datza arkitekturaren funtsa eta eraikitzen denaren helburuekiko 
egokitzapena. Hala ere, hausnartze arkitektonikoaren ustezko   zientifikotasunaren ahulezia agerian 
utzirik, iniziatuen  intuizio ausaz zuzenaren fruitua izan da egundaino haren definizioa, zeinaren 
misterioa gizaki arruntari argitzeko “jeinua” aipatu izan da, sineskeria aurrezientifikoaren berezko 
izakia ." 
 Taik  moldatutako   hitzaldiak  indarra  izango du. Fromistaren  eskuinera  egongo da  
lasaitasun osoz  hizlaria entzuten.  Haren ondoan Brian, hain berea izango den  hausnartzeko 
jarreran, gorputza  luze   jarrita  eserlekuaren  ertzean, burua  bularrean  pausaturik eta begirada 
sudurra  eta  oin punten arteko espazioan galdua, bertan  bere  sormenaren musa  ezkutatuko  
balitz  bezala. Aurikularrekin ikustea  bitxia  egingo zaio,  Euskara  ulertuko duenez ez ditu behar 
izango. Benetan  gutxitan   beharko ditu,  Zabalkuntza XVIan  denek  menperatuko dituzten  bost  
hizkuntzen  gain beste hainbeste ezagutuko dituelako. 
 Euskara, Galiziera, Gaelera, Japoniera eta Miskitoera izango dira  hizkuntza   nagusiak, 
Hiztun kopuru handienekoak.   Euskara   izango da  arruntena populazio erdia jatorriz euskalduna 
izango delako,  ondoren galiziera  eta gaelera egongo dira.  Hemen, beste 40 Zabalkuntzetan 
bezala, zeltak izango dira giza-talde   handiena. Betidanik  izandako migrazio guztietan bezala 
bidean izango dira berriro,  arrazaren   muinean   errotutako  Finisterreren aurkikuntzaren amets 
zaharrak behartuak beste behin. 
 Haietakoa izango da Brian, bere jatorrizko Gaelikoa bezain ondo Euskara menperatuko 
duena. Horregatik, aurikularrak ez lirateke hitzaldia hobeto jarraitzeko izango, aditasun  gutxiagoz 
jarraitu ahal izateko baizik. Ideia ona, baina begirune gutxikoa. 
 Fromista  bere  buruarekin  haserretuko da  gizatasunak eskatutako  arreta  jartzeko gai  
izango ez  delako.  Hitzaldia entzuten saiatuko da. 
 — Materia zero direkzioa duen energia partikula baten bibrazioak  eragiten   du.   Partikula   
geldoak ingurukoen mugimendua eragozten du espazio-denborako polarizazio gunea sortuz. 
Partikulen elkar eraginaz eratzen den  zurrunbiloa kolektore bihurtuko da, zeinaren  inguruan,  elkar 
erlazioak gero  eta luzeagoak egiten dira, partikulen arteko  sinkronia sortu  arte. Energia masa 
bilakatzen da eta inguruko moteltze  eta desbideratze prozesua zabaltzen eta  indartzen doa  gero  
eta  partikula   gehiago  barne hartuz.  Materiak konplexutasunaren bidea hasiko du. 
 Masen  arteko  eragina Ordenaren  lehenengo  eratzailea izango  da. Fusioaren bidez 
espazio-denborako egitura berezi eta egonkorrak metatuko ditu, gero eta  kontzentratuagoak, gero  
eta  tinkatuagoak, masen barne tentsioa  oreka  ezina egiten  den arte. Kolapsoa  beharrezkoa 
bihurtzen da espazio-denborako  egonkortasuna   berreskuratzeko. Energia eta materia jaurtitze 
itzelaz gertakariak hutsaren  zehar barreiatzen  dira.  Katastrofe  hauen   sail  amaitu  gabeaz 
Unibertsoak    zio-eraginaren    oinarritutako nolabaiteko erlazio orokorra aurkitzen du,  basatia,  
osatu  gabea, irrazionala, baina erregularra. 
 Noizbait  gertakizun  sekuentzia   horretan  egitaratze prozesuan  norabide ezberdin baten 
hasiera suposatuko  duen izate  berria  sortuko da: Bizitza, bere  molekulen  formari ezker  inguruko  
molekuletan bideratze  prozesu  bereziak eragiten dituena,  eratze prozesu hauen errepikapenaz 
egitura molekularrak berez berregitea lortzen duena, erreprodukzioaren zikloari hasiera emanez. 
 Honek Ordenamendu Unibertsalaren urrats   berria suposatuko  du.  Materia  ez da jadanik  
inertziaren  kariaz aldatuko. Bizitza  duten molekulek berezko iraupena  dute oinarri,  eratzen 
dituzten egiturak mantentzeko izaera dute. Lehenengo  aldiz egitura bera, espazio-denborako 
ordenamendu berezia,  Unibertsoaren  bilakaeraren  eragile  eta  oinarri izango  da.  Bere  
ordenamenduaren eskala  xumea  da,  baina biderkatzeko ahalmena izango du. 
 Bizitzako  molekulak aldagarriak izango dira, ingurameneko konposizioaren  arabera  
osagarri ezberdinak jasotzeko gai. Bizitza bakarra izango da, baina anitza bere  gauzatzetan,  
iraunkortasunak lotuak. 
 "Hirutasun saindua"  bururatuko zaio Fromistari. 
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 —  Horrek  bere garapena ahalbideratuko du, molekula ezberdinak  sortuko dira  eta haien 
arteko konbinaketak  biderkatuko dira. Bizitzak zelulak eratuko ditu, ondoren zelula multzoak,  
aurrerago zelula  multzo  bateratuak,  atzera organismo  autonomoak, gero  eta konplexuagoak, 
elkarrekintzan jarduteko  koordinazio sistemak  gero  eta  osatuagoak  beharko  dituztenak. 
 Sistema  hauen  egituraketa  eragin-erantzun  funtzioek bideratua izango da. Kinaden 
oldarrak erantzun osagarri bateratuak eskatuko ditu, erantzun funtzioek parteen arteko erlazioetan 
oinarrituko dira, koordinazio sistemen antolamendua erlazio prozesuen isla izango da. 
 Noizbait  egituraren   baitan   errealitatearen  eredua eratu  ahalko  da, iraunkorra eta  
bideratzailea, aldakorra eta  baldintzagarria, sistema beretik baldintzagarria, honen jardueraz  osatu  
ahal izango dena.  Adimena sortuko da,  urrats berria.  Materia  materiaren  gaineko  ezagutza  
izango  du, Unibertsoa  ez  da gehiago mekanismo hutsa  izango,  Materia, puntu  bakar  batetik, 
osotasuna hausnartzeko gai izango  da, bere  puska ñimiño  batek osoa menderatuko du, bere 
txikitasunean unibertsoa islatu ahal izango duelako. 
 Fromistak Borgesen Alepha gogoratuko du.  Ez bide zegoen El  Cairoko  Amr  meskitaren 
harriko  zutabean,  bakoitzaren garunean baizik. 
 —  Adimena  ez  da   soilik   unibertsoa  eta  bere osagarrien  egiturak islatzeko gai, 
analogia eta logikaren bidez, bere   egituraketa   berkonposatzeko  ahalmenarekin batera,  egitura  
irrealak,  hipotetikoak, aurreikusteko  gai izango  da,  eta borondatearen bidez, zio-eraginaren  
katean ziri  bat  sartuz, honen  ezinbestekotasuna  bortxatzeko ahalmena izango du. 
 Adimenaren  betebeharra  hori dugu: Unibertsoa  ongien ezagutzea,  gidatzen   duten   
legeak   ondorioztatzea   eta  hauetan oinarrituta  betirako  antolatuko  lukeen  egitura  ideala 
asmatzea, honen eitera unibertso osoa moldatu ahal izateko. 
 Hitzaldi  benetan  ortodoxoa dela pentsatuko du Fromistak, salbatzeko hizlariak zerbait 
asmatu beharko luke. 
 —  Helburu  hau  lortzeko   bidea  luzea  da.  Adimena Unibertso  osora  zabaldu  beharko   
luke, ezagupenaz  bere sakontasun  guztien  hondoa aurkitu. Hasi besterik  ez  dugu egin.  Gure 
zientzia azalean hazka egiten ari  da oraindik, gure  teknika  beharko  genukeenaren ataltxo bat  da,  
gure bidaiak  ibilitakoa  Unibertsoko puntu bat baino  gutxiago da. 
  Baina  gure  bidea  espazio   osoa  izanik,  gure  beta denbora  bezain  luzea  da, eta esku 
artean  dugun  lanabesa, gure itxaropen eta  indarra,  jakintza  zabaltzeko daukagun ahalmena  da,  
inoiz   agortu   ez   dena, zailtasun  guztien gainetik  gizakia behin eta berriro bere mugen gainetik  
eraman  duena. 
 Atzo  arte; zeren gaur egun, zoritxarrez, gure gida  eta  bide bakarra  izaten  jarraitu behar 
zuen ahalmen hori hila  baitago. 
 Taik  gorputza  aurrera   bota   eta besoak  atrilean bermatuko ditu.  Aretoan mugimendua 
orokortu egingo da, ikara batek korrituko du ikuslegoa. Zer izango da,  ezustea ala larridura? Ala 
postura  aldatzeko tarteak arautuak izango dira  aretoan?  Urduritasunak  Fromista sarkastikoa  
jarriko du. "Ezustea bada zuentzat, ez duzue nire aita ezagutu!" 
 Hark ez luke hila hitza erabiliko baina haustura aurreko elkarrizketetan, “elkar?”  antzeko 
hausnarketak aurpegiratu dizkio beti: "Fromista  esnatu behar  duzu,  zientzia  da etorkizuna, eta 
suspertu  dadin bertan  ahalegin  guztiak  bildu  behar  ditugu.  Ezin  duzu bizitza  osoan sabaiari  
begira segi.  Zure  begirada  etxe honen hormetara mugatzen dela dirudi." 
 Ziur aski, horma haiek bere pausuak arkitekturaren mundurako bidea aurkitzen lagundu 
izango diote. Etxe  bikaina izanez,  haren  espazioen armoniaren sintoniak  lagunduko liokeen une 
hartaraino   iristen, mota horretako sintoniak esplikatu eta aplikatzeko garatutako  teoria  
arkitektoniko  berria  foroan aurkezteko unera. Zientziaren  ohorerako.   "Aita  harro egon,  
azkenean  merezi zaitut!" 
 —  Hau ez da txunditzeko esaera erraza,  egoera gordina baizik.  Bidai honen hasieran 
zegoen adore eta baikortasuna, gure  arbasoek lan itzel honetan jarri zuten indar eta kemen guztia, 
ezinean urtzen ari dira. Guk bidaia jarraitu dugu, haiek  seinalatutako  ildotik aurrera goaz,  bizitza  
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eta gizadia  gero  eta urrunago zabaltzen ari gara, baina  gure ahalmenak  ez dira haiek 
zeuzkatenak baino handiagoak. Ez  dago aurrerapenik,  eta  zoritzarrez, aurrerapenik   ez  badugu,  
bidai honetan  jartzen  dugun  esfortzua antzua da.   
 Egoera  honi  irtenbidea  eman   behar  zaio  eta  bere larritasunaz ohartzeko aurrez aurre 
begiratu behar diogu. 
 Iaz  hasi nintzen gai honen inguruan ikerketak egiten, Arrazional  Tesiak  prestatutako barne 
txosten bat  irakurri ostean. Bertan  azken hogeita bost urtetako ikerkuntza  zientifikoen emaitzak 
aztertzen ziren. Analisiak ezkorrak ziren, denbora tarte horretan ez zen   aurrerapen nabarmenik 
lortu zientziako inongo ataletan. 
 Entzuleria   adi  egongo da,  baieztapenak  gehienentzat harrigarriak  izango dira.  Gauzak 
berez doazela  eta  aurrerapena etengabea  dela  guztien baitan errotutako ustea  izango da.  
Hogeita bost  urtetako geldiunea ez du gehiegizkoa emango, baina  hitzaldi  hura bultzatzen 
zerbait sakonagoa  egon litekela susmatzen  hasiko da jendea. Arrazional  Tesia  izendatzean 
emakumeak  bere  aureola  guztia mahai  gainean  jarri egingo du, eta hau ez da axolagabekerietan 
pausatuko. 
 Baliteke  emakume hura Arrazional Tesiaren  partaidea izatea  eta  aitaren itzala handik 
agertzea  ere,  kupulan pausatutako  kaioenen artean, (aitak eta  ziur  aski talde  osoak   esandako 
guztiak  onartuko  lituzkete), baina  Tesiak  garrantzizko   proposamen   bat,   bere  izen guztiaren  
bultzadarik  gabe, ezezagun bati aurkezten  utziko liokeenik ez du uste izango. 
 —  Datu hauek ezagutzean, horrelako geldiuneak normalak ote ziren  jakiteko,  
aurrerapenen   erritmoari   buruz  ikertzea interesgarria  izan zitekeela iruditu zitzaidan.  Historiara 
jo  nuen eta zientziaren garapena aztertu. Emaitzak  garbiak izan ziren: aurkikuntzen  erritmoa 
Europako Berpizkundetik  aurrera etengabe  bizituz  joan  zen, baina  XIX  mendeko  Industri 
Iraultzak  eman  zion  benetako bultzada. XIX  eta  XXgarren mendeetan  aurrerapenaren  abiada 
urtez urte  biderkatu  zen, XXI  gizaldiko  azken  urtetan   puntu   gorena  izan  arte. Maximilian  
Eizagirre  eta   Arrasateko   taldearen  garaiak ziren,  zientzia   hain   beste   zabaldu   zela, antzina, 
aurkikuntzen erritmoa derrigorrez moteldu behar zela. 
 Baina  abiaduraren  areagotzea garai guzti haietan  ez zen  uniformea  izan. Aurkitu nituen 
geldialdi eta  moteltze aldiak, sarritan  tarte  emaitza gabeak, hogeita bost  urtetakoak  eta 
luzeagoak; beraz  gure garaiko egoera arrunta  zela  ikus zitekeen,  baina  nire   ustekabea, eta  izua,  
azterketa historikoa  gure garaira hurbildu zenean  sortu  zitzazkidan.  Aldi antzuak  egonak  
zirelako, askotan, baina inoiz  luzeegiak, inoiz  orokorrak,  inoiz  azken hirurehun urteotan  jasaten  
ari garen geldiketa erabatekoa bezalakoak. 
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8  KAPITULUA 
 
 
 
 —Umea nik ernaldu nahi dut. 
 —  A!  Bikain!  Hori   egingo   zenuela  espero  nuen. Prozedura  martxan jarriko dugu. 
Teknikoek zurekin hitz egin beharko  dute, etxean gestatze-gailua non kokatu aztertzeko  eta 
erabiltzen  irakats  diezazuten. Gainera, haurra zaintzeari buruzko  ikasgai  txiki batzuk eman 
beharko dizkizuegu, zuri eta zure bikoteari, eta zurekin harreman  zuzenean  izango duen  erizain  
erantzulea  izendatu   beharko  dugu.  Guzti honetan  parte  hartze osoa izango duzu, azken  hitza  
zurea izango da. 
 —  Ez didazu ulertu, Agirre doktorea, neronek  gestatu nahi dut haurra, nire sabelaren 
barruan. 
 Juliak  ezagutzen duenetik lehenengo aldiz, sendagileari irribarrea  ezabatuko zaio. Une 
batez, barrez lehertu aurretik. Zenbait  minututan  gelditu  ezinik  jarraituko du. Lasaitzean eskuak 
mahai gainean lotuz Juliari kino  bat egingo dio. 
 —  Entzuna  nuen  zure  humorearen  oihartzuna,  baina nirekin  hain  zuhur  egon zara beti 
ez  nuela  horrelakorik espero, keinua  aldatu gabe halako ziriak sartzeko  gai  bazara... 
 Baina  irribarre egizu! Jadanik ez duzu itxura  mantendu behar. 
 Juliak irribarre egingo du. 
 —  Ez  naiz txantxetan ari. Ume hori nire  gorputzaren ahalmenez elikatu eta erditu nahi dut. 
 Agirrek  begietara  begiratuko dio eta  bigarren  aldiz irribarrea  galduko du.  Benetan  ari 
dela  konturatuko da. Ezinegona  begietan  nabarituko zaio; behin eta  berriro niniak  Juliari 
zuzentzen eta ingurura aldenduz, bere aurreko emakumearen   errealitatea   frogatu nahiko balu 
bezala. Harrituta egongo da, baina hutsean eskegitako harri baten    antzera, lekuz   kanpo. Bere   
ziurtasuna  eta konfiantzako  jarrera  galduta izango du, berriaren  aurrean zer egin ez du jakingo. 
 Azkenean erantzuna aurkituko du. 
 —  Hori ezinezkoa da! Bidegabekeria! Hori egin dezazun ezin dut onartu! 
 —  Zuk ez duzu onartu behar, nire erabakia da eta zure betebeharra ni laguntzea da. 
 —  Noski  baietz! Baina kasu honetan  zuri  laguntzea Hipokratesen  zinaren aurkako ekintza 
litzateke. Ezin  dizut erokeria  horretan  lagundu. Oso arriskutsua  da, zuri  eta haurrari  alferrikako  
mina  eragingo genizueke, justifikaziorik gabeko ankerkeria da, hilzorian jarriko zintuzket! 
—  Ez da horrela. Nire gorputza eme batena da, ugaztun guztienen  bezalakoa,  haurra bederatzi   
hilabetez  hazteko  eta bukaeran erditzeko  gai  dena. —  Juliak hotzikaratuko da hura esatean. 
Erabakia hartu baino lehen bildutako informazioari esker erditzeko momentuaren gordintasuna 
ezagutuko du. Hala ere, edo horregatik, egin behar duela sentituko du. Bere izaera dimentsio 
guztietan garatu nahiko du, bere ahalmenen sakontasun ezkutu guztietara ailegatu nahiko du, eta 
putzu haietan egon litezkeen ernamuin guztiak argitu eta bizkortu, guztietatik loratu ahal izateko. 
 Gizakiak, Amalurretik izarretaraino igotako maila guztien jakintza eramango du bere 
sorbalden gain, jaiotzetik heldutasunera ikasitakoak metatua. Oinordetza aitzitik, indar  telurikoa da, 
behar betierekoa; argitsu baino, gordina  behar duena. Ez da  adarrak zerura  zabaltzea izango, erro   
berriak   sortaraztea baizik,  lurra garrazki irekiz. 
 —  Ez  dugu   arriskurik   izan  beharrik. Fetuaren osasuna  eta  garapena   umetoki   
bionikoan  bezain  estuki kontrola  dezakegu, txekeo unitate arina jantzi nezakeen une oro. 
 —  Ez  da  hain   erraza!   Umeari  eragingo  lioketen kontrola ezineko  hamaika  baldintzak, 
zure gorputzak  jasango zuen  deformazioa...— Sendagileak higuin keinua ez du ezkutatzerik 
izango, irudikapena  lizuna  irudituko zaio. —  Ez  dakizu  zenbat ernaldi txartzen ziren, egun denak 
burutzen dira ondo. 
 —  Baina ezin dituzu medikuntza baldintzak erkatu. Ez zen jarraipen sistematiko eta 
iraunkorrik egiten. Gaur egun nik nire burua zainduta eta eguneroko azterketak eginez,  haurra  
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umetoki bionikoan bezain zaindua  litzateke. Edozein   ezbehar   gertatu   ezkero   berehala  
ingresatuko nintzake. Medikuntzak  duen mailarekin horrelako  larrialdi bati  erantzuteko  ez  luke   
inongo  zailtasunik izan behar.  Eraginak edozein istripukoak baino aurreikusgarriagoak lirateke. 
 Doktorea  isildu  egingo da. Leihoaren kontra kanpora begira,  ezer ikusi gabe hausnartzen 
ariko da. Ahal balitz? Arriskua minimizatu litekeen zaintza eta kontrolak intentsiboak balira. 
Prozeduren aldetik umetoki bionikoak  ama organikoen  funtzioak  erreplikatu   besterik   ez  du 
egingo… 
 Kasua bere  izena   ospetsua   bilakatzeko   balio liezaioke... Ondo    bukatu   ezkero.  
Hotzikarak bere onera ekarriko du.  Ez,  ezingo du ondo  bukatu. Erditzeko  momentua ez da 
kontrolatzerik izango,  segundotan dena oker liteke. Gertaerari erantzuteko sendagileek ez dute 
prestakuntzarik, albaiteroak agian bai... Pentsamendua  arbuiagarria  egingo zaio berriro, 
bidegabekeria litzateke. Itxuragabeko gauza  gehiegi ideia hartan. 
 —  Ez dizut lagunduko! Ez dut zure kapritxoagatik zure bizitza  eta  haurrarena arriskutan 
jarriko. Medizinaren betiko helburua gizakiaren bizitzatik mina erauztea da, eta   dagoeneko lortuta  
dago.  Horrek edozein  garaiko   sendagileren   amets   kutunenak  betetzea suposatzen  du.  
Sendagile zintzo bati  ezin  zaio funtsezko lorpen horri bizkarra eman diezaion eskatu,  batez ere 
errugabe baten bizitzaz ari garenean. 
 —  Hitz  laudagarriak benetan, bai! Baina hutsak!  Ni nire alabaz zu baino askoz gehiago 
arduratzen naiz! Esan  ehuneko ehunean kontrolaturik ez dagoen egoera  bati aurre  egiten 
ausartzen ez zarela. Une batez neurtu duzu, ez ukatu!  Airean  geratzen  diren sentsazioak igartzeko 
gai naiz, baina  ez  zera  ausartu. Ez ezazu zure  ezintasuna printzipioen  atzean ezkutatu. Zein 
motatako  ginekologoa zara,  gorputzaren  bilakaera aberats eta oparoenari ihes egiten badiozu?  
Sendagile ala mekanikoa zara? 
 —  Eta  zu zer zera, zeure uste okerretara alaba bera sakrifikatuko zenukeena? 
 Julia  amorru biziz altxatuko da.  Begiak biziko dizkion suak  Agirre doktorea  kiskalduko  
luke  ahoskatuko lukeenaren hatsa iritsiko balitzaio. Baina  hortzak  estutuz hitzak  amatatuko ditu  
eta lasterren, gizontxo harroputz eta   txatxu   haren   aurpegia   bere  bistatik aldentzeko bulegoa 
utziko du. 
 Ospitaletik  ateratzean   haizearen  freskotasunak zertxobait  lasaituko du,   baina  
norbaitekin husteko beharra izango du. Zoritxarrez  Fromista  Zabalkuntzako  beste aldean egongo 
da, Foro nagusian. 
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 Biltzarkideen inguruan isiltasuna jela  izango da arnasa hartzeko hizlariak jarduna moztean. 
Entzuleen gogo etenetan kaioak inoiz baino urrutiago egongo dira, azken hitzek arrotz bilakatutako 
errealitatearen parte diren heinean. 
 Fromista txundituta egongo da besteak bezala. Aitaren eraginez, esandakoa Bidaiaren 
arrakastarako izan  litekeen oztopoan pentsatuko du, baina denek, naiz Bidaiaren helburuekin  
sinetsiago  ala eszeptikoago izan,  aurrerapena gizartearen  berezko osagaia dela uste izango dute, 
eta  haren balitzko galerak  barneratuta izango duten egitura ideologiko guztia kolokan jarriko die. 
 Hizlariaren  ahotsa  hasiko da berriro,   eta  bere errealitate  arrotz  eta hotzagoaz entzuleen 
barne  errealitateetan labana  jelatinan  bezain erraz barneratuko da.  Baina, naiz zauria larria izan, 
barneratutako burdina lortu ahal izango den euskarri  bakarra  izango da.  Adore galdu guzti  haiek,  
burruntzian nola, logika  eta zentzu iraunkorra mantenduko duen ardatz bakarrera iltzatuko ditu: 
ahots beraren diskurtsora. 
 —  Egoera  hau  ez  da  gure  planetordera  mugatzen, gizadi  osora  zabaltzen da. Gure 
Zabalkuntzara  berrikuntza baten azken albistea orain dela berrehun eta berrogeita hamazazpi Lur-
urte iritsi zen. Berrogeita hiru  urte lehenago egindako aurkikuntza baten oihartzuna izan zen,    
Hirurehun    urteotara   hasiera   eman   zion   burdinaren azpipresioaren eskema geometrikoaren 
berria. 
 Eta    egoera   honen   zioa,   komunikazioen  atzerapen ekidinezinean  bilatu  behar dugu.  
Zientziaren  garapenerako beharrezkoa da gutxieneko informazio elkartrukatzea. Gutxieneko atari 
horren gainetik  ideia-fluxu bizia lortzen  da, Inteligentzia, askoen elkarlanez, ekarpen anitzekin,  
etengabe aberasten da, ikuspuntu    ezberdinen    kontrasteaz bere eraginkortasuna  biderkatzen  
da, hazkuntza  kuantitatibotik hazkuntza  kualitatiborako urratsak arinduz.  Zailtasunaren  lerroak 
gorantz  egiten  du etengabe, baina ahalmenen  eta  ideien eskura mantentzen da. 
 Atari  horren  azpitik, aldiz, aurrerapena ezinezkoa  da, lanaren tamainari neurria hartzeko 
gai ez diren saiakera  bakan eta isolatuen esku gelditzen delako. 
 Bidaiak  egoera  honetan  jarri gaitu. Gizadia  sakabanatuta dago. Zabalkuntzetan ez dira 
beharko liratekeen zientzialari ekipoak sortzen.  Gure  taldeak ez  dira ehun miloi  biztanletatik  
pasatzen, Eguzki  Sisteman  izan ezik, non populazioa,  Bidaiaren  kariaz, XXII  mendetik aurrera 
ehuneko berrrogeitamarrean gutxitu den. Egun sistema osoan dagoen biztanleria  XX mendean  
Lurrak zuen parekoa da. 
 Gizadia  berrogeita hamar argi-urte erradioa duen esfera batean zabaldu da  523.600  argi-
urte kubikoko espazioan. Bidaia  hasi baino  lehen  Eguzki Sisteman hamar mila miloi biztanle  
zeuden, gaur egun  ehun mila  miloi ba gara, baina  haiek  10ber.-10 argi-urte  kubiko  baino  
gutxiago  zuen  espazioan  biltzen ziren eta gu 28x10ber.14 bider handiago den batean. 
 Zorionez,  gizadiak planetordeak   berrogei  norabide zehatzetan  hogei  urteko   tarteekin   
bidali  zituen.  Lerro bakoitzean  bi argi-urteko distantzietara tartekatzen  dira, kolonizatutako 
planetak ere haien artean daudela. Horrek  erabateko isolamendutik  libratzen gaitu, lerroen arteko  
komunikazioa ezinezkoa  baita. 
 Halaz  ere  lerroan  zehar  egiten dena  ez  da  batere erraza. Gizadi  osora  zabaldu  behar 
den edozein mezuk lerroa korritu behar du Eguzki Sistemaraino eta  handik beste lerroak bururaino 
jarraitu, pausuz pausu, planetordeen arteko posizioak egokiak direnean, zenbaitetan kolonizatutako   
planeten   laguntzaz,   hondoko  erradiazioak eragindako  interferentziak  gainditzerik baldin 
badago... Komunikazio  zail  eta motela, ehun urte baino gehiago  iraun daitekeena. 
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 Egoera  horretara ohitu gara eta ez diogu  garrantzirik ematen.  Gizadi handiaren partea 
garela badakigu eta horrek ziurtasuna ematen digu. Gure bakardadeak ordainean  nortasuna eta 
harrotasuna  ematen  digu, Bidaia den  betebehar  erraldoi honetan  subjektu  heroikoa 
sentiarazten gaitu  eta  horregatik espeziekideenganako  behar   larririk   ez   dugu  sentitzen. 
Zoritxarrez, bakardadea gure aintza baino, galbidea zaigu. 
 Gure  ezagutzako geldialdi honetatik ateratzeko, komunitate zientifiko guztien arteko 
komunikazio  bizi eta berehalakoa  behar dugu. Honetarako  bi  bide daude soilik.  

Lehenengoa, komunikazio sistema berri bat asmatzea litzake, gure  baldintzetan eta 
daukagun ezagutza mailarekin gauzagarria ikusten ez dena. 

Bigarrena,  nik   hemen proposatu nahi dudana, hau da, gaur egun dauzkagun sistemen 
bidez komunikazio azkarra ahalbideratuko   lukeen  espazio neurrira  mugatzea gizadiaren zabaltze 
eremua, hau da, Bidaia bukatutzat  eman   eta atzera egin  Zibilizazioaren  kohesioa lortu arte. 
 Hizlaria  isildu  egingo  da. Burua  altxatuz  inguruari begiratuko dio, besteengan zerbaiten 
bila. Une batez zalantzan  egongo da baina azkenean gorputza lehenengo aldiz erlaxatuz eseri 
egingo da. 
 Isilunea  ez  du zurrumurrurik etengo, aretoak  eztanda egingo du. 
 Fromista eserlekuari itsatsita geratuko da, koldarturik,  horrelako  istilurik   gizatalde  batek  
eratu  lezakeenik  bereganatu ezinik. Eta zarata  hartan,  agian bera  litzateke zentzuzko zerbait 
esan lezakeen bakarra. Tai,  bere ondoan  zutituta, hatzez emakumea seinalatzen, ulertezina  izango 
zaion zerbait  oihukatzen ariko da. Harago aldiz, Brian bere  onean dagoen  bakarra   irudituko zaio. 
Bere  eserlekuan  jazarrita, antzinako  zehaztugabeko puntu baterantz begira egongo da. Bere  
aurpegiak  harridura ez den zerbait  islatuko du, zer edo zer lasaia, irribarre baten aierua. 
 Kontrola  berreskuratuz,  Tairen  eserlekuaren  gainetik gorputza  luzatuz,  besotik  helduko 
dio  eta belarrira oihukatu egingo dio. 
 —  Brian! Guk badaukagu egoera aldatuko zuen  zerbait esateko! 
 Besteak  begiratuko dio eta   irribarre  eginez burua  bi aldeetara astinduko du. 
 — Baina gure teoria aurrerapen bat da! 
 Brianek  burua astinduko du berriro.— Ahantz ezazu, ahantz ezazu. 
 Fromistak etsi egingo du eta gorputza eserlekuan erortzen utziko du, "baina zergatik ez?" 
harrituko da. 
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 Ura  eta  airearen   tenperaturak   berdintsuak  izango dira. Laster, zeruko urdina  eta   
itsasoaren berun kolorea beltzean berdintzean, ura zerua baino  epelago egongo  da. Juliak unea 
aprobetxatuko du ura eta airearen  artean  arinki mugitzeko,  urperatuz  eta  azalduz, behin  eta  
berriro  itsasoaren  besarkada  maitekorrak  bere gorputz osoa laztan dezan. 
 Arratsero  hartuko dituen bainu horiengatik ez balitz umea  bere  sabelean  ernaltzeko 
erabakia ez zukeen hartuko. Itsasoa bizitzaren umetokia izana zen,  energia kondentsadore  itzel  
hartan sortze baldintza bereziak  tanta orotan  ematen zirelako. Itsasoa indar bildua da, bere azala 
harrotzen duen bultzada, barne  pultsu  emankorra elikatzeko  erabiltzen  duen eraginkortasun 
osoaren  hondarra besterik ez da. Itsasoak lehen bizitza elikatu zuen era berean, Juliak berak 
sortutako bizitza, bere sabelako itsas poxian hazi behar duela sentituko du. Ordezpen  gehiegi 
emango dira Zabalkuntzan.  Gorroto izango ditu.   Planetordea  bera  makina izango da, itsaso 
maitagarria, imitazioa, umetokiak, artifizialak. Bizitza bera  ez  al da faltsutua egongo?  Non egongo 
da naturaren  oldea,  gizakien zainetan gordetzen den   itsasoaren taupada? Agirre doktoreez  
ordeztua,  ziurtasunaren   izenean  eragotzia; ziurtasuna  gelditasunaren  fruitua bailitzan,   
gertakarien norabidearen ezagutza denean. 
 Begirada  zerura zuzenduko du. Altxatu berri den  haize leun  epelak  aurpegia ferekatuko 
dio. Urdin ilunean izarrak agertzen  hasiko dira, herabeki, beranduago ortziaren jabeak  izango 
badira ere.  Itzultzeko garaia izango da. 
 Itsasertzerantz  igeri  egiten  hasiko da.  Itsas  adarraren erdian egongo da, "bere"  kalatik 
bostehun metrotara. Golko estuaren hondoan, ertzaren norabide aldaketak eratutako  lekuan 
egongo da kala, labarren oinean. 
 Juliaren albotara,  laurehun metrora, kostalde garaiaren bi itsasbazterrak paraleloan 
iparralderantz  bideratuko dira. Labarretako altura ezberdinetan bost pa sei etxe ikusi ahalko dira, 
itsaslabarren bizkarrean edo uretatik gertu, hondartza txikien ondoan, orografiak  bermatutako  
intimitatean.   
 Atzera,  lau  kilometrora, hondartza irekiak  egongo dira, itsas  adarraren bokalean.  Han, 
unibertsitatetik  gertu,  lehorra itsasoaren mailaraino jaitsiko da, kostalde lau eta zabala 
ekialderantz irekiko da. 
 Baina haiek ilunabarretan egiten dituen ihesaldietarako etxetik urrutiegi egongo dira. 
Nahiago  izango du kalara  joan  eta  harkaitzen  artean  bilduko diren hamaika koloreetako  
arrainen  artean  igeri egin,  inori  jaramonik egin behar izan gabe, gogoeta bakartitan galdu ahal 
izateko. Etxeen    hurbiltasuna    ekidingo du eta luze igeri egin nahi izatean  kanalaren erdira 
joango da. 
 Arrats horretan, amorruak bultzatua, urrunegi joana izango da  eta  itzulera luzea izango du 
aurretik. Bizkarrez hasiko da igerian, erritmoa  distantziara egokituz.  Besakada  serie  luzeari eutsi     
ondoren kostaldean erreferentziak   bilatuko ditu. Eskumuturrekoan  erritmoa   kontrolatuko du. 
Hamar minutu  beharko  ditu  iristeko.  Pantailatxoak pultsu lasaia   duela  adieraziko dio, begiak  
itsaslabarretako geruzen lerrotan finkatuz,  besarkadak  azkartuko ditu. Eskumuturrekoaren distirak 
naroagoak egingo dira. 
 Azkenean  harkaitzen  artera  iritsiko da.  Hondartzatxoa itsaslabarren  irekidura baten 
hondoan egongo da. Itsas behera izango denez hogeita hamar metro inguruko zabalera izago du, 
Itsasoa igotzean guztiz estalita geratuko da. 
 Hondartza  triangeluarraren  erpinetan, itsas adarraren norabidea seinalatuko duten 
itsaslabarreko geruzek ura  eta  lehorra josiko dituzte. Harkaitz lerro bertikalek gora zuzenduko dira 
zerua  ere lotu nahian. Kalak liburu ireki baten antza izango du, eta  geruzen   artean  jauzi   motz 
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eta azkarrak eginez, behera etorriko den errekatxoa orriak bereizteko  xingola  izango da, 
hondartza  zeharkatzean,  harean suge  arrastoa  industuko duena. 
 Juliak astinaldi  bat sentituko du. Begiak errekatik aldenduko ditu, harkaitz baten  gainean 
bilduta  izango duen arropari  begiratzeko. Errekaren aurkako norabidean bere oinen aztarnak 
utziko ditu. Toalla  hartu  eta   gorputza  bilduko du. Berehala xurgatu dio ura, azala lehor  eta  
erlaxatuta utzita. 
 Muntatzeko  galtza  eta abarkak jantziko ditu.  Hauen zola oinazpiari    atxikituko zaio, babes  
malgu  baina jasankorra emango diolarik.  Kanpo-gihar baten antzera  egingo du lan, oinaren    
mugimendua   errazten   eta   babesten.  Abarka orkatilatik  gora   galtzari   itsatsiko zaio,  eta hau 
berriz zangoaren azalari.  Batasun sendoa osatuko dute. 
 Bizkar-zorro txikia  sorbaldan  finkatu eta itsaso lasaiari  azken begirada  emango dio. Une 
horretan, azken olatua atzera eginten hasiko den unean, hondarrean  uhindura  ia nabari ezina ikusi 
baino  sumatu  egingo du. 
 Marea  igotzen  hasia dela esan nahiko du. Lur  azpiko kanpo  aldagailuek  potentziaren 
zeinua aldatuko dute eta itsasoarekiko erakarpena gutxituko da. Hondarra ere  arinagoa egingo da,  
eta barne urak gora bultzatuko du azalean uhindura txikia eraginez. 
 Naturaren  kopia  ez  da guztiz bikaina izango baina  hurbil egongo da.  Inork ez luke 
esango igo beharko duen harkaitz arteko arroila, errekatxoak milaka  urtetan irekitakoa  ez  denik. 
Animalia  eta  landareek behintzat ez dute nabarituko,  mardul eta   osasuntsu,  harkaitz   arteko   
zirrikituetan,  non-nahi agertuko dira. 
 Juliak  itsaslabarra  igoko du  begiak  pausaleku egokiak  bilatuz. Bidexka  baino   aztarna 
izango da jarraituko duena. Aldika,  harkaitzez moztuta   egongo da. Horrelakoetan ibilera  eskuez 
lagundu beharko du, ur jauzi txikien ondotik aurrera egin ahal izateko. 
 Laster ezin izango luke bide hura ziurtasunez egin eta hondartza sozialetara joan beharko 
luke. Ez zen  xamurra izango baina bere asmoak mereziko luke. 
 Arnasestuka  itsaslabarraren  bizkarrera   iritsiko da. Gorputza  altxatuko du arnasketa 
lasaitzeko. Berrogei metro beherago utzitako hondartza ilunetan egongo da.  Bere  aurrean 
zabalduko den belardia, ilunabarreko argiaz  gorritua, hego aldera  leunki  jaitsiko da. Jaitsiera  
amaigabean uhindura zabalak osatuko dira, haien  artean haize jolastiak gari landetan uhin 
bizkorragoak bultzatuko ditu. 
 Zabalkuntzan  ilunabar gorria luzea izango da, baina ez da gehiegi faltako itzalik gabeko   
argitasuna zerutik desagertzeko. Ordurako gutxienez errepidean  egon  beharko luke.  Txistu luzea 
joko du  eta zuhaitzen  artetik  irrintzi batek  erantzungo dio.  Hara abiatuko da,  zaldia  beregana 
etorriko da  trostan. Hurbiltzean burua  makurtuko du Juliak  laztan diezaion.  Maitekiro hitz egingo 
dio  muturra eta lepoa ferekatu bitartean. 
 — Etxera joan behar dugu, Beltz, berandu egin zaigu. 
 Zurda  eutsiz  zaldiaren  bizkarrera igoko da.  Galtzen oihal  berezia  zaldiaren azalera 
atxikituko zaio eta finkotasuna emango dio. Lepoaren behealdeko ileari  helduz saihetsean 
ahurkada bat emango dio. 
 — Zoaz, Beltz, zoaz,  haizea erre ezazu! 
 Zaldia  berehala  arrapaladan  egongo da. Ongi  ezagutuko duen  bidea  jarraituz,  zuhaitzen 
artetik ziztu bizian igaroko da, zoru gogorra bortizki astinduz,  bere sendotasuna basoaren izaki 
guztien lilura izan zedin. 
 Belar luzeko zelaietan bularreraino  murgilduko da pausua  laburtu  gabe,  hanka   bortitzak  
erronkara  behartuz. Ondoren  garaipena,  eskuinera bide irekia hartzea, eta  zoru irmoan inpultsoa 
ondo finkatuz abiadura librearen saria, hautsezko bandera zabalduaz ospatua. 
 Ezkerrera gari zelai landuak, eskuinera sabana berde gordina, eta josturaren ardatzetik  
zaldiaren oin hotsak, goritutako lurraren txingar hotsak, berotasuna eta kea ilinti bizkorraren atzean. 
 Lasterketa  gari zelaia basoarekin nahasiko den lekuan bukatu  egingo da. Zaldia irrintzi 
harro batez  bide  zabala utziko du, hegoalderantz berriro, gari landa mugatuko duen zidorretik. 
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 Bidexka  gaindituz, baso landareen artean gari sortak haziko dira, urdintasun nabarrari 
urrezko printzak gehitu dizkiotenak.  Itsas  beherako beste  hondartza bat  izango da  hura, 
ilunabarreko  argi  ahulak  bi naturen  izaera  kontrajarriak  areagotuko dituela. 
 Itzalpean ibiliko dira, zuhaitzen adar  beltzen azpian, ezkerraldetik gariak islatuko dien  
argitasunaz bidea  doi-doi  ikusiz. Juliak  berriro  hotzikara bat  sentituko du,  nahiz zelaietatik 
basoan barrena sartuko den aire beroak tenperatura epel mantendu. Zer edo zer  oker  sumatuko 
du bere  aurrean  soslaituko diren adarren artean. 
 Deblauki,  haietako  bat   zaldiaren   muturrean mugitu  egingo da, bizkor. Bi begien distirak 
itzal luze  baten  hurbiltze azkarraren aitzindari izango dira. Zaldia  ikaraz begiak  ekiditen  saiatuko 
da. Atzera eta saihetsera jauzi eginez, burua aldendu eta kaskoak  defentsarako prestatuko ditu. 
Ahantzitako zaldunarentzat   mugimendua  gehiegizkoa izango da.  Oreka  mantendu ezinik lurrera 
eroriko da  burua gogor kolpatuz. 
 Itzalak  zaldiari ihes  egiten utziko dio eta  eroritako gorputzari hurbilduko zaio.   Lurretik   
narrastuz  azal zuriaren  berotasunera  helduko da, bular  artetik igarotzen biktimaren begiak 
bilatuko ditu. Isats  luzeak besarkada maltzurraz zangoak inguratuko dizkio. 
 Baina  begiradarik gabeko betseinak aurkitzean, bere  determinazio hotza,  ezintasunezko 
amorrua bihurtuko da. Hura fruitu  debekatua  izango da, Eba madarikatuaren alaba!  Etsiturik 
presioa askatuko du. 
 Ez  du  behar  bezain  bizkor  alde  egingo.  Geldituko zaion  kemena iraungiko zaio 
konorterik gabeko gorputza deblauki mugitzean. Eskuineko  besoa, eskumuturrekoaren  argi pultsu 
batek eramana, gora egingo du gorputza  altxaraziz.  Sugearen zamak  mugimendua  eragotziko du,  
tentsioa besoaren azalaren azpitik nabarituko da, hala ere,  gorputzak  zorua  utziko du. Sugea,  
koldarturik, azken presioa  askatuz bere  burua erortzen utziko du.  Juliak, azkarrago,  bost 
metrotako altuera hartuko du. Puxikak bezala adarretan errebotatu  eta gero,  gari  zelaiaren  
gainean finkatuko da. Jada eremu grabitatorio babeslea osatuta egongo da, barruan  edukiko duen 
gorputza  erlaxatu  egingo da.  Bere  eskuineko  besoan  argi distirak  bizkortu  egingo dira,    S.O.S.  
deia sorospen zerbitzuak jasoa izaten ariko da. 
 Beltz  hurbildu  egingo da,  poliki.  Gertatutakoari buruzko erantzunik  gabe, irrintzi batez 
emakumearen arreta  bilatuko du. 
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 Brian  zoraturik  egongo da. Ez du  bidaian  sinesten. Planetordean   bizitzea   egokituko 
zaio eta derrigorrezko eszenatokia izango duenez ez du horren gaineko kezka handirik izango,  
lurtar  batek  bere bizilekuaz  izango ez lukeen era berean. 
 Zibilizazioaren aldiri batean biziko dira, baina XXVII  mendean, metropoliko  bizi mailarekiko 
mirespen eta bekaizkeria  zentzu handirik ez dute izango, planetordeko bizi  baldintzak lurrekoen 
mailakoak izango direlako. Planetordetan dena berria izango da, gizakien beharrak ongien  
asetzeko diseinatua,  iragan  ezgaitu baten herentzia  eragozlerik gabea. Hura izango da haien 
abantaila eta akats  nagusia ere,  atzean geratuko direlako natura  miresgarriak, erroetatik bereziak  
diren kulturen aztarna eta  hiri mitikoak,  historiaren ondare osoa, Lurra  den  arrago paregabean.   
 Zabalkuntza  ere ederra izango da, bere garaiko inteligentzia gorenek  diseinatua,  baina 
nahiz eta biztanleriaren  ohitura  eta izaera  ezberdinek  nolabaiteko nabartasuna eman,  bere 
egitura  eta  eitea kultur bakar baten  kristalizazioa  izango da, eta  horregatik  soilagoa,   
sinbolotan  apalagoa  eta irudietan txiroagoa izango da. 
 XXIIgarren  mendean,  Bidaiaren ideia eratzen hasiko den garaietan, kultura   zaharren   
nahaste prozesu  gatazkatsu  eta errukirik gabekoaren ondorioz, bidean  ondare berreskuraezinak 
galduko direla, kultura unibertsala osatua geratuko da. Osatua eta  itxia,  bizirik irtendako kultura-
adierazpen oro barne hartuko duelako.  Kanpo eraginik  gabe moteltzea  denbora   gauza  izango 
da,  ekidinezinak ohikeria  eta  horma,  eta   ondorioz   norabide  zurruneko inertzia. Hura izango 
da Zabalkuntzen gizadiaren egoera. 
 Bai,  Zabalkuntza Lurra baino aspergarriagoa izango da. Planetordeak iraganik gabekoak  
izango dira, eta beraz, kulturaren garapenerako gogo-euskarri tramarik gabeak, ez dute objektuen 
bilakaera historikoen aztarnarik izango.  Garai-garaiko zamaz eta prozesurik  iradokitzeko gaitasun 
ezaz,   kultura   ildo  estuetatik  bideratzeko aproposak izango dira. Kreatibitatea, bide pertsonalak, 
imajinazioa,  irudikatze berriak posibleak  izango dira,  baina funtsean mundua ulertzeko 
pentsamolde bereko fruituak izango dira. 
 Brianen ustez, egoera harrotu zezakeen gauza bakarra exozibilizazio bat aurkitzea litzateke, 
(harrigarria hizlariak ez aipatzea, Bidaiako helburua betetzeko exozibilizazio aurreratuen laguntza 
ezinbestekoa litzatekeelako) baina  horretan pentsatzea zientzia fikzioa litzateke.  Iraulketa   
xumeagoekin   konformatu   beharko da, Elkartze-gune  berri  baten aurkikuntza eta  honen 
kolonizazioarekin, adibidez,  zeren  lan  horretan, planetak ezarritako baldintzak eta    molde   
zaharren   arteko  dialektikan, kulturak berezitasun berriak har zitzakeen. Eta besterik ez! 
 Baina  une hartan  Brian  zoraturik egongo da, inoiz gertatuko ez zela onartzeko gertu 
dagoela, dena  hankaz  gora jar lezakeen gertaera bere  begien aurrean gauzatuko delako. Biaoan 
hartutako gizadi asea erraietatik   asaldatuko duen proposamena,  bere urdailarekin  bakean  
egoten  galaraziko   dion  ikara, Foro Nagusian aurkeztu delako. 
 Eta erabateko iraulketa eragin zezakeen hura,  gizadiaren barne-barnetik  sortua izango da,  
kanpo eraginik gabe, gizakiak berezkoa duen hobetzeko  gura  aseezina berreskuratuz.  Zer 
gehiago  eska zezakeen gizakiaren  ahalmenen miresle  ia  etsituak? Zoragarria    izango zaio,  are 
gehiago    proposamenak   zekarren kontraesana  ironiaz  hausnartu ahal izango duelako, 
aurrerapenerako ahalmenaren agortzearen salaketan,   ahalmen hori  jokoan jarriko baita. 
 Hegazkina  itsaso  ekuatoriala   zeharkatzen   ariko da, laster  herria  ikusi  ahal  izango  dute. 
Inguru hartan, itsas hertzak paraleloak  izango dira, ekuatoreko lerrotik   gertu. Erdi bidean  egongo 
direnez,  Zabalkuntzako kurbadurari  esker, itsasoa hodeiertzeraino luzatuko da norabide  guztietan, 
ipar  eta hegoaldetik  lehor-zerrenda estuez  inguratua. Erokeriak zabaldutako begi  albino itzela  
irudituko du,  zeinaren   begiradak   Tai,  Fromista  eta Brianenak  kateaturik  izango ditu, itsas 
uhinen  distiretan beraien hausnarketen gidoia idatzirik balego bezala. 
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 Fromistaren  begi-niniak   estutuko dira   bere  aurrekoa enfokatuz,  Brian bilatuko dute. 
 — Zergatik ahantzi behar nuen, Brian? 
 Honek  irribarretsu begiratuko dio,  egoera berria  atsegin duela  nabaria izango da.  
Fromistak ezingo du ulertu, beraien teoriaren aurkezpena atzeratuta egongo da, eta noiz  egin ahal 
izango duten ezingo dute jakin.  Itzultzeko  proposamenari buruzko  eztabaidak luze jo zezakeen, 
eta okerragoa litztekeena,  beste gaien  garrantzia ezkutatuko luke. Hasteko, biltzarraren 
gehiengoak hala eskatuta, eztabaida bi egunez etenda egongo da. 
 — Geurea aurkikuntza berria ez delako. Guk egin duguna antzinatik  datozkigun   ezagupen   
zientifikoak  aplikazio berri eta oso zehatz batean erabiltzea izan da. 
 —  Baina hori ere  aurrerapena  da,  arkitekturako espazioa  parametrizatzeko  lehenengo 
teoria garatu dugu. Aurrerantzean espazio estetikoa neurtu ahal izango da, bere hautematerako 
baldintzak  kalibratu ahal izango direlako. Hau aurrerapena ez ba da, zer da ba?  Arkitektura  ez  da 
gehiago artea izango,  zientzia  gordina izango da! 
 —  Beno, ez zaitez  berotu, hastapenetan gaudela oraindik. 
 —  Baina hala izanik ere, kapitulu berri bat irekitzen ari gara. Jauzi kualitatiboa da. 
 —  Hala ere, horrek ez luke orokorrean egoera aldatuko. hirurehun urtetan  aurkikuntza  
berri  bakar   batek  Albak  egin  duen analisiaren zuzentasuna ez du ezabatzen. 
 —  Hein  handi batean bai, aurrerapena posiblea dela frogatzen duelako. 
 Lehenengo  aldiz  Taik begiak leihotik  aldenduko ditu. Forotik  atera  direnetik isilik egon da, 
lotsaturik  agian. Proposamenaren  aurkezpena bukatu ondorengo erreakzio bortitzak  ez   du   
gehiegi   iraungo, baina  batzarkideen gehiengoari,  sen onari   eusterik  ezin izanak mingotsagoa 
egingo die hitzaldiak  utzitako  ezinegona. Oihuak, ganorabako hitz gogorrak,  hizlariak jasandako 
eraso berbala txundigarria  izango da, eztabaida XX. mendekoa bailitzan. Harrezkero  biltzarrak  
gutxi  iraun izango du,   atzeratzeko erabakia  hartzeko  tartea, eta isiltasun  itogarrian aretoa 
uzteko beharrezko astia. 
 —  Ez dut uste aurrerapen zientifikoa denik!—  Jarraituko du  Brianek.—  ez behintzat 
Unibertsoa menderatzeko ahaleginean beharrezkoa den mailakoa. 
 —  Ez  zaitut  ulertzen! Zelan  gutxiesten  duzu  gure teoria?  Bere  oinarritan zure ideiak 
daude. Badirudi  gure lana baino aldrebeskeria berri hori nahiago duzula! 
 —  Baina batak ez du bestea ezabatzen, kategoria ezberdinetan daude.   Arkitekturako 
espazioa definitzeak ez dio Bidaiari ekarpenik egingo. Arkitektoen zehaztasunari on egingo dio, 
baina  intuizio eta    sentsibilitatearen   kaltean izango da. Nolabait arkitektoen garunetan gertatzen 
den prozesua azalarazi  eta sistematizatu  egin dugu.  Edonork jarrai dezakeen gida bat egin dugu.  
Baina horrek ez du espazioaren nolakotasunaren gain eragina izan beharrik, ona zena ona izaten 
jarraituko du eta espazioaz dugun hautemana lehen bezalakoa izango da ere. Teoriak emaitzen 
ontasuna  ziurtatzeko   balioko du, hori bai, baina horrelako  aurrerapenekin beti gertatzen  den 
bezala, sentsibilitate  baten  atrofia eragingo du. Arrazoiak  sentiberatasunari  eremu  berri  bat 
kenduko  dio,  logikak  intuizioaren   gain  beste  garaipen txikia  izango du eta zientziaren apaletan 
beste garaikur bat erakutsiko da, baina horrek unibertsoaren ezaguera sakonean ez du eraginik 
izango. 
 Emakume horrek planteatzen duenak, aldiz, gure pentsaera hankaz gora utz dezake. Egoera 
sozialaren aldaketak kultura eta zientzien berrikuspenerako  parada  ezin hobeak  dira. Niretzat 
olde  bakar  baten  isuriak dira, biak  norabide berean doaz, elkar  osagarriak  dira. Ezagutza eta 
gizadiaren bilakaera giza eboluzioaren zati beharrezkoak dira. 
 —  Hori orokorki begiratuta, teorian hartuta, baliteke egia  izatea, baina une honetan biak 
aurkakoak dira. Egoera berriak gure teoriaren ezagutza eragotziko du, eta honek aldiz, Albaren tesia 
zalantzan jartzen du. 
 — Edo behintzat horretarako balio dezake. 
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 Taik  esandakoa bere kolkorakoizango da. Fromista eta  Brian begira  geldituko  zaizkio 
baina ez du gehiago gehituko. Berriro bere gogoetan galduko da, baina  ontziko leihoen beiran  
islatuko diren begietan larritasuna desagertzen hasiko da. 
 Planetordearen bira sistemako izarra bistatik desagerrarazten ariko da. Itsasoaren espektroa 
urdin eta berdetik arrosa eta zurira aldatzen ariko da. Fromista eta Brian,  Taik esandakoaren 
zentzua ezin asmatuz, isildu egingo dira. 
 Hegazkina lehenengo geltokira hurbilduko da. Bere egituraren erpinetan argi laranja 
intermitenteak piztuta Bide Ekuatorialaren ondoan   egongo den  ibian lurreratzear egongo da.  
Sabaiako pantailetan  "Ramses" hitza  agertuko da,  bi bidaiari altxatu eta  atera hurbilduko dira. 
 Fromistak aurrean edukiko duen mahaitxoaren terminalean  bere geltokia  programaturik 
ote daukan begiratuko du. Bidaiarien eskakizunez egindako ibilbidea pantailan agertuko da.  Bere 
geltokia  laugarrena  izango da, Brian  Unibertsitatean  geldituko da,  eta Tai zerrendan 
zazpigarrena agertuko den Babilonian ziur aski. 
 Itzalpean gelditzen ariko den lehorra zeharkatzean, espaloien  bi lerro paralelo argiztatuak 
garbi  nabarmenduko dira bero  eta  luze, galtzadaren inguruan  eratuko duten argi tunela 
sartaldera ilunabarrean diluituko dela. 
 Hegazkina argian murgildu eta espaloiko  banda argitsuaren  ondoan pausatuko da. Ezkila 
soinu atseginak  jaisteko beta seinalatuko die bidaiariei, eta hauek jaitsi ondoren,  maniobra leun 
baina azkar batez, hegazkina bere hurrengo geltokira abiatuko da. Ontziaren azpian espaloien bi 
argi-lerroak hurbildu eta batu egingo dira.  Argi  puntuz zipriztindutako  azpi ilunean agertzen 
hasiko diren beste zenbait  argi  lerroak lehenengoari kateatzen joango dira. 
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 Buruan  mina  izango du, iraunkorra.  Hala  ere  ez  diote kentzeko  botikarik  emango. Larria 
izango ez denez  jasan  beharko du. Gorputza kontrolatzeko eta gaitzaren bilakaera jarraitu ahal 
izateko egokiena mina baita. 
 Hala  ere,  gaitzaren mezularia ez da  XXI  mendera arte gizagaixoek  sufritu dutena 
bezalakoa izango.   Garunean  eragindako estimulu  zuzenen  bidez jasangaitza dena sentsazio  
berezia bihurtuko da, zentzumenetatik gertuago  ehunen urraduratik baino. Gogaigarria izaten 
jarraituko du, bere eginkizuna hori delako, baina desafinatutako  soinu baten  antzera izango da  
eta  ez norbere gorputzarekiko jasan-ezintasuna. Min zaharraren adierazgarritasun guztia 
mantenduko du, ez bakarrik  sintomatologia aberatsa ez galtzea lortuko delako, nabardura gehiago   
atzeman ahalko direlako baizik. Lasaitasun gehiagorekin biziko da mina eta hobeto ezagutuko 
aukera izango da. 
 Hala ere, gaixotasuna etxean inork nahi ez duen arrotza denez, haren barne mintzoa den 
mina ezagutzen ez da inor saiatuko, lehenbailehen egoztea izango da kezka bakarra oraindik, eta 
horrela, barne ezagutzarako hain baliagarria izan litekeen sentsazioarekiko   kontzientzia berria 
garatu  gabe  geratuko da. 
 Ohea  alde batera desorekatu egingo da Julia  asaldatuz. Begiak  irekiko ditu, Fromista 
izango da, bera musukatzeko makurtzen dela. Besoez inguratu eta  berarengana  erakarriko du  
bularraren kontra estutuz.  Bien hunkimenen bategitea nozituko du  bihotzen artean, espazio huts 
eta betea, asetasun eta nahiaren arteko oreka ezinezkoan bilduko dituena. 
 — Nola sentitzen zara? 
 Erantzun baino lehen minaren zurrunbiloa berriro leundu dadin utziko du. 
 — Maizter okerrak ditut buruan. 
 — Zuhurragoa bazina... 
 Fromista bera baino gaizkiago degoela ohartuko da Julia. Egun  hura  burutzeko  gogorik   
gabe antza.  Bere istripuagatik bakarrik ez da izango. 
 —  Ez da ezer, Fromista, ez daukat zauri larririk. Sendagileak pare bat egunez  zaintzapean 
hemen gelditzea iradoki dit, mina baretzen den bitartean, baina  kalterik ez dudala ziurtatu dit. 
 — Jaramon egingo diozu? 
 — Bai. 
 —  Gutxienez  hemen  zaudela  ezingo  duzu  nahaspiletan sartu. 
 —  Ez  naiz lasai egoteagatik geratuko,  hemen  betebeharrik  gabe  nagoela,  ginekologo  
bat  bilatzea errazago  izango  zaidala pentsatu dut.   Hori   kontatu   nahi  nizun,—Fromista  
besoen artera  erakarriko du berriro  —  Agirre doktorearekin bukatu dut, ez dit lagundu nahi. 
 — Ez dizula lagundu nahi? Ez dut ulertzen. 
 —  Umea  nire sabelean ernaltzen ez dit  lagundu  nahi. Beldurra  sartzen  saiatu  da  baina   
ez  egiteko  ez  dit zentzuzko arrazoirik eman. 
 — Agian jaramon egin beharko zenioke. 
 — Baina zu kontra ez zinen! 
 —  Ez,  ez nintzen. Baina honek gainditzen nau.  Zuk esan  zenidanean,  zer egin nezakeen 
ba? Zure pentsaera eta sentiberatasunak  lurrun-trenaren koherentzia eta  indarraz funtzionatzen  
dute.   Zer   kontrajarri   niezaiokeen  nik? Oraindik  asimilatu  gabeko aitatasunaren  eskubideak?  
Jakin badakit  zuretzat  umeak duen garrantzia, zure mundua  osatzen duzun  erak  liluratzen nau. 
Asmoak honekin bat egiten zuen ezinbestean, zer  esan behar nuen? 
 Fromistaren  etsipenak  Julia  hunkituko du. Beregana ekarriko du, burua bularraren kontra 
jarraraziz. 
 — Gehiegi eskatzen ari natzaizu. 
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 Fromistak  ez  du  ezer  esango,  hasperen  egingo du. Gauzak  bere  bidetik ateratzen ariko 
dira eta ez du bere burua ezer egiteko gai ikusiko. Ezintasunak amorrua sentiaraziko dio eta Juliari 
eragin diezaion ez du nahi izango. 
 —  Ez nizun mindu nahi Fromista. Zure gogoa nirea bailitzan jardun  dut.  Barkaidazu  arren! 
 —  Nik  ere nire zalantzak azaldu  behar  nizkizun, baina  beti, ulertu ezinik ere, nahiago izan 
dut zu  egiten uztea, zer edo zer aberasgarria lortuko  duzulakoan. 
 —  Utz  nazazu  honetan ere, maitea! Behar  dut!  Ba dakit obulua  nire  gorputzean ernaldu  
arren fetua ez dela soilik nirea izango. Badakit ezin dizuedala zuen  arteko lotura  lantzeko  
eskubidea  kendu, baina hala  ere, nire baitan  gestatzea onar dezazun eskatzen dizut, mesedez.  
Emetasuna, emankortasuna zer den errotik ikasi  nahi dut.  Aberasgarria izango zaigu, ziur naiz,  ez  
zara damutuko! 
 — Ez naiz inoiz damutu. — Fromista une hartan ez du benetako esperantzarik izango. 
Abailduta egongo da. 
 Julia berriro ere bere sentipenez harrituko da.  Esanak esan, uste guztien azpitik  intuizio 
sakon batek alabarekiko lehentasuna duela aldarrikatuko dio. Beste edonork  umearekin berak 
izango duen lotura izan zezakeela kirtenkeria irudituko zaio. Berak  izango du lokarriaren  kabua,  
bera  izango da lokarria,  ez  beste  inor.   Berak   izango du  eskubidea,  bere betebeharra bete ahal 
izateko eskubidea. Beste norbaitekin konpartitzeko ahalbidea   parodia litzateke. Odolaren odola 
eta haragiaren haragia delako legea, transmisio ordezkaezina, emeak bakarrik eman dezaketena, 
bizitzaz bizitzarako. Bera izango da   bizitzaren altzoa, bizitzaren berrikuntzarako bere burua 
kontsumitzeko pribilejioarekin koroatua. Prezioa ordaintzera   prest   egongo da,  Jainkosa ere 
izango delako. 
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 Zabalkuntzan garraiatzeko era asko egongo dira, distantzia ez da arazoa izango. Azalako 
bizikleta eta gravbakoek, aireko txalupa, eta ur gaineko labaingailu eta belaontziek  edozein 
motatako  bidai  beharra  asetuko ditu.  Hala  ere  bidaiatzeak axola  ez badu,  garrantzizkoena  
helburura  lehenbailehen iristea bada, hartu beharreko garraioa metroa izango da. 
 Lurrazpikoa izateaz gain irteeratik  helmugara  lerro zuzenak  jarraitzen  planetordearen 
gunea  zeharkatuko du, gizakiarentzat  espazioko   hutsa   baino   arrotzago  izango den makinen 
azpimunduan murgilduz. Ihes  abiaduran, azelerazioaren eragina eremu-aldagailuen konbinaketez  
ezabatua,  edozein ibilbidea  minututan  egin ahal izango du. 
 Hansek hartutako sarea abiadura  motelekoa  izango da, Unibertsitateetako  Dodekaedroa,  
Zabalkuntzako hogei campusak lotuko dituena.  Doan bidai lerroari  ikasleek Cancerberoaren  lepoa  
deituko diote,  haren   bi erpinetako  unibertsitateak  eskakizun  maila  garaiko  fama izango 
dutelako.   
 Hansi ez zaio gehiegi axolako zakur ikaragarriaren sorbaldan  zamalkatzea Puerto Maria eta 
Aquila Alba arteko zazpiehun eta hamar   kilometroak berrogei minututan egin ahal izango duelako. 
Ez  da bidaiatzeko  era  erakargarria izango,  metroko   paisaia  irisazio lasaigarriaz  margotutako 
hormak izango dira eta ikusgarri  bakarra eserleku bakoitzeko monitorea. 
 Berrien kanala konektatuko du beste behin. Gai zerrendan Foroko  ekitaldia  aukeratu,  eta  
erreprodukzio  hastapenerako ordularia aurrera korriaraziko du. 
 Beste behin, hitzez hitz jarraituko du emakumearen diskurtsoa, errepikapena burutu gabeko 
errealitate berritzat hartuko dion adimenaren azpi irrazionalak eragindako esperantza lausoa 
zokoratu ezinik. 
 Tamalez,  aurrekoetan bezala, irudien meza beltza azken olesaz burutuko da, eta isilune 
lizunaren ondoren, ahots eroen koroak irrazionaltasun orgia bat  eztandaraziko du. Hansek 
hipnotizaturik begiratuko ditu eta berriro ere, ez da grabazioaren amaieraz jabetuko. 
 Sinestezina izango zaio. Horren neurriko desbideratzea nola liteke? Nola horrelako 
ezjakintasuna? Ez al dira garbi bidaiaren zentzua eta mekanika? Nola gal  litezke gizadi proiektu 
orokorraren erreferentziak hitzaldi hark adieraziko lukeen eran?. 
 Aurrerapenaren geldialdia kezkagarria izanik ere,  honen kariaz Bidaiaren porrota  igartzeari 
bidegabekeria iritziko dio, Bidaiaren neurria ez ulertzea litzateke hori, bere garrantzia gutxiestea, 
bere eragingarritasuna bizitza  bakar bateko gauza izango balitz  bezala jardutea. Ikuspegi lar 
motza litzateke, itsua. 
 Bidaiaren  handitasuna bere neurrigabetasunean  egongo da. Bere eskala ez da gizaki bakar 
baten neurrira doituko, ezta belaunaldi batenera, gizadi osoa bere osotasunean inplikatuko du. 
Honetan egongo da  bere  erakargarritasuna, gizaki  soila, izandako eta izaneko bere kideen 
batasunari esker, unibertsoaren bilakaera infinituari batzeko ahalmenean. 
 Egin beharreko lana, horri egokitu  beharko zaio, gizabanakoen  gaitasun  ñimiñoak eten 
gabe haz daitezen saiatuz, hauen indarrak gizadi osoaren indarrei elkartuz, belaunaldiz- belaunaldi 
ahalmenak metatuz. 
 Ez  da  berehalako emaitzarik bilatu beharko. Bakoitzak, apalki, egokituko zaion betebeharra  
bete   beharko du,  Bidaiaren osotasuna bereganatzea ezinezkoa izango zaiola ulerturik. Une  
bakoitzetik Bidaiak izango duen bilakaera igartzen saiatzeak ez du zentzurik  izango. Non, noiz edo 
nola eman beharko duen hurrengo aurrera pausua  ez  da jakiterik izango. Zabalkuntzei eta  
beraien garaikoei  egokitutako  lana  bidaiaren  oinarriak  eta  mekanika martxan  jartzea  izango da,  
abiatu. Beraiena lehenengo  urratsaren orpo altxatzea besterik ez da izango, gizadia  lanean  
jartzeko ahalegina besterik ez; akzioaren borondatea, akzioa baino. 
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 Hedatzea, hori izango da lana, etorkizunak beteko dituela beraiek zabaldutako  mugak. 
Atzean utzitako planeta bakoitzean kultura aberastuko da, zabaldu eta bereiziko, eta aldi berean  
izaera berrien arteko kohesioa bilatuko dute,   erlazio betegarriago  bat  osatuz.   
 Etorriko dira aurrerapenak eta  aurkikuntzak,  inoiz amestutakoak.  Zabalkuntzei    bidea   
irekitzea   dagokie, aitzindariak izatea. 
 Emakumeak proposatutakoa kirtenkeria lizateke, bat-bateko harriduraren ondoren barrea 
eragingo liokeena, hitzaldi ondorengo iskanbilagatik izan ez balitz. Zarata hark, nahiz 
emakumearen  kontrako erreakzioa izan, hitzaldia serio hartua dela esan nahiko luke. Hori izango 
da kezkatuko duena. 
 Aurreko arratsean, Fromistaren teoriaren aurkezpena ikusteko terminalaren  aurrean 
egunero baino  ikusmin  handiagoz jartzean, lehenengo  ustekabea  hitzaldien  zerrendan  Tairena  
ez aurkitzea  izango da. Harriturik zerrendaren azken  oharra irakurriko du: "Astrapalada  baten  
ondoren  partaideak  bilera  etetea erabaki  dute." 
 Ulertu ezinik grabazio alde hori  agertaraziko du,  horma baten kontra jotzea bezala izango 
da. Zerk  eragin zezakeen  horrelako  iskanbila? Grabazioa atzera eramango du eta  emakumearen  
hitzaldiaren azken aldea  entzungo du. Nahastuago  oraindik hitzaldi osoa jarriko du, eta sinetsi 
ezinik berriro  ere, eta beste behin, gertatutakoaz jabetzeko grabazioa nahikoa  ez dela konturatuko 
den arte.  Gertakariak sortutako  kezkek ez lukete bertan lasaigarririk aurkituko.  
 Ase egin nahi duen jakin-minak eskatuko dion informazioa Fromistak eman dakiokeela 
pentsatuko du, lekuko zuzena izanik gertakizunaren ondorengo atmosferaren berri eman ahal 
izango dio. Lanak izango ditu gaueko metroak hartzeko tentazioari eusteko, semea ordu txikitan ez 
jaikiarazteko.   
 Metro  kapsularen  hormetako koloreen aldaketak  Hansen arreta  bereganatuko du. 
Geltokira  iristear egongo dira. 
 Kapsulako hormak garden bihurtuko dira, geltokiko espazioa iragazi egingo da, eta honekin 
bat mugimenduaren sentipena, bidai osoan nozitu ez duena. 
 Hans altxatu eta bere eserlekuaren ondoko horma ireki egingo da  kupula  azpira igaro ahal 
izan dadin. Aretoaren zoru lauaren gainean hiru  "metro"  egongo dira,  altzariak bailiran pausatuak. 
Hansen  aurrekoa mugitzen  hasiko da zorua ukitu  gabe  labainduz,  oso poliki, aurreko tunelaren 
ahorantz. Barneratzean kapsularen indar eremuak bat egingo du tunela sigilatzen duen indar-
geruzarekin eta irisazioen artean desagertuko da. 
 Geltokian  metroentzako  bide   berezirik   ez  da egongo, Hansek  metroak utzitako lekutik  
jarraituko du aurrean ikusiko duen  irteerarantz. Kanpoko  zuhaitz adarren artean  zeru  urdina 
ikusiko du. Unibertsitateko  plazara  emango du irteerak. Ate osteko aldapa leunetik, plaza gunea  
estaliko duen belardira aterako da. 
 Perspektiba irekiaren erdian Errektoretzaren  eraikuntza egongo da, harri zuriz  osatutako  
bere aurrealde soil  eta  bortitza bere osotasunean ikusiko da.  Alboetara, zuhaitzen inguruan,  
omega handia osatuko dute gainontzeko eraikuntzek. 
 Ezkerrera, beste perspektiba lerro batean garraio-gailuen gordelekuaren ikurra ikusiko du. 
Nahi izan  ezkero  geltokiko atarian   kokatutako  urrutiko kontroletik  gravbakoa  etorrarazi lezake,  
baina  nahiago izango du tarte hura oinez egin. 
 Aire  freskoak  hartutako plaza hutsik  egongo da.  Goizegi da ezbairik gabe. Bistara egongo 
den Gizon  bakarra  Hansek   gurutzatu   beharko duen  zubiaren beste aldean egongo da, hari 
begira,   zain.   Erreka  gaineko eskudela  jadanik  heltzen  Hansek ez du  gizona kokatzen lortuko,  
honek  irribarretsu eskua  luzatuko dion arren. Konbikziorik gabe eskudela askatu eta estutuko dio. 
 — Frank Tonkinen naiz. Arrazional Tesiako Aquila Alba Unibertsitateko biltzarrekoa. Pozten 
naiz zu ezagutzeaz. 
 Hansek gizona ezagutuko du, Tesiako   maila antolatzaileetan nahiko errespetatua da. 
 —  Zure segurtasun eskumuturrekoaren bidez aurkitu zaitugu. Badakit oso zuzena ez dela, 
barkamena eskatzen dizugu, baina egoerak erantzun bizkorra eskatzen digu. 
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— Nire bila aritu al zarete? 
— Bai, hala da. 
— Nola justifikatu duzue bilatze eskaera? 

 —  Foro nagusian gertatu denagatik. Suposatzen dut jakinaren  gain zaudela. — Hansek 
baieztatze keinua egingo dio. — Etzi Foroko saioak jarraituko du eta emakume  horrek 
proposatutakoari  erantzuteko   estrategia  prestatu behar  dugu.  Foroko  gure parte hartzerako  
behar  zaitugula argudiatu dute. 
 — Behar nauzue? 
 — Bai, hala  da. Atzodanik  egoera  aztertzeko Gune Batzordekoak  bilera  iraunkorrean   
daude.  Zure  bila etortzeko eskatu didate. 
 Hans  harrotu  egingo da. Adimena  ondo  hornitua duela  badaki, baina hori Tesia bezalako 
elkarte batean arrunta izango da. Estutasun une hartan jende gorenak deitua  izateak  bere  lana 
merezitako arretaz ikusia dela esan nahiko du, errekonozimendu  adierazpen  garbia izango da. 
Hala  ere, honek eragingo dion atsegina ez da betea izango,  berak izango duen informazio 
eskasarekin ezertan lagundu ahal izango duen ez baitaki. 
 — Zein da nire papera nahaste-borraste honetan? 
 —Ez dakit. Zure  bila etortzeko esnarazi  naute.  Eta zorionez  metrotik  ateratzean  aurkitu   
zaitut. Ez dakit bilera zertan dagoen. Egia esateko bilera zegoenik ere ez nekien,  baina  deitu 
nautenez bertan parte hartzeko profitatuko dut, egoera ezagutzeko era egokiena  baita. Egoitza 
Nagusiraino lagunduko zaitut. 
 
 
 
 
 Isilunea egingo da Tonkinen eta Hans aretoaren atea ireki eta mahai zirkularrean eseri 
bitartean. 
 — Eskerrik asko etortzeagatik jaunak.— Agurtuko ditu hitz  egiten ariko denak. Haiek 
diosala keinua egingo dute  eta hizlariak,  Arruti, bere hitzaldia jarraituko du. 
 Arruti, Mc Dermon, Lewis, Jimenez, Habans... Hansek  ez ditu  bildurik egongo diren guztiak 
ezagutuko, baina  Tesiako partaide ospetsuenak egongo dira. Goi mailako garunen  bilera izango 
da  hura.  Berriro,  erantzuna   gehiegizkoa  ez ote den izango bururatuko zaio. 
 Bost metrotako  diametroko mahaiak aretoaren gunean kokatuta egongo da. Inguruan 
bilera gela lorategitik bananatuko duten beirazko hormek karratu bat osatuko dute.  Erpinetan, 
mahaia  eta  itxituren  artean  geratuko diren  triangelutan, eserlekuz  hornitutako  atseden aldeak 
eratuko dira.  Hauen gainean  sabaia  laua izango de, mahaiaren gainean  jaitsitako kupula  
zeharrargitsuak osatuko du estalkia. Aretoa eraikuntza triangeluar  baten erpinari sarrerako 
hormatik lotuta egongo da. Hura izango da alde itsu bakarra eta bertan  pantailak  eta instalazio 
lagungarriak egongo dira. 

Horma gardenetatik mendi  garaiez  inguratutako goi-ordokia ikusiko da. Belar motzeko 
zelaiek harkaitz gordinei eutsiz mendialde maldatsuetatik gora egingo dute. Ezagunak izango ditu. 
Berriro matxinsaltoz betetako belardietan   barrena ibiltzea laketgarria litzateke, atmosfera garden 
garbian murgiltzea, eguzkiak blaitutako atmosfera mehe eta freskoan, beroak eta hotzak 
puntillismo  bitar batez azalaren ukimenaren tapiza osa ziezaioten. Lekura egindako bisitako 
oroitzapen atseginak etorriko zaizkio, lan intelektualerako eta haren nekeaz arintzeko zein egokia 
den lekua miretsiko du berriro.    Arrutik  bere adierazpena bukatuko du. Bere  ezkerretik 
Jimenez zuzenduko zaio. 
 — Ekarpen  interesgarria da, Jon, baina nik uste dut  aurrerago aztertzekoa izanen dela. 
Oraingoz  baldintza horietatik  nahiko  urrun  gaude  eta ez  da  ziurra  egoera horretara  ailegatuko  
garenik. Nik zera proposatuko  nuke: egoera  horren  atari  bat definitzea eta  aldagarriak 
zeharkatzera iristen badira, analisi bide hori  laneanabian jartzea. 
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 Hansen  aurrean, mahaiaren egurrean, zirkulu baten marrazkia agertuko da, barruan bi 
karratu txiki izango dituena, bat berdea eta bestea gorria. Zirkuluan kolore berdeko argi puntuak  
agertuko dira,  ez  da  argi  gorririk piztuko. Proposamena onartua izango da. 
 —  Tonkinen jaunari ezkertu nahi diot Zure bila joan izana, eta biei hain azkar etorri izana. 
Barkatu behar diguzu zure jarraipena egiteagatik, baina egoerari aurre egiteko tartea laburra da 
oso. 
 —  Ez du axolarik. Hain goiz esnatu banaiz Foroan gertatutakoaz  kezkaturik  nengoelako 
izan da, argibide bila nindoan. Hona etorriz dena hobeto ezagutzeko  aukera izango dut. 
 —  Gau osoa pasa dugu egoera aztertzen. Foroko ekitaldiaren analisi nahiko sakona egin   
dugu eta jarraibidearen estrategiaren  diseinua  aurreratua  daukagu. Gero  izango duzu hemen 
egin dugunaren xehetasunak ezagutzeko denbora, baina lehendabizi zein puntuan aurkitzen garen 
eta zergatik  etorrarazi zaitugu azalduko dizugu. Ondoren, guk atseden  hartzen  dugun bitartean, 
informazioa zuen eskutan geratuko da aztertu dezazuen. 
 Mc Dermonek hitza hartuko du. — Hemen  gaudenon artean  hiru  bakarrik  egon  ziren  
atzo Foroan. Beraiek esplikatutakoaren arabera, eta Tesiaren kanpoko beste  testigantza batzuei 
esker, Alba andereñoak proposatutakoa dirudiena baino eragin   handiagoa  izan dezakeela 
baieztatu dugu. Egiten ari garena ez da  saiakera antzua, garrantzia handia izan dezake. 
 — Ez dugu hasieratik proposamenaren inguruko eztabaidan parte hartuko. Afera bera 
bakarrik iraungi  badaiteke  ez diogu  guk oihartzunik emango. Tesiarekin lehiatzeak  zenbaitentzat  
erakargarritasun berezia izan dezake, eta Bidaiaren etorkizuna tartean dagola, gaia ez  da 
norgehiagoketan aritzeko dibertigarria. 
 —  Bi ardatz izango ditu proposamenaren aurkako ekinbidea. Alde batetik zientziaren   
garapenerako iradokitako irtenbidea zuzena ez dela adieraziko dugu. Hasteko, bilakaera   eredurik 
gabe proposamenak egitea arduragabekeria dela salatuko dugu. Guk azterketa  historikotan 
oinarriturik gure eredua prestatuko dugu eta eraginen proiekzio soziologikoak eratuko ditugu. 
Behar izan ezkero ondo atondutako tresneria erabili ahal izango dugu. 
 —  Hala  ere  une horretara iritsi  baino  lehen, era zuzenago batean ukatu dezakegu 
eztabaidaren  beharra, eta honetan hartzen duzu zuk parte. 
 Hansek  bizkarra  zuzenduko du lasaitasun irudia eman nahian. 
 —  Zure semearen teoria  arkitektonikoak  garrantzia hartzen  du. Zorioneko ustekabea izan 
da aurkeztu behar zuela jakitea. Lan argia da, bikaina. Ez dezala eratu den nahasmenduagatik 
aurkezpena atzeratu. Teoriak bidaiarako kaltegarria izan  daitekeen eztabaida bertan behera utz 
dezake,  Alba andereñoak esandakoa azaldu izan den une beretik ukatua gera daiteke. 
 —  Zu  izango  zinateke zure semea eta Tesiaren arteko lotura. Gure asmoak adierazi 
beharko zenizkioke eta Tesiak bere teoria bultzatzeko prest dagola helarazi. Ahal bada lan  
koordinatu baterako konbentzitu, baina edonola aurrera jarrai dezan bultzatu. 
 "Ez da azken finean nire adimena hona ekarri nauena." Hans ez da guztiz etsituta sentituko. 
Bere semea izango da egoera hartako gakoa eta bere ondoan egon ahal izango du. Harrotuko da 
berraurkitutako bihurriaz, zentzuzko gizona bihurtua bere  inteligentziaren ahalmenak  bete-betean  
erabiliz diharduela  ikusteaz. Eta  poztuko da haren  arrakastaz  eta foroan gertatukoaren aurretik 
errekontziliatu izanaz.  Bientzat aldi  emankorra  etor   liteke.  
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14  KAPITULUA 
 
 
 Katuaren burusiaren kontra ariko da Julia lorategian borrokan. Fromistak  hain  oldarkor 
aritzea ez du inoiz ikusi. Burusia, aurkakoaren erasoa jasateko  forma aldatuko duen erdi puztutako 
oihala izango da.  Ez du  inoiz erasotuko, baina etengabe kolpe eta  presak ekiditeko higidura 
gabeko ihesean ariko da. Merkurioaren  kontra borrokatzea  bezala  izango da. Menperatzea, mugi 
ezinik uztea, zaila izango da. Era bakarra, katu-borrokaren  mugikortasun eta bat-batekotasunez 
eraso bizkor eta jarraitua egitea izango da,  eta gehienetan  ez  da nahikoa izango, nolabait 
burusiaren mugimenduak aurreikusi beharko dira. 
 Hala  ere, goiz hartan, Juliak behin eta berriz  oihala bere  gorputza   bilduaren   kontra   
harrapatuko du. Mugimendu urduriz, belarraren gainean txilipurdika, zauritutako piztia irudituko du. 
 Fromista  lorategira emango duen beirazko hormaren atzetik begira, Juliaren mugimenduak  
jarraitzen, betertzetik juliako logelako hormetan proiektatutakoa sumatuko du, deigarria egingo 
zaio. Ez da poema konposatua izango,  kolore askotako esaera, estrofa eta hitz  solte itzelez 
osatutako margo  kaotikoa baizik,  letrazko  gorputz  baten eztandak utzitako arrastoa. Juliak 
egunero  zer edo zer  idatziko du baina   egun horretan  bere sentipenak adierazteko era aurkitu  ez 
duela emango du. 
 Kaosaren artean zentzua aurkitzen saiatuko da, baina kaligrafien hariak galdu egingo dira, 
guztiz etenak  edo ilunki eraldatuak Moebius xingola batean idatziak bailiran. Kontraste biziak 
egongo dira irudietan, argi-ilunak tonuetan, kontraesanak irudikatuko dituzten ideietan; baina ez 
dira oposaketa simetrikoak izango, ez dute sortuko aurrez aurre jarritako ispiluek kateatutako islen 
ordena itxia, zeiharka utzitako ispiluen arteko isla iheskorren fuga baizik, ez dira simetrikoak izango, 
ezta kaleidoskopikoak,  ez dute oreka sortuko, anabasa baizik. 
 Fromista, proiekzioaren argiez gorri, erdi-itzaleko atmosfera odoleztatuan  murgildua, 
egonezina uxatzeko murmurikatzen den otoitza bezala, nahaste  hari sosegua  eman  liezaioken  
hitz  bakarra  ahoskatuko du: 
 — Julia! 
 Bestela, zelaian katuaren burusiaren kontra amorratzen ariko dena  eta gela tindatuko duen 
unibertso dislokatua, pertsona baten  azal  eta  mamia direla  ikaratu  gabe pentsatzea    ezinezkoa 
litzateke.  Hargatik, mundu osoa txikitu, bere gogoa saiakeran kiskali, eta hondamendiaren 
errautsetatik bertsotan berpiztea, soilik Juliak egin zezakeen. Fromistak itxoin beharko luke. 
 Lorategian borrokak jarraituko du. Goizeko aire freskoak Juliaren inguruan dar-dar   egingo 
du. Haren bizkarrak distirez blaitutako gihar fluktuazio bortitza erakusiko du. Panteraren beluseko 
azala faltako zaio, hezurdura laztantzen  duela dirudien azal leun eta uhindua.  Baina felidoen 
antzera, itxura sentsualari eutsiko dio,  indarra azalaraztean txit  erakargarria egingo zaio. 
 Zergatik hondatu nahiko du gorputz lerden hura? Ez du  begiratuko,  baina bizkarrean, 
Juliaren lan mahaiaren aurreko horman finkatutako proiekzioa, fetuak bortxatutako gihar  eta 
ehunek  formari ezin  eutsiz,  sabela  lehertzear legokeen puxika neurrigabea duela, titi handituak 
zain urdinxkaz marratuak, titiburuak marroi ilun batez likistuak,  itxuragabeko Julia haurdunaren 
aurre-irudiak gogoa larritu egingo dio  beste behin. Ezingo du jasan. Ezingo du hartan 
emankortasun eredu bat  ikusi, ez du ohitzen lortuko, nahiz Juliak  horretarako  eratu. Lazgarri 
izango zaio, eta ez zaio kontsolagarri izango iragankorra izango dela pentsatzeak, ez baitzaio 
posiblea irudituko   hondamendi  hura  berrosa litzatekeenik. 
 Eta hura irudi urrikalkorra izango da Juliak aztertuko dituenen artean, sinestezina izango 
zaio ugalketarako degradazio fisiko hura beharrezkoa izatea. Emakumeena ugaztunen artean 
ezagun dituenetatik suntsitzaileena irudituko zaio, ankerrena. Nola jasan zezaketen hura antzinako 
andreek? 
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 Zer espero du Juliak hartatik ateratzea? Lorategira aterako da. Bere maitasunaren beroa 
helarazi balekioke, harengan duen arduraren betegarritasuna sentiarazi balekioke,  baliteke bizitza 
oparoaren   samurtasunera   itzultzea  bere etengabeko hunkipenaren bilakuntza. 
 Juliak esku ezkerraz helduta edukiko du  burusia!  Hori ezinezkoa  ei da.  Julia bere 
harrapakinari arreta bildurik begira, Bast katu-jainkosa egiptiarrak hieroglifikoetan bere sistroari 
nola, biak idazkera kosmikoen karaktereak bailiran. 
 Burusiak  hatz artetik ihes egingo dio. Fromista abagunea baliatuz Julia eta burusiaren 
artean sartu eta haren azken erasoa bere  gorputzez geldituko du. Lurretik errodatuko dute,  eta 
Fromista lepoan pizti haren azken haginkada izan litekeena azala laztantzeko nola leuntzen den 
sentituko du. Mingainak belarri ondoko tarteraino bidea egingo du eta  galtzen azpitik esku 
harrapatzailea bere genitalen bila labainduko da. 
 — Oraindik ez zaizu borrokako beharra amatatu? 
 Juliak  hasperen egingo du bere gorputza Fromistarenera moldatuz. 
 — Gorputza ariketan behartzen gogoa askatzen dut. Lasaigarria zait neke fisikoa. Benetako 
borroka gero datorkit, baina ordurako tentsioa lasaitua behar dut. 
 — Gaur daukazu biltzarrarekin bilera? 
 Juliak  buruz  baietz adieraziko dio. Fromista  altxatuko da,  besoetan  hartu,  eta etxera  
eramango du.  Eserlekuan jazarriko da eta magalean izango du isiltasunean. 
 — Ez zaitut gehiegi ikusi azken lau egun hauetan. 
 Fromistak haren burua musukatuko du. Hala izango da, Juliak ginekologo  berria  bilatzen 
duen   bitartean bera Foroko gertakizunetan korapilatuta biziko da. Bigarren aldiz asanblada  aste 
batez atzeratua izango da eta Tesikoekin teoriaren aurkezpena prestatzen ariko dira. 
 — Nola ikusten duzu bilera? 
 —  Gaizki. Ez dut uste borondatez lagunduko didatenik. Azkenean nire fisikoarekiko erabaki 
burujabetza aldarrikatu beharko dut. Ez da xamurra izango, ahal duten  eragozpen guztiak jarriko 
dizkidate. 
 —  Eta  ginekologo guzti horien artean ez dago inor konbentzitu ahal  zenezakeenik?  Ez   
duzu  inor  laguntzeko gertuago ikusi? 
 —  Nire  erabakia begirunez hartu dutenak izan dira, baina norbait laguntzeko prest egon 
bada ez dit adierazi. 
 —  Badakizu gaur Brian eta Hansekin  geratu naizela Tesiako egoitza nagusira joateko. Nahi 
baduzu deituko diet atzeratzeko. 
 —  Ez kezkatu, moldatuko naiz,  hitzekin jolastea  nire lana dela ez ahantzi. 
 — Bai zure bihotzak diktatzen dizuna adierazteko iaioa zara, baina saia zaitez besteek 
esango dutena balioesten. 
 — Zer esan nahi duzu? 
 Zer    esan   nahi   duen?   Eztabaida   batean  egoera menperatzeko  besteen  arrazoiak  
ulertzea  beharrezkoa  dela, baina balioesteak onartzea esan nahi du ere. Hitza aukeratzean bere 
subkontzienteak larru gorritan utzi izango du. 
 —  Zure  konbikzioen munduan gehiegi isolatzen zarela diot, eta ezin duzula hura zuzenean 
bizitzara  estrapolatu. Aldea egon daiteke zure nahien eta zure  inguruko errealitatearen 
ordenamenduaren artean. 
 Julia eserlekuaren beste aldera aldenduko da eta ondoren altxatu. 
 —  Dutxara  noa. — Ez da mugituko. Fromistari begiratuko dio. —  Ez izan zalantzarik. Ez 
proiektatu zure  zalantzak nire usteen gain. 
 —  Ez zera jainkosa bat Julia, gurtzen bazaitut ere. Ezin didazu fedea eskatu, ezin didazu 
adimena bazter dezadan eskatu, zure bihotzak bezain beste balio du. 
 Fromistari tonu harroa aterako zaio. Ez, Julia ez da jainkosa bat,  eta  bera deus ezta  ere. 
Albaren hitzaldiaren ondorengo abaildura jada urruti egongo da, Teoriaren etorkizuna inoiz 
pentsatutakoa baino argiagoa izango da. Albaren proposamena   kaltegarria izan beharrean 
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lagungarri bilakatuko zaie. Oker egon da, eta Brian ere,  teoriak Zabalkuntzako  zientzia gizon 
garrantzitsuen babesa mereziko baitu. 
 Juliak,  ama  batek  bere  umearen  zorroztasunaren aurrean egingo lukeen moduan, 
irribarre egingo du. 
 —  Zure garunak nire begirune eta mirespen osoak ditu, maitea. Nik  ezin  izango nuke zuen  
teoria  bezalakoa  inoiz burutu, baina nire sentipenei dagokienean badakit moldatzen, nire 
konbikzioak errespeta itzazu. Ez dizut fedea eskatzen laguntasuna baizik. 
 — Eta arrazoia ematea laguntzea ez balitz? 
 — Hori al da uste duzuna? 
 —  Ez dakit! Ez nago ezertaz ziur. Zure atzetik nabil estropezuka. Zure bidea irekitzen duzu 
eta jarraitzera behartzen nauzu. Ez zait erraza egiten. Zuzen ote zauden nola jakin? Gero eta  
urduriago zaude.  Aldaketa gehiegi pairatzen ari zara.  Alde  batetik haurdun  zaude  eta ez dakit 
horrek psikikoki zein  punturaino eragin  diezazuke.—Ikara sentituko du, eragina fisikoa bezalakoa 
izan litekeela bururatuko zaioako.—  Beste  alde,  zure asmoarekin  jarraitzen  baduzu, ez zera zure  
sentipen  eta beldurrei  soilik  aitzinatuko,  zure bertsogintzan ez bezala,  honetan jende  askori  
aurre  egin beharko diozu. Gizarteko ohitura guztiz errotua baztertu nahi duzu, ez da ondo ulertuko. 
Nik onartzeko zailtasunak baditut nola erreakzionatuko dute gainontzekoak? nola jasango  duzu 
haien presioa? Kezkatzen nauzu. Kontrola ezin izango  duzun zorabio batean sartzen ari ote zaren 
beldur naiz. 
 —  Ez  nigatik kezkatu, Fromista, kontrola gabekoarekiko beldurra  zeurea da.  Zuk ez duzu  
kaosa maite, oreka behar duzu.  Baina  hori  ez da nire kasua. Nik ez dut bertigorik. 
 — Ez naiz kaosaren hain beldur zurekin bizi banaiz. 
 Julia  bere aurrean belaunikatuko da eta masailekin  izterrak ferekatuko dizkio. —  Hori  ere  
gezurra da. Betidanik  jakin  duzu  nire maitasuna zuk duzun gauzarik egonkorrena dela. 
 Fromistak burua laztanduko dio. – Zoaz dutxara, laztana, nik ere prestatu behar dut  bilerara 
joateko, Brian nire bila etorriko da. 
 Baina Juliak kontra egingo dio, Fromista beharko du, edozein modura haren  samurtasuna 
beharko du, eta galtzak irekiz berarengan erakarriko duenaren bila zango artean barneratuko da. 
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15  KAPITULUA 
 
 
 
 Gomezen presentziak aztoratuko du. Bilera osoan ixilik mantendu izango da.  Juliari adi 
begiratuko dio, noiz behinka bere  aurrean irudi kondentsadoreak itxuratuko duen  mahaiaren 
azpian zer edo zer maneiatuko du. Mahai borobil birtualak solaskideen hiru dimentsioetako irudiei 
erlazio espazioa emango die. Mahaiaren  inguruan agertuko diren  pertsonak, Gomez, Abaitua, 
Mitxelena, Aston,  eta Julia  hiru  aldibereko bilerak bizitzen ariko dira, Juliaren etxean, Osasun 
Batzordeko egoitzan, eta Gomez zatekeen lekuan. 
 Julia  izango da honen  interes bakarra,  psikiatra izanez, bertan egoteak ez du beste 
zentzurik izango, baina ezer ez esateak kezkatuko du, ezin izango diolako neurria hartu. Hitz egingo 
balu bilatzen duenaren zantzuak utziko lituzke eta Juliak bere burua behar bezala azaltzeko aukera 
izango Luke. Baina honela Gomez Juliaren hitzen eraginetik babestuta egongo da eta hau, aldiz, 
agerian psikiatraren azter-lanaren aurrean. 
 Abaitua, ginekologoen ordezkaria, hitz egiten  ariko da. Hura izango da argudiatzearen 
zama  nagusia eramango duena. Behar duenean, Mitxelena,  ospitaleko zuzendariaren,  eta   
Osasun Batzordeko partaide soziala  den Astonen iritzien laguntza  eskatuko du. 
 Haria betikoa izango da, Honetan askoz bortitzagoa, askoz landuagoa, irudi gogorrez 
lagundua: haurdunaldiak ekar lekizkiokeen kalte eta deformazio fisikoak, haurraren sufrimendua eta 
bizitzarako arriskua. Aston gaizki pasatzen ariko da,  medikua  ez izanez  itxurazko mahairen 
gainean eratuko diren irudiek larriki hunkituko dute.  Ahoa eskuaz estaliko du higuina ezkutatu  
nahirik.  Zenbait eszena  larrien ostean Juliari begiratuko dio bere  jarrera guztiz ulergaitza  zaiola 
agerian utziz. 
 Juliarentzat  ere ez da samurra izango.  Aurkeztuko dioten irudi bakoitza nahita eta krudelki 
erraietan sartuko dioten burdina izango da. Oinazea iragazi gabe pasatuko da gaitzak hartutako 
pertsona haien irudietatik bere errealitate odol eta haragizkora. Sufrituko du, haiek sufritu zutelako, 
ez bera etorkizunean egoera haietan egon litekeelako.  Sufrituko du, beldurtu nahi dutenek espero 
izango dutena baino gehiago, baina horrela ez dute konbentzituko. Aurkeztuko diotenak muturreko 
egoerak izango dira, ezagunak izango dituen salbuespenak, haurdunaldi naturalaren 
egunerokoarekin zerukusirik izango ez dutenak. Ez, medikuak ez dira bere motibazioak ulertzen 
saiatu izango, bestela ez lituzkete argudio haiek berriro eramango. 
 Izaki berria babesteko eta elikatzeko bere  gorputzak izan beharko dituen   aldaketak   
miresgarriak irudituko zaizkio. Bere oinarrizko gorpuzkera beste izate baten beharrak asetzeko 
eraikita egotea liluragarria  izango zaio.  Umeak  bere gorputzeko emari  oparoa xurga  ziezaion 
desiratuko du.  Bere gorputz-bizitzaren  zati bat emango lioke, bere arimarena eta gogoarena 
emango lizkiokeen era berean. 
 Irudiak gordintzean Gomezek are zorrotzago begiratuko dio Juliari, harrapari ala ihesle ez da 
garbi egongo. 
 Abaitua  jaunak  bere   hitzaldia   bukatuko du . Hiru dimentsioetako irudiak itzaliko dira eta 
laburpeneko hitzekin batera gizonak erlaxatuko dira. Aston hasperen egingo du, arnasa sakonki 
hartu eta  bizkarra atzera luzatuko du urdaileko korapiloa askatu nahirik. 
 Juliaren  txanda  izango da.   Edukiko  du ere   bere irudi  kuboa erakusteko.  Itxurazko 
mahaiaren gainean  lehenengo  irudia eratzean  Astonen izua nabarituko du.  Honek erruki 
eskaeran luzatuko du lotutako begirada. 
 —  Ez  kezkatu, nire irudiak ez  dira  Abaitua jaunak aurkeztutakoak bezalakoak  izango. 
Gordintasuna bukatu da jadanik. Arriskuak eta  oinazeak, ezbeharrak, bazterrean utziko ditugu  eta  
haurdunaldia benetan zer den ikusi ahal izango dugu. Ez da xamurra, ipuin zoragarria  ez da. Bizitza 
soila da, bizitzaren funtsa, bere izatearen  adierazle garden eta sakonena, bere bilakaeraren 
laburpen zintzoena. Haurdunaldiak ez du ezer ezkutatzen. Agerian  geratzen dira bizitza 
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ahalbideratu duten eragile guztiak,  bizitzaren  bilakaerako   sortutako  mekanismo  ia ezinezko  eta  
bakarra, entelekia bikoitz  baten  garapena. Izakia arauaren  gainetik hazi gorputza errepikatzeko, 
zaharraren baitatik indarrak eta gaiak,  izatea bera  destilatu  eta  berria osatu.  Bat  zena  bi izan, 
zeu  zarena  gal,  osatutakoa hautsi  eta zu zena jaio; finean, zaharra eta berria berdinduak izan. 
Hiltze eta  sortze  simetrikoa, espeziaren argi peko diamantezko ispiluaren islak. 
 Juliak proiekzioa abiaratuko du eta bere hitzaldia jarraituko du. Lehenengo irudia lore 
urdinez alaitutako soineko zabalaz jantziriko emakume haurdun batena izango da. Bere sabel eta    
titiek soinekoaren aurrealdea beteko dute biribiltasun mamitsuaz.   Bere   masail  gorrituek 
sagarraren  freskotasuna  iradokituko dute, eta  zango  eta beso biluziek  azal  leun eta irmoaren  
osasuna  erakutsiko.  Begien distiran, ezpain mardulen irribarrean, gorputz osoan, 
emankortasunaren bozkarioa nabarmenduko zaio. Betetasun erakargarria haragikoitasun 
mugetaraino hurbilduko da. Ederra izango da  emakumea, bortitza  eragingo  duen zirrara. Lortuko 
luke hitzek gaindituko ez  luketen irudi hark mahaikideen arbuioa ezabatzea? 
 Julia saiatuko da bere azalpenak tonu  berean mantentzen, bere baitako sentimendu    eta   
asmoen poetikotasuna artxiboko irudi erreal haietan finkatzen. Astonen lazdura eta  higuina 
ezabatuz joango da, baina teknikoek sentimenduak aurpegi  neutroen atzean ezkutatuko dituzte. 
 Prestatutakoa agortuko zaio ere. Azken irudia hasierakoan oinarritutako bere aurre irudia 
izango da.  Honetan ez da biluzik egongo, horren gain, bere lan-gelan duenaren berdina izango da. 
Maite egingo du, naturak eskainitako ahalmenen goratze erakusketa disimulatu ezineko 
betetasunez begiratuko du. 
 Lipar batez solaskideak isilik geratuko dira. 
 Mitxelena eta Abaituak elkar begiratuko dute eta lehenengoak hartuko du hitza. 
 — Zuk zure ikuspegia aurkeztu diguzu, ondo da. Dena zuzen joango balitz, balitz,  
azpimarratu  nahi  dut, gestazioa  zuk azaldutako eredu erakargarri horretatik gertu egon  liteke, 
bego! Hala ere, arriskua ere badago. Haurdunaldiaren ontasun   ala txartasunaren gain eztabaidatu 
dezakegu, baina garaiz kanpoko eztabaida litzateke. Mendeak pasa dira arazoa ebatzita geratu 
zenetik. Erabakia milioika emakumek berretsi dute. Zuk planteatzen duzuna baztertuta geratu zen, 
gaitza eta mina beti baztertu nahi izan direlako. 
 —  Mina! Zein beldurra diogun minari! Umetoki bionikotik ateratzerik ez dugu, mundu osoa 
umetoki bionikoa  bihurtu  dugulako, gerta zekigukeen mina txikiena ere uxatu nahiz. Bizitzari  
bizkarra  ematen diogu  gure  fetu-jarreran bilduak. Eta zer da, bada min  ikaragarri  hori?, Arrisku 
latz hori? Gure sentsibilitatearen atal bat besterik ez. Ez da kanpoko arerio ikaragarria, gure baitako 
lagun fidel eta  mespretxatua baizik,  alarma  soil  bat. Beldur diogulako ez gara bizitzera ausartzen, 
ez dugu arriskurik nahi, eta horrela minarekin batera gozatzeko aukerak ihes doazkigu. Hil da 
pasioa, hil da mentura, hil da  garaitzako sentipena. Errenditutako igarotze laketgarria da geratu 
zaigun aukera bakarra, ia ezer ez! 
 —  Baina  bizitza laketgarria txarra ahal da? Zertarako minik  gabe igaro dezakezuna oinazez 
bizi? Jaiotzaren mina ez da beharrezkoa! Gu guztiak gara horren froga.  Zein akats daukagu?  Zein 
gabezia dute gure amek? Zeinentzat  da aberasgarria  haurdunaldi  endogenoa? Zientifikoki,  
diozuna ez dago mantentzerik. 
 — Nik ez dut zientifikoki hitz egin. 
 — Bai hori garbi dago! Zure arazoa mina zure bertsoetako errima balitz aipatzen duzula   da.  
Hori errealitatearen mugak nahastea da. 
 —  Hitz egingo dut ba objetiboki. Min errealari buruz arituko naiz. Zein da arazo honen  
ezinbesteko mina? Haurdunaldian ez dago minik erditze unera arte, hau da fisikoki latza  izan 
daiteken bakarra. Eta zer?  Larrialdia  nik pasa  behar dut, ez zuek, eta nire artean geratzen den 
arazo bat  dela argi dago. Inork ezin du nire  bizipenetan sartu, eta beraz, minak zein punturaino 
eragingo didan ezin du inork jakin. Saihestu beharrekoa ala jasangarria den nik soilik kalibratu ahal 
izango dut. Eta hala ere, egungo mina otzandua dago, ondo dakizuenez, ez du zerikusirik erditzen 
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zenean izaten zutenarekin, eta gainera, erditzea minaren leungarririk gabe pasatuko dudan ez dut 
oraindik erabaki.   
 Umeak  aldiz,  zenbat sufritzen duen  ez  da  inoiz jakin. Hala ere jasaten duen erditze 
sufrimenduen artean gehiago aipatu  dira umea ingurugiro berrira  moldatzekoak mundu  
horretara  iristean  amaren  gorputza  bortxatzean gertatu daitekeena baino. Garbi dago haiek  
saihestea ezinezkoa  dela,  umeek  jaiotzean negar  egiten  jarraitzen dutela.  Honen  gain, ikuspegi 
honen lagungarri, esan  behar da  umeari   oinazea   ezabatzea   ez   zela   izan  umetoki 
bionikoaren  aldeko jarrera bultzatu zuena, emakumeen liberazioa  baizik. Haurdunaldi artifizialak 
aita eta amaren paperak berdintzen zituen, eta garai haietan hori emakumeentzat  aurrerapauso 
ikaragarria suposatu zuen. Eta Eliza  Katolikoak, bere arerio nagusia izan bazen hasieran, onartuz  
bukatu  zuen, harentzat okerragoa zen  beste  arazo bati  irtenbidea  ematen   ziolako, abortukoari.  
Ikusten duzuenez ez da soilik zientzia hemen tratatzen ari garena. 
 Lehenengo aldiz, Gomez jaunak hitz egingo du: 
 —  Ez  duzu  galdera  erantzun,  Zein  da  planteatzen duzunak ekarriko dizun onura? 
 Juliak jarrera aldaketaz harrituko da. 
 — Nire ahalmen fisikoak bete-betean erabiliko  ditut. Nire  naturaren osagarri berezienen 
potentziak askatu eta  gara  daitezen  utziko dut. Ez dut  inoiz  entzun  hori aberasgarria  ez  denik. 
Zer lortuko dudan? baneki ez  nuke esperientzia behar. 
 —  Eta umea?— Astonena galdera baino deiadarra izango da. 
 —  Umeak erlazio estuena izango du nirekin, nire odola harena  izango da,  zuzenean  
nigatik jasoko  ditu bizitzaren  aztarna  guztiak, elkar ukitzearen, elkar  hunkitzearen bizipen erreala, 
ez umetoki  bionikoak  egiten duen ordezkapena. 
 Honek  zergatik kopiatzen  ditu ba amaren sabeleko baldintzak? zergatik ez  du inguru 
neutro eta aseptikoagoa sortzen? Zergatik ez da elikagailu  bikain eta neurtu soila? Ba umeak  
amaren sabeleko sentsazioen multzoa behar dituelako. 
 Mitxelenak hartuko du hitza. 
 — Umetoki bionikoak  amaren   sabeleko  baldintzak kopiatzen  baditu, zio historikoengatik 
da. Inork ez du frogatu elikagailu soila balitz  umearentzat kaltegarria  gertatuko zenik. Baina hau 
eremu  ezezagunean sartzea  da. Ezagunak  eta  aztergarriak  diren eraginetan. fetuaren   hazkuntza   
fisikorako   batez  ere, umetoki  bionikoak  bere  eraginkortasuna frogatu  du,  bere fidagarritasuna,  
elikaduraren  eta babesaren  kalitate  eta ziurtasuna  haurdunaldi  endogenokoak baino  askoz  
hobeak dira. Abiarazitako  gestazioetatik ia %100a  arazorik  gabe burutzen  dira,  gestazio 
naturaletan fetuaren  hilkortasuna ikaragarria zenean. 
 Haurdunaldi endogenoak ez dauka ziurtasunik, arriskutsua da, eta inplikazio  patologiko  
anitzak  izan ditzake. Eta azken hau da arazo nagusia sortzen  diguna,  egun ez  baitago  prozesu  
hori zaintzeko espezialitate medikorik. 
 Harriduraz,  Astonek azalpenak eskatuko dizkio Mitxelenari. 
 —  Logikoa da, umetoki bionikoaren teknika XXI. Mendean aplikatzen hasi zen eta  gestazio 
naturalak hurrengo  mendean  bukatu ziren, historia dira. Espezialista batek  teknika zaharrak 
ezagutu ditzake, bisturiz  egindako ebakuntzak  edo  izainak   erabiliz  egindako odol-husteak, 
baina ez ditu ikasten, ez  ditu  haien  berezitasunak menperatzen.  Haren prestakuntza egungo 
errealitatera moldatzen  da, egungo gaitzei egungo teknikaz erantzuten ikasten du. Ez, ez dago 
espezialistarik,  Abaitua  jaunak  gezurtatzen ez badit, egungo ginekologoen prestakuntzak ez du 
gestazio naturalaren koadroa aztertzen; beste arrazoi bat zure asmoa testuingurutik kanpo dagoela 
ulertzeko. 
 Abaituak  hitzak  keinu batez baieztatuko ditu,  baina azalpen bat egitera behartuta 
sentituko da. 
 —  Ginekologoen konpetentzia-eremua umetoki bionikoaren erabilpenaz aldatu egin zela 
egia da. Zabaldu  zela esango nuke. Genetikako  arlo  handi  bat  hartu zuen, eta fetuaren  
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endokrinologia eta beste zenbait arlo berri haren parte garrantzitsuak izatera pasa ziren. 
Baztertutakoa,  aplikaziorik gabe geratutakoa izan zen. 
 —  Hala  ere jakintza hori eskuragarria da, ez da asmatu behar, nire haurdunaldiaz   
arduratuko dena ikas dezake. Artxiboetan informazio osoa dago, guk bilera honetarako  zati bat 
aztertu dugu. Gure espezialisten  garun bikainentzat  ezagupen zaharkitu hori berreskuratzea ez  
dut uste zaila izango denik. 
 —  Zaila ez noski! Baina bai luzea. Ezagupen zaharkitu horiek ere haien garaietan  urteetako 
karrera luze batean ikasten ziren. 
 "Zer  Abaitua  jauna   zuen  espezialitateko  edozein nabardura ezagupen gorena dela 
sinestarazi behar al diguzu?" 
 —  Elkar konbentzituko ez dugula garbi dago. Eztabaida luzatzeko arrazoirik ez dago. Nik 
nire erabakia hartu  dut eta  daukadan  eskubideaz baliatuz nire  fisikoarekiko erabaki burujabetza 
erabiliko dut. Bilera hau bukatzean eskaera erregistratuko  dut. Ez dut enbrioiaren transplantea 
onartuko eta erantzukizuna nire buruaren gain hartuko dut.  Zuek Osasunaren arduradunak 
zaretenez abiatuko den prozesuko inplikazio klinikoen azterketa egin eta normaltasuna ziurtatuko 
duen asistentzia plana prestatu  beharko duzue. Zuen parte hartzea bortxatua  bada  ere, 
dagokizuen lana eraginkortasun osoz egingo duzuen konfiantza osoa daukat. 
 Besteak mutu geratuko dira, ez da hori espero izango dutena. Sendagileen oposizioaz 
jabeturik Juliak etsi egingo lukeen ustea izango dute.  Juliak ideia alda zezan taxutua izango du  
bilera Mitxelenak, erabakiaren  kontrako eragozpenak  gordinki  azalduz  eta beharko balitz 
Gomezen presentzia profitatuz, subjektuen  azterketa eta ezagutzaz konbikzio ahalmena lortzeko 
haren gaitasuna erabiliz. Baina Gomezek ordura arte galdera bakarra egina izango du soilik, ez dio 
Juliari aurre egin eta horren ordez azalpenak emateko aukerak eskaini dizkio. Bien arteko 
transmisioaren bidez "zer?" bat  helaraziko dio. Besteak "ez dugu konbentzituko” pantailaratuko dio. 
Jarraian hitza hartuko du. 
 —  Julia, zergatik erabaki zenuen  haurra izatea? 
 Galderaren norabideaz Gomezek bigarrenez harrituko du Julia. Zein alde berria agertarazi 
nahiko du  gizon zelatariak? 
 —  Ba  arrazoitu  daiteke baina uste dut  sena  dela emakumeak bultzatzen gaituena. 
 — Menperatu ezineko beharra izan zen? 
 Galdera ez da dirudien bezain erraza izango. Erabakia ez da bat-bateko bultzada izango, 
hori galdetu  nahiko balu, baina  naturak era askotan  baldintzatzen gaitu,  eta  kumea eman 
dezakeena, bizitzaren  jarraipenerako paper  hori  jokatzeko moldatuta dagoena, naturak ez al du 
betetzera behartuko? 
 —  Baliteke, nahiz  asmoa  asko  hausnartu  eta  nire kreatzaile  logikaren  baitan   zentzua   
izan. — Pentsatzen duena esango die. 
 —  Zergatik du hain beste garrantzia naturak eskatzen dizunak? Zergatik lehenesten duzu 
naturak ahalbideratzen dizuna giza-jakintzak ahalbideratzen dizunaren gainetik? 
 — Denok lehenesten dugu natura, konturatu gabe bada ere. Soilik naturaren eskakizunak 
betetzen ditugunean igaro gaitezke beste gauzez arduratzera. Baina hau ahantzirik daukagu. Hain 
beste denbora ase garela oharkabean pasatzen zaigula. 
 — Baina ez da hori soilik, zuk harago joan nahi duzu. 
 — Gu naturaren parte gara. Egiten duguna, sentitzen duguna, hausnartzen duguna, 
naturaren bilakaeraren prozesuak dira. Hau ez da berria. Baina orain gizarte honetan, oinaze 
objektiborik gabeko paradisu honetan, ez dakigu bikaintasun hau baloratzen. Azalean mugitzen 
gara surflariak uhinaren gainean nola, taularen azpian dagoenaz konturatu gabe, eramaten 
gaituzten indar eta materiaren sakontasun eta osotasunaz ohartu gabe. Ni arreta gehiago jartzen 
saiatzen naiz eta ikusten dudanaren ohartxoak egiten ditut lagunek hor azpira begira dezaten. 
 — Misio bat duzula esango zenuke? 
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 — Misio bat? Ez, nik bizitza bat daukat, bakarra, eta betetzen saiatzen naiz. Ez dut inoren 
mandaturik, ez dut ahotsik entzuten bidea markatzen didanik. Ematen zaidanaren aiduru nago eta 
ikusbera. Aurkezten zaidanak mugiarazten nau eta nik mugimendua jarraitzen dut ahal dudan 
neurrian. 
 — Noraino? 
 Juliak sorbalda jasoz erantzungo du. Non izango dira mugak? – Eskarmentuak esango dit 
noraino iris naiteke. 
 — Barkatuko didazu galdera, baina nola egin zenuen lepoko urradura? 
 Juliak lehoiak lepoan egindako orbaina ferekatuko du. Ehunak berrosatzeko trataera arrunt  
batez ezaba lezake  baina  ez  da  erabakia  hartzera erabakiko. Marrek arabesko berezia egingo 
diote lepo eta sorbaldaren artean, tatuaje bitxia. 
 Erantzun behar ote duen baloratuko du. Gertaerak   maila psikiatriko batetik begiratuta zein 
patologiaren adierazle izan liteke? Beste alde, nola jakin orduraino esandako eta egindakoak jaso 
lezaketen azterketa klinikoa? Erantzun gabe ere, lehoiaren pasadizoa jada bere bertsotan egongo 
da. Bere azterketa psikologikoa egin nahi izan ezkero bere poesigintzan historia kliniko osoa legoke. 
Gertakizuna kontatuko die. 
 — Ez zenuen arriskuan pentsatu? 
 — Asaldura unea bizitzen ari nintzen, indar naturalekin bat egitearen sentipena nuen, 
mundua eta ni gai berekoak ginela atzematen nuen, ezer ez zen ezezaguna, arriskuak euskarririk ez 
zuen. 
 —   Zure gorputzean gestatzeko erabakia  hartuta zenuen? 
 — Ez, beranduago hartu nuen. 
 —  Ernalduta  geratzeak zure bizimodua aldatu al zuen? 
 —  Ez gehiegi, goizez lehenago jaiki eta paseoak ematera ateratzen naizela besterik ez. Nire 
sentipenetarako aldiz  ekarpen handia izan da. Lan iturri joria izan  zait. Lehen  bertsoak 
gozamenaren kronika bezala egiten nituen. Esan  nahi  dut ekintza zela nagusi, bizipenak  pilatzea, 
gozatzea zen lehentasuna, eta bertsoak haien testigantza. Orain  aldiz, hausnarketa da gunea. 
Bizipena zaratarik gabe nire  baitan ari  da gauzatzen, gogoa da oldartzen dena,  esperimentatzen 
duena, gailentzen dena. Bertsoak gogoeten apunteak bilakatu dira, sentimenduen islak. Lan 
naharoa egiten  ari  naiz, intentsua, ginekologo baten bila aritu naiz denbora honetan izan ezik. 
 —  Lan handia egiten ari zarela diozu, asko  nekatzen al zara? 
 — Bai,  nekatzen naiz, nekatuta egotea gustatzen zait. 
 Gomez  isildu  egingo da. Julia beste galdera baten  zain jarraituko du, baina besteak bere 
ordenagailua maneiatzen hasiko da. Isilunea  luzatu  egingo da.  Gomezek  burua  jasoko du eta 
eskua  kokotsean  pausatuko du,  zain  geratuko da  ere. 
 — Hori al da dena? 
 Besteek elkar begiratuko dute, mezuren bat gurutzatuko dute itxurazko mahaiaren azpitik 
eta  berriro ere Mitxelena izango da hitz egingo duena. 
 —  Zure  adierazpena  jaso dugu, ez dut  uste  gehiago luzatzea beharrezkoa denik, beraz 
bilera hau bukatzea egokia dela uste dut. 
 —  Baina zeintzuk izango dira hurrengo pausuak? Nola aukeratuko duzue zainduko   nauen 
ginekologoa? Gauzak prestatzeko  bilera  berriren  bat  egingo al dugu,  ala zuzenean 
ginekologoen elkargoarekin hitz egin beharko dut? 
 —  Beharrezkoa  bada harremanetan  jarriko gara zurekin. 
 — Nola “beharrezkoa bada”? 
— Ba arazo honetan ekiteko era bakarra ez dagoelako. 
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16 KAPITULUA 
 
 
 —  Gure teoria bidaiaren baliagarritasuna frogatzen duela uste dute eta horregatik 
laguntzen gaituzte. 
 — Gure teoria bidai sakrosaindua babesteko erabili nahi dutela, hobe esan. Gure teoria 
beraientzat euskarri bat da  eta  ez dute askatuko. Hala ere nire iritzia ezagutzen duzu,  gure  
teoriak ez du Albak erakutsitako markoa ezeztatzen. 
 — Eta zer egin behar dugu? Hartu kuboak eta armairuan gorde? Garatu dugun jakintza 
gutxi horren jabeak ez gara. Plazaratu dugun momentutik nahi duten eran erabil dezakete, eta ez 
deritzot gaizki. Eta gure  teoria  izanik,  nahiago dut  bere  zabalpena  gertutik jarraitzea burua lur 
azpian sartzea baino. 
 — Kritika izpirik gabe? Azken aldian aitatasunaren  zorabioan kateaturik zaudela uler 
dezaket, baina alaba honi dagokionez, objektiboagoa  izan  beharko  zinateke. 
  — Zoaz zulo beltzera! 
 Brianek irribarre egin eta eskuak garondoan trabatuko ditu. Gravbakoaren eserlekuan  
bizkarra erlaxatuko du begirada zeru oskarbi eta belardietako berdeen artean galtzeko. Aireak 
Fromista eta bien azalak freskatuko ditu. Gravbakoko gida automatikoa errepidea  jarraitzen ariko 
da, bi albotara, lerroan landatutako   zuhaitzek  erritmo bizian egingo dute atzera.  Bere jatorrizko  
Eireko  kutsu  nabarmena izango du  zeharkatzen  ariko diren  zelaidi  harritsuak, eta muturtzea 
baino,  herriminean  gogoa  galtzea hobe;  ahalko bailitz,  bera  eta  bere aitona-amonen zerrenda 
luzea ez baita Eiren inoiz izango. 
 —  Zer  moduz dago Julia? Haurdunaldia jarraituko  al du? 
 Fromistak hasperen egingo du. Nahiago luke eztabaida intelektualaren mailan mantentzea, 
logikaren argira argudiatzea. 
 — Bai, ez du asmoz aldatu. 
 — Benetan Juliak bizipenak sentipen eta senarekin batzeko duen gaitasun hori miresten dut. 
Zoragarria da. Kontatu zenidanean “beste poema bat da” pentsatu nuen. Ez da berak 
sentiberatasun berezia duela, Julia hori da. 
 —  Solasaldiaren gaia desbideratzen ari zarela iruditzen zait. 
—  Desbideratzen al dut?  Inork  Albaren  teoria ukatu badezake hori Julia da. Bera da benetan 
gauza ezkutuak begiztatzen digun bakarra! Gure ezagumenaren barneko  mugan dagoen 
amildegiaren ertzean jartzen gaitu, eta han, gure subkontzientearen labarraren azpian, itsaso zabala 
irekitzen  dela azaltzen  digu. Hori bai da funtsezko aurkikuntza! Zer axola du bidaiak? Zer axola du 
arkakuso talde baten salto saldo txoroa? 
 — Zu ere poeta esnatu al zara ala? Hain beste inspirazioa profitatzeko Foroko agerraldian 
gure teoria eta poesia elkartu genezake. 
 — Horrek poesia merezi duen mailan jartzeko balioko balu! Azken finean, nahiz Julia oso 
ezaguna izan, nork irakurtzen du poesia egun, gu bezalako zoroak kenduta? Sentiberatasun 
frogatzat dutenak soilik, bizitza   arrunta  atseginago jarraitu ahal izateko autoestimu ariketa lez 
egiten dutenak. 
 —  Nola da posible zu bezalako ameslaria hain  zinikoa agertzea? 
 — Desilusioa, ene laguna, etsipenaren aurkako defentsa, kaskarkeriaren aurkako harresia. 
Utopia hain gertu edukita hara iristeko pausorik ematen ez dela ikusteak  sortzen  didan  samina 
usatzeko erabiltzen dudan amorru zibilizatua. 
 Fromistarentzat ziztada izango da esaldia,  puxika zulatu  baten  airea  ihesik doan eran 
aterako zaizkio hitzak ziztu bizian. 
 —  Utopia?  Zein Utopia?  Ameslariak  beti antzeko  kontzeptuak astintzen   ari zarete! Zinez  
mintzaldi kilikagarriak  egiten  dituzuela,  edozein bihotza  hunkitzeko modukoak! Baina mundu 
paregabe horretan itxaroten gaituena ez duzue inoiz azaltzen, zeintzuk dira mundu mirarizko 
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horren  ezaugarriak,  zeintzuk hara iristeko eman  beharreko pausuak. Erakutsidazu  abstrakzio edo 
desira  ez  den mundu  horren  edozein  zantzu  eta  sinetsiko  dut. 
 Baina horrelakorik ez  dago. Dena   ezinegonaren  ihesbidea  da, errealitate honek sortutako 
atsekabetik libratu gaitzakeen zer edo zer  hobea egon daitekeen ustea.  Gezurra da,  errealitatetik  
kanpo ezer hoberik ez dago eta  berria eta  bideragarria  formulatu ahal daitekeena besterik ez da, 
ebazpenerako bidea bere planteamenduan dakarrena. Baina, noski! Hau ez litzake poesia izango, 
ezta sentsibilitate goren baten fruitua,  Hau zientzia  arrunt-arrunta   litzateke, asaldatutako 
sentimenduen espektakulorik gabea. 
 Brian harrituko da Fromista horrela hitz egiten entzuteaz. 
 — Ametsik gabe aurrerapenik ez zen izango. 
 — Etsipenik ez zen izango ametsik gabe. 
 — Gure teoria ez zen izango ametsik gabe. 
 — Julia  hondamendiaren  atarian ez zen izango  ametsik gabe. 
 — Julia ezta ere. 
 Isilunea  egingo da.  Itsas ertzetik  joango dira une horretan. Olatuen danbaden erritmoa 
izango da granitozko harkaitzen arteko ordena bakarra. Kresalak haizea kutsatuko du, usain eta 
ukituz. Brian hotzikaratuko da. 
 — Zer gertatzen zaio Juliari? 
 — Ezer, ondo dago,  oraingoz. 
 Fromistak bere beldurrak azalduko dizkio. 
 Brianek entzun eta ulertuko du. Berak ez du inoiz Juliaren  asmoa  eragin  eta gertakizun  
konkretukin erlazionatu. Espirituaren jabegoetan asmoak guztiz erakargarriak  izango dira, baina 
egunerokotasunean gauzak  ez dira  hain  argiak izango. “Erakutsidazu amestutako Utopiaren  
zantzu bakar  bat". Ez da egongo. Balizko lorpen espiritual batengatik Julia eta Fromistaren bizitza 
ezbairik gabe gordinduko zen. 
 — Baikor  izan  zaitez. Medikuntzak  edozein  gauza berrosatzeko gai da  gaur  egun. Juliak  
saihestu ezineko gauza bakarra mina izan daiteke, eta hau ere kontrolpean dago. Onar ezazu 
gizakiok babestu gabeko egoerak gainditzeko gai izan gaitezkeela, bizitza  guztiz samurtu  
badigute ere garraztasun pitin  bat sendo  eta  libreago  sentitzeko balio  gaitzakeela. Gure muin 
sakonenean  animalia  ikaragarriak izaten  jarraitzen  dugu,  mina ez  da  garaituko  gaituena. Piztia  
gure  baitan  bere haragi puskaren zain daukagu, artegatzen ari da, guk haren bizipena ahantzi 
badugu ere. 
 —  Beti elegiak muntatzen , interpretazio poetikoetara ihes  eginez. Julia  bezala zara, beti 
izan zera.  Hori  da zuen  indarra  baina  zuen   galbidea  ere,  horregatik  ni bezalako  tipo bat 
behar izan duzue, ametsak ulertzeko  gai, baina  oinak  lurrean  dituena. Ez dakizue  neurtzen,  
zuena bistak  irekitzea  da   eta   mugatuta   dagoenak  aspertzen zaituzte.  Bost   axola   muga   
hori   unibertsoarena  ala ongiarena  den, beti beste aldera salto egingo  zenukete, Juliak bere 
bizitza poesia bihurtu naiz, eta zuk...   
 Zuk, Bidaia babesteko teoria erabili nahi dutenez ez naizela enteratzen  diozu.  Baina   zein   
karitara   hartzen  duzu kontrako  jarrera?  Zure ametsen karietara,  balizko  mundu liluragarri   
horren   mesedetan.   Bidaiaren  egonkortasuna pikutara  joan  dadila,   ireki   dezagun   zeru  lerroa  
ea zurrunbiloak  gorenetara eramaten gaituen. Zuk gure  teoriak bidaia  babestu dezan ez duzu 
nahi, baina ez da bere erabilerak kezkatzen zaituna,  erabilera hori zure usteen aurkakoa  izateak 
baizik. 
 Gravbakoa kilometroak irentsiko ditu etxerako bidean. Bere ibilbidea  inguruko 
ibilgailukoekin konbinatuko da  zirkulazioa antolatzeko. Abiadurak, norabideak,   altura aldaketak, 
neurrigabeko ballet batean koordinatuko ditu Nabigatzaile Orokorrak. Programak bidai ez 
erregulatuen higidurak jarraitu beharko ditu mugimenduen probabilitateak aztertuz, traiektorien 
arrisku potentzialak aurreikusiz, bere menpeko ontziak babestuta egon daitezen. Bidaiari libreei 
ontzien pantailetan ibilbide aukerak aurkeztuko dizkie eta beste gravbakoen  hurbiltasuna 
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seinalatuko die. Protokoloak huts egin ezkero, ezbeharren  bat  gertatu aurretik Nabigatzaileak  
gravbako libreen kontrola hartu ahal izango du, azken aukera  bezala, inoiz gizakiak 
erreakzionatzeko beta izan bitartean. 
 Une  hartan  Planetarantz  bidali   beharko dituen  zama ontzien    aireratzeak    errazteko   
gravbakoen traiektoriak irteera-gunetatik aldenduko ditu bidaien traman begi bat irekiz.  Bidai 
tangenteez irudikatutako zirkuluaren  gunetik lau  zilindrotzar espaziorantz irtengo dira. 
 Brianek utziko ditu begiak zilindroen distirak jarraitzen, zer erantzun hausnartu bitartean. 
Zoritxarrez bera ez da Julia bezala, hala balitz! Gertuago egongo da Fromistatik, honek uste duen 
baino hurbilago. Ametsak izateko eta asmatzeko erraztasuna izango du, bai, mira tiro zelaitik at 
zuzentzeko joera, bizkorragoa bihotza garuna baino; baina galga barruan izango du, garuna fondo 
korrikalaria izango duelako,  dortoka bezain saiatua. 
 — Nik ez dut Bidaian sinesten. Ez dut uste helburua beteko denik, eta beteko balitz, Zer? 
Zer axola du unibertsoaren iraupena 10 ber 20 ala 10 ber 40 urtetako magnitudetan neurtzeak? 
Zertarako behar dugu? Nahiago dut daukagun denbora behar bezala erabiltzeaz arduratzea. 
Horrek ez du esan nahi Bidaia eten dadin amorratzen ari naizenik. 
 — Baina Albak etetea proposatu zuenean poztu egin zintuen! 
 — Bai! Hala da, eta Horrek gure teoriaren aurkezpenean izango zuen eragina ez zidala 
gehiegi kezkatu ere egia da. Arrazoia zenuen. Agian ezaxola izan nintzen, baina hala ere, lehen esan 
dizudana egia dela uste dut, gure teoria eta Albak proposatutakoa ez dira kontrajarriak, horregatik 
apika ez zait gustatzen Tesiakoek gurea besteren aurka erabiltzea. 
 — Biak gogokoak dituzula eta zure kaskoan harmonian nahi dituzula ulertu dizut. 
 Brianek barre egingo du, berak ere izango ditu ba alaba eta iloba maitagarriak. 
 — Bai, ahal dudala uste dut. Eta muturrera joanda, Bidaia ere harmonia horretan onartuko 
nuke. Hirurak giza borondatea kitzikatzen duten egitasmoak dira. Dekadentzia saihestu nahi bada 
giza-ahalmenetatik tira egingo duten helburuak behar dira, dela aurrerapen zientifikoa, dela Bidaia, 
dela bere oposatua. 
 Bidaia planteatu zenean, XXII gizaldiaren hasieran, aroko pizgarria izan zen, eta kolapsoa 
ekiditeko irtenbidea ere. Eguzki sistema gainezka zegoen. Elikagaiak ziurtatuta, osasunaren 
aurrerapena eta bizitza luzatzeko terapia orokortuaren kariaz  populazioaren hazkuntza 
neurrigabekoa zen. Eguzki sistema zen lapiko itxiari gainpopulazioko presioa kenduko zion zerbait 
behar zuten. Arrazional Tesiak aspalditik lantzen eta aldarrikatzen zuen asmoa pentsamenduaren 
periferiatik erdigunera etorri zen, eta denbora gutxira protagonismo osoa bereganatu zuen. Giza 
espeziaren izateari zentzua ematen zion helburua planteatu zion gizarteari. Helburu unibertsala, 
betierekoa, eta pertsona guztiak lot zezakeena, pagotxa gizartearen bakea eta kohesioa nahi zuen 
edonorentzat. 
 Ezinbestekoa zelako abiatu zen Bidaia, baina martxan jarri bazen jendearengan eragin zuen 
erakarpen eta liluragatik izan zen. Gizakia unibertsoa bera laboratzera deitua zen, ahal zuela 
ziurtatzen zion Zientziak. Mentura erraldoia zen, baina banakoari eskatzen zitzaiona ez zen zaila, 
bidaiatzea soilik, inoiz egindako bidaiari-ontzi eroso eta luxuzkoenetan espazioratzea. 
 Tamalez  erraztasun hori nagusitu da. Bidaia prestatzean ipinitako kemena, ausardia eta 
konpromisoa Zabalkuntzei lehenengo bultzada ematean agortu zela dirudi. Bidaiak 
erakargarritasuna galdu du, errutina bihurtu da, ez da gizakiaren bilakaerarako eraginkorra. Balitz, 
ez nioke aitzakirik jarriko, nahiz helburuan ez sinetsi, baina gaur egun beste bultzada bat behar 
dugu. Albak proposatutakoak giroa astindu dezake, adimena lozorrotik atera eta pasioa berpiztu. 
Ezin du txarra izan, onuragarria baizik. 
 — Ez dut uste Bidaia asperduraren zioa denik, Baina ez naiz defendatzen hasiko, eten nahi 
dutenak zu bezain kaskagogorrak badira, bere aldeko arrazoitze askoz hobeak entzuteko aukera 
izango dugu. Orain dagokiguna Arrazional Tesiak gure teoriarekin egingo duen Bidaiaren defentsa 
babestuko dugun ala ez erabakitzea da. Ni ez naiz deseroso sentitzen egoera horretan, zu aldiz bai. 
Iradokizunik? 
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 — Bakoitzak bere bidea jarrai dezala. Foroan  hitz egiteko txanda dugunez teoria aurkeztuko 
dugu aurreikusita genuen eran. Zuk lehen esan duzun bezala, hortik aurrera herri-jabetzakoa 
izango da. Tesia Bidaiaren defentsan sartzean zuk bere aldeko jarrera nabarmendu nahi baduzu, 
egizu, baina nik ere nire pentsaera azaldu ahal izango dut, nire asmoa dinamika horretan sartzea ez 
bada ere. 
 — Ados nago. Egia esateko, behin teoria aurkeztuta nik ez dut nabarmentzeko zuk baino 
interes handiagorik. Teoriari buruz galdetzen badidate beharrezko azalpenak emango ditut, beste 
iritziren bat eskatzen badidate ikusiko dut zer egin. Hala ere Tesiak honetarako prestatu duen 
larrialdi-kabinetean jarraitzea gustatuko litzaidake. Jakingura daukat. Beraien lan moldeak 
ezagutzea Interesgarria izan daiteke. 
—  Bidaia defendatzeko eraginkorra gertatzen ez bada teoriarekin zer gertatuko den ezagutu nahi 
nuke nik. Eztabaiden zorabioan baztertuta geratuko den beldur naiz. Hasieran Bidaiaren defentsan 
erabilita oihartzun handia izango du, baina Tesiak bilatzen duen hesi efektua lortzen ez badu 
argudiatzeak beste ildo batzuetatik joango dira, eta teoria diskurtsoen alferrikako hitzen katramilan 
lekututa geratuko da. Hasieran ahal duten distira guztia aterako diote, baina ondoren… 
 — Arrazoi bat gehiago ni bertan egoteko. Dena dela, debatearen bilakaeraren zain egon 
gabe, Hasierako bultzada erabili beharko genuke teoriaren aplikazioa ziurtatzeko. Argi eduki behar 
dugu teoria ez dela eztabaidaren atal soila. Bere balio propioa duela eta eztabaidan gertatzen dena 
gertatzen dela berehalako erabilgarritasuna duela eta planetaren kolonizazioan aplikagarria dela 
helarazi behar diogu jendeari. 
 — Hori da! Jendeak ulertu behar du teoria ez dela Tesiak mahukatik atera duen zerbait. 
Giroak uzten digun heinean aurretik prestatu genuen gidoia jarraitu behar dugu. Bidaiaren gaineko 
eztabaida garrantzia hartzen badu zaila izango da arreta desbideratzea, baina saiatuko gara. 
Eztabaidaren bi aldetan egonda, gutxienez lotzen gaituena izan dadila kontsolamendu saria. 
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17  KAPITULUA 
 
 
 
 Eldarniozko Desoreka. “Horra hor adigaia”. Goizean goiz ospitalean biltzeko jasotako mezua, 
Osasun Batzordeko Mitxelenarekin telefono bidezko  elkarrizketa ezin labur eta iheskorragoan 
adostutako hitzordua, bertarainoko galderez osatutako bidaia eta Mitxelena eta Barteinen 
adeitasun planten zergatia bi hitz horien atzean ezkutatuko dira. 
 — Atetxo bikoitz horren ostean gordetzen dena erakutsiko didazuelakoan nago. 
 — Barkatu? 
 — Eldarniozko Desoreka zer den azalduko didazuela espero dudala. 
 Juliaren eskuinera egongo den Barteinek hartuko du hitza. Psikiatra da, Gomez bezala, 
terapia arduraduna, Mitxelenak esana. Gomezek egindako txostenari esker izango dituzte bi hitz 
potolo, aurreko bileraren bukaeran Mitxelenak esandako esaera ilunari zentzua emateko. 
 — Eldarniozko Desoreka eldarniozko ideiak eragiten dituen adimen gaixotasuna da. Gaitza 
pairatzen duten lagunek ideia baten inguruko pertzepzio okerra sortzen dute eta denborarekin 
pertzepzio horrek menderatuta gera daitezke. Ideia horrekin zerikusia ez duten gainontzeko 
gaietan gaixoaren arrazoimena zuzena da, gaixoak ez du sozializazio arazorik eta gaixotasunaren 
hasierako alditan bere portaera arras normala izan ohi da. Gaixotasuna garatu ahala ideiaren 
inguruko ekintzak gero eta desegokiagoak egiten dira eta azkenean portaera osoa baldintzatzera 
iris daiteke. 
 — Gaixoak eldarnioak, haluzinazioak, pairatzen ditu? 
 — Ez, ez da derrigorrez gertatzen. Zenbait kasutan, eldarniozko ideiaren inguruko ukimen 
eta usaimenaren haluzinazioak egon daitezke, baina ez da orokorrean gertatzen. Existitzen  ez diren 
datu-sortzea baino  benetako datuen pertzepzio sistematikoki okerra da Eldarniozko Desoreka. 
Datuak ideiak inposatutako markoan ordenatzen dira, ideiaren logika ahalguztidunaren zerbitzura. 
 — Eta gaixotasun hori nik badudala ulertu behar dut? Azaldu didazunak  ez du zerikusirik 
nire bizipenekin. 
 — Ez dut zuk baduzunik esan. Joera da kezkatzen gaituena. Zu adimen argikoa zara, Julia. 
Sintomatologiaren adibide esanguratsu batzuen koadroa erakutsiko dizut eta zerorrek esango 
diguzu kezkatzeko arrazoirik badugun ala ez. 
 Bere aurrean mahaiko kontaktuak sakatuko ditu eta ezkerreko hormaren goi parteko 
pantaila argituko da. Kokapena ez da oso egokia izango, altuegi egongo da. Juliak gorputza eta 
burua eserlekuaren bizkarrean bermatuko ditu irudia erosotasunez ikusi ahal izateko. Besaulkiak 
eman egingo du, eta ustekabean hartuz, ia etzana utziko du. Mugimenduak, ikararekin batera, 
bertigo sentsazio  arraroa eragingo dio. Ez du iraungo. 
 Barteinen sentipen bortitz eta defini gaitz baten oihartzunak bere arreta lotuko du. Aurreko 
bilera telematikoan ez bezala, oraingoan zenbait sentipen  atzemateko aukera izango du. Oraingo 
honek zergatik dauka asetze osagai hain bortitza? Grazia egingo al dio hartutako sustoak? 
Berteinek pantaila pizten du, eta bere eserlekuan dagoena zaldiko-maldikoan harrapatuta geratzen 
da? Lana samurtzeko  denbora-pasa dibertigarria izan liteke, bai, baina Berteinen aurpegian ez da 
humorerik, ezta Juliarenganako ardurarik. Zer interesatuko zaio tipoari? Zer lortuko du hark bera 
jarrera hartan ipinita, nahiko eroso, bidenabar, eta pantailaren aurrez aurre utzita. Erakutsitakoaren 
aurreko bere erreakzioa ikusi nahi badu ez dio  itxoinaraziko. 
 Pantailan zerrenda bat ageriko da: 
 
1. Gaixoak ideia edo ustea ohi dena baino indar eta ziurtasun gehiagoz adierazten du. 
2. Eldarniozko ideiak gaixoaren denboraren parte handi bat bereganatzen du bere 
gainontzeko interesen kaltean. 
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3. Bere ideiaren aurka egiten bada gaixoak erantzun sutsua eta emozionalki bizia izan dezake. 
4. Eldarnioa azaltzen bada sarritan portaera anormal eta lekuz kanpokoak eragin ditzake, 
ulergarriak eldarniozko ideia ezagutzen bada 
5. Ideiak gehiegizko eragina dauka gaixoaren gain eta bere bizitza muturreraino baldintzatzen 
du. 
6. Gaixoak gaitasun, ahalmen edo jakintza goren baten jabea dela senti dezake, edo pertsona 
famatu batekin edo jainko batekin erlazio berezia duela pentsa dezake. 
 
 Zerrenda berarentzat prestatuta egongo da, bere burua bertako zenbait jarrerekin  
identifikatuta ikus dezan. Sintomatologia bada, ez da sintomatologia osoa izango, portaera horiekin 
pertsona bat erotuta dagoela ondorioztatzea, gaixo egotearen sintoma larriena litzatekeelako. 
 — Konbikzio ez ohizkoak dituen oro burutik jota dago? 
 — Ez. Baina listakoak benetako sintomak dira. Gaixotasuna diagnostikatu ahal izateko beste 
baldintza batzuk eman beharko lirateke. Baina zuk zeure burua ikusi duzu zerrendan. Hori da gaur 
adierazi nahi genizuena, zure portaeran gaixotasun larri baten zantzuak ikusi ditugula eta gutxienez 
azterketa terapeutikoa bat egitea komeniko litzaizukeela egoeraren benetako neurria ezagutu ahal 
izateko. 
 Jokoa oso garbi geratuko da.  Ez dute ezer ezkutatzen, aitortu beharko zaie.  Bere erabakiak 
haien bake saindua aztoratu izango du, eta deabrua Lurreko zuloan geratua zenez, patologia 
narrasak beharko du okerraren eragilea.  Hobe hala ustea, bake sainduaren ohantze azpian 
bakoitzak baztertutako gura eta irriken zerraldoak errebisatzen hasteko beharraz, erantzun eske 
berpiz zitezen arriskatzea baino. 
 Metaforek ez dute lagunduko, zentratu beharko du, aukerak ondo aztertu. Izango al du 
aipatzen dioten terapia ukatzerik? Printzipioz bai, ezin izango dute bere gorputzaren gaineko 
erabakirik hartu berak onartu ezean. Baina honetan, bere erabakitzeko gaitasuna izango da 
zalantzan jarriko dutena.  Bere buruaren jabe ez dela erabakiko balute, zein egoeran geratuko 
litzateke? Sendagileek bere erantzukizunaz jabetuko lirateke, ala gertuko baten eskuetan geratuko 
litzateke? Zer beharko litzateke hori egin ahal izateko? Gutxi jakingo du, gutxiegi. Tentuz aritu 
beharko da, denbora beharko du eta argibide asko. 
 — Eta gaixotasuna badagoela diagnostikatu ahal izateko zeintzuk dira behar diren 
baldintzak? 
 — Froga fisikoa badago. Garunak sortzen dituen uhin elektromagnetikoen eremuak 
konfigurazio berezia hartzen du gaixoengan. Baina zoritxarrez, eremuko konfigurazioak ez du 
bilakaera lineala jarraitzen, eta ez digu gaixotasunaren sortze eta inkubazio edo sortasun aldietan 
diagnostikatzeko balio. Soilik patologia garatuta dagoenean balio digu, beste sintomatologiaren 
baieztapen moduan. 
 Gaixotasunari aurrea hartzeko modu bakarra, portaera eta adierazpen ohiz kanpokoei arreta 
jartzea da. Eldarniozko Ideia atzeman beharra dago eta hori ia ezinezkoa da profesionalontzat. 
Gaixotasuna garatzeko dagoen pertsonaren gertuko lagunak soilik ohartu daitezke horrelako gauza 
batez. Guri iristen zaigunerako arazoa aurreratuegia egon ohi da. 
 Nolakoak dira eldarniozko ideiak? Hasteko pertsonaren inguru  familiar eta sozialean 
txertatzeko zailak dira. Zurrunki defendatzen dira, baina bere oinarri logikoak okerrak izaten dira. 
Ideiak zuzentzeko aurkako eskarmentuak ez du balio. Haren ezintasunaren froga ere baztertzen du 
gaixoak. Beti dago ideia eta ideiaren zergatia eta ondorioen arteko dislokazioa. 
 — Nola definitzen da logika okerra?— Galdetuko du Juliak harriturik.—  Logika, 
matematikoa bada, edo sistema logiko baten barruko proposamenen errenkadaren erlazioan 
oinarritzen bada, erabakia  zuzena den ala ez egiaztatzea badago. Baina sentimenduak, bizipenak, 
asmoak, hau da, bakoitzaren oraina, iragana eta etorkizuna ekuazioan sartzen direnean, nola jakin 
erabaki baten logikaren zuzentasuna? Ezin da. 
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 — Bai, ahal da! Baina horretarako gaixoa entzun behar dugu. Berak bere ideia azaltzen 
duenean agerian uzten ditu ideiaren barne egituraketa, ideia horrek bere pentsaeran duen 
txertatzea, bere bizipenetan duen eragina. Logika era askotakoa izan daiteke, osagai askoren 
gainean eraikita egon daiteke, baina osagaien artean egitura bat dago, subkontzientea izan 
badaiteke ere. Erabakitze prozesuaren logika ezkutua egitura horrek baldintzatzen du. Baina erabaki 
batek, uste batek, egitura horren haria ez badu jarraitzen, pentsamenduaren eraketan azaleratutako 
osagaien eta haren emaitzaren artean egitura horrek ahalbideratuko lukeen loturarik ez badago, 
lehen aipatu dudan dislokazio hori gertatzen denean, logika okerra dela esan dezakegu. 
Pentsamendua, ideia, beregaina da, ez dago adimenean integratua, bizkarroi erasokor baten papera 
jokatzen du. 
 — Azterketa terapeutikoa litzateke hori gertatzen ote den jakiteko bidea? 
 — Azterketa terapeutikoa gehiago da. Dakigunez psikotropoak hartzen ez dituzten 
pertsonen Eldarniozko Desorekaren eragile nagusia estresa da. Azterketa terapeutikoak adimenaren 
analisiari, estresak eragindako antsietate eta gehiegizko ardura leuntzeko eragingarriak diren 
terapiak  gehitzen dizkio. Hortik datorkio izena. 
 — Pertsonak zer duen aztertzen den bitartean, eta beraz, zer duen garbi jakin gabe, 
tratamendua eman dakioke? 
 — Terapiak ez dira espezifikoak. Edozein pertsonak hartzeko modukoak dira. Erlaxazio 
ariketak baino zertxobait sakonagoak dira soilik. Estresak eragindako garunaren gaintentsioa 
baretzeko garatu dira. Garunaren aktibitateak eratzen duen eremu elektromagnetikoan eragiteko 
balio dute.  Arlo teknikoan gehiegi sakondu gabe, eremuaren uhinen modulazioa maiztasun 
garaiko egoeretatik, maiztasun apalagoetako egoeretara bideratzen dutela esan dezakegu. 
 Ez da hain sinplea noski, badaude nabardura gehiago, modulazioaren kateatze harmonikoak 
eta abar; baina finean bilatzen dena zera da, estres egoeragatik beti zaintzan, une oro, gerta 
daitekeen edozein ustekabeari, berehala eta egoki erantzuteko prest egon dadin bere burua 
behartzen duen adimena, harbera baina larritasun gabeko beste egoera batera igaro dadin 
laguntzea. 
 — Estresa badudala uste duzue? 
 — Osasun Batzordearekin izan zenuen bileraren ostean Gomezek egindako txostena oso 
argigarria da. Zuk duzun aktibitate maila ohikoa denaren oso gainetik dago. Jarduera Fisikoa eta 
psikikoa batzen dituzu gainera, biak maila berean. Miresgarria da, baina arriskutsua izan daiteke ere. 
Zure ahalmenen mugan etengabe aritzen bazara, une batean akituta gera zaitezke. Akidura fisikoa 
zer den denok dakigu, pairatzen duenak berehala ohartzen da, baina akidura psikikoa ere badago, 
eta zoritxarrez, honen ezaugarrietako bat, pairatzen duenak akidura dagoen diskriminatzeko 
gaitasuna galtzea da. Horregatik ezezagunagoa da, horregatik askotan adimena akiduraren harat 
saiatzen da, galbidean. 
 Zuk orain arte ez duzu arazorik izan. Egun ere daramazun jarduera eramangarria zaizu. 
Baina zure ohiko aktibitatearen eskakizunari beste batugai bat gehitu behar diozu, haurdun 
izatearena. Eskakizun handiagoa lehengo indar berberetarako. Nola dakizu zure mugak gainditu ez 
dituzunik, eskakizun maila berrira egokitzeko beste nonbaitetik atera beharreko baliabideak zure 
garunerako zirenetatik ez direla atera? Estresatuta egon zaitezkeela hipotesi oso gertagarria da. 
 — Nik uste, gauzak oso argi daude, fetua nire sabelean gestatzeko erabakia  adimen 
desoreka bati lotuta soilik uler dezakezue, eta beraz, desoreka hori tratatzeko terapia proposatzen 
didazue, eraginkorra suertatu ezkero, ideia baztertuko dudan esperantzarekin. 
— Laburpenari egokia deritzot, bai.—Erantzungo du Barteinek Mitxelenaren baiezko keinu 
kezkatuak lagundua. – Soilik zehaztapen bat. Gu hala izango dela uste dugu, baina oker egon 
gaitezke. Horrela bada, estresa ez bada zure erabakiaren zioa, terapia egiteak ez dizu kalterik 
egingo. Terapia ondoren erabakia irmo izaten jarraituko du, gu lasaiago geratuko gara, zure egoera 
Eldarniozko Desorekarako bidea hartuko ez duela jakinda, eta zu bareago eta zure buruaren 
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jabeago, gestaziorako baldintzak Mitxelena jaunarekin negoziatzeko prestuago egongo zara.—
Irribarre egingo dio Mitxelenari. – Ez nuke kasu horretan zure azalean egon nahi! 
 
 
 
 Juliak eta bi sendagileek bilera bukatu bitartean, Gomezek bildutako datuen azterketak 
abiaraziko ditu. Grafikoei azken begirada  bat emanez altxatuko da eta atea ireki ondoren, markoan 
bizkarra bermatuko du, Barteinen etorreraren zain. Datu-gelak bilera gelari bizkarra emango dio, 
biren inguruan ibili beharko da, ospitaleko eremu publikotik erreserbatura pasaz, bertaraino 
ailegatzeko. 
 Gomez ez da lasai egongo, sabeleko zokoetara ihes egingo dion ezinegona edukiko du, 
iheskorregia identifikatu ahal izateko. 
 Barteinek korridoreko azken kantoia inguratuko du. 
 — Nola atera da froga? 
 — Ez dauka eldarniozko desorekarik. Harrituta? Ba begira ezazu holograma eta gehiago 
harrituko zara. 
 Atea libre utziko du Bartein pasatzen uzteko. Bere atzetik eserlekuetako batean eseri egingo 
da. Holograma nagusia piztu aurretik, Berteinek alboko kubo batean abiadura handiz igaroko diren 
modulazio-holograma segidari begiratuko dio. 
 — Zer daukazu hor? 
 — Erkatze-bilaketa abiatu dut ea Juliaren hologramaren parekoa aurkitzen dudan. 
 Barteinek Gomezi zeharka begiratuko dio sinesgaitz. – Ea zer dugun hemen! 
 Holograma piztuko du. Biren aurrean kolore anitzetako irudi esferoidea agertuko da. Honen 
azalean bilakaera etengabean eratuko diren irudi aldakorrak, kolore bakarreko geruza esferiko 
solteen uhinduren arteko interferentziek sortuak direla irudituko du. 
 — Zertan da berezia holograma Hau? 
 — Hau hasiera da. Oraindik ez du burua eserlekuaren bizkarrean bermatu. 
 — Bo! Ez… 
 — Adi! unea markatu dut! – Hiruki gorri batek dir-dir egingo du irudi-eremuaren goiko 
eskuinaldean. – Orain bermatzen du burua. 
 Esferaren tamaina deblauki handituko da, koloreen intentsitatea eta uhinduren maiztasun 
eta sakonera haztearekin batera. Barteinek, ustekabean hartua, burua atzera botako du, 
eserlekuaren bizkarraren kontra. Gomezek Juliaren  mendekuaz hartuko du, irribarrea bere baitan 
gordez. 
 Biek jarraituko dute irudi aldakorrak begiratzen. 
 — Ikusi uhinduren borobiltasuna eta hedatze erritmoa, zeta ematen du.– Mirespenez 
begiratuko du Gomezek. – Ez dago estres edo gaixotasuneko arrastorik. 
 — Ez dut inoiz horrelakorik ikusi, egia da, baina, nola dakizu ikusten ari garena eldarniozko 
desorekaren hasierako fase bati ez dagokionik? Gaurdaino, soilik guztiz garatutako gaixotasunaren 
fasea aztertu ahal izan dugu. Ziur aski egiten ari zaren bilaketa horretan ez duzu parekorik 
aurkituko, datu guztiak fase aurreratuetan hartutakoak direlako. 
 — Zein antzekotasuna dauka ikusten ari garen jai honek gaixotasun adierazle diren 
hologramekin?. Nola kokatu hau, estresaren hologramatik eldarniozko desorekaren hologramarako 
bilakaeran? Hipotesien arabera osatu izan diren simulazioekin erkatu dut eta ez dut parekorik 
aurkitu. Aurrean daukaguna bitxi bat da. Begirunez aztertu beharko genuke eta ez aldatzen saiatu. 
 — Kontuz Juan! Zure zaletasunak aztertze ahalmena baldintzatzen dizula dirudi. Aurrean 
daukaguna ez dakigu zer den. Irudiek ez zaitzatela lilura. Forma baino, irudiek adierazitakoa da 
garrantzia duena, eta irudi hau, ona ala txarra den ez dakigu. 
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 — Osasun batzordeko bilera jarraitzeko eskaera egin nizuenean, bere zalea nintzela garbi 
esan nizuen, ondo trufatu zineten horren harira. Juliaren  poesiarekiko nire zaletasunak ez du nire 
objektibotasuna eragozten, ikusi duzu bileraren gain egin nuen txostena. 
 — Ez du akatsik, egia da. 
 — Ba objektibotasun horren argira, txostenean aipatzen nituen zantzuek eragindako 
susmoek funtsik ez dutela esan dezaket. Ez dugu holograma horretan gaixotasunik adieraziko 
ligukeen ezer, eta ez naiz irudien edertasunaren liluraz ari, irudi hauek aztertzen eman ditudan 
urteek emandako eskarmentuz baizik. 
 — Holograma ordu erdian bi aldiz ikusiz lortu duzun ezagutza sakonak ematen dizun 
ziurtasunaz ere, zalantzarik gabe. 
 — Ez izan sarkastikoa, lan honetan aritu garen urteak nahikoak dira lehen begiradan 
holograma baten balorazio orokorra egin ahal izateko. Ondoren mila txosten egin ditzakegu 
ezagutza holistiko hori ondo janzteko, hologramaren edozein nabardura erreferentziatuz, eta 
badakiguna adigai teknikoez argudiatuz. Azter nezakeen holograma hau behin eta berriro eta ez 
dut uste gaixotasun zantzurik aurkituko nuenik. 
 — Argudioari itzulia eman dakioke. Nik esan dezaket holograma honetan ez dudala osasun 
zantzurik ikusten, guztiz anormala dela. Hau ere egia litzateke. Begira, Juan, holograma honen 
aurrean ezin dugu ziurtasunez hitz egin. Zuhurrak izan behar gara. Zuk, horrelako baieztapenak 
egiten, gaixoarekiko inplikazioa agerian uzten duzu, eta hori ez zaizu komeni. Dakizunez, 
eldarniozko desoreka jasaten duten gaixo batzuek, bere neurosiak kutsatzeko erraztasuna dute. 
Haien konbentzimenduak defendatzen duen ideiari egiantza ematen die, eta argudiatze oso 
limurtzaileak egin ditzakete, jendea erakarri eta zale bihurtzeraino. Honen ondorio tamalgarriak 
ezagunak dira, historia horrelakoez beteta dago. Zu profesionala zara, eta honen jakitun, ezin duzu 
tranpa horretan erori. Juliarenganako mirespenak harrapatuta zaituela ulertuko balitz, zure gaitasun 
profesionala ezbaian jarriko litzateke. 
 Hasieratik duen ezinegonaren zergatia ulertuko du Gomezek, puntu honetara iritsiko ziren 
beldur zen. Barteinek azaldutako zalantzak berak ilunera zokoratutakoak izango dira. Bai, liluratuta 
egoteak kezkatuko du, autoiruzurraren biktima izatea inozokeria latza litzateke, eta hala ere, 
adierazitako guztia zalantza gabekoa izango zaio. 
 — Dena dela, Juan, holograma honen balioa ezin da ezbaian jarri. Komeniko litzaiguke Juliak 
azterketa terapeutikoa onartzea. Egin dezakegun analisiak datu oso interesgarriak eman 
diezazkiguke. 
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18 KAPITULUA 
 
 
 
 Hansek jarritako hitzordua dei izango duela aterako da Julia etxetik. Hari eskatu nahi dizkion 
argibide eta aholkuez baino, hurrengo ordutan egingo dutenaren inguruan Hansek eraikitako 
misterioaz jakingurago kasik. 
 Ordua eta lekua jakingo du soilik. Ordua, 2 minututara, lekua, bertan. 
  Zerua estalita egongo da, botatzera deliberatzen ez den gris euritsu batez. Haize leunak 
aurpegia ferekatuko dio. Loaren azken arrastakinak haizatzeko kokotsa jasoko du eta burua aldetara 
biratu haizeak bil diezaion. Begiak irekitzean, hodeien artetik ateratzen den tanta distiratsua ikusiko 
du.  Handiegia urezkoa izateko, erortze librean baino bizkorrago amilduko da. 
 Hurbildu ahala definitzen joango da. Altzairuzko zirkuluak erdigunean beltzez idatzitako 
zifrak izango ditu, hauen inguruan sistema teknikoen formak nabarmentzen hasiko dira. Nabigazio 
horizontalen alturara iristean inguruko argiak piztuko zaizkio. Gutxira zifrak irakurri ahal izango ditu, 
ontzia planetartekoa dela jakingo du. Zuzenean etxe aurreko bidera etorriko da abiadura handiz. 
Inoiz iritsiko ez dela irudituko duen dezelerazioak ontzia zorutik metro batera utziko du. Oboidea 
izango da, hamar solairuko etxe baten altuerakoa, estuagoa goian eta zabalago oinarrian. Behea 
osatuko duen esfera zapalak  hamar edo hamabi metroko diametroa izango ditu. Bere 
zirkunferentzia horizontal handienaren gainean, ontzia inguratuz beirazko zerrenda izango du, 
bidaiari-lekuko itxitura izango dena. 
 Julia hurbilduko da, beiraren atzeko Hansen diosal keinuaz ohartuko da. Beirazko zerrenda 
bertikala kanpoaldera irekiko da beheko metalezko aldearen inguruan biratuz. Juliaren aurrean 
mailadi gardena osatuko da. Igotzen bukatzean Hansek besarkatu eging du. 
 — Nora goazen jadanik igarriko zenuela pentsatzen dut. 
 — Planetara? – galdetu zion inozo aurpegia jarriz. 
 — Baliteke. Badaezpada prestatu zaitez merezi duzun eguna pasatzeko. Bitartean gure 
bidaideak aurkeztuko dizkizut. 
 — Bidaideak? Biok hitz egiteko tarterik  izango al dugu? 
 — Ez kezkatu laztana, belarra hazten ikustera goaz, nahi adina denbora izango duzu. 
 Elkar ezgutu dutenetik Juliari bitxia egingo zaio Hansek emango dion aitazko trataera. Juliak 
ez du Hans adineko pertsona bezala ikusiko. Zahartzea geldotzeko tratamendua jasota ez du  bera 
baino askoz zaharragoa emango, eta honengatik ez dio begirune berezirik eragingo. Hansek aldiz, 
beste begirada batez so egingo dio eta gazteagoa ikusiko du, bere semea ikusiko duen era berean 
ziur aski, umea bailitzan. Gustatuko zaio, lasaitasuna emango dio, gizonekiko harremanetan usu 
igarritako pultsio sexuala uxatuko duelako. 
 Hansek aurkezpenak egingo ditu. Hamar lagun izango dira, denak Hansen lankideak, 
zenbait arlotako teknikoak, biologo eta botanikoak gehienak. Hansek ohartuak, Julia ezaguna 
izango dute, berak haiek ez ordea, eta hasierako solasaldietan izenak gogoratzeko ahaleginean 
korapilatuta egongo da. Hala ere, txangoaren programari buruz zer edo zer jakiten ahaleginduko 
da, arrakastarik gabe, Hansek ondo irakatsiak  izango ditu teknikoak. 
 Espazio-ontzia etorri bezala abiatuko da, espero litekeen baino azelerazio handiagoz. Ez 
dute ezer nabarituko, solasaldia etengo bada, beiraz harat zabaltzen ariko den ikuskizunari 
begiratzeko izango da. Euriaren zerrenda ilunak, zeruaren grisari gainjarriko zaizkio mendebaldeko 
zenbait gunetan, ekialdetik, ostarte urdinak ikusi ahal izango dira. Gama guztietako berdek osatuko 
dute zoruan zabaldutako tapiza, urezkoa eta klorofilazkoa. 
 Lainoen artera sartzean, dena difuminatu eta desagertu egingo da. Minutu eskasera 
urdinean murgilduko dira. Urdina ilundu ahala planeta nabarmenduko da, ondoren izarrak tantaka, 
sistemaren eguzkitik urrun. Bizituz joango dira eta fokatzen, erabateko beltzaren gain argidun 
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puntu eta esfera soilak izatera iritsi arte. Espazioan ez da ziskurik, ez ñirñirik , beltz osoa eta argi 
gordina ez besterik. 
 Ontzia planetarantz desbideratuko da abiadura areagotuz. Ama izarraren argiak  planetaren 
borobil ia osoa erakutsiko du, atmosfera mehe berriak nekez tindatua. Mendikateak, goi-ordoki eta 
sakonuneak, ilargi erraldoia, ibarrik gabea. Zenbat mende beharko lirateke berdez janzteko. 
 — Min egingo dizu planeta horrela ikusteak. – Juliak ahotsarengana biratuko du burua eta… 
Txantal? Bai, Txantal biologoa aurkituko du.—Zure poesia zertxobait irakurri dut, naturarekin duzun 
lotura ezaguna zait. 
 — Nire senarrari, Fromistari, zera gertatzen zaio: hondartzan egon eta harea-gazteluak 
egiteko gogoari ezin eutsiz egoten da, edo erreka bazter batera egun pasa joan eta kastorren 
antzera urloak sortzeari ezin dio itzuri egin. Ezinegona da, ahalbideak ikusi eta hauek gauzatzeko 
gaitasunak frogatzeko beharra. Holako zerbait da nire oraingo sentipena, beheko lur horretan 
eskuak sartuko nituzke eta nire gustura utzi arte ez nintzateke geratuko. 
 — Lurra lantzea  atsegin duzu? 
 — Ba egia esan, ez dut inoiz egin! Zabalkuntzan naturaz inguraturik bizi garelako izango da, 
akaso, orain arte ez dut behar hori sentitu. Baina bai, planetan geratuko banintz bere laborantzan 
parte hartuko nuke dudarik gabe. 
 — Hala izanik, txango honek asko poztuko zaitu. – Eztul bortxatu batek etengo dio. Hans 
izango da, isiltzeko keinua egingo diola. – Hobe da ahoa ixtea, ez dudala gazte hil nahi. 
 Planetak jada bista osoa hartuko du. Beheko erliebeak eskalaz eskala zabalduko dira. Fuga 
puntuan laku bat izan litekeena agertuko da, laino zurixkak erdi-estalirik. Inguruan harkaitzen 
nabarra izango ez diren koloreak ikusiko dira, planetan berriak.   
 — Hori hamargarren giza kokalekua da. – Esango dio Hansek. – Hara goaz. Planetan beste  
bostehun daude, baina hau aukeratu dugu, bertan gaur, egun berezia delako. Eta ez dizut gehiago 
esango. 
 — Festa da? Ez nekien ezer. Hemengo ospakizunak oihartzun handia izaten dute, baina ez 
dut berrietan ezer ikusi. 
 — Ez dago festarik. Lana da ekartzen gaituena, lan berezia, atseginez ikusiko duzuna. Bisitari 
bakarra izango zara, gainerakoak Foroan diberti daitezela. 
 — Altxor sekretu baten bila zoazte, ala zer? 
 — Altxorra guk dakargu, eta ez zara zu, maitea. Eta gaia alda dezagun! Hitz egin dezagun… 
Fromistari buruz. Nola ikusi duzu zuk teoria aurkeztu ondoren? 
 — Ba txoratzen zegoen! Taik egindako hitzaldiak arrakasta itzela izan zuen, eta ondoren 
zorua ukitu ezinik egon da. Ez dut inoiz horren zoriontsu ikusi. Aurpegi benetan ederra zuen! Berak 
Forokoa kuboan errepasatzen zuen bitartean, ni, hari so, lerde-jario egon nintzen. — Hansen 
begirada ikusiko du.—  Barkatu, ez dut jarraituko. 
 — Hobe duzu. Nik alde soziologikoa nahiago nuen. 
 Foroan etendako jarduna, aurreko egunean abiatua izango da. Horren aurretik, jada Alba 
Proposamena izenarekin ezagutuko denaren inguruko eztabaidak luze jo lezakeela ikusita, gai 
zerrendaren ordena aldatzea proposatu eta onartu egingo da. Proposamenaren eztabaida atzeratu 
eta zain geratutako gainontzeko gaiak aurretik tratatzea erabakiko da. Brian eta Fromistaren teoriari 
bukaerarako geratzea suertatuko zaio eta horrek arrakasta lehen momentutik dastatzeko aukera 
emango die. 
 Gaiak bizkor joango dira. Eztabaida handirik gabe, asteko bozketarako zerrendan sartuko 
dira. Teoria ez da eztabaidatu ere egingo. Arrakasta berehalakoa izango da. Foroan jasoko duen 
txalo zaparrada itzelaren gain, berri kanaletako jarraitzaileen artean onarpen maila gorena lortuko 
du. Aurkezpena proposamen tekniko soil bati legokiokeena baino  arreta askoz handiagoaz 
itxarongo da, Bidaiaren inguruko debate nagusian teoriak jokatu lezakeen papera haizatuko duen 
artikulua hedatuko delako aurkezpenaren aurreko egunetan. Jende askorentzat teoria Albak 
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sortutako kezkak uxatzeko balioko duen lasaigarria izango da, etxe barruko ordena gorde ahal 
izateko beharrezko giltza. 
 — Fromista eta Brian batzorde teknikoekin bilerak izateko planak egiten ari dira, bozketa 
egin ez bada ere. Atzo jasotako adrenalina injekzioaren ondoren ezin dute geldirik egon. Baikor 
daude, bozketa aldekoa izango dela ia ziurra da, eta ez dute txanpa galdu nahi. 
 Hans ere baikor  izango da. Lanagatik lekukotza zuzena eduki ezin duenez, datu espazioan 
saiatuko da sortutako giroa atzematen. Ikusi ahal izango dituen mezu, artikulu, eta era guztietako 
komunikazio-unitateen gehiengoak Albaren proposamenaren kontrakoak izango dira edo 
gutxienez zientziaren geldialdia ezbaian jarriko dute. Hala ere, itxoin beharko da, eztabaida bera 
hasi gabe egongo delako. 
 — Begira iristen ari gara, atmosferan sartzera goaz. 
 
 
 
 Gravbakoa aparkalekuan utzi ondoren taldea bananduko da. Robot ugari egongo da 
ingurutan, mota askotakoak, makinak besterik izango ez direnetatik giza itxura osoa izango 
duteneraino. Azken hauetako batzuekin bilduko dira teknikoak eta haiekin solasean mazelatik 
barreiatuko dira.  Julia eta Hans legar gorriko bidean mantenduko dira pauso geldoz ibiliz. Hans 
zerbaiten zain egongo da, zerutik etorri beharko duen zerbaiten aiduru. 
 Juliari dena izango zaio berri. Bidea parke batena izango da,  baina ingurua guda zelaia 
emango du. Bonbardatutako lur beltzak azpiko haragi gorria utziko du agerian.  Hala ere,  zauri 
irekiak garbi egongo dira, geometra  fin batek marraztuak irudituko dute,  Land-Arteko obra baten 
osagaiak bailiran. 
 — Jar ezazu hau itxoiten dugun bitartean.—Esango dio Hansek, eramango dituen bi 
arnesetako bat pasatuko diola. Juliak hartzean berea janzten hasiko da.—Hobe da prest egotea. 
 — U unea al da?— Hansek daraman ekipamenduari erreparatuko dio Juliak. Grabitate 
eremuko arnesen gain, largabista-mozorro  parea eta kontrol mahai bilgarria. Arnesekin bukatu 
ondoren kontrol mahaia hartzeko imintzioa egingo du baina Hansek aldenduko du. 
 — Honekin ezin duzu jolastu, min har dezakezu. Tori mozorroa eta jar ezazu, ekipoa frogatu 
behar dugu. 
 Ekipoak ez du arazorik izango. Arnesak sorbaldan izango dituen sentsoreak piztu eta 
bandari lotuta egongo den txartelean idatzitako hitzak ozenki irakurriko ditu. Ondoren erregistroko 
botoia sakatu eta berriro irakurtzeari ekingo dio, froga-aginduak oraingoan. Arnesak huts egin 
gabe   beteko ditu, Julia gora eta behera, ezker-eskuin, aurrera eta atzera eramanez. Txartela 
baztertu eta arnesaren ahalbideak ikertu nahi izango ditu, eta aginduak konbinatzeari ekingo dio, 
norabide guztietarako mugimenduak biderkatuz. 
 — Geldi egon nahi al duzu ba?— Esango dio Hansek aserre antzean. Ohi bezala, Juliak 
heldugabe papera puztuko du, Hansek bere aitazkoan  atsegin har dezan. Jolas xaloa izango da, 
baina dibertigarria.—Ondo al dabil mozorroa? 
 Obedituz, Juliak mozorro gardena bisera posizioan jantziko du. Ondoren aurpegi aurrera 
biratuko du, eta eskua zabalduz, hatz erakuslea eskuineko hegi bertikalean pausatuko du, gero 
pixkanaka aurrera aldenduz. Eskuaren mugimenduak fokatze distantzia kontrolatuko du, aldentzean 
helmena luzatuko da, gerturatzean laburtzen. Eskua hegiko planotik ateraz helmena finkatuta 
geratuko da. Julia erabiltzeari ohituta egongo da etxean antzekoa dutelako. Honen irudi kalitatea 
hobea izango da. 
 — Orain da U unea!— oihukatuko dio Hansek kontrol mahaia zabaltzen duela. — Abisua 
heldu da. – Mahaia  bildu eta zeruko puntu bat seinalatuko dio.—Han datoz. 
 Julia zorutik hiru metrotara eskegita, biratuko da eta largabista enfokatuz ikusi egingo ditu. 
Karga ontziak izango dira, formazioan, bost ontziko lau lerro. Hasieran geldirik daudela irudituko 
zaio, hurbildu ahala haien abiadura nabaritzen hasiko da. Mozorroa bisera posiziora altxatuko du 
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fokatzea zuzentzen egon behar ez izateko. Jada gertu egongo dira, ontziak ondo bereiziko dira. 
Lakuaren gainetik pasatzen hasiko dira,  laster lehenengoak biak dauden mazelara iritsiko dira. 
 Orduan atzekoak karga askatzen hasiko dira. 
 — Paraxutistak? Guda antzezten ari zarete? Zer da? Filma? 
 — Gutxiago galdetu eta jarri mozorroa. 
 Juliak mozorroa jarri eta erortzen ari dena enfokatuko du. Hasieran ez da ikusten ari denaz 
jabetuko, hain da lekuz kanpokoa izango, azkenean bereganatuko du. 
 – Arbolak! – xuxurlatuko du. 
 — Libanoko zedroak. 
 Ontziek karga husten jarraituko dute, atzetik aurrera, arbolak zeruan landatuz. Juliak 
mozorroa kenduko du, ereintza bere osotasunean ikusi ahal izateko. Garraioak haien buruen 
gainetik pasatzean hasiko dira aurrekoak azken karga askatzen, mendiaren atzean ostentzean, 
ortzadar berdeak zerua aldez alde zeharkatuko du. 
 — Arbola ari du mara-mara. 
 Kulunka, poliki, zuhaiztia ortzian zabalduko da. Geometria aldakorreko frondea izango da, 
berde eta marroia.  Mahats-parra-sabai, aterpe, sentituko du Juliak. 
 Goizeko goranzko eguzkia, behera egingo duen basoak estaliko du, eklipse-itzala zabalduko 
da bailaran. Adarren artean argi-begiak irekiko dira. Iragazitako izpi zuri eta ubelez ehundutako 
xingola mehe eta hariek, belztutako  zerua marrazki argia bihurtuko dute. 
 Itzal peko zorua mila argi tantaz zipriztinduta ikustean, Juliari  irri ere izango den auhena 
ihes egingo dio. 
 — Zer duzu, txiki?—Juliak ezin izango du erantzun. Irribarrez xalo, sorbaldak jasoko ditu. 
Hansek esku-ahurrak Juliaren masailetan, aurpegia altxatuko dio eta hatz lodiez begiak lehortuko 
dizkio.—Goiz hasi zara negarrez, hau hasiera besterik ez da eta.  Basora igo nahi al duzu? 
 Hansek eskuartean izango duen burua gora eta behera astinduz erantzungo dio Juliak. 
 Gora abiatuko dira, argi bandetan murgildu, izarrez jantzitako adaburuen xerka. Hurbiltzean 
ohartuko da Julia zuhaitzen benetako tamainaz, zuhaitz helduak dira, munta handikoak. Erro-lur 
zabalen gaineko belarraren parera iristean, Hansek geratzeko keinua egingo dio. 
 — Zorutik bostehun metrotara gaude. – Esango dio kontrol mahaia zabaltzen.—Logikoa 
denez, inguruko zedro hauek askatutako azkenak dira eta besteak baino gorago daude. Orain arte 
abiadura berdinean erortzen utzi ditugu, geldo, enborraren inguruan lotu dizkiegun grabitate 
eremuko gerrikoen lanari esker. Hala ere, behera begiratzen ausartzen bazara, zoruraino dagoen 
distantzia guztientzat oso parekoa dela ohartuko zara. Hau lortzeko kalkulatu genuen karga ontzien 
traiektoria eta abiadura, ahal zen neurrian zuhaitzak mazelako aldapara egoki zitezen. Baina ez da 
nahikoa. landatzea ondo egin ahal izateko arbolen posizioak mazelako orografiako gorabehera 
guztietara doitu behar ditugu. Has dadila dantza. 
 Kontrol mahaia ukituko du eta zuhaitzen arteko distantziak aldatzen hasiko dira. 
 — Puntu honetan egonez mugimenduek ez digute eragingo. 
  Juliak hori egia ez dela ohartuko du. Zuhaitzak mugitzearekin batera argi xingolen forma 
eta intentsitatea aldatuko dira. Airezko mazelaren beheko partera begiratuz, zorua ere kateatuko 
duen argi eta zuhaitzen dantza, bere osotasunean ikusi ahal izango du. Goiko berdeko ilunak, 
enborren perspektiba erdi itzalekoan jositako argi aldakorren fluxua, foku kulunkari hauek behean 
proiektaturiko paisai aldakorra... Gehiago hunkitzerik egongo al da? 
— Bukatu da. Zuhaitzen konfigurazioa osatuta dago. Orain jaitsiera koordinatzeko grabita eremuak 
bateratuko ditugu. 
 Ez da ezer berezirik nabarituko. Argiak mantsoago mugitzen hasiko dira jaitsieraren eragin 
bakarraz. 
 — Badago, eremuaren barruan gaude.—Hansek bere grabitate eremuko arnesa itzaliko du, 
Juliarena itzaliko du ere. Erro-lur baten gainean egongo dira pausatuak, belar berdearen hegiaren 
ondoan. —Aurrera. 
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 — Nola aurrera? 
 — Aurrera, zoaz osteratxo bat ematera. 
 Juliak benetan ari ote den begiratuko dio. Hansek buruko keinu batez abiatzeko adieraziko 
dio. Juliak oina jaso eta belarretik hutsera eramango du. Tentuz jaitsiko du, ikusiko ez duen zoruren 
batek eutsi egingo dio. Jelaren gainean patinekin ausartu zen lehenengo aldia etorriko zaio burura. 
Sentsazio berarekin bermatuko du pisu guztia hutsean eskegitako oinaren gain. Gutxiago kostatuko 
zaio bestea jartzea, pare bat urrats ematea, korrika jarraitzea. Behera begiratuko du, zorabiatu 
egingo da. Burua jaso eta hurbil izango duen belar zatian eseriko da. Barrez hasiko da. 
 Hans beregana etorriko da. —Eremuak zuhaitzak inguratzen ditu. Goitik espazioa ematen 
diegu airea izan dezaten, behetik erro-lurrei doitzen dugu landatze prozesua errazteko. Erro-lurren 
artean eremuaren azala tenkatuta geratzen da. Lurra baino sendarragoa den... 
 Juliak, hatz erakuslea ahoan jarriz, isilaraziko du. Hatza igo eta burua okertuko du belarria 
gora zuzenduz, garbi iritsiko zaie txoriaren txioa. Ondoren musu xume bat emango dio ezpainetan. 
—Eskerrik asko, Merlin. — Basoan barrena abiatuko da. 
 
 
 
 Ordu bete beranduago, bi enbor izango dituen zuhaitz baten itzalpean etzana egongo da 
Julia, eskuineko oin biluziaz erro-lurraren belarra laztantzen. Burua esku gurutzatuen gainean 
bermaturik, aurrean eserita izango duen Hansek esandakoa hausnartzen ariko da. Gogoa lasai 
sentituko du, kezkak ia desagertuak. Giroak eragingo dion bakeak etorkizunaren aurrean baikorra 
izaten lagunduko dio. 

Hans maila akademiko eta teknikoetan ondo erlazionatuta egongo da, profesionalen 
mundua oso ondo ezagutuko du eta horregatik prozedura psikiatrikoei buruz informazioa edukiko 
du. Pertsonalki laguntza terapeutikoa hartutako pertsonak ezagutuko ditu, eta haiek bizi 
izandakoaren berri izango du. Fromistak asmatu izango du harekin kontsultatzeko aholkua ematean. 
Asmatu izango du ere zuzenean inplikatu gabeko pertsona batekin hitz egitea komeniko 
litzaiokeela esatean. 
 Haurdunaldia bere gorputzean eramateko asmoa azaltzean,  hans ez da aldeko agertuko, 
baina errespetuz hartuko du. Seme-alaben kontuetan emakumeek duten sentsibilitate berezia 
eskarmentuz ezagutzen duela adieraziko dio, eta berak egin dezakeen gauza bakarra kanpotik 
begirunez ikustea dela. “Aitazko papera jokatzen dut zurekin, baina badakit zugan, sentsibilitate ero 
horrek estalitako, garun ondo hornitua duzula”. Nola dakien galdetuko dio berak, hain txolin 
agertzen bazaio. “Horregatik, eta bi begi berde horietan ikusten dudanagatik”. Konfidantza emango 
dio Hansek, berak ere begietan ikusten duenaren gain, objektibotasunez hitz egiteko edukiko duen 
erraztasunagatik, irudi korapilatsuak plano singletan banatzeko izango duen gaitasunagatik. 
 Burua jaso eta besaurreak huts sendarrean bermatuta, azken gogoeta ziurtatu nahi izango 
du. 
 — Orduan, ez duzu uste azterketa terapeutikoa egiteak eragin txarrik izango duenik? 
 Hansek hondartza jotako txalupa bezala ikusiko du Julia bere aurrean, oinak lehorrean eta 
gainontzekoa hutsean eskegita. Bere izaeraren metafora emango du.  Irribarre egingo du. 
 —Zergatik irria?— Galdetuko dio Juliak. Esplikatuko dio. 
 — Ez duzu nire etorkizuna berdin ikusiko?—Juliak behera begiratuko du gero eta gertuago 
egongo den zorurantz. 
 — Ez laztana, ez dut uste zure garuna arakatzea inorentzat kaltegarria izan daitekeenik. 
 Hans altxatu eta erro-lurraren hegira hurbilduko da. Hitz egin bitarteko denbora behean 
azken doikuntzak egiteko erabilia izango da. Zuhaitzen erro-lurren forma ezberdinei egokitu 
beharko dituzte zoruan irekitako zuloak. Laser neurtzailez hornitutako karramarro hondeatzaileak 
ariko dira lan horretan. Zorua hogeitabost metrotara egongo da, gertu jada. Kontrol mahaian 
egoera begiratuko du, lana bukatzear egongo da. 
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 — Hobe duzu ipurditxoa hortik altxatzea zientifikoren bat aztoratzea nahi ez baduzu. 
 Juliak oinetakoak jarri bitartean iritsiko da lan burutuaren abisua. 
 —Bagoaz Behera.—Zeremoniatsu esan eta agindua tekleatuko du. 
 Zuhaitzak jaitsiz joango dira guztiak zuloetan kokatu arte. Hansek bere arnesa piztuko du 
eta Juliari berea pizteko esango dio. Ondoren, grabitate eremu bateratua desegingo du. 
 — Orain banakako eremuek eutsiko diete zuhaitzen enborrei. Erroak, adarrak eta hostoak 
libre geratuko dira. Zuloen azalean sustraien hazkuntza azeleratuko duen gel bat zabaldu da. 
Sustraiak zuhaitzari eusteko tamaina hartzean gerrikoak kenduko dizkiegu eta laguntzarik gabe bizi 
ahal izango dira. 
 Lurrera jaitsiko dira eta arnesak eta mozorroak erantziko dituzte. Hansek bidean aurkituko 
duten robot bati emango dizkio. Paseatzen, bidean behera egingo dute, aparkalekuen aldera. Beste 
teknikoak ailegatzen hasiko dira, robotak eta makinak haien atzetik. Hansek kontrol mahian  lanean 
aritutako guztiak basotik at daudela egiaztatu ondoren azken agindua emango du. Puxika hegalari 
talde bat aparkalekutik aterako da, eta metro biko alturan, basoaren barna abiatuko da, tronpa 
itxurako besoetatik likido iluna jaurtitzen.  Zuhaitzen inguruko lurra  blai utzita egingo dute aurrera, 
bistatik desagertu arte. Hansek eskutik helduko dio Juliari eta berriro aldapa gora egingo du. 
— Ez al da hau bukatu? 
 — Ez, txangoaren hasieran agindu dizudana falta da. 
 — Zer agindu didazu? Ez didazu ezer agindu. 
 Hansek aparkalekuan bildurik egongo direnen begiradetatik babestuta daudela ikustean 
geratu egingo da. Julia, bidearen ezkerrera, zuhaitzen artean egongo den soilgune bati begira 
utziko du eta bera saihetsera pausu bat emanez aldenduko da. 
 — Belarra hazten ikustera etorri garela esan dizut lehen. 
 Eta orduan hasiko da. Soilguneko lur beltza tonu berdea hartzen hasi dela nabarituko du 
Juliak, poliki hasieran, bizkorrago gero. Tonua bizituz joango da, tindatzea zabaltzen, berdea 
trinkotzen. Hostotzak iragazitako izpiek eratutako argi-istil guztietatik hasiko da berdea sortzen, 
gainezka egiten, itzalera zabaltzen. Tonu uhinak hedatzen joango dira, berdea beltzaren gain, 
berdea berdearen gain. Lehenengo olatua Juliaren oinetara iritsiko da, lur koskorren artean berde 
printzak sortzen hasiko dira, gero eta sarriago, gero eta luzeago. Belar kimuak, sua lasto lehorrean 
nola ernetuko direnak. Juliaren begi berdeen barrena, berde oldeak dena eramango du, berde gura 
soila utziz, han barrena, nonbait. Belarrak dena hartuko du, haziko da, luzatuko, bost, hamar, 
hamabost zentimetro; eta ondoren, berdean, kolore tantak agertzen hasiko dira, dozenaka, ehunka, 
milaka; horiak, zuriak, moreak… 
 Julia belaunekoz eroriko da negar zotinka. Aurrean duen belarra laztanduko du 
hipnotizaturik,  negarrari ezin eutsiz. 
 Hans, bere alboan, hunkitu egingo da haren negarraz. Berak ere ikuskizuna gozatuko du, 
baina asetasunarekin emozioarekin baino. Emango luke besoa Julia sentitutakoa sentitzeagatik, 
adimen egituratuegiak kontrolatu gabeko emozioak sentitzea zer den jakiteagatik. 
 
 
 
 Zabalkuntzarako itzulian,  planetarteko ontziko beiraren kontra bizkarrak deskantsatzen 
elkar eserita, Juliaren burua sorbaldan, eginiko lanaren zergatia azalduko dio Hansek. 
 — Belarra magikoki sor daiteke, minututan haztarazi eta lora dadin lortu daiteke, baina 
zuhaitzek sendoak izateko denbora behar dute, klimari aurre egin ahal diezaioten planetara 
ekartzerako eguraldiaren kontrako lehian gogortuak izan behar dute. Honen gain, kokapen 
bailaretan beteko dituzten funtzioetarako helduak izatea egokiena da, ekosisteman eragiteko 
ahalmena gorenean dutenean. Ekosistemaren iraupenerako ezinbestekoak dira. Uraren zikloa 
luzatzen eta egonkortzen dute, atmosfera aberasten dute, lurra finkatzen, haizea geldotzen eta 
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tenperatura aldaketak leuntzen, izarraren energia iragazi, xurgatu eta ekosistemara bideratzen dute. 
Funtsezkoak dira. 
 Horregatik, Zabalkuntza XVIean, naturak eta gizakiak  partekatuko dituzten eta 
planetordearen historiaren antzezleku izango diren bi kontinenteen aparte egongo den Landan,  
gizakiari ukatutako terra incognitan,  kolonizazioetan beharko diren begetazio eta ekosistemen 
mintegi erraldoian, sasoian dauden zuhaitzen bakanketa egingo da planetan txerta ditzaten. 
 Terraformazioaren beste atal bat. Prestaketa tekniko konplexua eskatuko duena, eta hau 
definitzeko teknikari gaituen parte hartzea beharko duena. Beharra, lana bizibide aukeratuko 
dutenentzat,  eginkizuna, bazterretik begiratzearekin nahikoa izango ez dutenentzat. Ordaina: 
nekea; saria: lanaren fruitua gozatzea.  Eginkizuna ikuskizun, soilik lanaren sari. 
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19 KAPITULUA 
 
 
 
 Soinu motelak aditzen hasiko da, urrutiak, isiltasunean isolaturik iritsiko zaizkionak. Ondoren 
argiaren beroa sentituko du eta gorputzaz jabetzen joango da. Jadanik esna, begiak irekiko ditu. 
Non dego? Oroimena berreskuratuko du, psikiatriako pabiloian loaren gelan. Eguzkia leihotik 
sartuko da eta gorputza bainatuko dio. 
 Ondo sentituko du bere burua, arratsaldeko loaren iratzarra izan arren argi eta deskantsatua 
sentituko da. 
 Azterketa terapeutikoaren lehenengo saioa espero izango ez duen lasaitasunaz pasea 
izango da. Galdera asko eta loa, afalondoko hitz-aspertuetatik gertuago azterketa klinikotik baino. 
Hasierako zorabio txikia izango da ondoeza bakarra, Abaituarekin izandako bileran sentitutako 
bertigo bera, garuneko eremu elektromagnetikoa irakurtzeko gailuko erreferentzia eremua eta 
garuneko eremua fasean sartzeko unean gertatzen dena. 
 Ez zaio gehiegi gustatu izango bere baimenik gabe egindako irakurketa, baina beste alde, 
irakurketa gertatu izanak eta emaitzei buruz berari ezer esan ez izana, azterketan ez dutela 
eldarniozko desorekaren zantzurik aurkitu adieraziko dio, zeren bestela, jada ez lirateke analisi 
aldian egongo. 
 Ez diote gezurrik esango, baina ez diote guztia kontatuko. Bileran analisia ezkutuan egitea 
emaitzak ez baldintzatzeko izango omen da, bere azterketa terapeutikoaren arduraduna izango den 
Aristrain doktoreak esango dionez; analisia egingo dela jakiteak pertsona zaintza egoeran jar ez 
dezan, eta garuneko eremu elektromagnetikoa pertsonaren jarduera normalean  sortutakoaren 
hurbilen egon dadin. Pertsona baten Jarduera normala bere gaitasun psikikoa zalantzan jartzen 
duten lagunekin biltzea eta hauen usteei aurre egin behar izatea bailitzan! 
 Dena dela, jada ez du garrantzirik izango, azterketarako bere onarpena sinatu izango du, 
hurrengo lau asteetan ordubeteko lau saio izango lituzke Aristrainen gidaritzapean. Gomezek 
desagertua jarraituko du eta Abaituak, haien lankide gazteagoaren gain lana deskargatu ondoren, 
bide beretik jarraituko diola irudituko du. Gainontzeko saioak lehenengoa bezalakoa balira, izan 
beharko lukeen kezka bakarra ez gogaitzearena izango litzateke. 
 Erizaina sartuko da eta eserlekua posizio bertikalean jartzen lagunduko dio. Adeitasunezko 
hitzak elkartrukatuko dituzte Julia kalera irteteko prestatu bitartean. Irteerara lagunduko dio gero 
eta irribarre zabalago batez, hurrengo egunera arte agurtuko du. “Eremu elektromagnetikoen 
azterketa oparoa izan dezazuen opa dizuet” pentsatuko du Juliak — bihar arte—erantzutean. 
Bizikleta muntatu eta arrats argitsura aterako da. 
 Psikiatriako pabiloiko sarbideak ospitaleko eraikin multzoen alboko lorategi lasai bat 
zeharkatuko du errepidearekin bat egin arte. Ospitaleko ate nagusia errepidearen bihurgune zabal 
baten ostean egongo da, bere bistatik kanpo. Berak zuzen jarraitu beharko du, galsoroen arteko 
bideetatik. Bizikletan igo eta gidatze itsuko moduan jarriz etxerantz abiatuko da, begiak itxita, 
aurpegian eta besoetan  emango dion argi beroa gozatzeko. Bidetik ez irtetzeaz eta etxerako bide 
laburren eta erosoena bilatzeaz makina arduratuko da. Bere nabigazio sistemak etxeko 
koordenatuak izango ditu erakargune, eta uso mezulari baten antzera hara zuzenduko da huts egin 
gabe. Juliak, pedalei eraginez, energia eman beharko dio soilik. 
 Denbora tarte atseginaren ostean, azala ferekatuko dion argia desagertzeak, galsoroak 
atzean utzita, baso ondoko bidera ailegatzen ari dela ohartaraziko dio. Gari arteko bidea haren 
kontra bukatuko da. Etxerako norabidea hartzeko ezkerrera egin beharko du, hegoaldera. 
Iparraldera egin ezkero, zalditik erori izango den lekua eta aurrerago bere kala aurkituko lituzke. 
Bizikletak ezkerrera egingo du. 
 Ordu laurden beranduago bidea utzi eta eskuinera hartuko du errepidea jarraiuz basoan 
barrena. Errepidearen norabidea pixkanaka hegoaldera biratuko da, eta tarte batean ordu hartan 
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izarra hartzen ariko den posizioa seinalatuko du. Errepidea itzalez libre egongo da beraz, eta Juliak 
begiak berriro itxiz aurpegia argira altxatuko du. 
 Azaleko berotasunean galduta joango dela usain bat aditu eta haurtzaroa asaldatuko zaio 
burmuineko bere zokotik irten nahian. Ze usaina da? Jada ez da egongo, gogoratzeko berriro 
usnatu beharko luke. Bizikletatik jaitsi eta atzera egingo du poliki. Han egongo da berriro. Arnasa 
hartuko du, tentuz usaina poliki dastatuz, haren lurrinen sekretua ezagutu aurretik agortuko ote 
litzaiokeen beldurrez. 
 Bere haurtzarokoa izango da, gauza onen lurrina izango du, oroitzapen zoriontsuen artekoa 
nonbait, poza eragingo baitio. Tribuko usaina da, zeri dagokion atzematerik izango ez badu ere. 
 Tribua gertu balitz! Bere lehengo bizitzaren minak erraiak inarrosiko dizkio. Zamarik gabeko 
urte haien beharra ez badu inoiz igarri, usain hark ase gabeko gura baten indarraz aurkeztuko zaio. 
 Tribuaren bizitza, haurtzaroa eta bere buruaz jabetzeko behar izango dituen nerabezaroko 
urte eroak. Arrotz izango zaien eta arrotz hartuko dituen munduak zor izango dien espazioa 
erdiesteko Tribuko gaztetxo taldearen babes eta gatiburik gabeko borroka. Ze manera on ez dute 
lotsatuko, ze uste errotu ez dute larrutuko, ze aginte maila ez dute burlatuko, ze handinahia ez dute 
beheratuko. 
 Zenbat egoiliar zirikatu, zenbat kikildu, zenbat ernatu, zenbat egoiliar nahaspilatu, zenbat 
sorgindu, zenbat zoratu, zenbat izango dituzte miran, jakin-min edo arbuiatuz? 
 Zenbatetan aterako dira  eszenatokitik korrika zoroan, zenbatetan jarriko dute tribuaren 
kanpaldia ataka gaiztoan, zenbatetan jasoko dute  ausart burua eta hobena kargatu lepoan. 
 Ikasiko egingo dute arrotza bereizten, herrietako banakoak gizatiartzen, errespetua tributik 
arandi zabaltzen, ezberdinen sentimenduen parekotasuna baloratzen. 
 Sendo,  ausart eta sentibera esnatu egingo dira goiz batez, tribuaren  partaide heldu eta 
emankorrak direla. Tribuaren zereginetan haien arrastoa uzteko gogo biziz lanera bilduko dira, 
animalia eta gizakien arteko kidetasuna lantzera 
 Gizaki eta animalia libreen arteko lokarriak sortzea artea izango delako, eta tribua arte 
horretan  trebea. 
 Animaliak gizakiari mina ez egiteko baldintzatuak egongo dira, gizakiak animaliak gehiago 
ez kaltetzeko hautua egina izango du, aspalditik ez dira lehian egongo, elkar bizi ahal izango dute, 
baina beldurraren zama handiegia izango da oraindik animaliengan eta zuhurtziaren galga estuegia 
gizakientzat. Eta hala ere, animalia eta gizakien arteko harremanak onuragarriak izango dira. Zer 
irabaztea izango dute denek, gizakiak erlazio xalo baten sinpletasuna, eskakizun  eta betebehar 
gero eta estuagoen korapiloetan itotzeko arriskurik izango ez duen gogo eskaintza librea; animaliak 
bizirauteak behartutako guren gainetik beharra ez den gura egon daitekeela ezagutzea, besteak 
baino asegarriagoa eta lasaigarriagoa. 
 Gizakiari egokituko zaio lehen urratsa ematea, animalia ezagutzea eta honen izaera bortxatu 
gabe bere konfiantza lortzea. Tribua zeregin horretan zaildua izango da, ezagutza gero eta 
sakonagoa izango du,  belanaulditan metatutako esperientzien gainean bermatua. Artea umeei 
irakatsiko zaie, bakoitzak bere animalia kutuna aurkituko du, txiki ala handi, lehorreko zein uretako, 
harekin harreman osoa garatzeko, bere izaeraren arabera sentitutako eran, esperientzia berriak 
ezagutzan bere lekua eduki zezan. 
 Animalia txiki andana batuko zaio tribuaren karabanari, handi batzuk gertutik jarraituko 
dute, habitat berria izango dute lurralde ibiltaria. 
 Haiekiko lokarriak sendo ala ahulak izango dira, banakakoak zein taldekoak, baina 
derrigorrez berdintasunean oinarrituak. Tribuak ez ditu animaliak heziko, ez dien ezer berezirik 
egiten irakatsiko, ez die ezertan behartuko. Soilik gizakiarekin bizitza partekatzeak ekarriko diena 
erakutsiko die. 
 Horrelako lokarria nahi izango duen egoiliarra tribura hurbilduko da eta karabanan gustuko 
animalia aurkitu ezkero tribukoek erakutsiko diote harremana lantzen, haren konfiantza bilatzen. 
Animaliak tribuarekiko izago duen zaletasuna egoiliarrarengana zuzen dezan lagunduko dute. 
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Egoiliarrak nahi izango duen lokarria tribuaren ingurukoa ez den animaliarekin bada, harremana 
hutsetik hasiko dute, tribuko batek lagunduko du egoiliarra kidetasuna lantzeko ahaleginean. 
 Tribuak bere arte osoa eskainiko diote egoiliarrari, animalia honen esku utziko du. Oparituko 
dioten harremanaren albokoa sentituko da eta animaliarekiko errespetu osoa eskatuko dute. Honen 
libertatea bortxa lezakeen oro arbuiatuko du eta kontuak eskatzeko gertu egongo da. Ez du justizia 
administratuko, ez du gizakiari legokiokeen eskubidea aplikatuko, animaliei eragindako oinazea 
animaliei dagokien oihanaren legea ezartzen berdinduko dute. 
 Gogorregia, basatia, zigorra neurriz kanpokoa? Babesgabeen gaineko larderia bezain beste. 
Animaliei eragindako izu eta atsekabeak urtetako lana honda lezake, beldurra baino sentipen 
kutsagarriagorik ez dago. Horregatik eraso baten aurrean tribuak bere indarra erabiliko du, 
defentsarik gabekoari eragindako izua gaizkileari itzuliko dio. 
 Onartezina dela? Animaliei egindako kaltea salatzea badagoela? Tribuak zigorra ezartzeko 
eskubiderik ez duela? Ezmorala dela? Distantziatik, hainbeste urte pasa ondoren, Juliak horrela dela 
ulertuko du, baina bihotzak ez dion ideia  onartzen utziko, bizitza hark eman izango dion  guztiak 
eragotziko dio.   
 Ez da damu morala izango Julia tributik aldenduko duena, bere martxa jarraituko luke 
oraindik maitasunagatik izan ez balitz. Estudiante bati zuku guztia xurgatu nahian bere 
xalotasunean endredaturik geratuko da. Aurkituko duen sentimendu berriak bere ibilbidea betirako 
aldatuko dio. Orduan Ikasiko du gurea ez den zerbait gutaz jabetu ahal dela, osotasun baten zatia 
sentiaraziko gaituena, osatzearen beharra eragingo diguna. Ikasiko du ez dela pertsona ezberdinen 
sentimenduak parekoak direla, Sentimenduak berberatasuna duela baizik, guztiok hartzen gaituen 
izate bakarra dela, eta denok izate konpartitu horren oskolak garela.   
 Fromistak emango dio jakintza hori, eta konpartitzeko beharra. 
 Hark arkitektura ikasten ari den bitartean Hasiko da Julia bere aurreko bizitzak  
sentiarazitako guztia poema gordinetan islatzen, Agorara bere poema kuboak eramaten, poema 
bildumak informazio espaziora igotzen, Tribalhats saila osatzen. Poema salbaiak izango dira, 
bizitutakoen kronika gorria, sentimendu-iturri berrien isuriaz argitutako esan-nahi ezkutuez 
ehunduak. 
 Gazteen artean arrakasta izaten hasiko dira,  borondate gazte baten baitatik sendotzen den 
bizitza libre,  ezohizko eta erreal baten aldarrikapena izanda, itsumustuka egiten den heltzeko 
bidean argia izango zaielako. Unibertsitateko ikasleen mugimenduetako ekintzaileek poema batzuk 
ereserki bilakatzean, berri-kanalen kronikek haien oihartzuna  Zabalkuntza osora hedatuko dute. 
 “Zazpi urte pasa dira dagoeneko”. Hasperen egingo du Juliak. 
 Haurtzaroa tribu osoaren maitasun eta ardurapean, baina inoren erantzukizun eta arreta 
berezirik gabe igaro ondoren, nerabezaro gatazkatsua  bizi, eta erreboltarien ikurra izaten amaitu, 
psikiatrentzat pagotxa da bera. Nola ez dute pentsatuko  eroturik egon litekeela,  izan duen iragana 
duela, eta haluzinazioa izan litekeen usain batek, horrelako erreakzioa sortarazi badio? 
 Usaina aurretik etorriko zaio, zuhaitzen artean sartuko den bideskatik. Juliak ezagutuko du, 
bere etxeko kalera aterako da, baina handik sartuta etxerako ibilbidea luzeagoa litzateke. 
Bidezidorra estuegia izango da tribua bertatik igaro ahal izateko, baina usainaren eragilea 
aurkitzeko handik joan beharko du. Bizikletako gidatze itsuko modua itzali egingo du eta basoan 
sartuko da. 
 Usaina soilik tarteka adituko du, basoan galduta emango du, baina ez du inoren arrasto 
gehiagorik aurkituko. Kalera iritsiko da, uste baino bizkorrago, galgak sakatuko ditu norbait 
harrapatzeko beldurrez eta eskulekuaren gainetik hegan ateratzeko zorian egongo da. “Haurdun 
zaudela,  Txoriburu!” 
 Kalean ez da inor egongo, ez auzorik, ez tributar misteriotsurik. Usainik ere ez. Etxerako 
norabidea hartuko du bazterren aiduru, baina inor ikusi gabe iritsiko da. Sarrerako zutoinean 
bizikleta gorde eta, oraindik itxaropen pixka batekin atzera begira, aldapa gora abiatuko da. 
Urloaren aurrean egongo den itzalak ikaratu egingo du. Pertxeroi erraldoia izango da, ederra, 
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marroi argia. Zurda oparoa ia zuria, mototsa ere joria, apatxak  ile luzez hornituak, bortitz hitza 
baino esanguratsuagoa haren gorpuzkera. 
 Maite ditu zaldiak, hori ere tribuari zor  dio. Poliki hurbilduko zaio, buruaren aldetik, ikus 
dezan. Zaldiak begiratuko dio eta burua astinduko du bufatuz. Usainak sudur-sinuak beteko dizkio 
agerkunde bat bezala. Horra zer den! Zaldiak garbitzeko Ama Laiak erabilitako basalorez 
lurrindutako ura! 
 — Lasai pijo hori! — Xuxurlatuko dio Juliak emeki, eta Ama Laiak erakutsitako moduan hitz 
egingo dio. Letania ezaguna izango du zaldiak, muturra fereka diezaion eskainiko dio. Itzela da, 
bizkarraldea bere buruaren gainetik izango du, bera bezalako lau jasoko lituzke bere gainean. 
Laztanduko du eta berriro, usainak haurtzaroko oihartzunak ekarriko dizkio, Ama Laiarekin 
sabanako zaldiak limurtzera eramaten zituen garaiko oroitzapenak. Aztia animaliekin, Zabalkuntza 
erdian ikusia izango du zaldi eta behorrekin adiskidetasunean. Edozein herrialdean saldoetara 
hurbildu, txistu egin, eta  irrintzi alaiez inguratuko zaizkion animaliak egongo dira.  Batzuetan 
“lagunduko diote”, berak esango duenez, eta haien gain ibiltzea utziko diote. Berak ezkerronez 
maitekiro tratatuko ditu eta lurrindutako urez bustitako oihalez masajea emanez garbituko ditu. 
 — Zeinek apaindu zaitu? Ez zara bakarrik etorri, ezta? Nori lagundu diozu?. 
 Etxean sartuko da, urduri, jakin-min, zatekeena ikusteko presaz, bihotzak begikotasun 
sailkapenez amets eginaraz liezaion baino lehen. Logelatik iritsiko zaion  ahots eme baten kanta-
marmarra aditu ahala atean izango da. Erdi biluzik, Juliaren arropaz inguraturik, eskuez helduko 
duen soinekoa gerriaren inguruan bildurik, neska mutu geratuko da bere presentziaz ohartzean, 
begi berde handiek ustekabean harrapatutako umetasuna islatuko dute. 
 — Irene! 
 Besoen artean hartu nahi izango du, soinekoekin trabatu eta ohearen gainean eroriko dira. 
Burua hartuko dio bularraren kontra estutuz. Zenbat denbora ez duela ika-mikarik izaten txoriburu 
zoriontsu harekin? Gogor tratatu zuen bere bosgarren urtemugako opari izan zen txolin hura, 
azkartu zedila lortu nahiz eta ezinik. Eta hala ere, inork ez lioke kalterik egingo, xarmangarria delako, 
tolesgabea eta maitekorra. Azkarra ere, ezertarako beharko ez badu ere. 
 Irenek hasperen egingo du. Bere ahizparen maitasuna sentitzeak  aspaldiko behar bat 
asetuko dio. Badaki Juliak maite duela. Fromistarekin geratzean gazteegia izango da bere gaineko 
ardura hartzeko, eta hala ere zalantza hori izango du. Oraindik ikusi ahalko du Fromistaren aurrean  
zutik, bera orgaren atzeko eserlekuan eserita urruntzen ari dela begiratzen.  

Juliaren aurpegia ikara batez mudatuko da, ahoa irekiko du zerbait esatekotan eta aurrera bi 
urrats eginez besoa jasoko du erdibidean geratuko den mugimenduaz. Begitartea ilunduko zaio, 
Fromista aldera biratuko da eta une batez hari begira geratuko da. Burua makurtu eta aldetara 
astinduz  Ireneren soa bilatuko du berriro. Juliaren begirada malkoz lausotuan ezintasuna eta erruki 
eskaera irakurriko dizkio Irenek. Oso gaztea izango da, ez ditu hamazazpi, izango, baina bihotza 
irakurri balio bezain argi ikusiko du Juliak une hartan pairatu eta galdutako borroka. 
 — Ez dut behar!- Oihu egingo dio. Berak ez du geratu nahi izango, banatzeak mina ematen 
badio ere. Juliak bere ardura hartu beharrik ez du, tribuan gozo egongo da, ez kezkatzeko esango 
dio, ondo dagoela. Azken une hartan Juliak benetan maite duela ulertuko du, Julia hortaz ohartu 
eta agerian geratzean. 
 — Zer diozu?—Galdetuko dio Juliak ilea laztanduz. 
 — Ezer ez, ahots ozenez pentsatzen ari nintzen. 
 — “Ez dut behar!” Banatu ginenean bezala esan duzu, “ez dut behar!”. Indarge geratu 
nintzen, zangoak dar-dar, ezgai. — Ilea musukatuko dio.—Besarkada hau zor nizun! — Begietara so 
egingo dio eta ase egingo du han aurkitutako pozak. – “Poz aratzaren begiak” 
 — Ni nintzen? 
 — Bai, poema hori zu zara. 
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 — Denek esaten zidaten, inbidiaz begiratzen zidaten, baina nik irakurri nuenean ez nuen ni 
nintzela pentsatu, jeloskor jarri nintzen ere, hain zen liluragarria ume hura!  Ni ez naiz hain bakuna, 
hain garbia, hain argia. 
 — Nik ere ez zintudan horrela ikusten, baina poemak bai, poemak horrela idoro zintuen, eta 
poeman Fromistak antzeman zizun. Ez zuen dudarik izan. Horregatik argitaratu nuen, zuk irakurriko 
zenuen itxaropenez. 
 — Idatzi duzun guztia irakurri dut, poesiara igaro zinela jakin nuenetik. 
 — Nola jakin zenuen? 
 — Estudianteak! Milaka etortzen hasi ziren tribukoak izan nahian! Denak zure poemak 
motxilan. Ze izurritea! —Barre egingo dute. – Ederra egin zenigun! 
 — Zer gertatu zen? 
 — Denetatik!. Batzuk jangarriak ziren oso, — begiaz keinu egingo dio – Baina gehiengoak 
ez zuen piperrik balio. Egoiliar tribu-uste! 
 Bazeuden zuen balentrien protagonistak izan nahi zutenak, egoilarren bizitza grisa irauli 
beharraz matraka-tarraka ari zitzaizkigunak. Matxino ausarten paradisuan bikainenak izango zirela 
pentsatuko zuten, baina kargante hutsak besterik ez ziren. Joder! Gu ez ginen inongo 
mugimenduren aitzindariak. Egiten genuena gure bizitza aurrera eramatea besterik ez zen. Baina 
hain agerikoa zen hori,  ez bide zen haiek ikusten zutena. Misio sakratu baten protagonista nahi 
gintuzten, beraiek ere gure abaroan hala izan ahal izateko. Ez dakizu zein jasanezina izan daiteke 
argiegin bat beti jarraika izatea egiten duzun ororen helburu subertsibo ezkutua atzeman nahirik, 
eta aurkitu ezean ukan behar zuenaz doktrinatu nahian! Zorionez hauek laster aspertu eta 
desagertu ziren. 
 Geratu ziren gure bizimodu “alternatiboan” haien ezinegonaren sendabelarra aurkituko 
zutela uste izan zutenak. Hauek ez ziren besteak bezain jasanezinak baina asko perlesiaraino 
aspergarriak. Gu izan nahi zuten, baina soilik gu bezala aritzen ziren,  ez zuten gure bizipenak 
sentitzen. Dena erritual bat balitz egiten zuten, gure bizimodua antzezten askatasuna zerutik 
jaitsiko zitzaiela sinetsiko balute bezala. Zintzoak ziren baina erraiak non zeuzkaten ez zekiten, ez 
zuten grinarik. Hauek ere pixkanaka desagertuz joan ziren. Ez ginen ezta konturatu ere egin. 
 — Ez zen inor geratu? 
 — Beno…Gurea orgia etengabea zela pentsatuta etorri zirenak  desengainatuta alde egin 
zuten, inoiz baino bertutetsuagoak izan ginen; parrandaz parrandara ibiltzera gerturatuak aspertu 
egin ziren, suaren inguruko gauak ipuinak kontatzen pasa genituen; lore arteko nagitasunean 
mundua ahaztea nahi izan zutenak, bideko punturen batean loak hartuta geratu zitzaizkigun… 
Iniziazio froga lazgarria izan zen, soilik hiruk gainditu zuten. Gainontzekoak, auskalo! Baliteke 
Tributar-ohi anonimoen elkartea sortu izana! 
 Juliak Ireneren imintzio eta hitzak liluraturik jarraituko ditu. Haurtzaroko begirada iraungo 
du, baina osoagoa ikusiko du, bere buruaren jabe, graziaz betetako pikardia aletzen, irribarre eder 
hori munduari eskaintzen. Sabelari helduko dio  barrearen eragina leundu nahian. Irene keinua 
ikustean eskuei begira geratuko zaio. 
 — Zorionak! 
 — Zergatik? 
 — Alabagatik! Zergatik izango da ba? 
 — Eta nola dakizu…? 
 — Esan dizut idatzi duzun guztia irakurri dudala, argitaratuta dagoena eta zure langela 
daukazun guztia. Soinekoekin baino lehen hasi naiz bertan kuxkuxeatzen. Egingo duzu? Sabelean 
izango duzu? Zergatik ez zera tribura etortzen, denak poztuko dira. Gurera bazatoz denon artean 
gordeko zaituztegu, ez da muturra sartuko duenik izango. 
 Begi berde itzelen so garbiaren egiak Julia erakarriko du urlo sakon baten ur freskoak bezain 
desiragarri. Hori balitz erantzuna! Tribuak azken hatseraino defendatuko luke kidea, eta hurrengo 
egunean bere kabuz alde egitea utziko lioke konturik eskatu gabe. 
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 — Egin beharko nuke! Ez dakit haurdunaldian edo noiz, baina planetara igaro aurretik egin 
beharko dut! 
 — Planetan geratuko zara? 
 — Ziurrena da. Fromistarentzat lan egiteko aukera paregabea da, eta nik natura behar dut. 
 — Arbolak hegan egiten eta hori dena. 
 — Baina nola ausartu zara, sarkin hori…! Dagoeneko nik baino gehiago jakingo duzu eni 
buruz!   
 Irenek barre egingo du batere damurik gabe. – Beraz, etorriko zara?  gurekin denboraldi bat 
pasatzera esan nahi dut. 
 — Bai! Baina noiz egin pentsatu behar dut! Non dago orain tribua? 
 — Brancusin, han lokarri batzuk bukatzen ari gera eta hurrengo kanpaldia hemen egitea zen 
asmoa, hurrengo astean. Festa prestatu nahi dizute, zure hileten aitzakiaz batzuek, egia esan, eta 
horregatik aurreratu naiz ni zurekin bakarrik egon nahi nuelako. Zure hiletak baino lehen, esan nahi 
dut. 
 —Brancusi hogeita hamasei kilometrotara dago. Ez duzu itzultzeko betarik. Beraz berrogeita 
zortzi ordu baditut gutxienez ospa egiteko, nire hiletak baino lehen, esan nahi dut. 
 Irenek barrez jauzi egin eta gainean jarriko zaio eskuetatik helduz.—Ez zoaz inora. 
 — Festara batu naiteke? 
 Fromista, gelako atean, arropa anabasaren arteko ohean Julia eta bere gainean erdi 
biluzturiko emakumea ikusteaz zurtuta geratu bada, goikoak bere gorputza alde batera erortzen 
uztean eta bien aurpegiak elkarren ondoan hari begira geratzean, lau begi berde sakonen 
edertasunak bihotzondokoa eragingo dio. 
 Julia eta Irene mirespen-zorabioaz ohartuko dira;  maitagarriagoa izaterik egongo al da? 
 — Xarmanta da! – Esango du Irenek. Altxatu eta Fromistarengana hurbilduko da eta 
besarkatuko du maitekiro. Gero buruko gainaldea haren bularrean bermatuz begi-keinua egingo 
dio azpitik Juliari– Oparidazu Julia, beti gustatu zait. Hain ederra da! Dagoeneko nahikoa gozatu 
duzu. Utzidazu orain niri! 
 — Irene…— Fromistak aurpegia jasoko dio begi berdeen sakona ikusi ahal izateko. Jada ez 
da ezagutu zuen nerabe polita izango, heldua izango da, baina samurtasuna eragingo dio ostera. – 
Pozten naiz zu berriro ikusteaz! Zure ahizpa bezain lerdena izatera heldu zara, baina begi hauen 
argia berdingabea da. 
 — Joo… Julia mesedez! Oparitu egidazu! Nahi duzuna oparituko dizut! 
 — Beno, zurekin hain liluratuta badago, kanpoan ikusi dudan pertxeroiarekin konformatuko 
nintzateke. 
 — Zurea da! Joan zaitez berarekin txango bat egitera eta Fromistagatik ez kezkatu! 
 Honek Irene besoetan hartu eta egongelara eramango du sofa gainean jarriz.—Zuretzat 
pertxeroia baino gehiago ez badut balio Irenerekin joatea hobe izango zaidala uste dut. 
 — Ezta pentsatu ere! — Erantzungo dio Juliak atetik.—Eta ez eraman sarkin lotsagabe hori 
hau dena ordenatu behar didala. Eta bidenabar ea estaltzen den apur bat, begiak paregabeak 
izango dituela baina gainontzekoa  apartekoa ez dela! 
 — Bo! Hasi da ahizpa nagusiaren paperean!— Altxatu eta logelara joango da. Sarreran Julia 
gerritik hartuko du eta barrura sartuko dira barrez. 
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20 KAPITULUA 
 
 
 Alba proposamenaren gaineko debatearen laugarren eguna, bosgarrena hark egindako 
hitzaldia kontatu ezkero, laugarrena astelehenean saioa berriro hasiko denetik. Astebete Taik teoria 
aurkeztu ondoren, zazpi urtez osatutako astea,  hain izango du urruti asteazkenaren aurretik 
gertatutakoa. 
 Bi urte labur gozatzeko, ilusioari mugak jarri barik planak egiteko. Urte bat luze kezkatzeko, 
teoriaren onarpena bozkatu eta emaitzak itxoiteko. Bi urte nahasi erotzeko, teoriari ikus-
entzunezkoetan oihartzuna emateko, Hiru urte eterno ernegatzeko, teoria erabiliz Alba azpiratzen 
ikusteko. 
 Aurreko ostiraleko teoriaren bozketa ondo joan izango da. Eduki teknikoko proposamena 
izango denez, gaia batzorde teknikoen eskuetan uztea bozkatuko da, haren zuzentasuna egiaztatu 
eta, mozioan eskatutakoari erantzunez, planetan erabiltzeko bideragarritasuna azter dezaten. 
Botazioak parte hartze handia izango du, urtetan izandako altuena. Boto elektronikoaren 
zenbaketak Zabalkuntzaren gehiengo zabal baten teoriaren aldeko hautua adieraziko du; 
Asteazkenean hasitako sentsazio onen mareak gora egiten jarraituko du. Ez du ahantziko baina, 
teoriak hainbeste boto erdiestea honen aldeko jarrera baino, Albak zabaldutako mezu ezkorraren 
aurrean paratutako giza ahalmenaren gaineko konfiantza adierazpena litzatekeela. 
 Hala izanda ere, egoa apaldu beharko badu ere, teoria batzorde teknikoen eskuetan egongo 
da jada. Teknika eta zientziaren arlo ezberdinetako batzordeetatik, teoria Herri Antolaketarako 
Batzordeari egokituko zaio. Baina kasu honetan, planetaren aplikazioa nahi izango denez, 
Terraformazioaren Batzordeak ere parte hartuko duela ziurra izango da ere. Beste motatako 
espezialista batek bere lan arlotako batzordeak parte hartu beharko lukeela planteatu ezkero 
batzorde horrek ere hartuko luke parte azterketan. 
 Batzordeen lana hasi berria izango da eta guztiz garatzeko, onenean, bi hilabete beharko 
litzateke. Fromista eta Brianek Herri Antolaketarako Batzordeko urteko koordinatzailea ezaguna 
izango dute. Batzordean egonaldiko bigarren eta azken urtea betetzen ariko da, eta egoera berean 
egongo diren batzarkideen artean kargurako aukeratua izatea suertatuko zaio. Fromista eta Brian 
oraindik batzordeko kide izan gabe izango dira. Noizbait izan beharko dira, partaideak lanean ari 
diren teknikoen artean aukeratuko baitira, denak behin pasa aurretik inor errepikatzea galarazik 
duen sistema estokastiko zuzendu baten bidez, beraz denbora kontua besterik ez da izango. 
Koordinatzailearekin hitz egitean erantzukizuna egon badagoela baina bitartekoak onak dituztela 
esango die, ez zaiola zama astuna egiten. Haiek edozein beharretarako haren esanetara egongo 
direla adieraziko diote. Koordinatzaileak teoriagatik zoriondu eta egindako lehenengo irakurketan 
bikaina iruditu zaiola adieraziko die, beraz ez kezkatzeko,  zalantzak izatekotan oso puntualak 
izango direla. Itxoin beharra egongo da beraz, prozedurak bere ibilbidea jarraitu beharko du eta bi 
hilabeteen buruan teoria aldeko txostenarekin Foro Nagusira itzuliko den konfiantza izan. 
 Larunbata eta igandea, berri kanaletarako lana egiteko egunak izango dira. Eskatutako 
teoriaren laburpenak, zientifikotasun maila ezberdinekoak,  aurretik izango dituzte landuak,  
zertxobait egokitu eta kanalei bidaltzeak ez die denbora gehiegi emango.  Elkarrizketak izango dira 
astunagoak, ez da nahikoa bat egitea izango, kanal ezberdinen gai agenda eta espezializazioaren 
araberako ikuspegia eman beharko zaio galdetegiari, eta horren gain elkarrizketako giroa ere 
ezberdina beharko du. Kanalaren izaeraren araberako tonua lortzeko eszenografia osoa aldatuko da, 
dekoratuak, altzariak, iluminazioa, makillajea, baita egoteko jarrera ere. Zorionez ez dituzte 
galderak errepikatuko. Elkarrizketen zati nagusia, edukietan pisu handiena izango duena era nahiko 
neutroan egingo da, eta ondoren kanal ezberdinen interes berezien araberako galderei erantzuteko 
hasiko dira antzezpenekin. Saioen egitura antzekoa izango da, elkarrizketa nagusia oinarri hartuta 
haren inguruko iruzkinak,  galdera gehigarriak, zehaztasun eskaerak edo testuinguruaren gaineko 
azalpenak eskatuko dizkiete, Zabalkuntzako bost hizkuntza nagusiak nahasiz. Gizarte-bizitzako 
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kanalean biren datu pertsonalak emango dituzte ere, ongi dokumentatuak, eta Fromista Juliaren 
bikotea izateak joko  luzea emango du. Horrek eta Fromistak jendeari kausitzeko  dohain naturalak 
bera parte horretan bigarren planoan geratzea eragingo du, benetan poztuko diona. Fromista ondo 
moldatuko da, eta argitasun handiz azalduko du Julia eta bien elkarbizitzak zein punturaino 
aberasten duen haien lana. Dibertigarria ere egongo da kontrapisuen metafora azaltzean, biak hain 
ezberdinak izanik batak bestearen kontrapisuarena egiten duela eta beraz, urtetan polea lokaren bi 
aldetan elkar tiraka aritzearen kausaz erremediorik gabe hazi eta hazi ari direla. Azken aldiko kezkak 
alboraturik erlazioaren mezu positiboa emango du. Mezu erreala, beste alde, haien elkarbizitza 
miraria izango delako, eta ziur aski, Fromistak sentituko duenaren oso gertu, elkarriketak egingo 
dinerako Juliak azterketa terapeutikoa jarraitzeko hautua egina izango duelako. 
 Asteburu eroaren ondoren, bere aurpegia, keinuak, janzkerak eta jarrerak Zabalkuntzako 
biztanle guztien bistara jarriak izan eta gero, aste berriko lehenengo egunean Foro Nagusira joatea 
otuko zaio, horrek izango dituen ondorioetan pentsatu gabe. Fromistak Arrazional Tesiako 
egoitzatik jarraituko du saioa, elkarteak aurkeztutako gizonak eman beharko duen hitzaldiaren 
eragina aztertzeko antolatutako bileran. Bera aldiz,  ikusmira adeitsuak itota aurkituko da saioa hasi 
aurretik, eta ezin izango du begiratua izatearen sentsazioari ihes egin goizaren erdialdera  arte. 
 Tesiako gizona hitz egiten lehenengoa izango da. Hitzaldi borobilena edukiko du eraikita  
eta debateko robot koordinatzaileak lehentasuna emango dio. 
 Robota mintzaldien edukiak errepikakorrak izan ez daitezen arduratuko da. Parte-hartze 
libreko debatea izango denez eztabaida arintzeko eta gehiegi ez luzatzeko ezinbestekoa izango da. 
Saio bakoitzaren aurretik txostengileek hitzaldia pasatuko diote eta koordinatzaileak erkatu eta 
diskurtsoen azalpenen argitasunari, haien arteko osagarritasunari eta diskurtso osoaren kohesioari 
erreparatuz saioaren ordena osatuko du. Hizlariei ordenak eragindako errepikapenen oharrekin 
itzuliko die idazkiak, parte-hartzea bertan behera utzi ala markatutako zatiak kenduz aurkeztea 
erabaki dezaten.   
 Errepikapenak egon egongo dira, alde batetik, argudioak eta arrazoibideak gogoratzeko 
ona izango delako, eta beste aldetik, askotan diskurtsoaren haria ez eteteko beharrezkoa izango 
delako, baina inoiz ez dira behar baino gehiago izango, eztabaida bizi mantenduko da. 
Jarraitzailearentzat atzetik etorriko diren hizlariek zer edo zer berri ekarriko duten bermea izango 
da. 
 Hala ere debateak iraun dituen hiru egunetan eta hastapenetan egongo den laugarrenean 
argudiatze guztiak ildo beretik joango dira. Txostengileek aurrerapenaren geldialdia zalantzan jarri 
edo ukatuko dute. Diferentziak, erabiliko dituzten adibidetan eta haien garrantzia azpimarratzeko 
emango dituzten azalpenetan egongo dira.  Hauek ordea ez dute aurrerapenik bistaraziko, adibide 
guztiak garaiko ezagutzaren aplikazio tekniko berriak izango dira, Fromista eta bien teoriaren 
parekoak, ez dute ezagutzaren benetako zabaltzerik eragingo. Diskurtsoen segida erratua izango 
da,  monokordea, eta gero eta mingarriagoa. 
 Mingarria Albaren proposamenaren aurka teoria erabilia izango delako. Aipamen berri 
bakoitzak ezinegona areagotuko dio, Albaren egoera gero eta bidegabeagoa egingo zaion neurri 
berean. Ez al da inor egongo bere proposamenaren alde hitz egingo duenik? 
 Hizlariaren eskuinaldera egongo da Alba, banako ghetto  batean baztertuta,  irudituko 
zaionez. Haren inguruan enpatia hurbiltze oro aldaratuko lukeen eremu magnetikoa egongo balitz 
bezala, soilik kortesia adierazpen erakoenak iritsiko zaizkio. Egunak pasa ahala, isolamenduaren 
amaiera zor diola gero eta premiazkoagoa irudituko zaio, baina beti egongo da eragozpenen bat. 
Teoria debatearen gorabeherekin ez nahasteko Fromistarekin hitz egindakoa izango da lehenengoa. 
Ez du zentzurik izango, haiek uste izandakoaren aurka, teoriaren hedatzea debatea hasi baino lehen 
bideratuta egongo delako. Horren gain, adeitasunezko berbeta batek zein garrantzia izan lezakeen? 
Bera haren tesiarekin ados dagoela eta teoria haren proposamenaren aurka erabiltzeak oinarririk ez 
duela adierazi, diosalak eta kortesiazko pare bat hitz, laguntasun apur bat sentiarazi, eta ezer 
gehiago! gauza sinplea. Sinplea baina bere unea aurkituko  ez duena. 
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 Hala ere, Albak sostengua behar izatearen itxurarik ez du izango. Urduritasunik ez zaio 
nabarituko, ezta hizlariak zuzenean begiratuko diotenean, ezta haren proposamenaren aurkako 
argudio indartsuenak zuzenduko dizkiotenean. Naretasuna itxura ez zaio aurpegitik ezabatuko. 
Ezda plantak egiten ariko, tentsiorik ez da haren eitean egongo,  lasai egongo da. 
 Ez ditu txostengileen begiradak saihestuko, hitzaldiak adi jarraituko ditu, begiak notak 
hartzeko jaitsiko ditu bakarrik. Etenaldietan eserita jarraituko du baina begirada ingurura eskainiko 
dio, Naretasuna egongo da haren aurpegi biribilean,  begiei ordea so zorrotza isuriko zaie, 
melankolia kutsu batez leundua. Begirada gustatuko zaio, haren begiek barne potentzia baten 
deskonpresio balbulak bailiran, ezagutza, jakin-min eta  pasio txinpartez  edertutako soa askatuko 
dute, burmuinean egosiko denaren erakusgarri. 
 Une horretan Albak burua biratu eta begira ari zaiola harrapatuko du bete-betean. 
Hausnartzen aritu den bitartean soa harengan finkatuta izan duenez ez da konturatu. Begiak 
desbideratuko ditu aztoraturik, voyeur tamalgarri baten lotsaz. 
 Berehala damutuko da, izandako kontaktu bakarrari ihes egiteak berak ere baztertzen duela 
pentsaraziko dio! Bista harengan itzuliko du baina jada ez da begira egongo.  Babo halakoa! Zertan 
ari da? Bizkorragoa izan ohi da. Begirada bat nahikoa izan liteke adore pixka bat  emateko, eta 
berak, hori egin beharrean, gutxienez axolagabetasuna adieraziko lukeen keinua egin! 
 Ezinegona, zorretan egotearen sentipena, eta orain, lotsa eta damua. 
 Logikoa izango al da hori dena sentitzea? Zergatik ari da bere burua zigortzen bera ez bada 
egoeraren erantzule? Bai, Albaren proposamenari zuzena iritziko dio, besteak erabiltzen ariko diren 
kontra-argudioak hutsalak izango zaizkio, berak egindako lana kontra-argudioen euskarri izango da, 
baina berak ez ditu  aktoreak konbokatu, berak ez ditu foroan kokatu, berak ez ditu jokabiderik 
esleitu, zergatik izan beharko du Albari gerta lekiokeen guztiaren erantzule?. Bai,  kidetasun 
intelektuala izango dute, bi pentsaera kontrajarrien arteko eztabaida horretan biek ikuspuntu bera 
defendatuko dute; baina adimen mailako ziurtasunen kontraste horretatik nola erator liteke samina? 
nola damua? zein arrazoibidetik datoekio lotsa? Ez, ez da logikoa. Zentzuz ekiteko, egin beharko 
lukeen gauza bakarra eztabaidako maila intelektualean mantentzea litzateke. Argudio kontrajarrien 
erkatzean injustiziarik ez dago. Arrazoibide bat hamaika aldiz errepikatzeak ez du bere 
egiazkotasuna handitzen, ez du behin bakarrik azaldutako egia deuseztatzen. Hor ez dago 
larderiarik, ez isolamendurik, argudio okerren eta errealitatearen artekoa izan ezik. Horregatik 
egongo da Alba hain lasai, bera baino burutsuago ari delako, adierazitakoaren zentzutasunean 
konfiantza daukalako eta eztabaidan agerian geratuko dela badekielako.  Haren ziurtasunaren 
aurrean bere kezkak barregarriak izango dira, gaizki ulertutako sotiltasunaren emaitza. Albak ez du 
bere laguntzarik beharko, batez ere berak ezin izango duelako lagundu, Albak esandakoari ezingo 
diolako ezer berririk gaineratu. Beraz, paternalismo zentzugabea ahantzi beharko luke eta debateak 
emango lukeenaren zain egon. 
 Hizlarien diskurtsoa entzuten saiatuko da, baina ezinezkoa izango zaio. Adimenak 
ebatzitakoak ez bide du botererik bere errai asaldatuak baretzeko. Behin eta berriro sentipenen 
nahasmenduak irentsiko du, ezin izango du adimena arrazoiaren mailan mantendu. Ezinegon, zor, 
damu eta lotsa sentimenduak, bere buruan geldi ezineko biribilketan behin eta berriro itzuliko 
zaizkio, haien eskakizunen larria aldarrikatzen, soilik noizbehinka goi-arrazoimena agurtzera joanez. 
Ezinezkoa arreta hitzaldietan mantentzea, aditze tarteak ez dira ezta adigai soil bat atzemateko 
nahikoak izango.  

Bere gaitasunen intelektualen endekatze tamalgarriaren zioa han aurrean, eskuinera izango 
du, bere arreta finkatzeko gai izango den izaki bakarra, une horretan hausnarketa irakurtzen ariko 
balitzaio bezala bera begiratzeko bueltatuko dena, bere sentimenduen nahasmenduan aztoramena 
gailen dadin boterea izango duena. 
 Albaren aurpegian irribarre baten hastapena izan litekeenaz jabetzeko ia betarik izan gabe, 
bista eserlekuaren aurreko mahaitxora desbideratuko zaio. Ikusmena galdurik, bere kaiera 
elektronikoan, ez dagoena bilatzen hasiko da. Goi adimen agintegabetuak nahikoa izango du 
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hasitako barne bidaian aurkitukoarekin, oso garbi antzemango baitio nahasmendu eta aztoramen 
guztien zergati sinple, xume eta tontoari, maitemindurik dago, nerabea balitz bezain galdua. 
 Hasperen egingo du, agerkundeak  pozten du. Ez da gehiago ezinegona sentitzen duena, 
irrika baizik. Bere sentipenak ez dira gehiago txoroak, beno, hori agian bai, baina  azalpena dute, 
bere adimena ez dago hilda, bahituta baizik. 
 
 
 
 
 Saioa bukaturik, Alba asteburu osorako alde egiteko, egiten ala eginda, eta bera agurtu nahi 
izango duten lagun haiekin trabatuta. Bost laguneko taldeko bat bere gurasoen ezaguna izango 
omen da, eta gertutasun hori dela eta etxekotasun handiz mintzatuko zaizkio. Berri kanaletan 
ikusitako agerraldiari buruzko kalaka atsegina izango da, lagunak jatorrak izango dira, baina berak 
une hartan  begiak garondoan nahiko lituzke Alba ez galtzeko.  

Ikusle eta parte-hartzaileen harmailak bereiziko dituen eskudelaren bi aldetara egongo dira 
hitz egiten, Brian beheko aldetik, bere eserlekutik bi ilada gorago, hemizikloko mahaiari bizkarra 
emanda.  Atzera begiratzeko aukerarik ez du izango, eta Albarekin hitz egiteko parada, galtzeko, 
galtzear, ala galduta litzateke, lagun haien hurbiltzeko keinu biziei jaramon egiteagatik. 
 Azkenean, bazkaltzeko gonbidapena saihestea lortu eta solasa amaitzean,  Alba jada alde 
egina izango da. Etsiturik, kaiera elektronikoa eta jertsea jasotzera eserlekura itzuliko da. Kaiera 
hartzean orri zurian gorriz markatutako gezia ikusiko du. Orriaren erdialdetik eskuineko beheko 
izkinaraino mugituko da eta handik desagertuko da hasierako puntutik berriro agertzeko. “Jarrai 
Nazank bat sartu didate!”  Geziari buztana sakatuko dio eta aurrera egin ezinik sugea bailitzan 
bihurritzen hasiko da. Hatza jaso eta bihurritzeari utzi eta zirkunferentzia bat osatuko du. 
Zirkunferentzia gorriz beteko da eta ondoren gunetik kanpora zuritzen hasiko da berriro. Zirkulutik 
at bultzatutako gorria, behe aldera hasiko da erortzen, esnea kaikutik nola. Oin bat markatuko da, 
zuri gorrian, eta jarraian beste bat, ipotx oinuts baten ibilera litzatekeena jarraituz. Ondoren 
urratsek zurian arrasto gorria utziko dute. Urratsak aurrera egin ahala, arrastoa zurbilduz joango da 
desagertu arte. 
 Brianek kaiera biratuko du eta marrazki osoa biratuko da aurreko norabidea seinalatzen 
jarraitzeko. Zirkulua bere posizioa izango da, eta ipotxaren arrastoa, jarraitua izan nahiko duenaren 
ibilbidearen lehenengo metroak. Arrastoa jarraitu ahala aztarna gehiago gorrituko lirateke bidea 
erakusteko. 
 Jarrai Nazankeko grafikoak originalak izango dira, grazia izango dute, Alba  izango al da 
programa sartu diona? Itxaropen horrekin oinek seinalatzen dioten norabidean abiatuko da. 
Ibiltzean, zirkulua aztarnak jaten joango da, kaiereko erdigunea utzi gabe. Oin gorrien segidak 
luzera mantenduko du, baina norabidea aldatzen joango da. Gida jarraituz hemizikloa utzi eta 
haren kanpotik inguratuz ate nagusira hurbilduko da. Harrerako espaziora ez da sartuko hala ere, 
arrasto eramangarriak alboko korridore batera eramango duelako. Hobe, saioen ondoren, ate 
inguruan geratuko da jendea gertatutakoa komentatzen; barruan zein kanpoan, Foro Nagusiko 
aurreko plazan. Handik inorekin hitz egin behar izan gabe igarotzea ezinezkoa litzateke. 
 Korridorea larrialdiko ate batean bukatuko da. Eraikinaren planoa bururatuko du,  atearen 
ostean parkea dago. Aurki dezakeenaren aiduru, atea bultzatu eta argitasunak eragindako uneko 
itsutasuna gorabehera, kanpoan inor ez dagoela ikusiko du. Etsia hartuta kaierean bilatuko du bere 
eginbeharra, baina aztarnak desagertuak izango dira. Kezkaren zimikoa urdailean, erdiko zirkuluan 
lotan dagoen katu txikiaz konturatu da. Hatz erakuslearekin burua laztanduko dio eta katua esnatu 
eta eskuinera abiatuko da. Orriaren ertzera iristean gelditu eta eseri egingo da. Brianek burua 
jasoko du, katuak seinalatutako bidea eraikinaren atzealdera eramango du. Bera ere kaiereko 
katuaren atzetik abiatuko da, inoiz harrapatuko ez duela jakinda ere. 
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 Atzean utziko du Foro Nagusia, eta katu txikia aitzindari duela, ezagutuko ez duen parkean 
barneratuko da. Zenbat iraungo du jokoak? Badaki Jarrai Nazank batek jarraitzailea duela grafikoen 
eragile, honen posizioak aktibatuko duela ibilbidearen hurrengo zatia. Jarraituaren posizioa 
jarraitzearen bukaeran argituko da soilik, jarraituak nahi izan ezkero, zeren ibilbidea, denbora 
errealean transmititua izan ahalko da, edo aspaldian grabatuta egon. Jarraitzaileak, markatuko 
zaion ibilbidea segituz soilik aurkitu ahal izango du bilatua, eta horregatik, honek abantaila osoa 
izango du, etorriko dena zelatatu ahal izango duelako, elkartzea onartu ala ukatzeko, eta nahi izan 
ezkero, jarraitzailea jarraitu ahal izateko. Une hartan Alba bere bizkarrean egon liteke. Atzera 
begiratuko du,  baina ez du inor ikusiko. Hasperen egin eta aurrera jarraituko du. 
 Segituko duen bidea forma borobileko  soilgunean bukatuko da. Alboan hormigoi zuriko 
pabiloi txikia egongo da. Itzala egingo duen markesina arin baten azpian mahai gutxi batzuk 
egongo dira. Mahaien aurrean, hauentzako espazioa mugatzen, letra beltzez osatutako hesi baxuak  
“Musika-Kutxa Askaldegia” adieraziko du. Katua hara zuzenduko da, baina hogeita hamar metrotara 
egotean, orriko ertzaren gainetik jauzi egin eta desagertuko da.  Segimendua bukatuko da, 
bilatutakoa bertan egon beharko luke, ikusi ez arren. Barnean agian…  Une horretan, markesina 
azpiko itzalean, eraikinari fondoa emango  dioten masustondoen aurrean soslaituko den 
mugimendua atzemango du. Bertan norbait dago. Eramandako pausu zalantzakorra tipi-tapa 
bihurtuko zaio bihotzak hartutako erritmoari jarraitzeko, baina zangoak motel mugituko dira jada 
trostan izango den bihotzarendako,  geldoak ere bularrean izango duen zaldi zoroarentzako. 
Katuak utzitako lanean bihotzak bularretik aterako zaiola emango du, “mesedez lasaitu hadi”.   
 Alba da! Ala bere nahia da bertako pertsona Alba bihurtzen duena? Arnasketa ere 
erantzunaren zain egongo da… 
 Alba da,  Bai!  Airea hartzen saiatuko da, baina sabela hain uzkurtuta izango du, airea nekez 
satuko zaiola. Bere nahia erabatekoa izango da, eta jadanik inguruan antzemango duen itxaropen 
argitsu eta alaiko unibertsoa, iraunkorra izan ahalko duen gaineko zalantza orokorrak gorputz eta 
arima hartuko dizkio. 
 
 
 
 “Etorri da”, pentsatuko du Albak Brian hurbiltzen ikustean, “Orain katuak salto egin eta 
desagertuko da”. 
 Ez soilik katua, programa ere desagertuko da arrastorik utzi gabe. Gizaldiak izango dira 
programak irekiak direla, segurtasunik ez dutela, baina honetan, ez da soilik ez dela irisgarria 
izango, programa izaera bera ere zalantzagarria suertatuko dela baizik; hainbat urte lehenago 
diseinatzean, Albari haren magikotasuna iradokitzea dibertigarria litzatekeela otuko zaiolako. 
Marrazki autonomo batek hitzordu misteriotsura eramango zaitu, eta lekuan utziko zaitu galderaz 
gainezka, aztarna txikienarik gabe. Orduan, “kasualitatez”, Alba agertuko da eta etorraraziaren 
harridura eta jakin-mina konpartituko du. 
 Imitazio asko egingo zaizkio programari, baina soilik jatorrizkoa  desagertuko da inoiz 
existitu ez balitz bezala.  Ordurako jendea programa motarekin ohituta egongo da, baina ereindako 
lehen aleek eragin izandako efektua ikusgarria izango da. 
 Brianek pausua azkartuko du, eta markesina azpira iristean berriro mantsotu. Urduri egongo 
da, nabarituko zaio, baina horrek, Albari lasaitasuna ekarriko dio berriz ere. 
 Altxatuko da agurtzeko, aurrez aurre geratuko dira, zer esan jakin gabe. Brianen begiak 
bilatuko ditu eta honek ez ditu baztertuko. Hark bere begietan bilatuko duena emango dio, “nik ere 
nahi zaitut”. 
 — Erotu nauzu—esango dio Brianek. 
 — Eta zuk niri sen ona galarazi. 
 Brianek erakarri eta bularraren kontra estutuko du. 

—Hiru egun hauetan zugatik sufritzen, eta salbatu beharrean, kalte konpon ezina egin dizut. 
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 —Nire hitzaldian salbatu ninduzun, hiru egun hauetan salbu nengoen, lehenengo aldiz ikusi 
zintudanetik beti izan naiz salbu. 
 — Neuk salbatu? Nola da hori? 
 Bere lehenengo hitzaldiko iskanbila gertatzean ikusiko du Brian lehenengo aldiz, zarata 
artean geldi, bere lagunarekin batera lasai, artean Tai oihuka ere egongo dela. Bi areto osoan, baina 
berarentzat lagungarria izango da. Erreakzioa aurreikusitako aukeretako bat izango da, 
planteatutako eszenatokiaren ukazioa eta haserrea probabilitate handikoak izango direlako 
, baina gerta litekeena aurreikustea  eta aurreikusitakoa bizitzea ez dira gauza bera. 
 — Jendea oihuka hasi zenean gogorra izan zen. Sumindura absolutua zirudien. Zarataren 
ozenak itotzear ninduen, eta orduan, aretoa izuturik begiratzen nuela, zu aurkitu zintudan. Zugan 
nire onera itzultzeko heldulekua aurkitu nuen. 
 Brian eta Fromista, nahikoak bi bere mezua onartua izan litekeela espero izateko. Aldeko 
jarrera batek, naiz txikia izan, mezua bizirik mantentzeko aukera emango luke, estabaida zabaltzea 
ahalbideratuko lukeelako. 
 — Gero lasaiago, Fromista txundituta zegoela ohartu nintzen, ni bezala, neurri batean, baina 
zu aldiz, eremutik kanpo zinela iruditu zitzaidan, benetan lasai, hausnartzen, arrazoibide laketgarri 
bat aurkitu izan bazenu bezala. Beste espazio batean zinela, iskanbilaren gainetik edo atzetik, beste 
plano batean zinela otu zitzaidan; benetakoagoa zen logikako beste errealitate batean,  zeinaren 
akzidenteak liratekeen bizitzaren pasadizoak. Zu nik  esandakoa ulertzeko gai zinela sentitu nuen, 
eta ni era berean, errealitatearekiko zure posizioa ulertzeko gai nintzela ere.  

Oraindik ez zintudan ezagutzen eta hala ere irudikeria guzti hau iradoki zenidan. 
 — Ez ninduzula ezagutzen esan duzu?  Guztiz asmatu duzu askotan sentitzen dudana, 
errealitatea nire bizitzako jazoera harriagrria besterik ez dela. 
 Brianen izaeraren bat-bateko ezagutza hark, bien arteko loturaren ezinbestekotasuna 
sentiaraziko dio, dena ongi izateraren sentsazioa,  betierekotasun ostertza   bihotzean 
 Sentituko du malkoak betazaletara iristen, ez da saiatuko isuria gelditzen, lehenengo 
malkoak masailetik behera irrist egingo dio eta aho ertzean gazi adituko du. Bigarrena beste 
masailetik behera ez da inoiz iritsiko, Brianek eskua bildurik, hatz erakuslearekin maitkiro jasoko dio. 
Albak eskua bere bien artean hartu, eta hatz bustia ezpainez garbituko dio. Aitzitik, negar baratza 
ez da amaituko, eta masail, hatz eta ezpainak bustiko dizkio. Ez du axola! Ze garrantzia izan lezake 
jario xumeak, berak, litekeenik ere jakin aurretik, Briani lotuta badago. 
 — Nik salbatu zintudan, zuk ezagutu ninduzun, eta ni artean, nire mundu paregabe horretan,  
ezertaz ohartu gabe! Bai, negar egitekoa da, baina nik egin beharko nuke negar.  
 —Ez nekien ezta zure izena, benetan ez nekien ezer, ez nengoen zu baino argiago. 
 Hari buruz ikasten joango da. Teoriaren dotorezia ezagutuko du lehendabizi, ahotsa gero, 
haren baitako ezkutuko munduaren printzak ondoren, argituak denak haren begiek, barnera eta 
kanpora, bi munduen arteko itsas argiak. 
 Bilatuko ditu bere begi lausotuetan. 
 — Gure artekoa gaur jakin dut, zurekin batera, nire begirada mantentzerik izan ez duzunean. 
Zure herabetasunak ezustean ponpatu didan poz kilikariak nire baitako galdara agerian utzi dit. 
Nire sentimenduak zain zeuden, soilik zure begien izpi bat behar izan dute sutzeko, baina ikusi 
zintudanetik hor zeundela ulertu dut.— 
 — Bi begirada soiletan bion sentipenen egia atzeman duzu, eta nik egunak pasa ditut zuri 
begira nireen asalduraren zergatia aditu gabe!—   
 — Niri begira egon zera?—Galdetuko dio arazeriaz. 
 Brianek azken malkoak garbituko dizkio. — Une oro, bista desbideratu ezinik, miretsita beti, 
zenbaitetan ustez zugatik kezkatuta, aldika uztez zure bakardadeaz atsekabetuta, benetan zutaz 
muinetaraino maiteminduta. 
 Maite duela lehengo aldiz entzuteak zarrada bizia eragingo dio bihotzean. Nola bizi ahal 
izan du  betetasun hura sentitu gabe? Baina betetasuna ez da guztiz asea izango, lohiz bete nahiko 
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du. Azken malkoak garbitzeko masaila ferekatzen ari zaion eskuari kosk egingo dio, eta ezustean 
hartutako Brianen auhena, bere ezpainen indarrez itoko du. Brian hotz harrapatuko du, baina 
berehala, mindutako eskuaz ipurdia helduko dio eta bere kontra estutuko du. Albak haren 
sabelaren beroa eta gogortasuna sentituko du, eta haren hatzen artean berea urtzear, baina ahoan 
izango du plazera eta pasioa, maitasuna eta gogoa bizien. Jada mugarik ez da egongo, kosk 
egitean edozertarako baimena eman dio, eta bere buruari ere. Bere errai gordeentetatik gainezka 
datorkion pasio basatiari adimena errendituko dio, lau zabalik.  
 Brian su egongo da. Albak hartuta edukiko du. Ai, begi berde adimentsuen osteko ezinezko 
galdara,  larru garretan biak kiskaltzeko. Noraino haren su hartzeko ahalmena? Lasaitu beharko du, 
ez da lekua, ez da unea gorputzak eskatzen diona egiteko. “Albak nahi du!” Ez Albak ez du nahi, 
ordurako Alba guztiz emana egongo da, borondateak ez du bere jarrera baldintzatuko. Albak bere 
sena askatzeko kosk egin izango dio, baina baita senaren basaz adi jartzeko. Bere eskuetan jarri 
izango da edozein babesa baztertuta. Ez du konfidantza neurrigabe hori salduko. Musua gozatuko 
du, musuan emango da, eskua jaso eta gerritik helduko dio. 
 Albak gorputza erlaxatuko du, aurpegia altxatu eta arnasa sakonki hartuko du. Jarraituko 
luke, bururaino, Brianen laztan bakoitza eternoki gozatuz, eta hala ere jada beteta egongo da. 
Maite du, elkar maite dute, bat daude, unean, tokian. Asko egongo da konpartitzeko, denbora 
izango dute, bizitza unez une  lodituko zaizkie, biak izango dira bizitzaren neurriak, ez da presarik 
egongo. 
 — Zer daukagu Alba? Gure asmoak batera pizten dira norbaitek etengailu bati eragingo 
balio bezala. Bata bestearen ispilua gara edo behartsu ameslari sinesberak? Maite dut, liluratuta 
nago, baina nondik datorkigu armonia hau? Nola? Nora eramango gaitu?   
 Albak hasperen egingo du. –- Ez dakit. Nola arrazionalizatu guzti hau? Behar al da? Ez da 
ordubete pasa gure sentipenen ebidentzia aurkeztu zaigunetik.  Zintzotasunez jokatu dugu, egiari 
zor diogun errespetuaz aritu gara. Bi zientzialari hotz moduan, bakoitzak besteari bere aurkikuntzak 
aurkeztu dizkio, Arrazionalak izan gara besterik ez!—Irribarrez begiratuko dio Briani—Gurea adimen 
hutsa da. 
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21 KAPITULUA 
 
 
 Julia aspertuta egongo da. Berria izango zaio, aurretik ez da inoiz aspertu izango, egia 
esateko asperdurari ez dio inoiz aukerarik eman, baina orduan ezin izango du egitekorik aurkitu. 
Fromista ez da bazkaltzera etorriko, Arrazional Tesiako egoitzan egongo da Foroko saioa jarraitzen. 
Bertan bazkalduko du, azken hiru egunetan bezala, eta ondoren saioko analisia egiteko bileran 
parte hartuko du. Zer aztertuko duten izango da galdera, saioa aurrekoen errepikapena besterik ez 
delako izan. 
 Hasieran hain erakargarria aurkeztuko den Alba Proposamenaren inguruko debatea, 
benetan gatzgabea suertatzen ariko da; hain aspergarria, ezen goizeko saioaren transmisioa ikusten 
erdi lokarturik geratuko da. Saioa bukatu eta begiak irudietan iltzaturik geratuko zaizkio, besterik 
egiteko animorik gabe. 
 Horri esker, hala ere, goizeko gauzarik deigarriena ikusiko du. Husten ariko den Foro 
Nagusiko aretoa erakutsiko duen plano orokorrean, Brian talde batekin hitz egiten ikusiko da. 
Haren eserlekuari bizkarra ematen ari zaiola profitatuz, Alba hurbilduko da eta bertan lagatako 
kaierean bere luma elektronikoz zerbait jarriko du. Hain harrituta geratuko da, hurrengo ordu 
erdian irudiak errepikatzen, zabaltzen eta eraldatzen arituko dela, Albak kaierean ipinitakoa ikusi 
nahian. Esnatuago egongo izan balitz, otuko litzaiokeen zuzenean Brianekin kontaktuan jartzea, 
gertatutakoa komentatzeko eta jarritakoa zer den galdetzeko, baina bere loguraren hodeien artetik 
ideia azalduko denerako, Brianek kaiera itxita edukiko du eta ez du harekin kontaktatzerik lortuko. 
 Geroztik, robotak bazkaria prestatu bitartean, ez du egitekorik izango. Bazkaldu ondoren 
azterketa terapeutikora joan beharko du, zorionez asteko azken egunez, hau ere denbora galtzea 
izango baita. Egunero bi orduz egongo da ospitalean, bat bere bizitza kontatzen eta bestea lotan. 
Esnatzean oso erlaxatuta egongo da, baina lotan pasatako ordua ezingo du errekuperatu, gauean 
lehen baino logura gehiago edukiko duelako. Horren gain, erlaxatua egoteak arratsaldean 
ganorazko ezer egiteko gogoa kenduko dio. Lehenengo egunean Irenerekin egon izango delako, 
baina hurrengo bi egunetan Ospitaletik bueltan bizikletan osteratxoa egin, etxera etorri, eta korreoa 
erantzutearen gain ez du ezer egin izango. 
 Hori gutxi ez eta goizetan Foroko debateari kateatuta geratu, egun osoa alferrik galtzeko. 
Zorionez asteburuko hiru egunak izango ditu aurrean, eta hauetan ez da ez Fororik, ez azterketa 
terapeutikorik, ez eragozpen gehiagorik egongo,  bere erritmora itzuli ahal izango du. 
 Lan gelara hurbilduko da. Dena itzalita edukiko du. Normala, astelehenetik ez du ezer idatzi 
izango. Astelehenekoa errepasatu gabe edukiko du ere. Hain berandu izanik ez da hori egiten 
hasiko. Biharamunean, idazteari uztean, egingo luke, beti bezala. 
 Normalean ez ditu ontzat emandako bertsoen edukiak zuzenduko, ez gehienetan. Egitean 
bai, egitean bere burua askatuko du, eta gogoaren diktatua jarraituko du, ahal bezain gertutik, 
ideien oihartzuna gal ez dadin. Gero isuria agortzean, atzera egin  eta idatzitakoa berrikusiko du; 
bizkor idaztearen erruz egindako akats ortografikoak zuzentzeko, jarioaren kadentzia doitu eta 
berdintzeko,  esanaren izurtzea bizkortzeko, hitzen zehaztasuna bilatzeko eta esan-nahien gardena 
egiaztatzeko. 
 Askotan hitzak erreferentzia soilak izango dira olerkiaren korrontean, zeinuak   hobeto 
adierazi beharreko uretan, azpitik eragingo dion indar telurikoa ez galtzearren, ongi identifikatu 
gabe utzi beharreko bazterrak. Baina aurrera,  errekaren ondulazio xumeenak bere hitza eta doinua 
aurkitu duenean, ez da idatzitakoa zuzentzerik izango. 
 Eta hala ere poema baten benetako balorea soilik urtetara ezaguu ahal izango da. Ona bada 
harrituko zaitu, zugan ez dagoen zerbait adieraziko dizu, zure jakintzaren gainetik dagoen 
jakinduria erakutsiko dizu. Baina bertsoen jakintza hura zuk emandakoa behar du, haiengan 
gordailuan utzitako egia, ostera ahantzia, aurrerago berri eta argigarri agertuko bada ere. 
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 Juliak bertsoak berrikusiko ditu eta gutxitan aldatu. Hotzean irakurri eta non kokatu 
erabakiko du,  espazio birtualean ipini, sail berezi baterako gorde edo baztertu eta ezabatu. 
 Lan horretara sartuko ez denez, zer egin dezake? Ordenatzea izango da aukera bat, lan gela 
hankaz gora egongo delako. Kuboak, kaierak, paseoetan bildutako egur zati edo harri bitxiak, 
papera egiteko tresnak, Fromistari ebatsitako materialak, zenbait eskultura txiki, dena nahasian, 
apal eta mahaiak betez. 
 Anabasa garbi egongo da hala ere, robotak bere lana egingo du, baina Juliak, erabiltzen 
ariko denaren arrastoa ez galtzeko, gauzen posizioa ez aldatzeko agindu izango dio. Beraz robotak, 
Juliak behin harriturik ikusiko duen dantza mekaniko eta milimetratu batez, gauza guztiak bere 
lekutik kendu eta bazter batean ordena bikainean lerrokatu ondoren, mahai eta apalategiei hautsa 
kenduko die eta azkenik gauzak banan-banan  garbituko ditu eta anabasaren bere jatorrizko lekuan 
utziko ditu. 
 Robotari ordenatzeko agindua emango balio, eraginkortasun berberarekin egingo luke, 
baina gero berak ezin izango luke ezer aurkitu. Berak egin beharko luke eta ez litzateke erraza 
izango. Kuboekin izango luke nahiko lan, sailkatu beharko lituzke eta fitxatu ondoren aurkitzeko 
moduan antolatu. Ez du ordenatu dituen azkeneko aldia gogoratuko, noizbait egin badu. 
 Kuboetako bat hartuko du eta haren aurpegi opakuan idatzitakoa begiratuko du. Zer esan 
nahiko dute bi ikur haiek? Idaztean, auskalo noiz, esan-nahi argia edukiko lukete, baina une 
horretan  ez diote ezer gogoratuko. Zenbat gauza egongo dira gelan jada ezer eragingo ez 
lioketeenak? Hori da gauzak pilatzeko lekua izatearen gaitza, behar ez duzuna ere gordeko duzula. 
Tribuan hori ezinezkoa izango da, hasiera batean taldea batuko duen filosofiaren kontrakoa izango 
delako, baina azken finean karabanan beharrezko ez dena eramateko aukerarik ez delako egongo. 
Gauzei uko egitea egunerokoa izango da tribuan. 
 Egoiliarrentzat ezberdina izango da. Gauzak gordetzea ez da arazoa izango, gauza zaharren 
errepasoa luzatu ahal izango da,  lekua agortu arte, bizitza aldatzeko beharra sentitzean 
zaharrarekin hausteko borondatea sendotu behar izan arte, edo hogei urteren buruan etxez aldatu 
behar izan arte. 
 Unibertsitateko egoitzatik etxera aldatzean ez dute arazo hori izango. Edukiko duten guztia 
Fromistak gordeko duen antigoaleko egurrezko euskal kutxan sartuko da. Kutxa edukiko duten 
guztia baino astunagoa izango da. 
 Fromistak diseinatutako etxean bizitzeko irrikaz egongo dira, eraikuntza bukatu eta sistemak 
konektatuko diren egun berean aldatuko dira. Hiru egunez egongo dira zoruan lo egiten eta 
kutxaren gainean unibertsitatetik ekarritako gutxia bazkaltzen, altzariak ekar diezaieten itxoiten 
duten bitartean. Ez dira etxetik aterako hiru egunetan, gela guztietatik iraulkatuz arituko dira hartza 
kumeak kobazuloan nola. 
 Arkitektoek karrera bukatzean, biziko diren etxebizitza diseinatzeko eskubidea izango dute. 
Etxeen bigarren zozketa arte bizi ahal izango dira bertan. Zabalkuntzan etxe berriak egiteko aukera 
oso handia izango  ez denez,  soilik baten bat guztiz hondatzean, edota ondoz ondoko zozketetan 
inork nahi ez dituztenak eraistean, egongo da berriak egiteko parada, arkitektoarentzat bere etxea 
egin ahal izatea ikasten egindako ahaleginaren sari oso preziatua izango da. Baina honek edukiko 
du ere bere ifrentzua, diseinu akatsak izatekotan arkitektoa bera izango delako pairatzen lehena. 
Irakaspen hori ekarriko du sariak, arkitektoak bere eskarmentuz ulertuko lukeelako hain beste 
errepikatua den, baina artista gazte batentzat, haren osotasunean, bereganatzeko hain zaila den 
oinarria, hau da,   diseinua, espresio ahalegin soila baino, bizitza erraztu eta hobetzeko lanabesak 
sortzen dituen prozesua dela, arkitektoa eta bere obraren arteko elkarrizketan, garrantzitsuena 
hirugarren bat dela, haren diseinuan bizi izan beharko duena. 
 Askotan ariko dira Fromista, Brian eta ikaskideak gai hauen inguruan unibertsitateko 
urteetan, maiz norgehiagoka dialektikoan bukatuko diren hitz-aspertuko gau luzeetan. Juliak 
harriturik jarraituko ditu unibertsitatean geratzean.  
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Tribuko kanpaldietako gaueko solasaldien ezberdinak izango dira. Hauetan eguneko 
gertakarien inguruko taldeko hausnarketa egingo da, egin beharrekoari buruzko eztabaidatuko da, 
atera litekeen edozein gaiari buruz mintzatuko dira… Tribuaren garun kolektiboaren osatzearen 
oinarriak izango dira.  Maitasunez gogoratuko ditu. 

Baina unibertsitateko eztabaidetan ez da bizitzari buruz hitz egingo, inorekin zerikusia 
izango ez duten gai abstraktuei buruz ariko dira, ideiei buruz, pentsamenduari buruz…  Bere jakin-
mina biziki  piztuko dute. Atari zabaleko bizitza utzi berria, Fromistarekin bere apartamendu txikian 
bizitzen sartua, unibertsitateko espazio itxian, adimenaren mundu mugagabea aurkitzeak arnas 
berria emango dio. 
 Fromistarekin geratzea maitasunaz gozatzeko soilik egin izango duen arren, dialektikak 
azalduko dion adimenaren joko zelaian ere trebe izan beharko lukeela adieraziko dio horraino onik 
ekarri izango duen intuizioak.  Men egingo dio, eta Fromistak bere ikasle lana bete bitartean, bera 
ere bere ezagutza lantzen joango da, ahal duena irakurtzen, filmak ikusten, musika entzuten, 
deigarriak izango zaizkion gaietan sakontzen, jakintzak munduari buruz argitu lekiokeenaren 
guztiaren bila. 
 Denborak aurrera jarraituko du, eta ikasitakoa inoiz ez zaio nahikoa izango. Baina bilaketan 
sakontzen eta zabaltzn duen heinean, inoiz aurkituko ez dituenak egon badaudela sentitzen hasiko 
da. Bere baitan bor-bor egongo diren nahi, gura eta artegatasunak ez dituela espresiobide guzti 
haietan islatuak ikusiko  ulertzen hasiko da; berak inoiz inon ez aipatutako hitzak izango ditu, 
bizipenez bizipen bere baitan sortu eta gordetakoak, bere benetako izaera ezagutu nahi izan 
ezkero argitu beharrekoak. Denbora izango du, eta ekiteko borondatea. Adierazi nahi izango duen 
guztiari forma emango lioketen hitzen bila abiatuko da, eta bidean poesia aurkituko du. 
 Aspaldiko kontuak izango dira guzti horiek, tamalez. Une horretan gauza gehiago edukiko 
ditu, artean kuboak ehunka, ordenatu beharrekoak. Eskuan daukana apalean utziko du. Robotari 
sortze daten arabera ordenatzeko aginduko dio,  non dauden ez dakizun gauzak bilatzea errazagoa 
baita ordenen bat dagoenean dena nahastuta dagoenean baino. 
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22 KAPITULUA 
 
 
 
 Albak kateatutako argudio paradoxikoak txundituta, Brianek atzera egin eta erreberentzia 
egingo dio. Albak barrez orkatilak gurutzatuz erantzungo dio. Brianek haren eskua hartu eta 
bularraren altueraraino jasoz, dantzara nola, eser dadin lagunduko dio.  Alba eseri eta gero, bere 
alboan jartzean, burua hark esandakoari joango zaio berriro. Ateraldi ironikoa baino gehiago izango 
da.. Sinplea emango du, biak maitasuna aurkitu eta egiari zor, egoerak eskatuko duen hurrengo 
pausua emango dute, dagokionari horren berri eman. Besterik ez, guztiz arrazionala, logikoa eta 
zintzoa. Egiazki arrazionaltasuna ondarrezko ohartzean egongo da soilik,  aurrez erasandako 
bultzadak eragindakoa, zeinaren sorburua antzinagokoa izango da, ezagutza jatorrizkoa, ezagutza 
baino, elkarrenganako murgiltzea, osmosi modukoa. 
  — Brian, bere misterioa argitzeagatik ez da hobea izango, aztertu baino dasta ezazu. 
 — Baina nola dakizu pentsatzen ari naizena? 
 — Ez dakit! Baina hausnartzen ari zarenean jartzen duzun ume ameslariren aurpegiera 
ezagutu dut, asko gustatzen zait. — Alba hatz erakuslearekin masailaren profila segituko dio goitik 
behera, eta gogoa Brianen hazpegietan galtzen zaion bitartean, ia ohartzeke, azalpenak ematen 
jarraituko du. – Zeri buruz ariko zinen hausnartzen, gertatzen ari zaigunaren gain ez bada? Bai, hasi 
zara ezagutza berri baten arrastoa usnatzen, zure garuna ja martxan ari zen, tiki-taka, tiki-taka, — 
Ahots leun eta gozoak itzaltzen joango zaio logurak hartua bezala. — espazioaren sentipena 
neurtzea lortu baduzu, zergatik ez maitasunarekin saiatu? Erronka erakargarriagorik … 
 Brian, betazal erdi itxitako betile luzeen babespean, lauso ameslariz so egingo dioten 
begietan urtuko da. “Osmosi berria” pentsatuko luke horretarako gai izango balitz, baina konortea 
galduta edukiko du begien berdean. 
 Ahots zakar batek unibertso melengatik erreskatatuko ditu. 
 — Azkenean iritsi da espero zenuena. 
 — A! Bai, hemen dago, aurkeztuko zaituztet! – esango du Albak ustekabean hartua, jauzi 
batez altxatzen den bitartean. Brian jaiki egingo da ere eta bere atzetik datorrenari begiratzeko 
biratuko da. — Hau Brian da, eta hau Daniel. — 
 Brianek eskua luzatuko dion,  baina Danielek ez da berea altxatzera iritsiko. 
 — Baina, hau? Arerioa etxera ekarri duzu! 
 — Ez da arerioa , Daniel, laguna da. — Esango du Albak mahaia inguratuz eta Brianen besoa 
bere eskuen artean jasoz. 
 Danielek zer edo zer esateko gertu badago, Albaren keinua ikustean isildu egino da. Purrust 
egingo du eta bere haserre aurpegiera aldatu gabe eskua luzatuko dio Briani. Honek onartu eta 
bestearen estutu gogorra pairatuko du. Ez da kexatuko, naiz eskuko hezur guztien krakada izutzeko 
modukoa izan. Daniel amerindiar txikia izango da, baina bere indarraren berri eman nahi izango dio. 
 — Albak laguna zarela esaten badu, nik men egingo diot, neska azkarra delako, baina nik 
urte asko ditut, eta gauza berriak barneratzen motelagoa naizenez, denbora beharko dut ideia 
neureganatzeko. Pazientzia pixka bat eskatzen dizut, eta zure ulermena eta laguntza ere,  ahalegina 
behar den bezala burutu ahal dezadan. 
— Daniel! Mesedez! Ez duzu kezkatu behar, bere teoria gure aurkako argudio nagusia bada, ez da 
berak horrela bilatu duelako, nahi gabeko bat-etortzea izan da, berak ez du erantzukizunik. Hitz 
egiteko  astirik ez badugu izan ere, apustu egingo nuke  bera gure planteamenduarekin ados 
dagoela. — Briani begiratuko dio eta honek buruko baiezko keinuaz erantzungo dio, eskuineko 
eskuari bere onera etor dadin masajea ematen dion bitartean. 
 — Beraz ez esku txikitze gehiago, ez zaplada lagunkoiak bizkarrean, ez sorbalda estutze 
adiskidetsurik, ez horrelakorik. Brian ere azkarra da eta zuk zer gerta ere babestuko nauzula ulertu 
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du. Eta gainera ez zuen oharpenik behar, inoiz  ez didalako nahita minik egingo.  Ziur naiz berari  
galdetu behar izan gabe ere.   
 Brianen begiak bilatuko ditu, ez zalantzaz, ziurtasunak emango dion naretasun guratsuak, 
bere barne-huts zoriontsuak bestearen zorionarekin betetzea eskatuko diolako baizik. Brianek 
haren begien babespean hartuko dio soa eta maitekiro laztandu. 
 Danielek purrust egingo du berriro eta askaldegirantz biratuko da burua astinduz. 
 — Bazkaltzeko daukadanaren orria ekarriko dizuet… eta adur-zapi bana. 
 Brianek barre egingo du eta bere kopeta Albaren kopetan bermatuko du. 
 — Bakarrik zeunden ustez pasa ditut azken saioak sufritzen, eta orain konturatzen naiz  
Danielekin soilik edozeri aurre egiteko laguntza nahikoa duzula. 
 — Hori eman nahi du aditzera, nik zaindari gogorra dudala, ez dadila niregana asmo 
txarreko inor hurbildu, bera dagoela ni babesteko. Hein handi batean Itxura da, bere burua ere 
gordetzeko planta, egiatan oso zaurgarria baita. 
 Aita hiltzear zegoela, zainduko ninduela agindu zion, eta ongien egiten saiatzen da. Ahal 
duena egiten du, seme-alabarik  inoiz izan ez duela, eta emeokin izandako eskarmentua oso 
mingarria gertatu zaiola kontutan hartuta. 
 — Aitaren laguna zen? 
 — Gure auzoa zen. Aldatu ginenean ez ginen berarekin erlazionatu. Ez zigun arazorik 
ematen, baina bere gozakaizkeria ez zuen hurbiltzeko asko laguntzen. Ni artean ume txikia nintzen 
eta beldurra nion.  Denborarekin, auzoko arazoetan elkar laguntzeko aukera batzuk egon zirenez, 
nire Aita berarekin konfiantza hartzen joan zen, eta azkenean bere izaeraren zergatia deskubritu 
zuen. Hitz egiten, gaitz bereko eriak zirela konturatu ziren, biek zuten bihotza amodioak hautsia. 
Maitasun bakarreko bi arima herren, bizitza berregiteko ezgai, bata bestearen negar-ontzi bilakatu 
ziren. Aurrera atsekabeak bildu zituen. Alferrik emandako guztiaren, pairatutako traizioaren, 
lapurtutako bizipozaren gomuta mingotsak lotu zituen. Inoiz orbainduko ez ziren zaurien zirikatze 
etsian eman zituzten urteak, Aita hil zen arte. 
 Brianek Alba bere besoen aterpean bildu nahi izango du. — Umea zinela hil zitzaizun aita? 
 — Ez,  hogeita bat urte nituen. Garapen biologikoa geldotzeko tratamendua pasa eta 
gutxira hil zen. Geroztik beti pentsatu izan dut horren zain zegoela, ni heldutasunera iristearen zain, 
bere betebeharra amaitutzat eman eta bizitzeari uzteko. Hasieran, Aita galtzearen amorrazioaz, 
errua Danieli botatzen nion, Aita oinazean itotzearen eragilea bera zela iritzita. Baina amorrua 
baretu zenean, aitarekin bizitakoa errepasatzean, askoz lehenagotik zegoela galduta ulertu nuen, ni 
nintzela bizirik jarraitzeko zuen arrazoi bakarra, bere zorioneko urteekin lotzen zuen hari bakarra. 
Heldu nintzenean, bere begietarako umea izateari utzi nioenean, antzinako  pozaren azken gomuta 
galtzearen beldurra harrapatuko zuen, nik ere alde egingo nuela irudikatuko zuen… Ez zuen 
gehiago bizi nahi izan. 
 Alba isildu egingo da, begirada antzinara ihes eginda. Brian hunkiturik egongo da. 
 — Danieli Aita horrela hiltzen ikustea zirrara handia eragin zion. Bere burua islatua ikusi 
zuen eta izutu egin zen. Bere bizitzari beste aukera bat eman behar ziola ohartu zen, ezin zuela Aita 
bezala bukatu, amorrazioa hausnartzen jarraitu ezkero, desesperazioak ito zezakeela ere. Beraz, bi 
betebehar jarri zizkion bere buruari: lehenengoa, ni zaintzea, eta bigarrena, ostalari bihurtzea. 
Ostalaria, iraganarekin pentsatzeko denbora askorik izango ez zuelako eta pertsona askorekin 
erlazionatu beharko zenez, bere mundu itxiari aire berria ekarriko liokeelako. 
 Brianek galdera ahoskatzea lortuko du — Min egiten dizu oraindik? 
 
 — Ez, tristura poxi bat haren faltak, baina hamar urte pasa dira, samingarria izateari 
aspaldian utzi zion.— Infinituan galdutako begirada Brianengan fokatuko du berriro irribarrez, --  Ez 
penatu Brian, kontu zaharrak dira. 
 — Niretzat berriak dira. Zu egoera horretan irudikatzeak penatzen nau, lagundu 
nezakeenean gertu egon ez izana damu dut. Berandu nabil, zuri laguntzeko beti desgaraiz nabilela 
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iruditzen zait. Zure egungo eta betiko gaitz guztiak  osatzeko gai izatea nahiko nuke; nahi zintuzket 
salbatu zaldun epikoa lez, baina kixote tamalgarria ikusten dut nire burua. Zordun sentitzen naiz, 
une oro, gero eta gehiago, eman diezazukedan guztia gutxi iruditzen zait. Bizi izan duzun egoera 
tamalgarri horretatik, zaren bezain  eder atera bazara, zutaz oro jakin nahiko nuke, nire mirespena, 
nire zorra, infinitura hurbil zedin, ordaindu ezinaz zure zerbitzura betiko kateatua gera nendin… Zuk 
ni bezalako mirabe txotxoloa onartu nahi bazenu. 
 Albak oldartu eta musukatuko du kartsuki. —  Maitagarria zara, Bikain sentiarazten nauzu. 
Ez didazu ezer zor, maitasuna besterik ez. Maita nazazu eta zorra kitatuko duzu, sortu eta iraungiko 
da pindar baten antzera. Beroa utziko digu, bizipoza. 
 Danielen beste purrustada batek aterako ditu liluratik berriro ere. Brianek modulazio 
ezberdinak atzemango dizkio oraingoan. Denborarekin purrustaden errepertorioa ezagutuko duela,  
eta honek osatutako lengoaia berezia ulertzera ailegatuko dela otuko zaio. 
 — Hemen dauzkazue kartak. Eseri zaitezke, erosoago egongo zarete eta. Zuen artean aire 
pixka bat sartzen utzita, baliteke begiak kartetara zuzentzeko aukera izatea.— Orriak emango dizkie 
eta eraikinaren barne aldera egingo du berriro. 
 Txintxo-txintxo eseriko dira eta karta aztertu. Daniel iritsiko da berriro, purrustada 
aitzindaririk gabe oraingoan. Platerak eta mahai-tresnak kargaturik etorriko da. Aldameneko mahai 
batean utziko ditu eta besapean ekarriko duen mantela zabalduko du. 
 — Laguntzea nahi al duzu? – Galdetu zion Albak. 
 — Ez, zaude lasai, dena dago hemen. Gaur inor gehiago ez dagoenez, sukaldariari 
eskatutakoa ekartzeko esan diot.  Aukeratutakoa markatu al duzue?   
 — Ez, erabaki baino lehen iritsi zara. Entsalada jango dugula badakigu baina zein ez dugu 
oraino erabaki. 
 Brian bere karta berrirakurtzen hasiko da. Danielek hiru zerbitzuak atondu bitartean Alba 
zain egongo da, haren mugimenduak ez trabatzeko. Brian begira ez dagoela aprobetxatuz, irribarre 
egiteko keinua egingo dio, hatzak ezpain-ertzetara eramanez eta bekokia zimurtuz mehatxu 
plantan. Danielek ezpainak belarrietaraino luzatuz  erantzungo dio burlati, baina aurpegiera 
erlaxatuko du Albaren pozerako. Esertzean, bere aldera makurtuko dela baliatuko du masailean 
musu bat emateko. Danielek, ustekabean harrapatua, lotsaz Brian ohartu ote den begirada iheskor 
batez baztertu nahi izango du, eta hari so aurkituko du, kondorra bezain zorrotz.  Masailak bero 
sentituko ditu Albaren kristalezko barrea entzutearekin bat, Brianek aurpegiera kartaren atzean 
ezkutatuko dio. Alba bere ondoan belaunikatuko da, jostari besarkatuko du eta berriro musu 
emango dio. Benetan pozik egongo da, kutsakorra izango da haren alaitasuna, ez da bera izango 
zapuztuko diona. 
 Maitasuna  garratza ez zeneko oroitzapen bat jira biraka etorriko zaio gogora eta argi txikia 
biztuko zaio bihotzean, “Alba, miraria egin zenezake, eta nire arimaren itzalak uxatu?” Ezagutu 
duenetik lehenengo aldiz,  haren kopetan ezpainak ipiniz musua itzuliko dio. 
 Alba, algara ahantzirik, burua jaso eta begira geratuko zaio. Elkar begiratu eta joan-etorriko 
sentimenduaren jabe izango dira. Albak zaharrari  izango dion txera beregan itzulia jasoko du, ez 
gehiago eginkizun arrotza zuzen bete beharraren kezka, ez gehiago gotortutako sentimenduen 
aliantza-eskaintza, txera soila, senitartekoa, apala,  abegitsua, benetan Danielengandik behar duen 
babesa. 
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23 KAPITULUA 
 
 
 
 Nola bereizi mezua eta mezularia, mezua euskarria bada, euskarria soinu eta irudi, soinua 
mezua  eta irudia mezularia? 
 Beste arazo bat: zergatik hitzak aukeratu  irudiekin lan egiten duenak? Nahasmendua 
biderkatuko da. Bera irudiek erakarriko dute eta hitza apaingarri geratuko zaio. 
 Irudiaren erakargarritasunak oharkabean pasatutako mezua subkontzientean iltzatuta utz 
omen dezake, baina bere kasuan, ez da hori gertatuko, irudiak bereganatutako arretak hitzak 
blokeatuko dizkiolako. 
 Gogoeta hauek aurrean izango duen irudiaren edertasunak eragindakoak izango dira. 
Aurpegi soila irribarrez, bere mezua ele lainoz aletzen. Emakumea, adinak landutako bisaia, 
gaztetasunaren buztin leunean espiritu argi baten ibilerak sakondutako xendrak. Dotorezia eta 
humorea, ziurtasuna eta abegikortasuna  azalean aztarna, aurpegieraren edertasuna bereizten. 
Paregabea, erakargarria, benetan interesgarria izan beharko du esaten ari dena, baina bere bilatze 
lanaren kalterako oharkabean pasatuko zaio. 
 Interesgarria beharko du dioena? Zergatik? Emakumea ederra delako? Biak ez dira 
halabeharrez bat egingo euskarri berean etortzeagatik, emakumeak esandakoa ergelkeria galanta 
izan liteke. Hala balitz ere, bere azterketarako  garrantzi bera izango luke,  bere egonkizuna aburuak 
bilatzea izango delako. Zentratu beharko luke, lilura baztertu eta emakumeak errana aditu, bilaketa 
osatzen joateko. 
 Berriro entzuteko atzera itzuliko du grabazioa. Zenbatgarren errepikapena izango da hura? 
Askotan galduko da irudietan,  hizlaria kokatu den leku bereziagatik edo ikusten diren arkitektura 
elementu interesgarriengatik, baina gehienetan aurpegien edertasunagatik soilik, edo 
edertasunetik at erakargarritasunagatik. 
 “Debatearen edertasuna”. Ez da hitzen edertasuna izango tamalez, aurpegiena baizik. 
Honetan debatea edertasunaz josita egongo da, eragile beretik hasita, azken emakume 
honetaraino. 
 Erlojua begiratuko du, goiz da. Arratseko bilera hasi aurretik, atseden hartzeko beta  izango 
du. Albaren irudia bilatuko du bit-espazioan eta irudi-espaziora ekarriko du.  Iritzi bilaketan maiz 
agertuko da haren aurpegia, hizlarien gogoeten erreferentzia zuzen bezala, ala aburuak Foroko 
debatearen irudien gain muntatu direlako. Haren aurpegia agertzean, beti izango du “deja vu” 
baten antzeko sentsazioa, huts egindako ezagutzaren uneko ezinegon iheskorra. Arrazoia haren 
begiak izango dira, maite dituen beste begi parea gogoaratuko diotelako. 
 Begi hauek bilatuko ditu ere, eta besteen ondoan jarriko ditu, bere irudipena den ala 
benetan antza duten egiaztatzeko. Alba eta Juliaren aurpegiek orokorki ez dute antzekotasun 
nabarmenik izango, egitura tankerakoa izango bada ere. Hazpegiak, sudurra eta ahoa bereziki, 
ezberdinak izango dira, baina begien antza harrigarria izango da. Berde berekoak izango dituzte 
biek, Irenek ere dituen kolore bizi, sakon eta harrigarrikoak. Julia eta Irenen begiak batera ikustean 
Stendhal sindromeak jota geratu bada, zer gertatuko litzaioke hirurenak batera ikustean? Zorionez 
hori ez da gertatuko, bestela auskalo! 
 Etxera itzultzean antzekotasunaz ohartaraziko lioke juliari, zertxobait zirikatzeko, bera eta 
Ireneren edertasun kanonen kanpokoa Tribua osasunari lotugabeko maneiu genetikoak baztertzeko 
ohiturari zor diotela esango baitu harrotasunez hari buruz galdetu ezkero.  Albaren begiek balioko 
liokete  haien edertasunaren bakantasuna ezbaian jartzeko. 
  
Emakume helduaren irudia berreskuratuko du eta haren aburua entzuteko mugimendua emango 
dio. Bukatzean, haren proiekzio-espazioa futbolineko bolatxo baten tamainara txikituko du, eta 
dagokion sare-poltsa birtualera botako du. “Aburuak pisura baditut! Fresko, bero eta merke!” 
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 Tesiako Batzordeak Foroko saioen ondoren, iritzi publikoaren nondik norakoak testatu 
nahiko ditu. Berak hartuko du bere gain bilketa lana, batzordeen zereginetan gutxiago lotzeko 
aukera emango diolako. Inork nahiko ez duen lan nekeza egingo du, eta horregatik eskerronez, ez 
dira elaborazio lanetan parte har dezan tematuko. Saioak lasai jarraitzen utziko dute, eta horrela, 
bereak izango ez diren asmoak gauzatzeaz ez da arduratu beharko.   
 Beste aburu baten bila, aukeratze estokastikoa abiaraziko du berriro. Gizon gazteren gorputz 
erdia agertuko da, planetordearen zerumuga eta kolonizazio planetaren borobilaren aurrean. 
Irudiari mugimendua emango dio, eta gaztea hitz egitearekin bat, objektiboa hurbilduz joango zaio, 
haren sorbaldaren gainetik pasatzeko. Planetordearen ilunabarreko paisaia eta planeta erraldoiaren 
borobila jabetuko dira irudiaz. Mugimendua azkartuko da, eta hodeiertzaren plano finkoaren 
atzean, planetaren borobila mugitzen hasiko da, albo batera urruntzen, gero eta txikiago. 
 — Orain arte inori entzun ez diodan gogoeta egin nahi nuke, —esango du gazteak—Bidaia 
etetea erabakitzen bada, eta gizadiaren hedatze espazioa txikiagoa egin nahi bada, zer gertatuko 
da kolonizatzeko prestatzen ari den planetarekin?— 
 Irudian atzera egiten ari den planeta egungoa ez dela ohartuko da Fromista. Aurrekoa baizik, 
Harlauzak,  beraz irudiak honen  urruntzearen Zabalkuntzatik hartutako irudi errealak izango dira. 
Ezin izango da azeleratutako grabaketa jarraitua izan, planetordearen errotazioak Harlauzaken 
agertze etengabea eragotziko lukeelako, beraz errotazioaren une egokietan ateratako irudi soltez 
osatutako animazioa izango da. 
 — Ze erabakia hartu beharko luke planetan geratzea aukeratuta zeukanak? Bidaiak atzera 
egin ezkero, planeta ez da  Giza-esferaren  barruan geratuko, Proposamenaren aurretik ziurtzat 
genuen bezala, ez da Zabalkuntzak eratuko lukeen mugaren babesean izango; planeta izango 
litzateke muga, espazio ezezagun zabalaren aurrean agerian geratuko litzateke. 
 Irudiak Harlauzaken sistemako kanpoalderako  bidaiaren azken aldia erakutsiko dute, 
aldentze-neguaren bukaera izango da. Argazki segidan, sistemaren izar nagusiaren tamaina 
txikiagotzeaz ilunduz joandako ortzia, argitzen ariko da berriro Zabalkuntzaren eguzki txikiaren 
eraginez,  ikusiko ez den arren gerturatzen ariko dena. 
 — Zabalkuntzak atzera egiten badu, giza-esfera trinkotu nahian, nor gertuko da mundu 
bukaerako itsasargia izango den planeta honetan? 
 “Giza-esfera”, deitura ez da  gaizki egongo, gizadiak hartutako espazioa esferikoa izango ez 
bada ere, jarraitutako norabide ezberdinetan, izar-sistemen maiztasun ezberdinen ondorioz  
hedatze abiada aldatuko delako, baina esamoldeak kontzeptua argiki azalduko du, “hedatze-
antropiko espazioa” izen teknikoa baino askoz ulergarriagoa izango da. 
 Galderak ez dira hutsalak izango. Alde batetik, Zabalkuntzako biztanle askoen gogo-
aldartea izan litekeena plazaratuko dutelako, planetan geratzea ala Zabalkuntzan jarraitzeari 
buruzko hautua egin beharra, buruhauste eta ziurgabetasun nahikoa ez, eta Alba Proposamena 
erortzen da zerutik, inkognita sorta berri batez ezinegona eta nahasmendua gizentzeko. 
 Beste alde, galdera hauek eztabaida eremu berri batera bideratuko lukete. Bidaiaren barne 
logikari buruzko hautua baino gehiago jokatuko litzateke. Jada aukera ezberdinak ez lirateke ordura 
arteko baldintzetan egongo.  

Aurretik jasotako aburuak, plano kontzeptual batean mugitu izango dira, bi analisi 
kontrajarrien artean, egiazkoaren aukeratzeaz arduratu izango dira, honek plano praktikora jauzi 
egingo du. 
 Lotura zeinuak dir-dir ariko dira irudiko alboetan, aburua iruzkin asko biltzen ariko den 
sinale. Argitxoen kopurua handitzen joango da. Fromistak lehenengoa ukituko du. Irudi berri batek 
hartuko du proiekzio espazioa, aurrekoarekiko lotura ñir-ñir behealdean. 
 Honetan ez da artifiziorik egongo, emakume gazte baten soina gela arrunt batean, 
erantzunaren berehalakotasunaren ondorioa. 
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 — Eta atzera eginda, noraino? Zenbat planeta atzera? Nola eraman  hauetako biztanleria 
muga berrietaraino? Zer gertatuko litzateke ekosistemekin? Autorregulaziora utziko genituzke? 
Bideragarriak lirateke? 
 Galdera sorta ederra! Zerk eragindakoak? Alba Proposamena onartzeak ekarriko lituzkeen 
zailtasunak azalarazi nahiak, ala onarpenak aukerak izango dituela ustean, hurrengo pausuak 
ezagutzeko gurak? 
 Iritzia ez da  hasieran aurreikus litekeen bezain bateratua egongo. Saioz saio, Alba 
Proposamenaren aurkako iritzi nagusiaren artean proposamenaren aldeko joera sortzen ariko da.  
Foroko hizlarien mezu aldebakarreko eta errepikakorrak, Bidaia jarraitzearen aldeko ustea sendartu 
beharrean, ahulduko lukeela emango du. Erabilitako argudioak mami bereko aldaera soilak izateak 
ez bide du jarreraren zentzutasuna indartuko, aldiz,  argudioen eskasia nabarmenzen duela 
emango du, kalitutako adierazpenari sinesgarritasun puntuak emanez. 
 — Arratsaldeon Fromista. 
 Etorritako zein den ezagutu arren kadira biratuko du. 
 — Arratsaldeon Aita. 
 — Zer edo zer berri sisteman? 
 — Ikus ezazu zu zeuk. Iritzia zentratu beharrean norabide askotan banatzen ari da. 

Azken bi mezuak erakutsiko dizkio. 
 Hansek burua alboetara astinduko du. 
 —Errazagoa da hau, noski, espekulazioari atea zabaltzea, erabakiaren sakona aztertzea 
baino. 
 — Interesgarria da hala ere, erabakiaren ondorioen konplexutasuna agerian uzten duelako. 
 — Erabakiaren harat egon daitekeen konplexutasunak ez digu balio. Hautu egokia egiteko 
garrantzia duten arrazoiak, erabakiaren alde honetara daude. Bai Bidaia jarraitzearen aldekoak,  
honen estrategia definitzeko egin ziren azterketetan sendo oinarrituak,  eta baita ere aurkakoak,  
oinarri horien akatsak frogatu beharko dituztenak.  Oraingo zalantzak haien argira ebatzi beharko 
dira,  eta erabakiaren harat ez dago leia horri ezer zentzuzkorik erantsi dakiokeen elementurik. 
Erabakiaren gakoak alde honetan egoteaz gain, hautua ere alde honetara geratuko den ziurtasun 
osoa daukat. Beraz, soberan dauzkagu erabaki osteko espekulazioak. 
 — Sobera ez Aita, hor daude, norbanakoen iritzien artean hazten. Ez da arrazionalena 
izango, baina hala da. Ikusi duzu lehenengo aburua lortzen ari den erantzun kopurua. Interesa 
sortu du, erabakia maila praktikora jaitsi duelako ziur aski. 
 — Hautuak ekarriko dizkigun betebeharren zailtasun maila ezin da izan bere egokitasunaren 
neurria. 
 — Intelektualki agian ez, baina portaera sozialetan, inertziak berebiziko garrantzia dauka. 
Ohiturak loditutako inertzia gainditzea da aldaketa sozialetarako zailtasun garrantzizkoenetako bat. 
Ongi pentsatuta, gauzak honela izanda, ez dakit aburu hauek zergatik kezkatzen zaituzte, 
zailtasunak aipatuz, Bidaiaren jarraipenaren alde egiten dute. 
 — Gauzak ondo ez doazela adierazten dutelako. Ez ditugu gauzak ondo egin, hainbeste 
zalantzarako aukera eman badugu.—Hansek irudi-kuboaren behe aldean egongo diren iritzien 
poltsen pisu erlatiboak aztertuko ditu. Bi nagusituko dira, Bidaia jarraitzearen aldeko iritziena eta 
argibide gehiago eskatuko dituztenen eta hauei erantzungo dietenena. Beste lau poltsa edukiko 
ditu Fromistak irekita, Alba Proposamenaren aldeko iritziena, erabakia hartzea nori dagokion eta 
nola egin beharko den galdetzen edo proposatzen dutenena, hausnartze gaiak planteatzen 
dituztenena eta azkenik, aurrekoetan sartuko ez diren iritzi bakanenena.  Bidaia jarraitzearen 
aldekoen poltsa handiena izango bada ere, bere pisu erlatiboa jadanik %50aren azpitik egongo da. 
Ezagutza eza, zalantza edo aurkakotasuna adieraziko duten iritziak gehiago izango dira jadanik, eta 
hauen artean, Alba Proposamenaren aldekoak, zama hartzen ariko dira egunez egun. 
 Poltsa ezberdinen zenbait bolatxoen edukiak gainbegiratuko ditu. Hasperen egingo du. 
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 — Iritzia sakabanatzen ari da egiazki, eta balirudike esan daitezkeen gauza guztiak baliokide 
direla, eta hau ez da egia! Aburuak daude eta frogatu daitezkeen ziurtasunak, ez dira baliokideak, 
inolaz ere. Tesiak bere ziurtasunak ez ditu plazaratu eta  nahasmenduari ateak ireki dizkio. 
 Garapenaren geldialdia ukatzea aukeratu genuen lehen parte-hartzearen ardatz, eta huts 
egin genuen. Bagenituen funts askoz handiagoko arrazoibideak,  aldiko egoeraren ez menpekoak, 
bidaia jarraitzeko beharraren froga argiak.  Baina Foroko eztabaidarako  aski teknikoak ziren, eduki 
zientifiko handikoak, zientzia ezagutza maila eskatzen zutenak. Jendaurrean aurkezteko moldaketa 
eskuragarriagoak egin behar ziren, ez zegoen denbora handirik… Eta orduan, zure teoria aurkeztear 
zegoela helarazi zioten Tesiaren Gune Batzordeari. Zientziaren geldialdia ukatzeko balio zezakeela 
eta Bidaiaren jarraipenaren alde  erabil zezatela aholkatu  zioten.  

Ez da eragingarria izan. Teoria ona da, sistematizazio harrigarria du, baina…— Bizkarrari 
eragingo dio eskuarekin lokiak heldu bitartean. — Eta okerrena zera da, geldialdia, gertaera 
kezkagarria izanda ere, hain larria ez dela.  Bere iraupena ez da esanguratsua, Bidaiak behar duen 
denborarekin konparatuz ez da ezer, zatiki infinitesimala. Ez du garrantzirik eta bagenekien, ez 
zegoen ukatzeko beharrik, eta tamalez, Foroan arrakasta erraza lortzeko asmoz, gure jakintzari 
iruzur egin genion. Orain ordainean nahastea jasotzen ari gara. Justizia poetikoa izango da, 
arrazoiaren martxan ez dago lasterbiderik. 
 — Zeinek aholkatu zizuen gure teoria erabiltzea? Zeure ideia izan zela uste nuen. 
 — Ez, ni Gune Batzordearekin bildu nintzenerako teoria ezagutzen zuten eta ekinbidea 
zehaztuta zeukaten. Badirudi Tai izan zela haren berri eman ziena, Gau hartako ordu txikitan bildu 
ziren, eta proposamena gelditzeko bide onena zela konbentzitu zituen. Bera Foroan aritzen denez, 
eta eztabaiden mekanismoak ezagutzen dituenez, jaramon egin zioten. 
 — Ba hala izanik, gauzak hain oker joatearen erruduna ni naizela uste dut. 
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24 KAPITULUA 
 
 
 Hortz txikien hozkaden kilikadura sentituko du ipurmasailetan gora, eta zangoak astinduz 
abiadura bizkortuko du. Erakarmena mantendu ahal izateko gehiegi jan diezaioten ez da komeniko. 
 Uraren gardentasun berdexkak iragazitako ikus-eremuaren muga lausoan, Fromistariren 
sarda izan beharko lukeenaren zilarrezko distirak atzemango ditu. Ur giroan diluiturik, irudia izpi 
mugikorrez osatutako lanbroa agertuko zaio, urrutiegi ehunka arrainen forma errepikatua bereizi 
ahal izateko. Erritmo uhinduaz mugituko da taldea, berak daraman  norabide berean. 
 Erabili beharreko maniobra argi edukiko du, klasikoa izango da. 
 Fromistak ezin izango du haren atzea zaindu sardak eragotziko diolako. Ikusi ahal izateko, 
arrainek egindako gauza bera egin beharko luke, sigi-saga igeri egin, atzea alboetara ekartzeko, 
baina itxuraz, bera bizkarrean eduki dezakeenik ez du sumatu ere egiten. Gainontzeko hiru 
urpekariak bezala,  aurrean daukala pentsatuko du, gertu, eta bere ezkutalekuaren  bila ariko da, 
haren azpiko koralezko uharriko koba eta arroilak, aditasun osoz miatzen. Alferrik, uharriko albo 
arraildurak eta Fromistak ezagutuko  ez duen zeharkako kobazuloa baliatuz, haren bistatik kanpo 
bira osoa egina izango duelako, haren bizkarrean agertu, ustekabean harrapatzeko aukera ezin 
hobea erdietsiz. 
 Juliak zangoen mugimendua bizkortuko du abiadura areagotzeko, tentuz hala ere. Zangoen 
inguruan, izterretatik oinetaraino jantzitako mikro-hodiz osatutako mahukek, ingurutik xurgatutako 
ura oinetarantz ponpatuko dute, bere bultzada biderkatzen. Arrain bizkorrenen pare mugitu ahal 
izango da uraren sakonean, baina bere atzean luzatutako estela zilar eta horia, uraren islaz gardena 
ere emango duena, ez du galdu beharko; eta maniobra abiarazteko harekin tartea ireki beharko 
badu ere, azken momentura arte ezingo du egin, bitartean usain tentagarriaren eraginaren menpe 
mantendu beharko du. 
  Arrainak erakartzeko orez azala urreztaturik, zangoetako mahukak urdin, uhandreen 
erraztasunarekin labainduko da Fromistarengana, bizkarrean  milaka arrain zapal eta borobilez 
osatutako gala kapa bizi eta distiratsua eramaten. 
 Fromista mantsoago joango da. Gorputza orez igurtzi beharrean usain dosifikagailuak 
eramango ditu besaurreei lotuta. Honek mantsoago joatea eta gelditzea ere ahalbideratuko dio, ez 
baita arrainek erakartzeko gaia nahi gabe jan diezaioten arriskurik egongo. Juliak nahiago izango 
du orea, gorputzean zabaltzearen erritualaren gain, izango duen probokazio puntuarekin, 
bukaerako gozamena egongo delako, arrainek bilatutako saria lortzen dutenean. Bien artean 
ahalegina gogorragoa izango da, arrainak  ase nahia eta harrapari itxurako ase-gaiak eragindako 
beldurraren arteko orekan mantendu beharko direlako. Konfiantza har ez dezaten, orea dastatzeko 
ausartze saioak mugatu beharko dira, harrapakin-harraparia  mugimendu etengabean mantendu 
beharko da. 
 Jada begi aurrean izango ditu Fromistaren sardako azken banakoak, isats, hegats, kolore eta 
begi, mugimendu uhindua elkar transmititzen. Julia eta bere arrainak izate poliedriko harekin 
lerrokatuko dira. Fromistaren posizioak jokoa erraztuko dio, koral uharriaren gainetik bospasei 
metrotara joango da, koraleko orografia zailaren ikuspegi hobea izateko, eta berari jokaldirako 
sarbidea  libre eta zabal utziko dio. 
 Hasi beharko den dantzarako, ondo finkatuta ote duen ziurtatzeko,  eskua aurpegiari 
itsatsita daraman Veneziar tankerako mozorrora eramango du. Arnasa sakon hartuz, mozorroan 
integratutako zakatzen fluxuaren  egokitasuna egiaztatuko du. Dena ondo izanez maniobra 
abiatuko du. 
 Behera egingo du. Aurrekoarekin nahas ez dadin, bere sardari espazioa emango dio. Jarraian 
Fromistaren oinen parera iritsi beharko du. Une horretan, bere sarda zertxobait atzeratuta egon 
dadin, abiadura bizkortu beharko du. Ondoren, gora egingo du, Fromistaren bizkarra eta haren 
sarda artean lekua hartzeko. Segundo batez bertan geldituko da, arrainek daraman orearen usaina 
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adi dezaten, Fromistarena baino trinkoagoa, erakargarriagoa, hari lotuta gera daitezen. Aldi berean, 
berari jazarriz diagonalean, ore beraren bila igoz,  bere sardaren aitzindariak iritsiko dira, 
Fromistaren sardako aurrendariekin nahasiko direlarik. Une horretan bertan, berak gora egin 
beharko du bizkor, sarden arteko presioak panikoa eragin ez dezan, arrainei eguzki aldera espazio 
librea irekiz, guztiak bere atzetik etor daitezen. Dena hiru segundotan, Fromistari erreakzionatzeko 
betarik eman gabe. Haren kontura multzo ederra bilduko luke. Joko aldia bukatzear egongo denez, 
Fromistak ez du erantzuteko denbora askorik izango, eta berak, sarda eratu berriaren zati nagusia 
gordetzea lortuko balu, jokoaren irabazlea izateko aukera guztiak edukiko lituzke. 
 Gogoetak uxatu eta begiak azpiko kolore bizien eta gaineko zilar eta hori izpien arteko 
espaziora bideratuko ditu, zentzumenak nagusi daitezen utziko du, eta urtetako murgilketetan 
hazitako senak kognizioaren hariak har ditzan, bigarren planora baztertuko du kontzientea. 
 Mugimenduak arku zabal baten traza hartuko du, behera hasiz eta gora jarraituz, 
Fromistaren zangoen atzeko  posizioaren bila. Azken metroak tangentetik egingo ditu, abiadura 
handituz. Gorputza biratu, eta aurrera egiteari utzi gabe, ahoz gora jarriko da, ekintzarako eremu 
osoa begiztatu ahal izateko. Bi sardak izango ditu begien aurrean, goitik iragaziko den argipean 
dirdiratzen, fusiformea Fromistarena, eta tubularra berea, abiadura ezberdinen karietara. Buru 
atzean daukana begiratzeko, kokotxa jasoko du, eta goiko sardaren hasiera eta Fromistaren oinak 
bilatuko ditu, gero eta gertuago duen hauen arteko espazioa lehenbailehen neurtu ahal izateko, 
hurrengo mugimendua espazio horren zabaleraren menpe egongo delako. 
 Urak kurbatutako argiak kurbatutako espazioan kurbatuko diren geometriak elkar erlazioan 
nahi izango ditu.  Bere ikuspunturako azpian egongo den sardaren burua meharragoa egiten 
joango da, gorantz erortzeko beharko duen zabalgunea irekitzen ariko zaio. Fromistaren zangoek 
erritmo zirkularrean sardaren buruaren aurrean zurrunbiloak sortuko ditu, hauen neurria izango da 
berak erabili beharko duen tartea.  

Une horretan, Fromistaren gorputzak bereiziko dituen atzealde eta aurrealdearen arteko 
mugara iritsiko da, zentimetro bat gehiago eta haren bistara geratuko litzateke. Gora izango da 
bidea, zurrunbiloen etetea izango da uneko beharra. 
 Baina unea ase aurretik, Fromistak norabidea aldatuko du. Ez brastakoan, poliki baizik, 
tentuz, bere bilatzearen erritmo mantsoan. Besaurretako dosifikagailuek jaki dosi bana askatu dute 
sardak norabide berria hartuko duela ziurtatzeko. Bi hodei laranja  ur berdean zabalduko dira 
arrainen arreta lotuz. Muturretik atzera hedatuko den azelerazio angeluarreko mugimenduak 
banako bakar baten lodierara mehetuko du sarda, Escheren  mosaiko bizi bilakatua,  eskuinera 
egingo duena. 
 Juliak ez du erreakzionatuko. Fromistaren biratzeak ustekabean harrapatuko du, baina 
alborako mugimenduaren lehenengo efektua pasabidea zabaltzea izango da, une batez errazago 
izan zaio maniobra jarraitzea, Fromista eta arrainen artean  tartekatzea, baina hori ez egiteaz gain, 
posizioa galduko du. Erantzuteko bizitasuna ez edukitzeari barka ezina iritziko dio. Motel ibili 
izango da, erreflexurik gabe, ez da saioko lehenengo hutsa izango, baina bai ulergaitzena, jokoan 
guztiz sartuta izango delako. 
 Azaleko orea hozka egitera gerturatutako arrainak besoa astinduz baztertuko ditu eta bere 
burua madarikatuz, Fromista jarraitzeari egingo dio berriro. Ez du huts gehiago egingo, “ez al naiz 
ba menderakaitza joko honetan?” 
 Baina abagunea pasea izango da, Fromistak ikusi egingo du. Jakiaren usainak haren sardan 
eragindako urduritasunaren bultzada baliatuz abiadura biziki azkartuko du, eta goranzko ihesari 
ekingo dio, kiribilean biraka, espazio osoa begiztatu ahal izateko. 
 Julia ardatzetatik saiatuko da, baina jada ez du inongo abantailarik izango, etsi egingo du. 
Fromista ur azalaren gainetik jauzi egitera doala irudituko du. Atzetik dituenak arrain hegalariak ez 
direnez, azken unean bere norabidea nibelatu beharko du. Han goian kontrol osoa edukiko du, eta 
azpitik etorritako edozein saio, naiz oharkabean pasa,  alferrikakoa litzateke, haren bizkarraren 
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zentimetrotara egongo den muga,  likido eta gasaren artekoa, solidoa izango delako haren lagun 
zilar eta horientzat. 
 Juliak bira zabal bat emango du, eskuinera eta behera, Fromistak ihesean askatutako jaki 
hodeietan bere sardako hainbat banako galdurik. Urduritasunez aritu izango da Fromista, jaki 
gehiegi askatzen, ihesean soilik pentsatzen, berak egindako hutsen ezjakin. Pozik egongo da,  itzuri 
egin ahal izan dion ustean, lehenengo aldia izango litzatekeelako. 
 Julia ur azpian mugitzen txikitatik egongo da ohitua, Irenerekin batera, itsasokoak izaten 
goiz hasiko baitira, beraien bi amek izandako ezbeharraren ondoren, gertaerak eragindako galera 
eta sortutako ezinegona konpentsatu nahian, lehen aldiz hondartzatik harat eramanak izango 
direnean. 
 Itsas animaliekin lokarriak sortzen arituko diren tribukoek, urpeko bizitza  ikertzen, 
interesgarria irudituko zaien ariketa asmatuko dute, sardetan integratzea. Taldeko mugimendura 
egin, transmisio uhinekin bat egiten saiatzea,  kaos antolatuaren funtzionamendua bizitzea. 
Hezigarria izateaz gain, dibertigarria izango da ere. Ezagutza honetatik eratorriko da sarda gidarien 
kirola, zeina egoiliarrei, koralezko uharrien  paisaian borborka agertuko zaien bizitza koloretsu 
harrigarriaz gozatzeko parada emango die. 
 Antxoa sarda erraldoi baten altzoan hilko dira Julia eta Ireneren gurasoak izango diren bi 
amak, bazka mardularen bila  eraso egingo duen Izurde talde batek kolpatuak. Besteen presentziaz 
ez dira ohartuko, ez amak, ez izurdeak, eta lehenengo oldarraldiaren nahasmenduan, sarda 
sakabanatzeko izurdeak haren barrena geziak bezala sartuko diren  lehen eraso latz horretan 
gertatuko da ezbeharra. Izurdeen mutur gogorrek eragingo dizkieten barne lesioak hilgarriak 
izango dira. 
 Izurdeak ez lirateke bertan egon beharko, haien ehiza eremuetatik milietara, baina 
aurrerago jakin ahal izango denez, itsas korrontea gidatzeko sistemaren matxura puntualak eraman 
izango ditu urpekarientzat segurua beharko lukeen ingurura. 
 Izurdeek bi gorpuak hondartzara eramango dituzte, garrasiz erakarriko dituzte 
kanpamendukoak jaso ditzaten, bertan geratuko dira kolpeen egileak, gorpuen parean hondartuta, 
burua emanez. 
 Tribuak ez du sakrifizioa onartuko, izurdeak sakonera itzuliko dituzte eta arrats hartan 
bertan, eramango dituzte Julia eta Irene itsasora, galeraren konpentsazioa kentzen egin beharrean 
gehitzen egiteko. 
 Izurdeen begirunea izango dute gerora eta, Irene txikiak bereziki, haien txera. Irene ia bere 
bizitza osoa eramango du itsaso eta lehorra partekatzen, jada anfibioa izango da, erraz irabaziko 
lioke Juliari sarda gidarien jokoa nahi izan ezkero, baina ez du jokatuko. Itsasoratzea harentzat 
naturala izango da, ibiltzea bezain bat, ez du haitzakirik beharko ur berdeen paradisuez gozatzeko. 
 Juliaren eskumuturrekoan argi gorria dir-dir egiten hasiko da. Jokorako denbora agortuta, 
saioa bukatuta egongo da. Ondoren jokalariak geldi geratu beharko dira eta sonarrak bakoitzak 
daraman sardaren tamaina neurtuko du. Irribarre egingo du, eta sakonera ertainean geratuz, 
besoak zabaldu eta begiak itxi aurretik, eremu babestuan dagoela jakin arren, inguru osoa 
zelatatuko du. 
 Sarda bere inguruan bilduko da. Forma esferikoak irentsia, soilik ukimenarekin geratuko da. 
Arrain txikien hozkada ñimiñoek azalaren zentimetro oro estaliko diote, hortz nanoen kilimak  
plazer kilima iragaziko zaio epidermisaren zehar, laztan galkorren elemeniak sentsazioen 
mugagabetasuna sentiaraziko dio, beroa osorik hartuko du eta hasperen batean lehertuko da, 
ikarak larrua hartuta. 
 Sardak Juliaren ikara barreiatu ondoren, orea bukatuta, sakabanatu egingo da. Fromista, 
zilarrezko arrainen nebulosaren zehar hurbilduko zaio, eta azal esfoliatu berria laztanduko dio. 
Berak besoen artean hartu eta gora egingo du, itsas azalerantz, han mozorroa kenduta musukatu 
ahal izateko. 
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 Saiora ekarri izana eskertu nahiko dio, ekintzarik gabeko astea gainditzeko on egingo 
liokeela asmatzeagatik. Asperkizunak metatutako nagia azal hilarekin batera desagertu izango da, 
suspertuta sentituko da, naiz bere sasoi onenean ez egon. Baina horrek konponbidea dukiko luke, 
hurrengo astean ez litzateke hain alfer egongo, azterketa terapeutikoak eragindako lasaitasunari 
gailendu, eta ohiko ariketa fisikoa egin ahal izateko antolatuko litzateke, bizitasuna eta erreflexuak 
berreskuratuko lituzke. 
  Eramandako bultzadaz gerriraino irtengo dira uretatik. Hondoratuko dira gero, airean 
buruak soilik geratu arte. Juliak mozorroa kenduko dio Fromistari, irribarrez miretsiko du maite 
duen aurpegi zintzoa, alai eta burlati oraingoan. Bere mozorroa erantziko du ere, eta biak alde 
batera jaurtiko ditu traba egin ez diezaioten.  Han geratuko dira ur gainean kulunka. Eskuak libre, 
haren aurpegia ahurretan hartu eta zor dio esker oneko musua emango dio. 
 Fromistak izterretatik helduko dio, beregana ekarri eta gorputza atzera botaz  bere gain 
hankalepo jarriko du.  Zangoei eraginez kairantz abiatuko dira, bularrean bermaturik eramango 
duen uhandrearen laztanak helmugaraino jasotzeko gertu. Pasean mozorroak erreskatatuko ditu. 
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 25 KAPITULUA 
 
 
 Brian erdi lokarturik egongo da egongelako tatami-zoruan, etzanda egoteko diseinatutako 

tolesen gainean. Ez da altzaririk egongo, zoru malgu eta leunaren orografiak edozein jarreran 
eroso egoteko bermeak emango ditu. Forma, itxuraz ustekabekoa, oso ondo pentsatuta egongo da. 
Taldean edo bakarka egoteko era guztietarako izango da erosoa, bertan kokatzeko ez da asko 
pentsatu beharko, edozein puntuan aurkituko da jarleku aproposa. Ahurtasun eta tontorrez 
eratutako zoruak goroldioz estaliriko harri karstikoen  itxura hartuko du, erakargarria izango da, 
atseden hartzera gonbidatuko du. Atsedena baino gehiago nahi izan ezkero, mahai edo erretiluren 
zerbitzua egingo duten tamaina eta forma ezberdineko taula zuriak egongo dira airean flotatzen, 
behar den lekura egokituko direnak. Erabili ezean, zorizko mailadi organikoak eratuko dituzte 
bazter batean bilduak. Apaingarriren bat daramatenak gelaren zehar mugituko dira, pertsonen 
espazioa inbaditu gabe, hauen hatsak bultzatuko balitu bezala. 

 Brianek gorputzaren norabidea aldatuko du, etzanda egotetik eserita egotera pasatzeko, 
bizkarra ondo finkatuta izateari utzi gabe. Egongelaren diseinatzaileari buruzko araketa egin 
beharko luke, miresmena mereziko baitu. Baina ez une horretan, ez du horretarako gogorik izango, 
lo faltan egongo da gaua Albarekin hitz egiten pasa ondoren. 

 Albaren gonbidapenean inplizituki egongo da elkarri izango dioten desira gero eta 
ageriagoari atea zabaltzea, baina hurbilago sentitu nahian, bizitza osoak moldatutako 
kontzientziaren zergati eta gurak elkar eskaintzen  hastean, jakin berrien atseginean joango zaizkie 
argi gabeko orduak, egunsentian,  nekearen nekez, loak hartuko dituen arte. 

Eguerdian esnatuko dira, Albaren burua Brianen bularraren gainean bermaturik. Elkar 
begiratuko dute irribarrez, gozo. Brianek burua makurtu eta Albaren irribarrea bere ezpainetan 
bilduko du, poliki, ukitu leunari berebiziko arreta eskainiz. Musua ezpainen arteko laztanetan lamiti 
luzatuko da, eta fereketatik desiraren txinparta biztuko da berriro. Gorputzen peskizan sortzen 
joango diren plazerak, gauean edirendako xarmantasunen oihartzunez beratuak izango dira. 
Betetasun promesak gehiago behartuko ditu. Sexuaren fluxuari utziko dizkiote denboraren joana 
eta gogoa, sentsazioetan soilik neurtu ahal izango da ondoren gertatutakoa. 

 Brianek hasperen egingo du. Lo faltan egongo da, eta errenditurik, zentzu guztietan. 
Asebete, baina irabazitako atsedenaren beharrean. Ez otorduak, ez dutxak, ez dute suspertzea 
lortuko, biaoa beharko du eta ezingo du lokartu. Alba aldiz bizipozaren aldarria izango da, alde 
batetik bestera soineko arinari eraginez eta ahopeka kantatzen. 

 Arratsaldeko bilerarako askaria prestatzen ariko da. Bilera! Egunaren xarmantasuna galtzeko 
hoberik egongo al da?  Atzeratzeko eskatuko dion arren, ezin duela egin erantzungo dio. Nola 
egingo dio aurre jende berriari, une horretan egiteko gai den gauza bakarra, Albaren magalean 
burua pausatuz gozo-gozo lo geratzea  bada? 

 Etzan egingo da berriro eta begiak itxiko ditu. Sukaldetik iritsiko zaizkion baxera soinuak 
gero eta hutsagoak, gero eta urrutiagoak adituko ditu. Kolpe solteen azpitik iraunkor iritsiko zaion 
abestiaren marmarrari lotuko zaio.  Melankolia alai baten airea ekarriko dio, “adiorik ez” zaharraren 
eta luze itxoindako “ongietorri”  gertuaren artekoa… 

 
 
 
 Usain sarkor bat iritsiko zaio sudur sinuetara, eta haren eraginez bere aurreko mundua 

diluitzen hasiko da, dena irentsiko duen argiak ezabatua. Zulo batek argia ireki eta kantua den 
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gune beltza sortuko du. Honetatik soinua bereizi eta ahotsa ezagutu ahal izatean, esnatzen ari 
denaren kontzientzia hartuko du. 

 Begiak zabaldu eta ahotsaren iturburua izango den Alba airos etortzen ikusiko du. Kafe 
kikara ketsu parea ekarriko dituen erretiluari eragingo dio, eta begira duela ikustean, bi begiak bata 
bestearen atzean kliskatuko ditu eta musua bidaliko dio. Erretilua baztertu eta Brianen gainean 
etzan egingo da, gorputz osoa luzatuz haren gorputza berearekin parekatzeko. Burua sorbaldan 
pausatuko dio, eta kontaktu zabalenaren xerka, aldakekin presioa eginez, pubisen arteko ukipena 
bilatuko du. Brianek ipurmasailetatik heldu eta ahaleginean lagunduko dio. Ukitutik asetasun 
bolada sortuko da, bi gorputzek gozatutakoaren gomutatik berreskuratutako osotasun sentsazioa, 
gogobetetasun olatu partekatua, sakon zabalduko zaiena. 

 Alba, tentsioa erlaxatu eta hasperen eginez, Brianen gain abandonatuko da, umeak amaren 
altzoan lasai kiribiltzen diren moduan. Brianek ilean musu emango dio eta soinekoaren azpiko azal 
leunean galduko ditu eskuak. 

 — Zenbat denbora eman dut lotan? 
 — Bi ordu baino gehiago. 
 — Eta bilera? 
 — Ez da ordua oraindik. 
 — Ez? Askaria prestatzen hasi zarenean berehala zela pentsatu dut! 
 — Goiz egin dut, horren ardura kentzeko eta  zurekin horrela egon ahal izateko. 
 — Eta ni lotan! 
 — Ez kezkatu, Zure ondoan egon naiz, zu zaintzen eta laztantzen, nahi nuena izan dut. Lo 

zinen bitartean neurea izan zara.   
 — Nola zeurea? 
 Albak burua jaso eta begiratuko dio. Eman beharko liokeen erantzuna irribarre bihurriz 

etengo du — hori nik soilik jakingo dut. — Burua berriro jaitsi eta bularraren gainean pausatuko 
dio. Hatz erakuslearekin Brianen zilborraren inguruan jolasten hasiko da – Nekatuta zaude ala?   

 — Ez, orain ondo nago. —  Bere buruaren errepasoa egingo du eta ez du eragozpenik 
aurkituko. — Zer egin didazu? 

 — Nork daki! 
 Brian edozein gauza harrigarri entzuteko prest egongo da, baina bere buru bero eta jakin-

minarekin jolasten ari dela argi egongo da. Beste gauza batez ohartuko da ere: 
 — Jadanik bilera horretan ez izateko aitzakiarik ez dut.   
 — Hobe! Bertan egotea nahi dut. 
 — Zertarako ordea? Zure adiskideak ezagutu baino lehen zu ezagutu nahi zaitut. 
 Alba jaiki egingo da, soinekoa zerbaitetarako balio dadin atonduko du, eta eskuez ilea 

belarrien gainetik orraztu eta atzera eraman ondoren, erretilua hartu eta hurbilduko du. Bien 
eskura jarri eta Brianen ondoan eseriko da. Kafe kikara eskainiko dio. — Bero dago oraindik.   

 Brian agondu egingo da eta kikara hartuko du. Ahora eraman eta harrituta, gustatzen zaion 
azukre puntua daukala ohartuko da. Albaren begiradan distira bihurria atzemango du beste behin. 

 Azalpen logikoa bilatuko du. “Atzo bazkalondoan kafea hartu nuen”. Telepatia ez da izango, 
baina horretaz ere ohartzea harrigarria izaten jarraituko du. 

 — Behaketa dohain handia daukazu! 
 — Memoria ona besterik ez da.   

 Albak kafea bukatuko du eta kikara eta platertxoa erretiluan utziko ditu. Begietako 
gozotasuna haren baitan bildutako  ardura batek ordezkatuko du.   

 — Nire bizitza aldi honetan Foroko agerraldiak baldintzatzen du. Jende aurrean nire 
azterketa azaltzeak osorik inplikatzen nau. Planetorde osoaren aurrean erantzutera behartuta nago, 
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nire baitako eskakizunei erantzuten diodan era berean. — Serios begiratuko dio, gozotasunak 
begiradaren hegietatik diosala egingo diola. — Ezagutu nahi nauzu? Ba bilera honetan egon 
beharko duzu, eta erabaki larri horri eusten dioten oinarriak ikusi. Ez dituzu nire adiskideak 
ezagutuko, batzuk bai, dagoeneko badira, baina gehienbat  lankide direnak ezagutuko dituzu. 
Forora eraman nauen “Alba proposamena” ez da Albarena soilik, ezta proposamena soilik. Atzetik 
askoz gehiago dago. — Etenaldia egingo du. Foro nagusian transmitituko duen adimenaren 
sendotasun berak argituko dio aurpegia. — Koadro osoa atzeman dezazun, osatzeko izan duen 
bilakaera deskribatzea eraginkorragoa izango dela uste dut. Prozesua nola bizi izan dudan 
azalduko dizut, puzzlearen ahokatzea piezaz pieza ikus dezazun. 

 Aurrerapenaren etenaldia aurkitu nuenean, ezaguna ote zen izan zen nire lehenengo kezka. 
Ez nuen haren berririk, baina horren deigarria zen  gertakaria oharkabean pasatu izana ez zitzaidan 
sinesgarria iruditzen. Horregatik, datuen espazioan hari buruzko sarrerak bilatzen hasi nintzen; 
Zabalkuntza XVIko datu baseetan lehendabizi, eta ondoren, ezer aurkitu ez nuenez, hedatze-
antropiko espazio osotik iritsitako datuen oihartzun baseetan. Ez  nuen bilatutakoa aurkitu, baina 
bai ordea, araketa amaitu ondoren lasaiago begiratzeko gorde nituen Bidaiaren funtzionamenduko 
akatsei buruzko azterketa atipikoak. Jakin-minak bultzatua, txosten haien edukiei buruz eszeptiko, 
baina aldi berean, nik aurkitutakoaren berezitasunak eraginda harbera,  deskribatzen ziren 
arazoetan sakondu nahi izan nuen. Lanak kontrastatu nahi nituen, baina banuen ere gure 
gizartearen ardatz idealizatua denaren benetako egoera ezagutzeko kezka. 

 Hainbat Zabalkuntzetan gertatutako arazoei buruzko artikuluak zeuden, Bidaiaren 
mekanikaren baitako funtzionamendu aldrebesak deskribatzen zituztenak. Gehienetan gertakariek 
ez zuten azalpenik, prozesu  logikotan txeratutako zentzugabekeria bitxiak ziren. 

 Hasiera batean, argitalpenen arteko espazio eta denbora tarte zabalak zirela medio, lanak 
erlaziona ezinak ziruditen. Banan banan hartuak, azaldutako gertakariak  anekdota hutsa lirateke, 
gertaerak puntualak, eragin hautemangarririk utzi gabe amaitzen zirenak. Baina denak batera 
ikusita, arazo orokor baten zantzuen traza hartzen zuten. Lehen esan dut bidaiaren mekanikako 
akatsak zirela, eta hala zen, baina nola zitekeen automatismoek bere funtzioetatik kanpo aritzea, 
edo hauei itzuri egitea? Contradictio in terminis kontzeptualaren gain ezintasun teknikoa zegoen. 

 Uneko matxurak izan zitezkeen? Inguru baldintza puntualak eragindako disfuntzio solteak? 
Apika. Baina hala izanda, zergatik zuten gertakari ia guztiek, Zabalkuntzetako ibilbideekin 
nolabaiteko lotura? 

 Erlazio estuena gure Zabalkuntzan jazotzen zen. Honetan ere artikuluen kopuru handiena 
genuen, gehienak  egile bakar batek egindakoak. Arazoen artean parekotasuna zegoen, lotzen 
zituen hariaren muturra egile honek ondo helduta zeukala zirudien, naiz haren artikuluetan ez zen 
argitzen. 

 Adibidez, Zabalkuntza XVI-a bere ibilbidetik desbideratu zen aldia gogoratuko duzu, hogei 
urtez Zabalkuntza bere traiektoriatik desbideratzen joan zela, hautemanezinak ziren areagotze 
infinitesimaletan angelua irekiz, eta deriba atzeman zenerako desbideratzea 20º-koa zela. Ba  
horren ondoren, hori nahiko arraroa ez bailitzan, bere garaian oharkabean pasatu zen beste 
gertakari harrigarria jaso zen, egile honek artikulu batean deskribatutakoa, urte gutxitara, 
esplorazio zundei etxera itzultzeko unea iritsi zitzaienean. 

 — Sistema planetario berriak arakatzera bidaltzen diren zundei buruz ari zara? — galdetuko 
du Brianek, Albaren baiezko keinuan erantzuna aurkitzeko. Hamabi zunda ariko dira aurrera eta 
atzera Zabalkuntzaren aitzindari. Honek jarraituko duen traiektoria gune edukita, zirkuluan  
zabalduko dira, eta traiektoriatik angelu jakin bat desbideratutako norabidea hartuz, espazio 
sakona miatuko dute. Epe jakinetan, planetorderantz itzuliko dira, bildutako informazioa helarazi 
ahal izateko distantziara hurbilduko dira, eta haien datu baseak hustu ondoren, berriro aldenduko 
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dira ezezagunaren barna. Urruntze eta gerturatze sigi-sagako mugimendu etengabeak informazio 
mareak eramango ditu Zabalkuntzara, galaxiako mapen hutsuneak betetzeko eta bizitzaren 
hedatzerako euskarriak aurkitzeko. 

 — Ba gauza da, artikuluak azaltzen duenez, Zabalkuntza aurreikusitako norabidetik asko 
aldendu arren, zundak itzultzean hartu zituzten posizio erlatiboak, Zabalkuntzak zeukan 
ustekabeko kokapen berrira egokitu zirela, naiz zundak deriba hasi aurretik abiatu izan. 

 Gerta liteke? Brianek gogoratuko duenez Zabalkuntzaren traiektoria zundek ekarritako 
datuen arabera finkatuko dira, aurkitutako sistema planetarioen potentzialtasunen azterketaren 
ondoren. Behin norabidea aukeratuta, zundek jarraitu beharreko geometria definituko da, eta 
bilaketa berrira bidaliko dira. Zabalkuntza txikiegia izango da zundak mugituko diren distantzia 
astronomikoetatik ikusia izan ahal izateko, horregatik, planetordearen ibilbideko lerroan, argi urte  
eta denbora tarte jakinerako hitzordua ezarriko zaie. 

 —  Detektatu ahal izango zuten.— esango du bizkarrari eraginez, 
 — Eta hitzordura guztiak batera garaiz iritsi? 
 Brianek ez du gogoratuko zunden etorreretan arazo berezirik gertatu izana. Planetordearen 

deriba buruan ez edukita, errazena litzateke prozesua betiko errutinaz hartzea, haren berezitasunaz 
ohartzeke, normaltasunaren probabilitate urritasunaz jabetu gabe. 

 — Ohiturari arreta ez jartzearen ajeak dira hauek, begi-bistako gertakari honetaz jabe 
gaitezen, beharrezkoa da pertsona argi baten ohartarazpena. 

 — Gu baboak baino, hobe bera argia. 
 Albak  ironiari irribarre burlatiz erantzungo dio. 
— Argia da, ez izan dudarik. Bere idazkiak zehatzak eta ulergarriak dira, oso didaktikoak. — 

Albak azken adjektiboa azpimarratuko du, esangura berezia balu bezala — Hala ere, aurkitu 
nituenean, estiloa eta edukiak bezain beste, idatzi ziren denbora tarteak interesatu ninduen. 
Lehenengo artikuluak ehun eta berrogeita bost urte zituen, eta beraz, egileak berrehun urtetik 
gora izan behar zituen. Harekin kontaktatzea biziki interesgarria iruditu zitzaidan, argia izateaz gain, 
eduki behar zuen denboraren perspektibak Bidaiaren erdia har zezakeelako. 

 Zabalkuntza honetako egile guztiekin biltzea erabaki nuen, Bidaiaren funtzionamendu 
akatsen ingurukoak argitzeko elkarlana oso onuragarria izan zitekeelako, lehen aipatutako 
artikuluetan sumatzen zen eran, egileek idatzitakoa baino gehiago baldin bazekiten. Hiru ziren 
egileak, denak garaikideak. Mezu bana bidali nien, bildutako informazioarekin eta aztertzeko 
denbora izan zezaten, bi asteren buruan kasu egingo niela adieraziz. 

 Bik epea bete aurretik deitu zidaten, gaia biziki interesatzen zitzaiela eta lanerako prest 
zeudela esateko.  Hirugarrenak ez zuen deitu. Lehen aipatu dudana zen. Bere parte hartzea oso 
garrantzitsua iruditzen zitzaidanez, hitzordua lortzeko asmoz deitu nion. Ez zidan aukerarik eman. 
Biltzeko nahia aipatu nionean,  ezin zuela erantzun zidan. Pentsatuko zuela eta itxoiteko esan zidan, 
berak egingo zidala kasu, behar izan ezkero. Ze denbora tartean? Pazientzia izateko, erantzuna 
emateko egun batzuen buruan deituko zidala ziurtatu zidan. 

 Jasotako erantzuna nola hartu jakin gabe geratu nintzen. Emana nion maila intelektualaren 
kariaz, pertsona adeitsua espero nuen, baina nire usteak usteltzeko, haren erantzuna lehor eta 
urduria izan zen; zur eta lur utzi ninduen. 

 Gauzak horrela, hura gabe hasi ginen bilerak egiten. Aurrerapenaren geldialdiari buruz ez 
zegoen zalantzarik, Foroan esplikatu nuen bezala zen. Geratzen zen gauza bakarra, Bidaiaren 
garapenean izan zezakeen eragina aztertzea zen. Gainontzeko akatsei zegokienez, gauzak 
ilunagoak zeuden. Han nonbait, planetordeen ibilbidea eta biziraupenerako baldintzak 
erregulatzeaz, eta zeregin horretan ari zen makinaria itzela gidatzeaz arduratzen ziren nabigazio 
eta adimen sistemen labirintoan, prozesu-akatsen sorburuak ezkutatzen ziren, sistemen berezko 
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konplexutasunean lekutuak; sorburua konplexutasuna bera ez bazen behintzat. Azterketan nola 
sakondu ez genekien. Bilaketa sinplifikatu behar genuen, eta aztertu beharreko eremuak mugatu, 
baina honetarako beharrezkoa zen hipotesi bat izatea, gertakarien jatorrizko pizgarriari buruzko 
ideiaren bat, eta ez genuen.   

 — Baina nik bai, — etengo du ahots zakar batek Brian eta Albaren bizkarretik — nik 
ideiaren bat banuen. 

 Ahotsaren berezitasunak Brian haurtzarora eramango du. Albak burua biratuko du  
aurpegian sorpresarik adierazi gabe. 

 — Martin jauna, noiztik ari zara entzuten? 
 Brianek bihozkada bat sentituko du. Bera zen! — Maisu Martin! — Aspalditik ikusiko ez 

duen gizonari izango dion errespetu eta estimuak, bere baitako sakonetatik azaleratuz, zutitzera 
behartuko dute, haren oniritziaren zain, umetan bezala paratuta gera araziz. 

 Maisu Martinek bere betiko begirada abegikorrez hartuko du Brianen mira, eta hain berea 
izango den irribarre-erdi ironikoak, aurpegiko zimurren artean dagozkion espresio arrastoak 
nabarmenduko dizkio. Brianek betidanik miretsiko du Maisu Martinen aurpegiera, Migel Anjel 
handiak marraztua emango duena, zimurren ikatza azalaren larrutxaren gainean. 

 — Brian jauna! Pozten naiz zu ikusteaz, ustekabe atsegina da zu hemen aurkitzea. Azkenik 
zurekin nuen zorra kitatu ahal izango dut, zeren azken aldian zugan ez pentsatzea ia ezinezkoa da, 
eta zu medioetan ikusten zaitudan bakoitzean, zure teoria sendo eta argiak eragin zidan 
gogobetetzea zuri eskertzeko daukadanez gogoratzen naiz. Beraz, mila esker nire maisu deiera 
biziberritzeagatik. 

 Maisu Martinen hitzek poz xaloa eragingo diote, hainbeste urte igaro arren, bere gaineko 
itzala izaten jarraituko du. 

 Hala ere, pozak modulazioak baditu, eta haurtzaroak baldintzatutako bozkarioaren gain, 
bere adimenarentzat suspergarriagoa izango den asetasuna eragingo dio maisuaren gorespen hain 
argia jasotzeak, maisuen jakinduria entziklopedikoa harritzea ez baita erraza izango. 

 Ez ditu erantzuteko hitzak aurkituko, baina Maisu Martinek ez dio betarik utziko. Besoak 
zabaldu eta besarkatuko du algaraz.  

 Albak,  prestatutako ustekabea atsegina izateaz gain, mina izaten ari dela ikusiko du, eta bi 
gizonen  sentimenduek kutsatuta sentituko da.  Elkar ezagutzen dutela aurretik jakingo du, 
Martinek, teoriaren aurkezpenaren kariaz, Brian bere ikaslea izana zela komentatuko diolako, baina 
bien arteko adiskidetasuna ez du espero izango. Bere inguruan gauzak borobiltzen ari diren 
sentsazioa izango du,  adimen eta bihotzeko bere bi kideen besarkadari begira. 

 — Ustekabe handia da zu Albaren proposamenaren atzean zaudela ikustea, txiripa 
harrigarria da. 

 — Ez da txiripa, eta ez nago Alba proposamenaren atzean, ez behintzat ni eragile nagusia 
izatearen zentzuan.  Talde honetan baldin banago Albaren lanari esker da, eta hemen bat gehiago 
naiz. Adimena ez da falta,  nire ekarpen garrantzitsuena adina da. 

 — Adina, honek ematen dion aurpegieraren ederra, urtetan maisu izateagatik zenbait garun 
zorrotz hazten ikusi izana, eta zenbakien pisuz apaltasunaren sotoetara amildutako adimen-
kozientea. — gehituko du ironikoki Albak. 

 Albak Maisu Martini hitz egingo dion gertutasunak Brian harrituko du. Arraroa egingo zaio. 
Harekin beti errespetuz aritua izango da, eta naiz bien arteko adiskidetasunaz ziur izan, irakasle-
ikasle trataerako formalismoen baitan zuzendu izango zaio beti. 

 — Hasieran ez ninduzun hain beste baloratzen. 
 — Hasieran bai! Gero, gure lehenengo kontaktua izan genuenean, zapuztu zitzaizkidan 

zugan jarritako itxaropenak. — Briani zuzenduko zaio Alba. — Martin da aipatu dizudan egilea. 
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 — Zurekin bildu nahi izan ez zuena — tartekatuko du Brianek harrituta, jarrera hura Maisu 
Martinen izaerarekin bateraezina dela iritzita. 

 Brianen harridura keinuak bere lehenengo erreakzioa gogoratu ko dio Albari. 
 — Eta ez zen izan egin zidan planto bakarra. Gainontzekoak bilduta ginen batean, esan 

dizudan bezala, nahiko galduak, nire kubo-prozesagailuaren alarmak jo zuen. Soilik deitzaile 
batentzat nuen alarma jarria — Maisu Martin seinalatuko du — bere komunikazioa berehala 
erantzun ahal izateko. Jauzi batez lan gelara abiatu nintzen, besteei gertatzen ari zena esplikatzen 
nien bitartean. Nire atzetik etorri ziren. 

 Komunikazioa ireki nuenean, Martinen hasierako adeitasun aurpegiera, hoztasun zurrunera 
eraldatu zen. Komunikazioa etengo zuen beldurrez, haserrearen zergatiaz galdetu nion, eta berak 
hitz egitekotan nirekin soilik egingo zuela adierazi zidan. Harridura ezin kenduz, besteei hona 
bueltatzeko eskatu nien, gela isolatu nuen, eta esan behar zidana azaltzeko eskatu nion. 

 Brianek ezin izango du eutsi. — Baina zergatik mesfidantza hori? Zeren beldur zinen? Ez da 
zeuri dagokizun portaera. 

 Maisu Martinek, umetan bere iritsi absurdoren baten aurrean bezala, harridura, 
desengainua eta gupida batuko dituen begiradaz so egingo dio. 

— Nire izaeran nabardurarik ezin dudala izan uste duzu?  Zuk nire alde argia ezagutu duzu 
soilik, nire deiera garatuz sentitzen dudan asetasuna, nire ikasleak suspertzeko erabiltzen dudan 
aldekotasun eta adeitasuna, eta zenbaitetan, tratuan sortzen den adiskidetasuna. Beste alderik ezin 
dela egon uste duzu? Nitaz duzun irudia atsegingarria litzateke, nire aiurri ona beste era batera 
izateko ezintasunaren fruitua dela uste duzula iradokiko ez balu. Zorionez ez naiz hain laua, nire 
adeitasuna hautu bat da, eta zuk sinetsi ezin baduzu ere, alde iluna badaukat, itzaletan mugitzeko 
gai dena. Izan ere, urteak daramazkit gure bizi argitsuaren paraleloan doan historia ezkutua 
zelatatzen. Nire mesfidantza, hain zuzen, jarduera honetatik eratorria da. Bere zergatia ulertzeko, 
arakatze lan horren  nondik-norakoak ezagutu beharko zenituzke, eta horretarako kontakizuna 
haurtzarotik hasi beharko nuke. 

 Brianen animoaren uneko flakeziak bere aurpegieran oihartzuna izango bide du, maisuak 
zorrotz begiratu eta irribarre ironikoz jarraituko duelako. 

 —Lasai Brian jauna! Laburtuko dut eta. 
 Brianek sabaiaren arandiko zerura jasoko ditu begiak,  bekatua arinduko liokeen irribarre 

orbaingabe baten peskizan. Maisu Martini nahikoa izango zaio imintzioa, kontakizuna 
berreskuratuko duelako. 

 — Betidanik izan naiz astronomiaren zale, zu bezala antza, ume nintzenetik. Hamabi urteak 
betetzean, nire amonak bere aitonarengandik jasotako teleskopioa oparitu zidan, harekin miretsita 
nengoela jakitun. Teleskopioa jostailu ederra da, baina planetordearen azalean erabilita, ezin diozu 
eman dezakeen guztia atera. Zabalkuntza txikiaren atmosferako  goi geruzak, eguzkiak 
barreiatutako argitasun ahulaz zurbilduta daude beti,  distira gutxiko argizagiak ikusiezinak dira. 

 Baina garai hartan elkartze-unean ginen, atmosfera guztiz osatu gabeko planetaren orbitan. 
Teleskopioaren ahalbide guztiak bururaino frogatu ahal izateko planetara joan eta gaua han pasa 
behar nuela deliberaturik, gurasoek amore eman arte tematu nintzen. Han ondo kanpatuta utzi 
ninduten, amona  eta biok prestatutako argizagi interesgarrienen kokapen mapak eskuan. 

 Gaua beilan pasa nuen mapetako puntuak izarrartean kokatzen. Zoratzen nengoen, 
aitzindarien espiritua gogoan eta espazio osoa nire esku. Gaua aurrera, planetaren errotazioak 
Zabalkuntza ekarri zuen nire teleskopioaren helmenera. Haren itzal borobila argi puntuz josita 
zegoen, galaxia nanoz beteriko unibertso kondentsatua bailitzan. Borobila fokatzen ari nintzela, 
teleskopioaren lentea distira berdez zipriztindua izan zen. Argi dardartia Zabalkuntzaren harat  
nuen espaziotik zetorren, honen atmosferaren dispertsioa partzialki pairatzen. Filtroak jarriz argia 
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fokatzen saiatu nintzen. Ez zen argi izpi finkoa, biraka ari zen izpia baizik. Teleskopioak laser izpia 
zela adierazi zidan, polarizatutako argia, artifiziala, errezeptorea bilatzen ari zen komunikazio argi-
trazatzailea. Teleskopioaren lentea argi distirez bete zen, eta haien jatorrian puntu bakarra aurkitu 
beharrean, hamabi aurkitu nituen. Zirkulu perfektuan ordenatuta zeuden, eta erlojuen orduetako 
zeinuena bezain zehatza zen haien posizioa. Ikuskizunak minutu inguru iraun zuen, ondoren 
distirak eskastuz joan ziren eta azkenik desagertu ziren, argi izpiak Zabalkuntzako punturen batean 
kateaturik geratuak antza. Konfigurazioa ezagutzen nuen, dokumentaletan ikusia nuen, arakatze 
zundak ziren. Ziur aski ni nintzen ikusten lehena. 

 Lorpenak eman zidan poza, biharamunean zapuztu zidaten, zundetako bat galduta zela eta, 
ezinezkoa beraz nik hamabiak ikusi izana, asmatze edo ameste zela esan zidatenean. Gurasoek nire 
hitza zalantzan jartzeak eman zidan amorruak, astetan haiekin  muturtuta egotera eraman ninduen. 
Soilik amona izan zen uler-bera, baina nik aurkitutako argien sorburuetako bat, Zabalkuntzako 
atmosferak eragindako errefrakzioak sortutakoa izan zitekeela esan zidan, zunda baten argi izpiak 
bi traiektoriatik, zuzena bat eta atmosferaren zeharkakoa bestea, iritsi izan zintezkeela, eta honela 
beste sorburu baten presentzia ikustarazi. Sorburu faltsu honen itxurazko posizioa, falta zen 
zundarena izatea kasualitate handia zela, baina kontradikzioa deuseztatzeko balio zuen esplikazio 
bakarra zela adierazi zidan. Arrazoizkoa zen, baina ez ninduen konbentzitu. Nire baitan, ikusi 
nuenaren egiatasunaren ustea irmoa zen, baina ez nintzen helduak konbentzitzen gehiago tematu, 
komunikabideek emandako berria ume batek esandakoagatik haietako inork ez zuela zalantzan 
jarriko ulertu nuelako. Beste gauza bat idoro nuen ere, hainbeste asaldatzen ez ninduena, nire ego 
txikiari erasotzen ez ziolako ziur aski, baina misterioaren bertigoaz jakin-mina eta imajinazioa 
akuilatzen zizkidana, Zabalkuntzako pertsonei egiten ari zitzaion iruzurra, zeinaren zokoak argitu 
ezkero, nire arrazoia errebindikatu ahal izango nuen. Une hartan, nire buruari jarritako erronka, 
jolas kitzikagarriaren promesa besterik ez zen. 

 Beranduago ohartu nintzen iruzurrak izango lukeen benetako garrantziaz, gizarteari egingo  
litzaiokeen erasoaren tamainaz, eta egiazkoa ba ote zen argitu behar nuela erabaki nuen. Zunden 
hurrengo bi itzuleretan kontaktuen prozesua aztertzen aritu nintzen zunden kopurua atzemateko 
modua aurkitu nahian. Zundak hurbiltzen diren distantziara ezin dira Zabalkuntzatik ikusi, ezta 
orbitan  dauden teleskopio indartsuak erabiliz ere. Soilik igortzen dituzten laser izpiak ikus daitezke. 
Komunikazio-satelitea bilatzen duten laser trazatzaileak, planetordearen atmosferatik kanpo 
teleskopio eramangarriaz ikuserrazak dira, baina zunden etorreran planeta bat eskura izatea, une 
bakanetan gerta daiteken gauza da, eta soilik elkartze unetan eraikitzen dira espazio-ontziak, 
terraformazioan erabiliak izateko, eta  ondoren planetan geratzen dira, asentamenduen arteko 
komunikazioen zerbitzuan. Beraz ez daukagu atmosferatik ihes egiteko modurik, eta  zunden 
laserrak jaso ditzakeen bakarra komunikazio-sateliteko teleskopioa da, hego polokoa, iparraldekoa 
utzitako azken planetara begira baitago. Hegoaldeko satelite polar horren informazioa bahituta 
badago, hasiera batean, honela den jakiterik ez dago. 

 Zunden itzulerarako bigarren hitzorduko egunean Zabalkuntza inguruko sateliteen kamerak 
erabili nituen, komunikazio-satelitearen irudiak grabatzeko, zer edo zer erabilgarria atzemango  
nuen esperantzaz. Dakizuenez, sateliteek planetordea inguratzen duen sare hexagonala osatzen 
dute,  zeinaren korapiloetan, hexagonoen erpinetan, satelite bana dagoen. Bakoitzak funtzio 
definitua dauka, baina betekizun  komun eta osagarriak betetzen dituzte ere, atmosferaren 
finkatzea, klimaren kontrola e.a. Satelite guztiek kamerak dituzte, haien funtzioak betetzeko behar 
dituztenak, eta  planetordeko eta inguruko espazioko irudiak hartzen dituzten beste batzuk, gure 
mundu txikia osotasunean ikusteko aukera ematen digutenak. Kamera hauek etengabe ari dira 
grabatzen eta jasotakoa datu sistemara bidaltzen. Nahi izan ezkero, jende askok ez badaki ere, 
hauen kontrola har daiteke eta behar denerako erabili. Hala egin nuen komunikazio-satelitea 
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behatzeko, sareko hiru satelite gertuenen kamerak kontrolatu nituen, eta egun osoa grabatu nuen. 
Hilabeteak pasa nituen puntu ezberdinetatik hartutako irudiak erkatzen, interesgarrienen 
sekuentzia muntatzen, eta erakusten zidaten guztia aztertzen, transmisioen jardueraren zantzu 
ñimiñoenaren xerka. 

 Hasieran teleskopioaren orientazio mugimenduak aztertu nituen, konexioa lortzeko zundak 
banan-bana enfokatuko zituela pentsatuta. Zundak zeuden distantziara objektiboaren bira oso 
txikia behar zuen, begiak ez baitzuen atzematen, baina egon behar zuen. Azkenean puntu bakar 
batetik hartutako definizio altuko irudiak eta programa matematiko oso eraginkorra erabiliz, 
objektiboaren ageriko soslaiaren geometria aldaketak zedarritu ahal izan nituen. Mugimenduak 
egon bazeuden, baina hamabi izan beharrean, sei besterik ez ziren. Lentearen kurbadurari esker, 
transmisio ona lortzeko teleskopioak ez zuen guztiz izpiaren elkarzutean egon behar, nahikoa 
zitzaion bi zunden arteko erdibidera zuzendu, hauen izpia angelu egokian jaso ahal izateko. 
Azterketa ildoa guztiz antzua izan zitzaidan, sistema horrekin ezin nuen zunden kopurua atzeman. 

 Hala ere, azterketa hartatik, ihes egiten dizun zerbait betertzaz ikusi duzun sentsazioa 
geratzen zaizunean bezala, irudietan bilatzen nuenaren gain, gehiago zegoen zaporea geratu 
zitzaidan. Sentipen honek, eta beste materialik ez izatearen halabeharrak, eskura nituen bitarteko 
guztiak erabiliz irudiak aztertzera eraman ninduten. Bilaketa sistematikoa baina irizpide gabea hasi 
nuen, bitartekoren   batek misterioa argituko zidan uste sinesberak eramana. Bilatze itsuan zenbait 
hilabete galdu ostean, atseden hartzea erabaki nuen. Gaia burutik aldendu behar nuen, zerbait 
atzemateko obsesioak pentsatzen uzten ez zidalako.  Hilabete batzuk beranduago, behaketak 
adimena aspaldian hartzen ez zidala, nire ikasleei laser-erakuslearen laguntzaz itsas-ontzi baten 
parteak azaltzen ari nintzaiela, zunden transmisioa atzemateko zeri begiratu behar nion bururatu 
zitzaidan. 

 Ahal izan nuen bezain pronto nire lan gelara itzuli nintzen. Grabatutako sekuentzien editatu 
gabeko irudi gordinak hartu eta nire amonaren teleskopio eramangarriaren optika-prozesagailutik 
pasarazi nituen. Teleskopioak ez zidan huts egin, ze gailu harrigarria! Ez dakit nire amonaren 
aitonak berak egin zuen edo nola lortu zuen, baina dituen aldaberatasuna eta fintasuna ez dut 
gehiago ikusi maila bereko beste makinetan, tekniko bikain batek bere gozamenerako 
muntatutako prototipoa dirudi, seriatze ahalbideetan erreparatu gabe sortua. — Maisu Martinek 
bere entzuleen irribarreei erreparatuko die.— Barka ezazue nire berotasuna baina asko maite dut. 

Jarraituko dut. 
Lehen esan dudan bezala, zunda eta komunikazio-satelitearen arteko konexioa finkoa denean 

soilik, ikus dezake izpia sateliteko teleskopioak. Hala ere, izpia ez da guztiz koherentea, mezu 
erredundantea hiru frekuentzia ezberdinetan daraman izpi sorta da. Horren gain, hainbeste 
distantziatik igorria, argi-azaoa zabaldu egiten da, eta angelu txiki batekin iristen denez, ez da 
guztiz lentean kabitzen, argiaren zati batek  lentea finkatzeko uztaia jotzen du eta islatua izaten da. 
Kamerek isla jasotzen dute, baina soilik teleskopioak indartutako argiaz bereizi daiteke 
transmisioaren bitarteko distira transmisiorik gabeko iluntasunetik. 

 Hala lortu nuen zunden transmisioak atzematea. Lortu ez nuena bidalitako informazioa 
deskodetzea izan zen.  Informazioa argi izpien mikro-pultsaziotan kodifikatuta dago, teleskopioa 
pultsuak banantzeko gai zen, baina kameren irudia eratzeko abiadura, eta mikro-pultsuen  
maiztasun aldakorraren arteko desfaseak, kode-sekuentziaren zati handien desitxuratzea eragiten 
zuen. Datu sisteman aurkitu daiteken transmisioen kodea erabiliz, itzuli nituen informazio zatiak 
zaratak  estalita zeuden. Hala ere honek ez ninduen gehiegi kezkatu, prozesuaren eraginkortasuna 
frogatu ahal izan nuelako. Azkenean helburua lortuta zegoen. Banuen zunden desagerpenen 
egiatasuna frogatu ahal izateko sistema. Prozedura egituratu eta finkatu nuen, eta hurrengo 
itzulera arteko urteak ardura berezirik gabe pasa ahal izan nituen. Hitzordua iritsi zenean, sistema 
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aktibatu nuen, baina ez zen ezer gertatu, transmisioak hamabi izan ziren, eta ez zen zundaren 
desagerpenik adierazi. 

 Laugarrenean ordea, hamabi transmisio atzeman nituen eta zunda baten desagerpenaren 
berri eman zuten. Arrakastak ez zuen nire baitako ume zahar egoskorra alaitzeko balio izan. 
Iruzurraren ziurtasunak kezkaz eta amorruz bete ninduen. Arazo guztia argitaratzeko irrikaz 
nengoen, baina datuen eskasiak geldiarazi ninduen. Nik bakarrik ezagutzen nuen haurtzaroko 
pasadizoa  eta zunda baten desagerpena aldarrikatu denean hamabi transmisio egon izana ez ziren 
nahikoak  zunden galtzearen faltsukeria ezbairik gabe defendatzeko, hamabigarren transmisioa 
huts egite tekniko bati egotz zitekeen. Horregatik lehenengo artikulu hura, nire ondorioak 
ostenduz argitaratu nuen, datu hotz objektiboekin soilik, transmisioen ordena eta iraupenak 
emanez, eta deskodetu ahal izan nituen zunden identifikazio sekuentziak azalduz, hau datu 
baseetan agertzen ez zen informazioa zelako. Datuak lortzeko bidea ez nuen argitaratu. Nire 
asmoa asaldatzea zen, iruzurraren erantzuleak haien  jokoa agerian zela jakin zezaten, zunden 
transmisioen inguruan zuten ziurtasun hesia gainditua zela pentsa zezaten, eta kaltea zuzentzeko 
agerian utziko lituzkeen mugimenduren bat egin zezaten. 

 Artikulua irakurria izan zen, jarri nion aztarnariari esker irakurleen nortasuna ezagutu ahal 
izan nuen. Denetatik egon zen, batzorde zientifikoen partaideak barne, baina espero nuenaren 
kontra, ez zen bide itsurik izan, inongo aztarna ezabatzerik, inongo hesirik. Zirudienez inork ez 
zuen ezkutatu beharrik. Eta ondo pentsatuta, zertarako? Normaltasuna baino gauza 
hautemanezinagorik ez dago. Zunden iruzurraren erantzuleak irakurleen artean egon zitezkeen ala 
ez, nola jakin? Itxoitea deliberatu nuen, artikuluak eragina ote zuen ikusteko.  Oihartzun txikiena 
ere ez zuen izan. Ez nuen piztia zulotik ateratzea lortu, eta gainontzekoentzat jakia gordinegia zen. 
Logikoa zenez! Informazioa lortzeko era isilduta, oinarririk gabeko baieztapen hutsa zelako 
artikuluan nioena. Artikulua osatu nezakeen, baina ez nuen froga sistema erre nahi, beste era bat 
bilatu beharko nuen kameren irudiak azaltzen zidatena berresteko. 

 Zunden etorrerak zelatatzen jarraitu nuen, haien datuen jasotze prozedurak arakatzen 
nituen bitartean.  Aurkitu nuena erabat ohiz kanpokoa zen. Zunden mezuen harreran, gaur-egungo 
gizarteko funtzionamendu osoan aurki zitezkeen prozesu estali bakarrak gertatzen zirelako. 
 Zabalkuntzetako edozein sistema, edozein makineria, edozein prozesu, planetorde osoa, 
nola den jakin nahi izan ezkero  datu basetan informazio guztia daukazu, funtzionamendua, 
funtzioak, ezaugarri teknikoak,  produkzio prozesu osoa, konposizioa piezaz-pieza, erabiltzeko 
jarraibideak, planoak, argazkiak, planetordean duen kokapena, bertara nola iritsi, jatorria, 
eboluzioa... Dena!  Baina zunden mezuen harrera prozesua  ez da inon ageri. 

 Jasotako argi pultsuen erregistroa ez da zuzenean datu espazioan sartzen, ordu-erdiko 
atzerapenarekin sartzen da. Denbora horretan, erregistroa teleskopioko sentsoretan eratzen  
denetik datu espazioaren sargunean agertzen den arteko tartean, linbo birtual batean erretenituta 
dago, datu-base publikoetan azaltzen ez diren prozesutan kateatuta. Zabalkuntzarako, eremu hori 
ez da existitzen; baina egon badago. Prozesadore eta prozesu-memoria badituela badakigu, zertan 
erabiltzen den ezagutzen ez badugu ere; artxibatze memoria badaukala ere dakigu, 
desagertarazitako zunden informazioa gordetzeko beharrezkoa delako, eta azkenik, bertan datuak 
interpretatzen direla, eta interpretazio horren araberako erabakiak hartzen direla ere dakigu.  Ez da 
espazio birtuala soilik, espazio fisikoa ere bada, adimenak gidatua. Ez dut inoiz lortu eremu 
horretan sartzea,  era askotan saiatu arren. Baina espazio horren jabeak badu nire eta nire 
artikuluen berri, eta zelatatzen nauela argi da. 

 — Nola dakizu? Erreakziorik ez zenuela atzeman esan duzu. — Brianek harrituta hartuko 
ditu bere maisuak esandakoak, haiei zer iritzi ezin asmaturik. 
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— Salatu ditudan gertakariak ez direlako berriro errepikatu. Berak ez du ageriko  ezer egin, 
baina ez dit gauzak bi aldiz egiaztatzeko aukerarik eman; horrela, gertakariak akats puntualaren 
itxura hartuta, salaketa publikoa egiteko oinarri sendorik gabe utzi nau. 

 Brianek burua astinduko du. — Espero zenuena gertatu ez izana ez da ezeren adierazle! 
 — Hori da esan dudana. 
 Une batez Brian burua hutsik geratuko da. — Ez da hori esan nahi nuena. 
 — Zer esan nahi zenuen badakit, Brian Jauna, baina kasu honetan, itxuraz ezer ez gertatzea    

da ezerezaren adierazle. — Brianek ez da mordoiloa  ulertzen saiatuko. Maisu Martinek, bere 
apopiloaren nahasmenduaz dibertiturik, kontakizuna jarraituko du.  

— Esplikatuko naiz. Nire lehenengo artikuluaren ondoren zunda desagerpenik ez da berriro 
aldarrikatu, baina informazio oste gehiago izan dira. Adibidez, nire bigarren artikuluak deskribatzen 
zuen zunden ezinezko hitzordua, eta adjektiboa erdiesteko beharrezkoa izan zen Zabalkuntzaren 
desbideratzea, ez daude  soilik denbora-jarraitutasunak lotuak, biak erabaki bakar baten ondorioak 
izan behar dute. Zundak hitzordura deitu zituenak desbideratzea agindu zuen ere.  

Hau egiteko zioa berak bakarrik ezagututako informazioren bat izan behar zuen, zunden 
ekarpenez Zabalkuntzako norabidea finkatzeko osatzen diren espazio ereduetara iritsi ez zen 
osagairen bat,  norabidea finkatzearen aurretik ezkutatu ziguna, eta  ondoren, ohiko prozedurak 
erabiliz, Zabalkuntzarako norabidea aukeratu zenean, erabaki “oker” honen erruz espazio errealean 
aurki genezan eragotzi nahi izan ziguna. 

 — Ez al zitzaion errazagoa teleskopioen irudiak  manipulatzen jarraitzea Zabalkuntzako 
traiektoria desbideratzea baino? 

 — Zalantzarik gabe! Eta bide  nekezena aukeratu izanak, hautatutako traiektoria berak 
desitxuratutako espazio sektorera ez zela soilik hurbiltzen, zuzenean haren bihotzera zihoala 
pentsarazi zidan. 

 Susmoa susmoaren gain, gehiegi iruzurra egia izateko; eta hala ere, kasualitate 
kasualitatearen atzetik, gehiegi iruzurra gezurra izateko. 

 — Frogatu ahal izan zenuen? 
— Bigarren artikulua argitaratu ondoren susmoa neukan, baina desbideratzearen aurreko 

zunden itzulera kontrolatuta neukan eta ez nuen ezer arrarorik atzeman. Hala ere, gertaeraren 
esplikazio errazena hau zenez, berriro aztertzea erabaki nuen. Susmoa egia balitz, datu baseetan 
jasotako argi pultsuen sekuentzia bat faltsua edo manipulatua behar zuen, gutxienez moztua. 
Arakatzeko egin beharrekoa, desbideratze aurreko azken zundatzen segida erkatzea zen, zundek ez 
dutelako argizagiak behin bakarrik erregistratzen, hainbatetan baizik. Zundatze batean hurbileko  
azterketa egitera gerturatzen zaizkie, baina besteetan bistara izan ditzakete ere, espazioa irekia 
delako, eta zunden datu biltzea esferikoa.  Hala ere, erkatu beharreko erregistroen datu kopurua 
ikaragarria zen, eta arrakasta zalantzazkoa, ezkutatzea edo datu ebastea argizagi edo sistemena 
oso batena baino, hauen hainbat ezaugarriena izan zitekeelako. Hala ere, nire bigarren hipotesia 
egia bazen, soilik Zabalkuntzak jarraitu behar zuen ibilbidea aztertu behar nuen. 

Lehenengo poza, lerro horretan izar sistema bakarra egotea izan zen.  Gure hurrengo 
helburua izan behar zuen sistema zen, desbideratzea gertatu ondoren hona etortzeko baztertu 
genuena. Bigarrena poza, behar nuen froga hain bizkor aurkitzea izan zen, sistema aztertzen 
hastean  alarmak berehala gaztigatu ninduelako. Sistemako bostgarren planetako itxura ezaguna 
egin zitzaidan. 

Gure jomugan laugarrena zegoen, gure bizitzarako egokiagoa zelako, eta bostgarrenari ez 
zitzaion aukeraketa prozesuan kasu handirik egin. Azken erabakia orain gauden planeta honen eta 
sistema hartako laugarrenaren artean egon zen. 
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Bostgarrenari buruzko datuak eskasak ziren, bere posizioa ez zen egokiena eta neurri fisikoen 
gain, mundu lehor baten irudiak osatzen zuten hari buruzko dosier guztia. Nahikoa izan zitzaidan, 
nik irudi haiek ezagunak nituelako. Antzekotasunak bilatzen duen programa erabilita, aurkitutako 
beste planeten irudiekin erkatu nituen, eta duela bi mende erregistratutako planeta baten ispilu-
irudiak zirela aurkitu nuen. 

— Hori publikoa egin zen. Entzuna neukan. — Esango du Brianek. 
— Hala da, argitaratu nuen hirugarren artikulua izan zen, eta honetan froga argiak nituenez 

oihartzuna izan zuen. Nire aurkariak egiten zuen lehenengo hutsegitea  zen. Ordu erdia ez da  asko 
informazioa jaso eta eraldatzeko. Zunden desagerpenen trikimailua ezin erabiliz, konponketa 
azkarra egin behar izan zuen: datu baseetatik antzeko tamainako planeta bat hartu, interes 
gabekoena aukeran, antzematea zailtzeko eraldatze azkarra gehitu,  eta kodifikatu ondoren 
pultsuen sekuentzian txertatu. Hutsegitea planeten interes gabetasuna zertan datzan ulertzean 
egin zuen, planeta gris, ilun eta ia monokromoa aukeratu zuelako, hau da, egon daitekeen 
planetarik bereziena. Axolagabe aritu zen, zorionez! Inprobisatzen antza. 

— Ez zuen hain axolagabe jokatu, Martin, zu astronomiaren zalea ez bazina, eta memoria 
fotografikoa ez bazenu, trikimailua oharkabean geratuko zen. — Moztuko dio Albak — Hasieran 
ondo atera zitzaion, zeu ere ez zinen ohartu. Soilik desbideratzearen ondoren zerbait gaizki egon 
behar zuen ziurtasuna izan zenuenean hasi zinen arakatzen. 

— Baina manipulazioa agerian geratu bazen, zergatik ez zenuen arazo guztia salatzeko 
baliatu? Mende bat baino gehiago zeneraman parada horren zain! 

Maisu Martinek hasperen egingo du. 
— Bi mende, bi mende baino gehiago, Brian jauna, nire bizitza osoa. 
Bai, nire asmoa hori zen, lehendabizi arazo puntualean arreta biltzea, eta ondoren, zioen 

bilaketa hastean, iruzurren historia osoa azaltzea. Baina, gaia batzorde teknikoetan aztertu zenean, 
berehala izan zuten akatserako esplikazio baliagarria. Honetan traidorea argi ibili zen, planeta 
griseko datuekin  bostgarren planetako deskribapena kutsatu izana, bio-txipen minbiziari egotzi 
zioten. 

— Hau marka! Hori gertatzeko probabilitatea hutsaren hurrengoa da! 
— Bai, baina egon badago. Bio-txipak erabiltzen direnetik kasu bakanak izan dira, baina 

minbiziak eragiten dituen efektuak, bi planeten arteko datu transferentziaren modukoak izan 
daitezke. Prozesua nolakoa den jakingo duzu, baldintza ezezagun batzuen kariaz,  bio-txipeko ADN 
katean, zati baten bereizketa eta erreplikazioa eragiten da, tumorea deitzen zaion nodulu kiribila 
eratzen delarik. Bereiztean, ADN kate zatiak hari lotutako informazioa arrastatzen du, eta 
erreplikatze fasean, berrosatze prozesuaren parte egiten du, egituratze okerraren kariaz edukia 
eraldatuz eta distortsionatuz. Tumorea ADN kateari erantsita geratzen da, euskarriko material 
biologikoan finkatua. Urtetan lo egon daiteke, jatorrizko ADN kateak jasotzen dituen datu 
fluxuetatik aparte, eta egun batean, inork ezagutzen ez dituen baldintzen karira, aktibatu, eta  bere 
aspaldiko datu okerrek,  jatorrizko ADN kateari eskatzen zaion outputa  ordeztu. Erreplikazioak 
konfigurazio simetrikoa hartzen badu, informazio unitateak era simetrikoan antolatuko dira 
tumorean, beraz litekeena da argazkiak bere osotasunean simetrikoak ateratzea. 

— Akatsik gabeko simetria osoa, objektu baten deskripzioari erabat doitua, posible da? 
Maisu Martinek sorbaldei eragingo die. 
— Datu ordezte harrigarriaren aurrean, nirea bezalako historia bizi ez duen edozein 

garaikideri ezin zaio burutik pasa ere egin nahita gauzatua izan daitekeenik. Susmatze gaitasuna 
galtzera iritsi gara hainbeste urtetako bakean. Zientziak emandako erantzuna aldiz, beti da 
sinesgarria, egiatasunaren berme, edozer gauza balidatzeko etiketa prestigiotsua. Dena dela, 
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esplikazioa eztabaidaezin bihurtu zuena, zunden mezuen deskodifikazio prozesagailuari egin 
zioten errebisioa izan zen, tumorea aurkitu egin baitzuten. 

Brianek ufa egingo du. Kontakizunaren gorabeherek zoratzekotan edukiko dute. Informazioa 
hausnartzen saiatuko da, digeritu ahal izango duen jakin gabe. Ez du Maisu Martin konspirazioaren 
azken teoria osatzen ikusten, baina hainbat urtetako trama iluna, Zabalkuntzako gizarteari, ageriko 
gertaeretan iruzur egiten aritu izanaren kontakizuna, horren itxura osoa edukiko du. Hala ere, 
Maisu Martinek esandakoa sinesgarria izango zaio, bere osotasunean zentzua izango du, eta ez du 
haren burubideaz zalantza izateko motiborik. Baina kontakizuna, bere konbentzimendua 
sustengatzea lortuko duen irtenbidera iristen ari dela ematen duenean, egia posibleek eragotzia 
geratzen da.  Sisiforen zigorra irudituko zaio iruzurra desestaltzeko lana. Haurtzaroan ikusitakoak 
ziurtasun frogagarria izatearen maldizioari ezingo diola ihes egin emango du. Maisu Martin 
frustrazioa itzela beharko luke, imajinaezina, baina ez da hura bere aldartea izango. Bi mendeko 
ahalegina aipatzean ere ez du etsipenez egingo, asetasunez baizik. Historiak beraz bukaera izango 
du. 

— Ez zen benetako tumorea. 
— Ez. Artikulua publikatu nuenetik, batzordetan aztertua izan zen arte, gure gizonak denbora 

sobera izan zuen deskodifikazio sistemak erabiltzen dituen mikroprozesadore motako ale bat 
eskuratzeko, manipulatzeko  eta beste baten ordez ezartzeko. Egin zen errebisioa azalekoa izan zen, 
tumorea aurkitu, hipotesia frogatutzat eman zen eta azterketa itxi zuten. Gehiago sakondu izan 
balute, “gaixotutako” ADN katea aurkitu zuten posizioa, datu kutsadurari zegokiokeena ez zela 
ohartuko ziren. Informean agertzen den eskema eta mikroprozesadorearen funtzionamendu 
diagrama erkatzea besterik ez zegoen. Zoritxarrez aurkikuntza hau egin ahal izan nuenerako 
manipulatutako mikroprozesadorea suntsituta zegoen, beste bide itsua niretzat. 

— Zer egin zenuen ondoren? 
— Ez nuen gehiago argitaratu. Ekiteko era aldatzea erabaki nuen. Zunden mezua ba ote 

zegoen jakiteko kameren bidezko sistema baliagarria izaten jarraitzen bazuen ezkutuan mantendu 
nuelako zen.  Beraz aurrerantzean gaizkilearen jarduera itzaletik zelatatuko nuen. Banekien nire 
artikuluei esker mugimenduak oso mugatuak zituela, ezin zituen ezkutatze formak errepikatu, eta 
aurrerantzean aukera gutxi geratzen zitzaizkion. Bere linbo partikularra txikia geratzen ari zitzaion,  
eta mugimendu oro hormen kontrako ahalegina zen. Lehertuko zen eguna gertu ikusten nuen, eta 
baikorra nengoenean, une horretan, haren zereginen hondakinak, mundu osoaren aurrean 
garaikurrez erakutsiko nituela amesten laketzen nintzen; ezkor nengoenean aldiz, eztandak ni 
harrapatuko ote ninduen nuen kezka gai, ni bakarrik bainintzen hormei eusten ziena. 

Horrela pasa ditut azken hogeita hamar urteak, ezer gertatu ez zen beste zunden etorrera 
bat tarteko, gaizkilearen berririk gabe, eta gaizkileari nire berri eman gabe, bere hurrengo 
mugimendua atzemateko guraz, eta iritsiko zen beldurrez. 

— Albak deitu zizun arte. 
— Albak deitu zidan arte — Maisu Martinek maitekiro begiratuko dio — Lehenengo mezua 

bidali zidan arte, zehatzago izateko. 
 — Ezkor zinela iritsi zitzaizun. 

 Maisu Martinek barre egingo du. — Ez zen aldarte kontua izan, berak helarazi zidan 
dokumentazioak Bidaiaren paisaia iluna bistarazi bazidan ere,  egoerari aurre egiteko bakardadea 
amaitu zitekeela sumatzea, suspergarria izan zitzaidan.  Baina zuhurra izan behar nuen. Albaren 
proposamena, lehenengo lan proposamena esan nahi dut, ni erakartzeko eta lankidetzaren 
aitzakiaz, zunden datuei buruz nekiena noraino iristen zen atzemateko trikimailua izan zitekeen. 

Alba ikertu nuen, nirekin kontaktatzea, arakatze baten ondorioa ala aurrekaririk gabeko 
ekintza soila zen jakiteko asmoz, bere egiatasuna baloratzeko baliagarria izango zitzaidalakoan. 
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Aldi hartan, datu espazioan egindako mugimendu guztiak errebisatu nizkion. Bere bilatzearen 
bilakaera berrosatu nuen, eta badaezpada, honen aurretik historiaren bat ote zegoen egiaztatu 
nuen. Aurkitu nuena Albaren aldekoa izan zen, baina simulazioaren maisuari aurre egiten nionez , 
ez zegoen zalantza uxatzerik.   

Hala ere, iruzurgileak agerian uzteko aukera izatea, laguntzari esker izanda, ala haien 
besoetan  erortzeagatik izanda,  tentagarria zen oso, eta  sisteman egindako mugimenduen 
arrastoa estaltzeko Albaren interes falta, ezer ezkutatzeko ez izanaren adierazletzat hartu nuen, 
aitzakia nahikoa jakin-minari men egiteko. 

Deitu zidanean arakatzea bukatu gabe neukan, eta hausnartzeko denbora nahi nuen. Deitu 
nionean, elkarrizketan jende gehiago sartuko zela ikusteak bertigoa eman zidan. Adinako gauzak 
izango dira, baina une batez, baztertutako beldurrak gailendu zitzaizkidan. Ahulezia nahikoa, zakar 
agertzeko, eta soberakoa, nitaz zenuen irudia hondatzeko, Brian jauna. 

Brianek ez du azken ziria bereganatuko. Kontakizuna bukatzeari itzuri egiten ari zitzaiola 
hausnartuko du. Alba aurkitzea zoragarria dela ez da dudarik izango, baina ez Maisu Martini 
mendetako lanaren antzutasunak eragindako frustrazioa ahantzarazteko lain. 

— Iruzurraren frogak izatea nola lortu zenuten da kontatu ez didazuen gauza bakarra. 
Albak eta Maisu Matinek elkar begiratuko diote. Albak erantzungo dio. 
— Ez, oraindik ez dugu froga erabilgarririk, baina bildu nituen artikuluen beste egileetako 

bati esker, Garikoitz, froga edukitzeko behin-betiko sistema badaukagu. Bere azterketa,  aipatutako 
bio-txipen minbiziak, hain interesgarria izan zitekeen informazioa, galarazi izanaz kezkatuta abiatu 
zuen. Informazioa berreskuratzeko aukera ba ote zegoen aztertzen hasi zen, nolabait Martinen 
bilatzearen paraleloan. Baina Martin zunden mezuen hartzaile zuzenean zentratu bazen, Garikoitz, 
sateliteak Zabalkuntzara errebotatutako informazioa berreskuratzeko ahalbiderik ote zegoen 
aztertzen hasi zen. 

Informazioa izpi infragorrizko laserra erabiliz bidaltzen da, beraz soilik Zabalkuntzako hego 
poloan  kokatutako hargailuak jaso dezake. Hala izanik ere, infragorrizko seinalearen igorgailuak   
izpien fluxua energiaren fluktuazioez eratzen du, beraz izpi eta energiaren arteko erlazio zuzena 
dago, laserra eragiteko sistemak definitua. 

Informazioa berreskuratzeko, transmisioaren bitartean erregistratutako energia kontsumoko 
patroia lortu beharko litzateke, patroia errepika zezan generadorea programatu,  eta hau jatorrizko 
mezua eratu zuen laser sorgailu motako bati konektatu, honek patroiaren injekzioaz jatorrizko izpi 
fluxua erreplika zezan.   

Garikoitzek hainbat saiakera egin eta emaitza egokiak lortu zituen. Ezin izan zuen 
desbideratze aurreko informazio kaltetua aztertu, nahi izan zuenerako sateliteko energia 
kontsumoen  irakurketak ezabatuta zeudelako. Hain zehaztasun handiko erregistroak soilik matxura 
eta funtzionamendu kontroletarako erabiltzen dira eta hamar urtetara ezabatzen dira, soilik bataz-
besteko datuak gordetzen dira. Dena den,  etorkizunean datu galeren kasutan erabilgarria izan 
zitekeenez ikerketaren emaitzak argitaratu zituen. 

— Etorri behar nuen lehenengo bilera prestatzen ari nintzela, lana irakurri nuenean, ezin izan 
nuen emozioari eutsi. Nire ahalegina onik amaituko zen sentimendua izan nuen lehenengo aldiz, 
komunikazio satelitearen energia erregistroak sisteman daudelako, iruzurgileek menperatutako 
linbotik at. 

— Hala ere artikulua publikoa izanez traidoreak erregistroaren funtzionamendua  
manipulatzeko aukera izan du. 

— Ez du egin. 
— Nola zaudete hain ziur. 
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— Artikulua argitaratu zenetik erregistroa segundoz-segundo errebisatu dugu eta ez dago 
etenik. Manipulazioak insertzioaren arrastoa utziko luke. 

— Dagoeneko gure eskuetan dago. Erregistroa aldatzen saiatzen bada, Albaren arteari esker  
muntatu dugun babes bilbean endredatuko da. Aztarnari programa multzoak bere zuloraino 
jarraituko du, otso saldoak harrapakinak bezala. Baten bati izkin egin ahal izango dio, baina beste 
bat bizkarretik sar dakion. Azkenik ezagutu ahal izango dugu, eta hau gutxi ez balitz, energia 
erregistroa eskura izango ez duenez, ezin izango du manipulatu, bukatu zaizkio zunden 
informazioa ezkutatzeko garaiak. 
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26 KAPITULUA 
 
 
Fromistak Etxerako bidean presarik gabe joango da. Hondartzan jarraitzeko hotz egingo du 

jada, baina paseatzeko giro ederra egongo da. Atari zabalean egoteko gogoak ez zaizkio ahitu, 
bista aurreko gardentasun mugagabearen ardurarik gabeko begiespena zeregin  zorionekoa 
izango zaio Tesiako egotzan pasatako lau egun itxien ostean. 

Tesiakoa ez da izango itxita eta lanean pasatako  aldi luzeena. Erraz gaindituko dituzte 
unibertsitateko ikasketetan proiektuak bukatzen edo gaiak sakontzen pasatako asteek, edozein 
gauza janez eta loa noizbaiterako atzeratuz. Baina egun haietako motibazioa, kreatibitateak 
eragindakoa, ez du Tesirako lanean aurkituko. 

Kreatibitatearen bultzada, norberaren gogotik sortutako zerbait osatu eta perfektua egiteko 
nahia, zure ahalmenen, potentzien eta sormenaren emaitza ezagutzeko ezinegona, zailtasun 
guztiak gainditzen, zure sorkaria munduan ezartzeko prozesu kitzikagarriaren sukarra.  

Borondatea bizkortzen duen irrika, adimenak eragindakoa, baina zenbaitetan sexu-atsegina 
izatera ere irits daitekeena. Holakoetan adimenaren beroaldiak gorputzarena piztuko du, 
sorkuntzak, osatzeko, isuria beharko balu bezala. 

Behin gertatu izango zaie Julia eta biei  sukar hori batera bizitzea. Oharkabean sexuak 
erakarritako eskuak  izango dira bien kitzikapenaren salatari. Besteari atzemandako eutsi ezinak,  
barne ase beharren muga eraisle. Gurarien azaltze goseak apetitua bizkortuko die, bien irrikak elkar 
soan  lodituko dira.  Sexu-nahiak, sabelez sabel indartzen, goraldiko zurrunbiloan eramango ditu, 
aurrez aurreko masturbazio bortitz eta gordinez goia jo arte. 

Gero etorriko dira laztanak eta musuak, maitasuna eta  mira, irakurtzea eta erakustea, poza 
eta elkartasuna. Betetasuna izango da, unibertsitateko azken urteak, elkar bizitzako hasieran egon 
litezkeen duda-mudak gaindituak, biziko duten harreman osoa, zeina bere gorputz eta espiritua 
ezagutzen, gogoz eta lotsa gabe, saiatuko da. 

Plazera eta lanaren uztartze zorionekoa, zeinaren grinak ekintza oro intentsuki bizitzera 
bultzatuko dituen. Gorputz eta arima, adimena eta sentsibilitatea,  betetasuneraino eramateko 
borondate kartsuak hartuko ditu; ahal izatearen bozkarioa nahiko saria izango zaie. 

Lan ordu askotako maratoiak eginak izango ditu unibertsitateko urtetan, benetan eskatuko 
ez zaizkionak, ez baitute eperik izango ikasgaiak gainditzeko, ezta urte mugarik karrera burutzeko. 
Hala ere, horrela jardutea giroan egongo da, idatzi gabeko araua bailitzan, usadio zahar baten 
legatua, oharkabean belaunaldiz belaunaldi iraunarazia. 

Baina ez da damurik izango, Juliaren ondoko gozatze eztia baizik, nekearen lasaigarri eta 
loaren limurtzaile. 

Azken egunetan ez ordea! Julia egongo da, baina egindako lanak ez dio espiritua bizkortuko, 
etxera berandu iristean nekea arintzeko gogoa besterik ez du izango, eta ohean Juliaren beroari 
besarkatuta lo hartuko du. 

Baina jada hori atzean izango du, planetordeak programatutako eguraldi zoragarrian, 
goizeko ur azpiko jokoaren ondoren, uharriaren aurreko hondartza ezkutura joango dira, goiza 
eguzkiaren beroaz eta itsasoaren freskotasunaz disfrutatzera eta eramandako ogitartekoak gogoz 
bazkaldu ondoren, harkaitzen itzalean atseden hartzera. 

 Julia biaoaren ondoren alde egingo du, sormenaren zimikoa edo,  zeinek daki! Aspertzen 
dela, eta zer edo zer egitera etxera dihoala esango dio alde egin aurretik. Fromistak ez du teilaturik 
nahiko bere buruaren gainean, nahi duena bertan dauka eta hondartzan geratuko da arratseko 
hozkirriak bota arte 
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Etxera iritsiko da azkenik, eta belardian gora egitean dantza musikaren ozenaz harrituko da. 

Juliak aldiro jarriko du, beti gauez, dantza egiteko. Besoak buruaren gainetik erritmoa jarraitzen, 
aldaken kulunkaz mugimendua orekatzen, jira eta biraka,  tribuko su inguruko gauak gogoan, 
haren bozkario argitsuena eskainiko dio. Desordutan ibiliko da beraz. 
 Atzetik sartuko da etxera, bizikleta ate ondoko zoruan utzita. Fromista, musikak gortua, 
Juliaren bila hasiko da. Musikak gela guztiak beteko ditu, audio-sistema osoa piztuta antza. Ezta 
festetan ez du Juliak horrela jarriko. 

Haren langelan egongo da, mahaiaren aurrean eserita, eskuineko zangoa  eserlekuaren 
gainean bestearen azpian gurutzatuta. Bizkarra bistara utziko dion soineko zuri arina izango du 
jantzita. 

Fromista gelan sartzean ordenaz harrituko da. Hasieran hutsune baten sentsazioa izango du. 
Ondoren, faltako litzatekeenaren bila ingurura begiratzean, apalategien atontze sistematiko eta 
geometrikoki eraginkorraz ohartuko da. Gauzen sailkapena funtzionala izango da, mota bereko 
materialak elkartuta egongo dira, lan mahaietatik urrutiago ala gertuago erabilgarritasunaren 
arabera. Ez da Juliari legokiokeen ordena izango, horrelakorik balego, tresnak ez direlako izango 
idaztea ahalbideratuko diotenak, gogoa hunkiko dioten gauzak baizik; praktikotasunaren aldetik 
ezdeusak izan litezkeen objektuak,  askotan eskuetan erabiliko dituena edo begien aurrean 
paratuko dituena, idatzi beharrekoa haietan irakurriko balu bezala. Ez, ordenaren funtzionaltasuna 
ez da egokia izango, baina Juliari ez bide dio axola izango. Musikak axolako ez dion era berean,  
musika fondoko soinu bezala ez duelako inoiz erabili izango. 

Julia lanean aritzean ez zuen inoiz eteten, baina une horretan ez du dudarik edukiko. 
—  Zuk ez duzu hau ordenatu.— Esango dio musika artean. 
Juliak ikara jauzia egingo du. Bista mahaitik altxatu gabe, besoa atzerantz luzatuko du eta 

Fromistari gerritik oratuko dio beregana hurbiltzeko.  
— Zer esan duzu? —  Galdetuko dio, eta bere ahotsa ere ezin duela aditu ohartzean 

musikare bolumena apaltzeko aginduko du. 
— Zu zoramena da hau, zelan jarri duzu musika hain ozen? 
— Ez dakit, bakarrik sentitu naiz eta jarri dut.   
— Hain ozen, etxe guztian?— 
Juliak ez du erantzungo, ez du egiten duena logikaz esplikatzeko inongo beharrik sentituko. 
— Behintzat idazten lagundu zaitu. 
— Bai, zertxobait idatzi dut. Dutxara joan aurretik lagundu behar didazu. — Mahairantz 

bueltatuko da eta honen leiarrean idatzitakoa ordenatuko du. Bi poema jarriko ditu bata bestearen 
ondoan. Formari erreparatuta berdintsuak emango dute. 

— Poema beraren bi aldaera dira. Zein da gehien gustatzen zaizuna?—Albo batera mugituko 
da eta kadira Fromistari utziko dio erosoago irakur dezan. 

Eskaerak Fromista ustekabean hartuko du. Bukatu gabeko poema bati buruzko iritzia 
eskatuko dion lehenengo aldia izango da. Egindako poema bati buruz eskatuko dionean, Fromista 
zintzoa izango da, eta irakurketak eragin diona zuzen adieraziko dio. Edozeri okerra iritziz gero, 
Juliak ez du eztabaidatuko, beretzat gordeko du eta ez dio hausnartutakoaren berri emango. 

Hala ere, noizbehinka jaramon egingo dio. Behin, poemari buruz adierazitakoaren 
egokitasunaz zalantzan, poema  berrirakurri eta aldatuta dagoela ikustean ohartuko da. Pozez 
hartuko du ezustea, eta aurrera, bere iruzkinen balioa ezagutu nahian, poemak berrikusteko ohitura 
hartuko du. Poema aldatua ikustean zergatik den jakingo du. Bere ustearen kontra, berdin 
mantendu ezkero, ez aldatzearen zioa, poeman adituko ez duen zerbaitetan dagoela ulertu 
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beharko du. Poemaren zentzu eta iradokizun guztiak ez dituela atzeman, eta berak forma akatsa 
ikusiko duen lekuan, huts-estetikoa, hau da, esan nahi ezkuturen bat, egongo dela ondorioztatu 
beharko du. 

Batzuetan aurkituko du, bestetan ez. Horrelakoetan, poema airean geratuko zaio, forma eta 
sonoritatearen gozatze osoa eragotziko dion jakin-min mina utziko dio, etorkizuneko berrikuste 
baten zain, galdera ikur eta promes geratuko da. 

Une horretan aldiz, Juliak hausnartzearen gunean egotea eskatuko dio, bere poemen 
sorkuntzan parte har dezan nahi izango du, eta hori, ezin erakargarriagoa izateaz gain, esperoko ez 
duen ohorea izango da, bere sormenari egindako balioeste zirraragarria. 

Autoestimuz horditurik, poema irakurtzeri ekingo dio, zenbait bertsoen bueltan, bere usteen 
handinahi ustelez ohartzeko. Zapuztuta, poemaren gaia eta zenbait irudi ezagunak egiten zaizkiola 
konturatuko da. 

— Poema hau aspaldikoa da, ez da berria. 
— Ez, ez da, baina kuboak errepasatzen aurkitu dut eta irakurtzean adierazkortasuna hobetu 

zitekeela pentsatu dut. Lortu dudan galdetzen dizut. 
— Noiztik eman zara poema zaharrak errepasatzera? 
— Ez naiz inoiz eman! Baina aste hau hain aspergarria  izan denez ez dut taxuzko  ezer 

berririk idaztea lortzen.  Horregatik jarri dut dantza musika eta horregatik hasi naiz poema zaharrak 
berrikusten, inspirazioa iratzarri nahian! — Mahaiaren gaineko bi poemen gain joko du eskuaz. – Ez 
luzatu gehiago eta erantzun bat emadazu. 

Fromistak bi poemak irakurriko ditu. Oso antzekoak izango dira. Ez du jakiongo zein den 
jatorrizkoa, oroimenak ez dio hainbesterako emango. Ez da horretan luzatuko, poemen edukiei 
erreparatuko die.  Aldaketak gutxi izango dira, hala ere, bat osatuagoa irudituko zaio, trinkoagoa. 

— Eskuineko aldaera hobea iruditzen zait. 
Juliari erantzuna ez zaio gustatuko. 
— Hori jatorrizkoa da. 
— Sentitzen dut baina hala ikusten dut. Ez dakit zergatik jarri zaren ariketa hau egiten, baina 

zure lan egiteko era ezagututa ez diot zentzua atzematen. 
— Ez du zentzurik izan behar. Poema ikusi dut eta ez zait borobila iruditu, hobe nezakeela 

pentsatu dut. Urteotako lanak hasieran baino hobeto idaztea ahalbideratzen didala uste dut. 
— Bai, dudarik gabe. Egun zure idazkera argiagoa da, zehatzagoa eta aldi berean 

iradokitzaileagoa. “Gardenkia ur azalean”,  zu zeuk esan zenuen eran. Baina poema honetan ez 
duzu asmatu, nire uste apalean. 

— Zergatik? 
Fromistak erantzuna hausnartuko du, lehengo inpresioari eutsiko dioten sakoneko gogoratze 

eta aditzeen tramaren xerka. 
— Jatorrizkoan pasarte ezberdinen arteko lotura dago, ez soilik sakoneko harian, baizik eta 

hitzek dakarten sonoritatean ere. Sonoritatea diodanean  konnotazioek zentzuari gehitzen dioten 
marmarraz ari naiz. Nolabaiteko oihartzun segida dago estrofa ezberdinen hitzen artean, mezu 
ezkutu baten melodia bailitzan. Aldaera berrian sartu dituzun aldaketek zenbait ideia argiagoak 
egiten badituzte ere, oihartzuna distortsionatuta geratzen da, interferentzia arrotzez urratua. 

— Baliteke zuri arrotzak iruditzea, subkontzientean poema osoa gogoratzen duzulako, eta 
horregatik aldaketak akats bezala sentitzen dituzulako, gogoan duzunarekin bat egiten ez dutelako. 

— Baliteke. Baina hori gertatzen bazait niri, irakurriko duen edonori berdin gertatuko zaio. Ez 
dut uste berrikuspenetan indarrak galtzea pena merezi duenik. Zeuk ere ez duzu ezer lortzen, ezin 
diezu zure egungo sentipenei espresiorik eman, ahalegin estilistikoa besterik ez da. 

Juliak etsi egingo du eta bertsoak itzaliko ditu. Ez da pozik egongo. 
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— Ez kezkatu, laztana, hartu asteburua lasai eta bizi dezagun ohi dugun eran. Gustuko 
gauzak egiten hastearekin bat idazteko gura berreskuratuko duzu. 
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  27 KAPITULUA 
 
 
Kapitulu baten hondarretara iritsi dela ulertuko du Brianek. Maisu Martinen alde ilunaren 

eleberri beltzaren azken kapituluko bukaera itxaropentsura. Atseden hartzeko parada litzateke, 
fruitu heldua lurrera erori arteko garaia lasaitasunez gozatzeko parada; aitzitik, Alba proposamena 
laguntzera sartua izango da, gizartea asaldatzen ariko den beste borroka zaila, aurrean duda-
mudazko irtenbidea  izango duena. 

Hala ere, beste saiakera berri  honen ezagutza ireki aurretik, eleberri zaharraren ulermena itxi 
nahiko du. 

— Datuak ezkutatzeko zergatiei buruz ze ustea daukazue? 
— Ez da hain zaila! Zer da orain arte bidaian aurkitu ez duguna, egitekotan zibilizazio 

osoaren bilakaera baldintza dezakeena, eta honengatik bere aurkikuntza kontrolatzea desiragarria 
bihurtzen duena? Tik-Tak, Tik-Tak, erlojua badoa, jar ezazu garun hori martxan neskok zapuz ez 
gaitezen! 

Ahots berriaren jabea, salako ateak markoztatua egongo da, zangoak zabalik, besoak 
saihetsetan luze utziak eta burua pitin bat makurtua begirada iluntzeko. Aurpegia bilduko dion ile 
beltzak, mototsean lotua, lepoa inguratuko dio. Neska oso gaztea emango du, kolore eta diseinu 
aldakorrez azala bustiko dion hologramaz eta galtza motz moreez jantzita egongo da. Mota 
hauetako hologramek maiz bolumena hartuko dute, jantziak irudikatzeko, neskarena estanpatu 
bizia besterik ez da izango. Haren aurpegiera ironikoak janzkeraren atrebentzia axolagabe bera 
islatuko du. 

 — Hara! Taldeko zaharrena ezagutu ondoren gazteena ezagutuko duzu, Brian jauna, hau 
Liaison da, gure matematikaria. Txoriburu txit azkarra. 

 Etorri berriak Maisu Martini mingaina aterako dio eta Brianek luzatuko dion eskua, hartu,  
ahora eraman, eta hatz-koskorretan musukatuko du. 

— Ezin dut sinetsi ere egin! Para-unibertsoz aldatu naiz eta gure taldeko erakartze maila 
goratze nabarmena jaso du. Nola iritsi da medioetako izar hau, gure konspiratzaile zulo koskor 
honetara? 

  Albak bien artekoa azalduko dio. 
 — Lasai egon “mamasita”, ez zaizkidala atzeratuak mutiletan egiteko gustatzen — esango 

dun Liaisonek, zahartzea geldotzeko tratamendua pasatutakoak deitzeko, nerabeek erabiliko duten 
gaitzizena baliatuz. — Bestela ez zenuke aukerarik izango! 

— Aukerarik ez dudala izango ez da baldintzazkoa, ziurra da, ahalbideen bide-gurutzea 
dagoeneko igaroa  delako. 

— Adimena! 
Alba eta Liaison, leia baztertu, eta honen zioa izango den Briani begira geratuko zaizkio. 
— Ezkutatzen ari zaiguna adimena dela uste duzue, exozibilizazioak! 
— Ez da soilik azkarra, axola duena ere badaki! — Liaisonek —  Eta ez zara zu! — zirikatuko 

du Alba. 
Brianek zer edo zer egin beharra sentituko du, beste bizitza inteligentea, bertan egon 

litekeela jakitea, eta ezin ezagutzeak, ezinegon sakona eragingo dio.  Lehenbailehen susmoa 
egiaztatzea nahiko luke, zeinek ala zertarako galderen gainetik salto egin, eta xixkatutako 
planetetara berehala bertaratu. 

— Lehenbailehen ebatzi beharko genuke hau guztia! 
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Albak bere ondora hurbilduko da eta garondoko ilearen artean hatzak sartuta mamiekin 
laztanduko dio, burua beregana itzul dezan. Brianen begi piztuetan bere hasierako amorruaren 
parekoa antzemango du. 

— Horretan ari gara. Pazientzia! Alba proposamena traidoreak azalarazteko beste saiakera 
bat da ere. 

— Alba proposamenarekin gerta daitekeena axolako zaiela uste duzue? 
— Bai, Brian jauna, Bidaiaren garapena irauli dezakeen edozer gauza axola zaie. Gure 

azterketen arabera traidoreek bere datu lapurreta egiteko erabiltzen dituzten prozedurak ezin dira  
Zabalkuntzako sistema informatikotik abiarazi. Lehen aipatu dugun linbo hori ezin da sistema 
beretik sortu. Kontutan izan Zabalkuntzako oinarrizko funtzionamendua mantentze-
automatismoek daramatela, hauek programazio eta prozesu bilbe trinkoa eratzen dutelarik. 
Gainontzeko gailuteria eta informatika sareak honen gain eraikitzen dira. Dena da aldakorra gune 
hori izan ezik. Datu biltzea, inguru baldintzak erregistratzeko sentsore sistema oro, teleskopioak, 
radarrak, antenak, denak daude oinarrizko funtzionamendu sistemaren baitan, biziraupenerako 
ezinbestekoak direlako. Soilik oinarrizko sistemarako nahitaezkoak izateari uzten diotenean 
liberatzen dira bildutako datuak. Beraz, teleskopioek bidalitako seinale gordina,  ezin da sistemaren 
barrutik eraldatu, ezta atzeratu, mantentze sistemak ebaluatu baino lehen. Hori egin ahal izateko, 
mantentze sistemaren paraleloan edo aurretik egon behar duzu, datu sarreraren lehentasunezko 
kontrola izan. Argi dagoenez, nagusitasun espazio hori ezin da eraiki, sisteman txertatuta dago, 
Zabalkuntzako jatorrizko  eraikuntzan ezarria da. 

— Agureak esan duena oso zentzuzkoa bada ere, nik ez dut guztiz baztertzen egileak haien 
zibilizazioa babestu nahi duten estralurtarrak izatea. — Liaisonek eskuak buruko atzealdera eraman, 
eta bi hats erakusleak luzatuko ditu, ilearen gainetik ager daitezen, burua aldetara kulunkatzen 
duen bitartean. 

Hala balitz! Ez lioke beste aukerak eragingo dion samina emango. Albak eskutik helduta 
izango du eta haren beroak lasaituko du apur bat, baina hasierako bidaiariek baztertu nahi izan 
zuten autoritarismoak gizarte librea beharko lukeenaren erabaki eta esperientzia esanguratsuenak 
baldintzatzen jarraitzeko, Zabalkuntzen sistema oinarrizkoenak kutsatu izanak erresumindu egingo 
du, politikari zaharrengandik horrelakoak espero izatekoak izan arren. Ulertuko ez duena, etsipenez 
beteko duena, bidaian egindako gizaldien ondoren, oraindik azpijokoan lagunduko duen jendea 
egotea izango da.  Elkartasunari dagokioenean gizakia inoiz aurrera egiteko gai izango al da? 
Hurkoa benetan pareko, gu bezain beste, balioetsi ahalko du noizbait? Bereganatu beharrekoak 
aspaldian ziren esanak. 

— Iruzur sistema automatikoa ez denetz ziur zaudete? Bidaiak bostehun urte daramatza, 
gutxienez hiru belaunaldi izango lirateke iruzurrean aritutakoak. 

— Zoritxarrez bai! Mina ematen du hala izatea, baina bai. Parte diren gizarteari bizkarra 
emanda, lekutan dagoen elitearen morrontza lanetan ari direnei, honek  zer eman diezaieke ezin 
dut atzeman, baina hala da. 

Garbi dagoena zera da: Zabalkuntzetako hasierako bidaiariek, ordezkatze-sistema politiko 
hierarkikoa herentzian jasotzeari, eta  unibertsoaren barrena eredu bezala hedatzeari, uko egitea 
adostu zutenean, sistema ordurako oso ahulduta zegoen eta nominalki Eguzki Sistema osoa 
hartzen bazuen, praktikan Lurraren inguruko barne planeta txikitan besterik ez zuen eragina, eta 
horren ordez, Zabalkuntzetarako Saturno inguruko sistema libertarioak aukeratu zituztenean,  
Lurreko eliteek, Bidaia nahi zituzten  ildoetatik desbideratuko zen beldurrez, aurkitu dugun kontrol 
ezkutua ezartzea erabaki zuten, eraikitzen ari ziren Zabalkuntzetan behar zuten azpiegitura 
teknikoa txertatu zuten, eta bidaiarien artean sator lana egingo zuten pertsonak erreklutatu 
zituzten. 
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Garai nahasiak ziren haiek, gainpopulazioak lapikoa leherraraziko zuela mehatxatzen zuen, 
eta Bidaiaren irtenbidea denei mesedegarria iruditu zitzaien, naiz batzuen eta besteen arrazoiak 
berdinak ez izan, zenbaitetan kontrajarriak ere. Eliteentzat, presiopean zeuzkaten abantailak, 
berdindu behar izatearen arriskutik libratzea izan zen lehentasuna.  Barne periferiako biztanleentzat, 
espazioa, literalki, izan zen beharra. Mingain gaiztoren batek esan zuenaren arabera, Zabalkuntzen 
ekipamendu maila eta edertasuna, hasiera batean eliteen iheserako diseinatuak izateari zor 
zitzaizkion, eta azkenean, jende arruntak gozatu ahal izan bazituen, eliteak, Bidaiaren aldeko 
interesa nagusitzen ikustean, giza soberakin aspergarri haiek  lekutara alde egin ezkero, gustura 
alde egin ere, pribilegioak antzinako jauregi maiteetan disfrutatzen jarraitu ahal izango zituztela 
ohartu zirelako izan zen. 

Desbideratzen ari naiz, Brian jauna, gure zaindari ezkutuei Albaren Proposamenaren emaitza 
zergatik axola zaien zuri azaltzea zen nire asmoa. Testuingurua ezagututa atzemango zenion. 
Lurrako eliteentzat Bidaia jendea urruntzeko bidea izan zen, eta ondoz-ondoko Bidai-uhinen 
irteerekin, arrakasta izan dutela esan dezakegu. Eguzki Sistemako biztanle dentsitatea apalduz joan 
da, biztanleen  ezinegonak sistemako gunetik urrun dauden helburuetara desbideratu dira, eta 
eliteek, boterea   galdu badute, aldi berean kontentagaitzen arreta galdu dute ere. Pozik izango 
dira beraien jostailuekin bake sainduan dibertitzen. Dagoeneko, ez dut uste planeta txikietatik 
aparte, denbora zertan pasatzen duten inori axolako zaionik, gure bizileku honetako sator alu 
hauei izan ezik! Barka hitzen gordina, baina tontolapiko hauek, nagusiek ahantziak direla, jokatuko 
nuke, jaso zituzten irizpideak jarraitzea besterik ez dute buruan, eta Bidaia atzera egitea nahi 
izango duten azkenengo gauza izango da. 

— Bidaia atzera egitearen proposamena amarrua besterik ez da!? 
— Ez! Bidaia atzera egitearen eskaera, etenaldi zientifiko honen inguru baldintzetan 

oinarritutako progresio fraktalen ereduen azterketatik eratorriko erabakia da.  — Liaisonek prozesu 
matematikoa argitzeko azalpen gehiago ematen jarraituko du. Bere ahoskera lasaia izango da, 
azalpenak eman bitartean galduko es duen irribarre aseak espero izango ez den naretasuna 
emango dio aurpegiari. Eskuekin zenbait ikur matematiko marraztuko ditu airean, adagioa 
zuzentzen ariko litzatekeen orkestra zuzendaria bailitzan. Aldaketaz harrituta begiratuko dio 
Brianek, matematikan etxean da, gizartean babestu beharra dauka. 

— Neskak landutako ereduak fidagarriak dira. Bidaiaren aurretik Tesiak egindako 
aurreikuspenen inguru baldintzekin elikatu ditu, eta haiek lortutako emaitzen oso parekoak atera 
ditu. 

—  Satorrek hanka erakuts zezaten Alba proposamena onartua izan beharko litzateke. 
Aukerarik baduzula uste al duzue?   

Albak eta Maisu Martinek elkarri begiratuko diote, erantzuna nork eman negoziatuz, baina 
Liaison izango da erantzungo duena. 

— Beharrezkoa litzateke. Bidaia arrakasta izatea nahi bada, Unibertsoaren zabaltzea 
geldiezina bihurtu aurretik, adimenak osorik har dezan  lortu nahi bada, gure hedatze abiadurak 
atari baten gainetik egon behar du, eta honetarako  orain egin behar duguna atzera egitea da. 

Hau nire ereduek aurreikusten dutenari jaramon egiten badiogu, noski! Eta ziur naiz Tesienak 
bezain onak direla, baina ezagutza oso mugatu batetik, itzela den errealitate batera egin nahi den 
estrapolazioa da, harrokeria-koefiziente tamainakoa eskatzen duen ausarkeria. Eta nik, 
matematikaren ubikuotasun eratzailea defendatu beharko nukeen arren, matematiko itxuroso bati 
zegokiokeen lez,  matematika zer den oso ondo dakit, eta ziur izan zaitez, aitatxo, mundua ez da 
matematika soila. 
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Zenbat urte izango ditu neskatoak? Ez da soilik Briani eszeptizismoa begiradan antzemango 
diola, haren itxurako axolagabetasunaz behin erantzia, hitzek iragaziko duten heldutasuna 
harrigarria izango da ere. Brian errukituko da, heldutasun goiztiar hori ez baita zorionean erdiesten. 

—  Horretaz ez nauzu konbentzitu behar. Bidaiaren helburua baino, aurkikuntza axola zait niri. 
— Orduan, Alba proposamenaren aurka egongo zara! — Liaison irribarre maltzurraz rol 

probokatzailera itzuliko da, bere konplizitatea bilatuz begi-keinua egingo dio. 
— Egia esateko, iruzurra ezagutzeak eragin didan haserrea izan da  esploratzaile zaletasuna 

ikustarazi didana. Hori baino lehen, Alba proposamena oso gustukoa nuen. — Liaisoni  begi-keinua 
itzuliko dio, jolasa jarraitzen, besteengan sumatuko duen harenganako txera merezi duela ulertzen 
hasita. 

— Zibilizazio berrien aurkikuntza interesatzen bazaizu, kultura eta zientzia biziberritzeko 
eskainiko lituzkeen aukerengatik da. Gogoaren esplorazioa duzu gustuko, bestea bitartekoa da. 

Dena dela, orain aurkikuntza gure bizkarrean dago. Lurrako eliteek bere biziera lasaigarria 
eraldatu dezakeen edozein gertakariri dioten beldurraren azpitik, eta aukerak saihesteko  
prestatutako edozein jukutriaren gainetik, zibilizazio berri horien ezagutza egin behar da. Soilik 
honengatik, Albaren proposamena aurretik ezagutuko ez bazenu ere, orain bere alde egingo 
zenuke xixkatutako planeta horietatik gertuago egotearren. 

Albak arrazoia izango du, Liaisoni begiratu eta sorbaldeei eragingo die. — Benetan 
pentsatzen dudana igarriko dit beti. 

— Pena ematen duzu! Atzeratua, azpiratua, zirtziletarako ere ezdeus! Lastima, itxura ona 
ematen zenuen pantailan. 

 
 
 
 
Jada zazpi izango dira bilduak. Hitzorduaren aurretik iritsitako Maisu Martin eta Liaisoni,  

puntual iritsitako Garikoitz eta Naiara artikulugileak eta Telmo fisikaria, gehituko zaizkio. 
Alba, tatamiko ondulazioetan eratutako ustekabeko zirkulutik zertxobait aldendua, Brian 

izango du laketasunaren gune. Liluratuta jarraituko du haren mugimenduen bilakaera besteekin 
solasean ari den bitartean, aurpegieraren ñabardurak, irribarrearen aldaerak, begien gardentasun 
zintzoa. Txotxolotuta dagoenez ohartuko da, baina sentituko duen betetasun alaiak 
arrazoimenaren edozein objekzioa alferrikakoa bihurtuko du. 

Brian egoteak eragindako harridurari beharreko azalpenak eman ondoren, solasa haren gain 
zentratua izango da. Lantaldekoek jada elkar nahiko ondo ezagutuko dute eta etorri berriarekiko  
jakin-mina izango dute. Teoria arkitektonikoari buruz arituko dira, eta horren harira, solasa 
ezagutza zientifikoa lantze moduetara bideratuko da. 

Brianengan artegatasun zantzuak nabarmentzen hasiko da. Arreta gune izatea deserosoa 
zaiola ezingo du izan, jada hizketaldia gai intelektual ez pertsonalen gain ariko delako, baina hala 
ere, haren jarreran sumatuko den urduritasun puntuaren gain, elkarrizketan parte aritzeari ihes 
egiten ari zaiola emango du, gero eta gutxiagotan sartzen, eta azkenengoetan galdera zuzenak 
erantzuteko soilik, labur eta kamuts. 

Amets-irudia hondatuko dio interferentzia hark! 
Altxatu eta sukalderantz joango da mokaduak ekartzeko aitzakiaz. Briani laguntzeko eskatuko 

dio. Besteen bistatik kanpo egotean, haren galdutako lilura haren ezpainetan berreskuratzera 
ekingo dio, presarik gabe, ezpainetako ukituan gorputz osoa biltzen eta kutsatzen dela sentitzen. 

— Zer duzu? 
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— Bileraren aurrera egin dezan oztopatzen ari naizen sentsazioa daukat. Ni egonda, jendeak 
ez duela bileran aztertu beharrekoekin hasi nahi iruditzen zait. Logikoa da, azken finean, adeitasun 
osoz tratatzen  ari zaizkit, baina mesfidantza izan nazaten normalena da.    

— Tamainako arazoa zela ohartarazi gabe, guzti honetan sartu zaitudalako ez da izango? 
— Ez! Alderantziz, nahiago dut eragiten gaituena ezagutzea. Bilera honetan egon nadin 

zergatik behartu nauzun ulertzen dut orain, zugatik baino, nigatik egin duzu, ezjakin jarrai ez nadin. 
Nigan jarri duzun konfiantza itzela da, informazio  larri hau, ni naizen ezezagunari azaltzea 
arriskutsua zen oso, eta hala ausartu zara. Hitzezko edozein maitasun aitortza baino 
esanguratsuagoa da. 

— Ez naiz hain eskuzabala. Nahiko nuke! Honen partaidea egin bazaitut, uneoro nire ondoan 
nahi zaitudalako izan da. Berekoikeria hutsa eta maiteminak eragindako inozokeria! Hala ere pozik 
nago, ez dut arriskurik ikusten, itsu nago, baina ez nuke hau arrazionaltasunaren ikuspen 
argitsuenagatik aldatuko. 

Brianek emango dion musua adierazpenaren korolario egokiena izango da. Haren besoetan 
bildua ziurtasun mugagabean sentituko du, ez da konfiantza, habia da. 

— Ez kezkatu, besteak ez dira zu egoteagatik uzkur, nitaz fidatzen dira. Luzatzen badira 
aztertzeko gauza handirik ez dugulako da. Foroko eztabaida hasi aurretik astebururo biltzea 
erabaki genuen eta horregatik gaude hemen. Baina Foroan ezer interesgarririk ez da oraindik 
gertatu. Uste genuen Tesia zuzenean ariko zela proposamenaren aurka eta haien argudio 
zientifiko-teknikoei  erantzuteko era aztertzeko zen bilera hau. Beraz lasai egon eta  aprobetxatu 
jendea ezagutzeko, gurera biltzeko eta egon daitezkeen mesfidantzak uxatzeko ez dago bide 
hoberik. Gure ahaleginean lagundu nahi bagaituzu bederen. 

Brianek ez du berehala erantzungo. Zerbait haztatzen ariko da. 
— Nahi dut. Fromistarekin hitz egin nuen zerbait nuen buruan, baina adostu genuena ez dit 

hau eragozten. Dena dela, taldearen partaide izango banaiz nire egoera ezagun dezazuen komeni 
dela uste dut, ez daitezela noizbait gaizki-ulertuak egon. 

— Goaz salara beraz, eta zure partaidetza aditzera eman dezagun. 
Bi plater luzatuko dizkio eraman ditzan eta salara bidaliko du musu batez. Beste erretilua  

hartuta atzetik jarraituko dio. Erretilu eta platerak zirkulu osatu gabeko gunean utzi eta inguruko 
hutsuneak beteko dituzte. Edariak banatuko dira eta pixkanaka plateretako mokaduak urritzen 
joango dira. Jan bitarteko patxada egokia dela irudituko zaio Albari, eta Brian begiradaz ohartu 
ondoren, hitz egingo du. 

— Lagunok! Brianek gurekin aritzeko borondatea adierazi dit, baina ez daki merezi duen. 
Bere bizitzako zer edo zer lotsagarri aitortu nahi digu kontutan eduki dezagun. 

— Ez da lotsagarria, berez ez da ezer txarra, berezia bai ordea. Lehen Fromista eta biok 
landutako teoriari buruz hitz egin dugu, kasualitatea izan dela zuen proposamena eta gurea 
ekitaldi berean aurkeztu izana. Geroztik zuek salatutako zientziaren geldialdia ukatzeko erabilia 
izan da, eta justu da erabiltze aukera horrek egoera berezian jarri gaituena. 

Baina nire azalpenarekin aurrera  egin aurretik, zuen proposamenaren gain Tesiak duen 
iritziari buruz zer dakizue galdetu behar dizuet. Ulertu dudanez haren aurkakotasuna espero 
zenuten. 
— Dudarik ez, espero genuen, eta hala dela badakigu, naiz oraindik aurpegia ez eman. — Maisu 
Martinek geldiune bat egingo du. — Zu lasaitzeko bi gauza esango dizkizut, badakigu Foroko 
eztabaidan aritu zen lehena tesiaren ahotsa zela, beraz Alba proposamenaren aurka zuen teoria 
erabiltzea, Tesiak babestutako ideia dela badakigu ere. Barkatu baina adierazpenik gabe utzi 
zaitudala uste dut. 
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— Ez guztiz. Hori dena dakizuenez, esateko geratzen zaidanarekin ez diot inoren konfiantzari 
huts egingo. Tesiak gure teoria zuen proposamenaren aurka erabili du, eta guk bagenekien egingo 
zuela. Eztabaida hasi aurretik bilera bat izan genuen eta hala adierazi ziguten. Fromistaren aita 
Tesiako partaide da, eta horregatik gonbidatu gintuzten, gizalegez edo, zeren teoria plazaratu 
ondoren herri-jabekoa zenez, nahi zutena egin zezaketen, ez genuen zer esaterik. Fromistari, Tesiak 
gure teoria erabiltzea, bere hedapenerako onuragarria izango zela iruditu zitzaion, niri aldiz ez 
zitzaidan ideia gustatzen, Alba proposamena interesatzen zitzaidalako. Fromistak Tesiakin 
elkarlanean aritu nahi izan zuen, eta nik onartu nion, ni nahi nuena defendatzeko libre banintzen 
ere. Bakoitzak bere bidea egingo zuela erabaki genuen, baina gure buruak nabarmendu gabe 
egingo genuela adostu genuen ere, gure teoriaren aplikazioa oztopa lezakeen ezer ez genuelako 
egin nahi. Geroztik Fromista tesiarekin lan egiten aritu da, nik Foroan pasa dut astea. Beraz, gure 
teoriaren egileetako bat Tesiari laguntzen ari zaio eta bestea hemen da zuekin lan egiteko gertu. Ez 
dakit nola ikusten duzuen, baina jakin behar zenutela uste dut. 

Bukatzeko beste gauza bat: Bidaiaren helburuen lorpenak ez nau gehiegi kezkatzen. Alba 
proposamena gizartea inarrosteko balio dezakeelako interesatzen zait, ez  Bidaiaren azken 
arrakastarako izan dezakeen  garrantziagatik. 

— Berpizkundea eta betiereko bizitza jokoan izan arren? 
Telmoren oharpenak Brianengan izango duen eraginari begira, Alba haren hasierako 

harriduraz ohartuko da, galdetutakoa lekuz kanpokoa, harira ez letorkeen xelebrekeria bailitzan. 
Hala ere, berehala zabalduko zaio begitartea. 

— Omega puntuaren teoriaz ari zara! Ez al zegoen aspaldian baztertua? 
— Beno... Zientzialarien artean ez da inoiz argi onartua izan, baina ez da guztiz arbuiatu ere 

egin. Frank J. Tipler sortzaileak 1994 urtean teoria argitaratu zuenetik beti egon da eztabaida 
zientifikoaren gibelaldean. Bidaia abiatzeko proposamenak jaso zuen onarpen zabala  esplikatzeko 
balio dezakeela uste dut. 

— Teoria bete zedin Tipler berak baldintza beharrezkotzat  definitu zituenak ez zirela guztiak 
betetzen jakina izan arren? 

— Bai,  “aurreikuspen frogagarri” deitu zituen sei baldintzetatik, bat ez dela betetzen 
berehala frogatu zen, XXI mendeko lehenengo hamarkadan. Higgsen bosoiaren masa neurketa ez 
zen berak espero zuena izan. Gainontzeko aurreikuspenetan aurreratu zituen parametro eta 
ezaugarriak, errealitatearekin erkatu ahal izan direnean,  egokiak zirela ikusi da, Unibertsoaren 
dentsitatea izan ezik, egundaino ziurtasun osoz neurtzerik izan ez delako. 

Bat ez etortze honek zein garrantzia izan dezake? Omega Puntuko Teorian Adimenaren 
garapenari ematen zaion paperaren garrantzia kontutan izan behar da. Teoria ez da unibertsoak 
jarraitu behar duen eboluzio itsu baten deskripzioa, Gizadiari egiten zaion lan proposamena da, 
Jaungoikoa sortzeko, edo hobe, produzitzeko lana abiarazteko egiten zaion deia da, arrakasta 
posible delako, zientifikoki egingarria delako. — Albak onartuko du “produzitu” “sortu” baino 
egokiagoa dela, antzinako historian Gizakiak Jaungoikoa askotan sortu egin izango duelako, 
alferrik beti ere, baina produzitu behin egin ahal izango duelako soilik; behin bakarrik, edo inoiz ez. 
— Adimenari aurrerapen zientifiko eta tekniko itzela eskatzen zaio. Unibertso osora zabaldu behar 
du, eta ondoren, Bizitza omega punturaino iraun dadin, unibertsoa bera eraldatu beharko du. Maila 
horretara iritsita, zergatik ez du “aurreikuspen frogagarria” ez betetzearen ondorioak zuzendu 
ahalko? 

Posibilitatea badago eta ahaleginak merezi duela uste dut. Arrakasta badugu lorpena itzela 
izango da, porrota izan ezkero, ez dugu ezer galduko, Descartesek egindako hausnarketa berritzea 
da zuhurrena. Lortzen badugu Jaungoikoak, edo  Adimen Gorenak, edo Omega Puntuko Jaunak, 
nahi duzun eran izendatu dezakezun horrek, eskertuko digu eta bere betierekotasun oparotik, 
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orojakintzaren   eskariaz, guztiahaltasunaren boterea erabiliz berpiztuko gaitu eta betiereko bizitza 
emango digu. 

Azken esaeraren ironia puntua ez zaio oharkabean pasatuko Albari. Fedegabezia, aroaren 
zorioneko ezaugarria.  Descartesen ezin liluratze bera zientzialariengan, teknikoengan, 
ekintzaileengan, ezein herritar asperturengan. Eta hala ere, azpitik, sen biologiko oinarrizkoenetatik 
azaleratutako biziraute beharraren harra, gogoaren hazkan: ahal balitz? Big-Crunchen aurreko 
azken une eternoan, Unibertsoko historia-lerro guztien bilgune izango den Omega Puntuan, Bizitza 
eta Adimena ondo kokaturik uztea lortuko bagenu, lerro guztiek lekarketen espazio-denbora 
osoko informazioa, bereganatzeko eta erabiltzeko paradan jartzea lortuko bagenu... Lotsa 
intelektualak isildutako itxaropen aitorrezina. Telmok argiki adierazteko ez du erreparorik izango, 
mugiarazten gaituenak mira diezaiogun eskubidea dauka, berak esana. 

— Gu berpiztuko gaitu, ala gure antzezpen patetikoa bizi-araziko du? Nola egingo du ni 
honen eta etorkizuneko ihakin horren arteko lotura? Ni naizenaren arrastoa osorik omega puntura 
iritsiko denik ez dut uste. Berpizten banaiz, ego  aski higatua aurkituko dudan susmoa daukat. 

Brianen ateraldiak guztien irria eragingo du. 
— Denbora, gainontzeko dimentsioak bezala, simetrikoa da, etorkizuna eta iragana elkar 

erlazioan daude, eraginak bi zentzutan eman daitezke. Zu ez bazara osorik iristen, Azken Adimenak 
zure hondarrak errekuperatu ahal izango ditu. 
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  28 KAPITULUA 
 
 
 
Burua laga 
korritzeari utzi 
haizea aurpegian baino 
zure begien laztana 
 
Zure begien lainoa 
ene arimaren labarra 
 
Zure begien sakona 
ene gogoaren oihana 
 
Zure begien dirdaia 
ene adimenaren izarra 
 
Zure begien lerrada 
ene soinaren aparra 
 
Bihotza laga 
irrikatzeari utzi 
bertigoaren deia baino 
zure begien lasaia. 
 
Alba airerik gabe geratuko da.  Brianen aurpegia zentimetro eskasetara izango du, aiduru. Zer 

izango da barruraino iritsi zaiona, poema, ala Brianek ia abestu dion era, bi begi maite argien so 
gardena bere ninitan, hauetan aurkitutako egia eternala bailitzan? Ikara, kilima, ukitu  nahasia 
izango da gorputzaren zehar hedatuko zaiona, eta poema, begietatik atera baino, barneratua dela 
ulertuko du, bertsoek kateatutako sentsazio guztiekin batera. 

Brian erakarriko du eta haren bihotzaren taupadez berreskuratuko ditu bereak.  Masaila 
masailen kontra fereka leunetan luzatuko dira, betileen kilima xumeak, pot txikiak, urruma gozoak 
elkartrukatuz. 

— Poema ederra da. 
— Juliarena da. 
— Fromistaren emaztearena? 
— Bai. Ezagutuko zenuela uste nuen. 
— Ez, ez dut bere poesia ezagutzen. 
Brianek ukondoan bermatuz, gorputza jasoko du eta goratik begiratuko dio harridura 

sinesgaitzez. Grazia egingo dio aurpegiaren serioak. —  Ez da krimena!— Esango dio barreari ezin 
eutsiz. 

— Ez barre egin! Tamalgarria da! Izan dituzun atsekabe guztien artean larriena! 
Albak ez du hori uste izango, Brianen kilimak bilatuko ditu, honen ardura planta hautsi 

nahian. Haren saihetsetan aurkituko ditu eta posizioa irauli arte ez du etsiko. Ezin eutsiz, Brian 
bizkarrez ohean geratuko da, eta bera gainean nagusi. Sadiko aurpegia  jarriz segitzeko imintzioak 
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egingo ditu, Brian, hatzen ikaraz, jarrera ezinezkotan kiribilduko da. Albak ez du jarraituko ordea, 
Brianen ondoan eseriko da eta  ilea laztanduko dio, hark hatsa berreskuratu bitartean. 

— Ez duzu ezer ezagutzen? Tribalhats sailekoa ezta ere? 
— Ez, lehen garaietako abestiren bat soilik. Julia ezagutzen dut noski, ikasleen mugimenduen 

kariaz ezaguna egin zenetik, baina ez dut bere lana jarraitu. 
— Gustatuko litzaizuke, Tribalhats saioa bereziki, tribuan bizitutako nerabeko urteak islatzen 

dituenean, hura benetako bizitza dela, benetako bizitza posible bakarra dela, sentiarazten dizu. 
— Bai,  hori zen bere goiburua, “Julia, Tribalhats, tribuaren olerkaria”, horrela aurkezten zuten. 

Fama eman zioten abestien letrak gustatzen zitzaizkidan, baina bere poesia tribuaren ingurukoa 
izateak ez ninduen erakartzen. 

— Zergatik? 
— Ez dakit, Tribuarena ez zitzaidan interesatzen, banituen gauza hobeak egiteko. 
Brianek berriro harridura aurpegieraz begiratuko dio. Azalpen logikoa aurkitu arte ez du 

etsiko. Egongo al da? Albak ez daki zein den bere interes faltaren zioa. Briani azalpenak eman ahal 
izateko ariko da horri buruz hausnartzen,  ez du hautu baten orimenik izango, izatekotan 
inkontzientea izango  litzateke, ez du interesik sentitu eta kito. 

Hala ere Juliaren lanetik ezagututakoa gustokoa izanez, logikoena gehiago ezagutu nahi 
izatea litzateke, baina ez du inoiz pausu hori eman izango, eta arrazoia tribua izango da. Zergatik? 
Egiatan tribuari buruz ez du ezer jakingo, aitari aditutako aipamen solte batzuk besterik ez, beraz a 
priori baztertzeko arrazoirik ez du izango. 

Bilatzen ari denaz ohartuko da. 
— Nire aitaren eragina dela uste dut. Ez zuen tribua gustuko. Hari buruz mintzatzen entzun 

nion gutxietan, bertako ohiturak eta portaerak gaitzesteko izan zen. Zer zioen ez dut gogoratzen, 
tribuarekin arazoren bat izan zuela uste dut. Umea nintzen, eta ziur aski ez nuen izan zena 
ulertzerik izan, azaldu bazidan behintzat, baina tonua eta ezespena heldu zitzaizkidala bistan da. 

Gurasoei asko hartzen diegu, oharkabean haien imintzioak, mugitzeko erak eta esamoldeak 
errepikatzen ditugu, eta jarrerak ere, gure lehen eredua dira, eta haiei aditutakoak, gure haur 
garunentzat errealitate zatiak dira, ingurutik jasotako gainontzeko estimuluak bezain benetakoak.  
Haiei buruz hausnartzea badaukagunean ezbaian jar ditzakegu, baina honetarako beharrezkoa da 
baldintzatzen gaituztela ohartzea. 

 Azalpenak Brianen zentzu beharra aseko  bide du, haren aurpegiera lasaitasun alaira 
mudatuko baita. 

— Zioa ezagututa, zure gaitzak sendabidea daukala argitu behar dizut. Juliaren poesiaren 
dosi egokiak hartu eta  zenion erreparoa desagertuko da. — Brianek besoez helduko dio eta bere 
ondoan etzanaraziko du —  gogoari aukera hori ukatzea bekatua litzateke. 

 
 
 
  
Bainua hartzea deliberaturik animatuko da Alba ohea uztera, goiza azkenetan izango dela. 

Brianek bainuan ikustean berarekin sartu nahi izango du, baina ez dio utziko. Lasaitasun aldi hori 
beretzat nahiko du, asteburuan guztiz baztertutako intimitatea berreskuratu eta bere gogoari 
entzuteko denbora izan,  lekarkiokeenerako adimena ireki,  sentipen gozo nagiak zein bizitutako 
une ederrenen, ber-gozatzearen lilura izan. 

Erdi lokartuta geratuko da, uraren beroa azalean azken sentsazioa. 
Berreskuratuko duen lehenengo pentsamendua, bi begiri buruzko abestia kantatzen duen 

buhamearen irudia izango da. Buhamea bera izango da, Brian izango da, bizkarra ematen dion 
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ederra beharko duen gizona izango da. Albaren oihuei jaramon egin gabe aldenduko da. Brian izan 
dadin nahi izango du, baina nor den ez du jakingo. Bi begiei buruzko abestia atzean utzita 
urruntzen ariko da. Albaren inguruan jendea biltzen hasiko da, gero eta ahulago entzungo den 
airea abesteari ekinez, gal ez dadin, indartu dadin, ozen eta boteretsu aditu dadin. Buhamea 
espazioa beteko duen himnoari jaramon egin gabe, itsasoan barneratuko da desagertu arte. 

Alba esnatuko da, begi sakon eta lasaiei buruzko abesti ederraren oihartzun borobila, 
sagaitzen ariko den kordeak alderatua, galtzen duela. Nola zen? Brianek errezitatuta eragin dion 
zirrara berreskuratzerik egongo al da? Bere aurreko beirazko horma aktibatuko du, eta ahots 
aginduz  bertsoak berreskuratzen saiatuko da, “haizea aurpegian baino / zure begien laztana”. Bi 
lehenengo saiakeretan  ahotsa hautsiko zaio, makinak ez dion ulertuko, hirugarrenean olerki osoa 
agertuko da beiran. Ederra da, Brianen ahotsean gogoratzean hunkituko da oraindik. 

Olerki gehiago pantailaratuko ditu, eta ezagutza berria zabalduko zaio begien aurrean. 
Maitasunak bere bihotzean utzitako arrastoa hitzetan itzulia aurkituko du. Munduaren errealitate 
ageriko eta zentzugabeari eutsiko dion gogo-pertzepzioaren eraikuntza sekulakoa atzematen 
hasiko da. Bertsoek hitzez-hitz helaraziko diote, iradokizunez baino, oharpen argigarriz. 

Brianen kezka ulertuko du. Hari bidaiariei egiten ariko zaien jukutria azaldu nahi izan dion era 
berean, egiaren jabe izatea mereziko duelako, Brianek bere poesia kutuna eskainiko dio,  
aberasgarria izango zaiolakoan, bere gozamen mina berarekin partekatu nahiko duelako. 

Emozioak hartuko du berriro. Pozik sentituko da bion artean elkartasun beharra indartzen ari 
dela ohartzean, ez etorkizuna oparoa izan litekeelako, orainaldia gogo zabaltze argitsua izaten ari 
delako baizik. Brian bere espirituaren bikoizketa izango da, mundu osoa  bete dezakeen 
osotasunaren erdia, bere itzaleko hemisferioa, argira ekarria. Elkarrekin izango dutena, ahalmenak 
biderkatuko dizkien berezko aliantza izango da, desinteresatua eta aurreiritzirik gabea, bestearen 
hazkuntzan norberaren osatzea aurkituko duena, emankor eta emana, ahaltsu eta eskuzabala. 

Bertsoen  eraginaren pean egongo da, bihotz eta gorputzaren ziurtasun eta zorion 
erabatekoa gogoa adimenari azaldu nahian, Juliaren antzera, edertasun irrazionalaren 
egiazkotasuna adimenarentzat ulergarria egin nahian. 

Begiak itxiko ditu eta bere baitan bilduko da, Brian bere gogora ekarriz, eragiten dizkion 
sentsazioen  kontenplazioan luzatuko da, betetasun eta irrikaz txirikordatutako espiralean adimena 
zorabia dadin utziz, espazio eta denbora iraungiak. 

 
  

 
 
— Arratsaldeon. 
Brian aurretik sartuko da zen etxe atzeko espazio irekian, eraikina inguratu ondoren. Albak ez 

du etxea ezagutuko eta bolumenen eta inguruko landarediaren arteko erlaziok deskubritzen  
atzeratuko da. Brianek, konfiantzaz, ez du ezta ateko txirrina jo egingo, non egon litezke jakinez,  
errekako zelaia zeharkatu ondoren, eskuinera egingo du etxea inguratzeko. 

Sukaldeko leihoaren aurretik pasatzean, etxeko robotak bisitaria ikusteko burua aterako du, 
baina Brianen diosala keinuari erantzun ondoren barrura itzuliko da, ohiko bisitariak ez baitute 
jarduera espezifikorik beharko.   

Etxe atzeko zelaian etzaulkitan egongo direnak, irakurketa utziko dute etorri berriaren 
agertzea ohartzean. 

— Ongietorri Brian. Zein da eman behar zenigun ustekabea? 
Albaren egotea ohartzen lehena Fromista izango da. Begiratuko dio, eta ondo ikusi ez 

duelakoan, eguzki-betaurrekoak erantzi eta berriro begiratuko dio, harridura beteko aurpegi aho 
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zabala geratuko zaiola. Brian barrez hastea eragingo du, Albak ezin izango du irribarrea ezkutatu. 
Juliak, ulertu ezinik, Brianen gorputza saihesteko burua luzatuko du, Alba harriduraz ikusiko du, 
baina berehala hari-mutur guztiak lotzen ari dela nabarituko zaio. 

— Alba ezagutzen duzuela uste dut. 
Fromista eta Julia jaiki egingo dira, Alba Brianen ondora hurbilduko da eta Fromistak 

luzatuko dizkion eskuak hartuta, masailetan musukatuko du. Albak ondoren, Juliari eskuak 
eskainiko dizkio, eta honek bereen artean bildu, eta ezpainetara eramango ditu, bere gertutasuna 
adierazteko. Ezkerronez, Albak burua hurbildu, eta ohiturari jarraituz, musuari batuko zaio, bere 
eskuak hartuko dituen Juliaren eskuetan ezpainak pausatuz. Musua iraungo duen segundoak 
elkarri begira egongo dira, eta banantzean irribarre konplizea edukiko dute biek. 

Fromistak harrituta jarraituko du, Briani begiratuko dio azalpen baten  zain. Honek ordea ez 
dio jaramonik egingo, bi emakumeen gain izango ditu begiak iltzaturik. 

— Ze edertasuna! —  Brian bere ahotsa entzuteaz harrituko da, gorrituko apur bat. — ez 
nuen hori esan nahi. — Esango du totelka. — trabes  atera zait...— Emakumeen begiradek 
isilaraziko dute. 

Fromistak sorbalda bultza egingo dio. 
— Utzi lerdea botatzeari! Zentzua berreskura ezazu eta zor diguzun azalpena aletzean has 

zaitez. 
— Zertarako! So egiezu! 
Fromista arriskatuko da, bi begi pare bizkien edertasun lotsagabeari aurre egingo dio,   

bedeinkazioa ala madarikazioa ote den jakiterik izango ez den liluraz hartua izateko. Ez, ezin  hotz 
egon.    

— Nola etorri zarete biak batera? 
Brianek begiak zerura jasoko ditu eta sorbaldari eragingo dio, Fromistaren egoskorkeriak 

garaitua antza. Bi emakumeek barre egingo dute, honen hitzezko ezaxolatasuna aurreko begiradak 
ezereztatua egongo delako. 

— Maitasuna da laztana. 
— Eta zuk nola dakizu? 
— Albak esan dit. — Erantzungo dio Juliak. Fromistaren sinesgaiztasun aurpegia ikusita 

jarraituko du. — Elkar agurtu dugunean, galdetu diot eta berak baieztatu dit. Hitz-egitea ez da 
batzuetan beharrezkoa, elkar ulertu diogu nik orain ulertu dizudan bezain ondo. 

Albak irribarre egingo du. — Egia da. Esan duen guztia. 
Fromistak ere begiradak irakurtzen jakingo du, eta Brianek eta Albak elkar trukatuko dutena 

ezin esanguratsuagoa izango da; maiteminduta daude, hasiberrien euforiaz. Brianek aurpegiak 
adieraziko duen poztasuna kutsatuko dio, azkenik hark ere maitatzea zer den  jakingo du, 
aspaldian opa izan dio hori bizitzea. Hala ere, Alba izatea maitea, eta honek ere Brian maitatzeak, 
kezka eragingo dio. Nola uztartuko da hura, dagoeneko arras nahasia izango den koadroan? 
Sentipen gazi-gozoa geratuko zaio, Brianengatik poztuko da, baina Foroko eztabaida 
garrantzitsuan, erlazioak izan lezakeen eraginak kezkatuko du. Ideia kontrajarriak gorpuzuko 
dituztenak, bat-batean, maitasun erlazio baten bilduak  agertzea, zelan eroriko litzateke dagoeneko 
arras desorientatuta egongo den jendearen artean?   

— Hau erotzekoa da! Orain hilabete eskas kezkatzen gintuena teoriaren aurkezpenerako 
idazkia bukatzea zela pentsatzea! Egun hainbeste dira aldagaiak! Kontrolatzen ez dugun 
zurrunbiloan sartuta gaude eta ez dakit zergatik, baina gauzak zailtzeko joera dugula ematen du. 

— Maitasuna ez da aukeratzen. — Erantzungo dio Juliak. 
— Ez, ez da! Ziur Brian laño-laño erori dela. Zorionak eta ongietorria klubera. 
— Ironiaz ari al zara? 
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— Ez! Pozten naiz, baina kezkatzen ere. Gertaeren bilakaeraren gunean egotea egokitu zaigu 
eta ez dirudi jabetu garenik. Ezin dugu edozer gauza egin, horrek izango duen transzendentzia 
kontutan eduki gabe. Gure jarrera pertsonalak, ezinbestean, gizarte-ekimenen eszenarioaren erdira 
plazaratzen dira. Gertaeren bilakaera posibleetan izan dezaketen eraginen gain erantzukizuna 
daukagu. Jokoan dagoena ez da hutsala, aukeratze prozesuan gure erabaki pertsonalek eragin 
nahasgarria izan ez zezaten arduratu beharko ginateke. 

Albak eskua jasoko du, hitz egiteko txanda eskatzeko. Automatikoki egingo du, eztabaida 
egituratuan balego bezala, Fromistak esandakoan, zentzuzkoa iruditu arren, egokia izango ez den 
zer edo zer sumatuko duelako. Keinu formalak besteak harrituko ditu eta Brianen irribarrea eragin, 
Albari, protokoloa eta forma onak, ideien mailako sakonera-kargen leungarri aterako zaizkiolako, 
kalte-kontrola. 

— Une historiko honetan ekintzaren gunean bizitzea egokitu zaigu bai, baina ez dut uste 
horrek jarrera pertsonal bereziren bat izatera behartzen gaituenik. Eta ez plano soziala, 
profesionala eta pertsonala bereizita egon behar izatearen antzinako  uste ustela berreskuratu nahi  
dudalako, ez. Gure izaera bat da, ataletan bana ezina, hunkitzen gaituen guztiak egiten dugun 
guztian eragiten digu. — Alba pentsamenduak ordenatzen saiatzen ariko da, Fromistak ateratako  
gaiari lotutako ziurtasunak aletzen, okerra litekeena identifikatu nahian. Bere inkontzienteak 
erantzuna izango du, baina jakintza hori transmititu ahal izateko, hitzetara itzuli beharko du, eta 
horretarako kontzientean beharko du.  — Ez, esan duzunaren arazoa erantzukizunean dago, 
erantzukizunaren bikoizketan. Bizitza planoak bereiztea okerra den era berean, erantzukizun mailak 
bereiztea okerra da ere. Ez dago erantzukizun pertsonala eta erantzukizun historikoa deitu 
dezakeguna bereizterik.  Bidaiaren aurrekarietan, gure sistema soziala ekarri zuen Hautatze 
Saturniarra, bereizketa hori gainditzeko egin zen ere. Erregimen politiko zaharretan, gizabanakoak 
interes kolektiboaren izenean sakrifikatzea ohikoa zen, naiz askotan, interes kolektibo horiek 
finkatzen zituen agintaritzak, sozialetik ezer ez zuten interesak babesten zituen. Akrazia 
Saturniarrak  interes kolektiboak finka zitzakeen gainjarritako organo oro ezabatu zuen. Dagoeneko 
ez dago erabakimenaren gune pribilegiaturik, guztien borondatea baliokidea da, beraz ez dago 
inoren erantzukizun historiko berezirik, ez behintzat bizitza pertsonala baldintzatzea justifikatuko 
lukeenik. Erantzukizun bakarra dauka pertsonak, bere bizitzako ildo guztien aurrean beregain eta 
aiduru dena. 

— Bego!! baina hori marko formala da, borondatea eratzearen mamira bagoaz, ikuspegi 
soziala ezinbestekoa da, lehentasunezkoa ere, gure bizitzarako duen garrantziagatik. Gizakia 
beregain dela esan duzu, baina ez da guztiz egia. Gizakiaren ahalmen berezkoenak ere, soilik 
gizartearen barruan gara daitezke bururaino. Gizarte-antolaketak libratu du gizakia bere bizi-
iraupen beharrak asetzeko ahaleginean bizitza osoa xahutzetik. Jenio handienek  ere gizarteari zor 
izan diote haien dohainak bikaindu ahal izana, beraien bizi-iraupenerako lanak gizarteak 
bereganatu dituelako, honen egiturako lan maila guztietan, eta bereziki apalenetan, zegokien 
beharra eraginkortasunez egin duten pertsonek hala ahalbideratu dutelako. Historikoki hala izan 
da, naiz  egun eta hemen, Zabalkuntzatan, gizartea bera ere lan horretatik libratu egin den, 
makineriari esker. Gizarteari errespetua zor zaio, ongizatea zor zaion neurrian. Ezin du inork 
pentsatu gizartearen aurretik dagoenik. Bera bada, gizarteari esker da; iraungo badu, gizarteak 
iraun beharko du, aurretik, ez ondorioz. Gizarteak gizabanakoak baino gehiago daki, unez uneko 
gizateria osoa baino gehiago daki, gehiago ahal du, gehiago da. Horrela izanik, berezko interesak 
ditu, talde interesak ditu, gizabanako guztien interesen bermea direnak,  beraz lehentasuna 
dutenak. Adibidez, gehiengoz hartzen den erabakiak, ez al du izaera berezia, botoa eman duten 
guztien aburuen erregistroak ez duena? Erregistroa, ekintza objektiboa da, frogaren egiazkotasuna 
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baino gehiago ez duena. Gizartearen antolaketak ematen dio kalitatea, talde borondatea 
izatearena, banakoen borondateen gainetik dagoena. 

— Ados guztietan azken honetan izan ezik. Gizabanakoak bere bizitza gizarteari, bizitza 
sozialari, zor badio, bizitza sozialak ere  banakoari zor dio izatea, zuk esan duzun arrazoi 
berberarengatik, banakoek osatzen dugulako bizitza soziala egituratzen duen bilbea. Gizakion 
borondateak dira egiturari eusten diotenak,  borondate soziala bada, banakoen borondatea delako 
da. Ezin dira bi borondateak kontrajarri, ezta mailakatu. Borondate soziala, borondate 
pertsonalaren lan ildo bat da, eta herri borondatea lan ildo horien bat egitea, ongizatea helburu. 
Eta simetrikoki, edo hobeto, Moebiusen xingolaren jarraikortasunaren modura, gizakiaren 
borondatea herri borondatearen lan ildoa da, pertsona bakoitzaren borondatea sendartzen duena, 
ongizatea medio.  Ongizatearen etena, sakrifizioa xingolaren edozein puntuan, borondatearen 
etena ekarriko luke, xingolaren haustura, Moebiusen azalerako aurpegi bakarra bi aurpegitan 
banatzea, bizkar emandako bi aurpegi, plano publikoarena bat eta plano pribatuarena bestea. 

Lehen esan dugun eran, bat gara ororen aurrean, maitasunaz, adimenaz, kemenaz, 
banaezinak diren ahalmen askoez erantzuteko gai. Baldintzatzen gaituena ezagun dugu, hunkitzen 
gaituenak inarrosten gaitu, dauzkagun baliabideak dakizkigu, aurreikusten dugunak aukerak 
ematen dizkigu;  bultzatzen gaituen borondateak denetatik hartzen du. Erabakimen osoaren jabe 
gara, gu eta munduaren aurrean, hauek ere banaezinak. 

Juliak listua irentsiko du, Albaren argudiaketaren biribilaz miretsita. Intelektualki sakona eta 
azalpen argikoa izateaz gain, xingolaren irudiak poetikotasuna emango dio. Irudiaren 
adierazkortasunaren haria galdu gabe, metafora azken bururaino eraman izana, harrigarria izango 
da. Bertsolari sen ezkutua iradokiko du. 

Juliak borondateari buruzko bere ikuspegia izango du, xingola urezkoa eta borondatea 
geldiezineko korrontearen altzokoa den kontakizuna, baina isilik jarraituko du. Albaren argudiatze 
sendoari, bere poesiaren  intuizio soilaz jarraitzea, ez zaio nahikoa irudituko. 

Fromista pentsakor geratuko da. Segundo batzuen ostean, gainetik zama bat kenduko balu 
bezala, burua jaso eta bere irribarre zabal eta erakargarriak aurpegia argitua, arrazoia emango dio 
Albari. Bere zalantzengatik desenkusatuko da. 

Brianek besarkatu egingo du pozarren. Bere lagunak esango liokeenaz  kezkatuta etorria 
izango da, eta nahikoa ezagutuko du, azken adierazpena bihotzez egindakoa dela jakiteko. 
Tesiarekin izandako bileraren ostean, hark esandakoa gogoratuz, bere kaskoan harmonian izango 
diren teoria arkitektonikoa eta  Alba proposamenaren gain, Alba bera ere eduki ahal izatea, espero 
litekeen opari zoragarriena izango da. 

Estropezu eginda  biak algara artean belar gainetik pirritan jongo direla, Juliak Alba besotik 
hartuz etxe barrura eramango du, gelako ispiluaren aurrera, gizonek ederretsitakoa ikusi nahian.  
Albak ez dio uko egingo, gustura egongo da gertutasun berriarekin. Estimatuko du Juliaren harrera, 
Brianen munduaren bihotza dela ulertuko duelako, eta ez haren poesiaren indarragatik, naiz 
honengatik soilik haren laguntasunak mereziko lukeen, haren izaeraren zintzotasunagatik baizik, 
lagunek altxor preziatua bezala babestuko dutena. 

Ispiluan elkar begira geratuko dira, maitale hasi berrien jakin-min kontu gabeaz. Elkarren 
ondoan jarrita, Aurpegien diferentziak begi pare bizki berdeen  berdintasunaren  berezitasuna 
nabarmenduko dute. 

Begiak zein aurpegiari geratzen zaizkion ongien, bere aurpegian berezkoagoak ote  diren 
asmatu nahian aurkituko du bere burua Juliak. Lotsatuko da.  Gailentzeko beharra al dauka?  
Gizonen sinpletasunaz begiratzen saiatuko da, haiek ikusitako edertasuna   bere sora ekarri nahiz. 
Han egongo da,  landu gabea, Naturaren ele zintzoa, honen mardultasunaren mintzoa, betetasun 
gozagarrien zioa,  ugalkortasun promesa sakoneko eta ahaltsuari lotua, bien bat-egiteak 
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nabarmendua. Irenez orituko da,  eta Fromistaren begiradez, une  hartan ustekabean hunkitua eta 
oraingoan babestu nahian, baina zaurgarria hala ere. Antzekotasuna ezaguna duela bistan izango 
da. 

— Nire ahizpak ere honelako begiak ditu. Hori espero daitekeena da, baina zure begien 
antzekotasuna itzela da. 

— Ustekabea. Ez dakit aukeratze genetikoaren hainbeste erabileraren eragina den, baina 
gizakion hazpegiak uniformatzen ari direla esango nuke. Aurpegiak beti sailkatu ahal izan dira tipo 
nahiko erregularretan, arraza guztietakoen arteko antzekotasunak ohikoak izan dira, baina gaur 
egun, areagotzen ari direla esango nuke.  Begi berdeak ditugun emakume guztiak bilduta, 
antzekotasun gradientearen arabera lerrokatu bagina, hazpegien bilakaera nahiko jarraitua osa 
genezakeela ziur naiz. Antzekotasuna baino, arraroagoa iruditzen zait gradientearen  baitan 
gertuen gaudenak, hain baldintza berezietan bizitza konpartitzera elkartzea; ahizpak ez izanik, 
noski! 

— Erantzun logikoenaren bila? Ez diozu misterioari zirrikiturik utziko? 
— Fikzioko misterioa atsegin dut, baina errealitatea den bezala da. Ez dut poesiarako 

gaitasunik. 
Juliak barre egingo du. 
— Lehen poesia egin duzu. Moebiusen xingolarekin egin duzun metafora biribildu egin duzu,  

ohartu ez bazara ere. 
 —  Hori ez da poesia izan, azalpen argi bat egin ahal izateko irudi egokia otu zait, besterik ez. 
— Hori poesia da, zinez, zertaz ari naizen badakit. Oraintxe esan duzuna poesiaren definizioa 

izan daiteke: azalpen argi bat egiteko irudi egokiaren aurkikuntza. Ez dago gaizki! 
— Nitaz trufatzen ari zara. Nahi nuke nik zurea bezalako poesia egitea! Nik gehien jota, begi-

bistakoa dena ondo azaltzeko gai naiz, baina zuri irakurri dizkizudanak, zirraragarriak izateaz gain, 
gure sakoneko sentsazioak hitz bilakatuak dira. Ez, hori nik egin ez dezakedan bestelako gauza bat 
da. 

— Hori bitxia da. Zuk ezin duzu poesiarik egin, eta nik ezin dut begi-bistakoa dena 
zehaztasunez adierazi. Eta hala ere, oinarrian prozesu bera litzateke. 

— Brianek ahal du. Bi gauzak egiteko gai da. 
Julia haren begien distira ikusita samurtuko da. Ez du jakingo zergatik sentitzen duen Alba 

hain gertu, baina sentipenei ez ohi die oztoporik jarriko. 
— Egia da. Brian gai da. 
— Agian beste iruzkin adimentsuagoa espero zenuen. 
— Ez Lasai! Nahiko txunditu nauzu lehen. 
— Mila esker! Orain ez nintzateke gai, Brian akordura datorkidanean ez dut besterako 

adimenik. 
— Merezi du. 
Albak irribarre egingo du eta zintzo begiratuko dio. 
— Soilik ondo tratatzeko gai naiz, ez kezkatu. 
— Ez, ez dut zalantzarik. Zuen arteko maitasuna nabarmena da, ez da sentsibilitate berezirik 

behar ohartzeko. Brianek nola begiratu zaituen ikustean zeloak izan ditut ere. Fromistaren zati bat 
utzi zidanetik, harreman estua izan dugu, beti egon da bertan, zenbaitetan, bera ere sekretuan 
nitaz maiteminduta zegoela pentsatu izan dut; baina zurekin ikustean fantasia hutsa zela ohartu 
naiz. Alderatu ere ezin da egin, txakurtxo baten antzera sentitu naiz. Zu maite zaitu, eta inoiz ez dut 
horren pozik ikusi. Adimenez argia izan da beti baina orain fisikoki distiratzen du ere. 
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29 KAPITULUA 
 
 
Tesiak parte hartuko du. Iragarpena egina izango da. Goizean, aste berriari egokituko zaionez 

Foroko eztabaidan hizlarien bigarren txanda hasiko da. Albak mintzaldi laburra egingo du. Zientzia 
eta teknikaren ezagutza mailen arteko diferentzia azalduz, zientziaren geldialdia ukatzeko 
aurkeztutako adibideen desegokitasuna nabarmenduko du.  Bigarren hizlaria, ordura arte Tesiaren 
estalkia, labur arituko da ere, eta inplizituki Albari arrazoia emango dio, zientziaren etenaldia 
ezbaian jarri gabe, zuzenean, Bidaian atzera egitearen beharra aldarrikatzeko zein azterketetan 
oinarritzen den galdetuko dioenean. Azterketak ezagutzea eztabaidarako ezinbestekotzat joko du, 
eta berak ordezkatutako Arrazional Tesiak,  azterketa horiek, gaiak eskatzen duen seriotasunaz, 
behatzeko prest dagoela adieraziko du; naiz Bidaiaren eboluzioari buruz, mendetan egindako 
proiekzio eta bilakaera analisien emaitzetatik, zuzenak ezin direla izan eratorri. 

Foroko ohiko isiltasun arretatsua marmarretan itota geratuko da, Tesiaren ustekabeko 
agertzeak, eztabaidaren norabidea aldatuko duela ulertuko du jendeak. Horren gain, beste maila 
batera jauzi egingo duen susmoa izango du ere, bere bi aktore nagusiek, zientziaren geldialdiaren 
izatea eztabaida-gunetik baztertu izango dutelako; naiz azken hau, aldamenekoarekin berretsi 
beharreko inpresioa izan.  

Bai, hala izango da, eta gizona Tesiakoa izanez elkarte  honen diskurtsoaren aldaketa 
azpimarratu beharrekoa izango da.  Albaren proposamena ez da hasieran  aldarrikatutako 
kirtenkeria, oinarria behintzat sendoa beharko luke Tesiaren ziaboga eragiteko. 

Brian eta Albak zer egingo duten ikusteko jarriko du Juliak debatearen hasiera. Diskretuki 
aritzea hobetsi izango dute, ez baititu elkarrekin ikusiko.  

Alba atrilean egongo da, aretoko hainbat kamara sintonizatuz, Brianen kokapena aurkituko 
du. Ez da aurreko astean erabilitako lekuan egongo, atrilaren albo batera baizik, ikuspen 
kaskarragorekin, baina  Albaren eserlekutik gertu. 

Juliak, lasterka egitera ateratzeko jantzita, jakin-minari ezin izango dio eutsi, eta lagunak 
kokatu ondoren, Albaren mintzaldiaren amaierara itxoitea deliberatuko du, Albak Brianen ondotik 
pasatzean zer egingo duen ikusteko. Unea iritsi bitartean, hitz-egitean begiratzen ote dion zaintzen 
entretenituko da. 

Ez du egingo, baina oholtzatik jaistean, bere eserlekurantz poliki mugituko da, eta bigarren 
hizlariak oholtzan lekua hartuko duen uneaz baliatuko da, Brianengana hurbiltzeko, eta honek 
luzatuko dion eskua hartuz, pare bat hitz elkartrukatzeko. Gero bere eserlekuan jarriko da, eta bere 
ohiko arreta adeitsuari emango zaio. Keinua ikusiko lukeen inork ez luke manera oneko diosala 
baino gehiago atzemango, baina jakinaren gainean egonda bien arteko gertutasuna nabaria 
izango zaio. 

Tesiako gizonak eragindako marmarak aterako du Julia bere begiztatzetik. Kontaktu 
gehiagoren zain begiratzen luzatu izango da, eta mintzaldiaren bukaerak pasatako denboraz 
ohartaraziko dio. Maitasun hura atsegingarri izango zaio, eta bere pasadizo xumeekin gozatzeko 
aukera izatea tentagarria izango da oso. Ai ama! Atso gabetu baten antzara, besteen poztasunekin 
barne hutsak bete nahiz. Kuxkuxeatzen, bizitza propiorik ez bailuen! Jauzi batez altxatuko da, eta 
asteburuko xedeari atxiki beharko zaiola gogoratuko dio bere buruari.  Gehiago pentsatu gabe 
korritzera aterako da. 

Ohi baino askoz lehenago hasiko da nekea sentitzen. Astebetean eragiketa fisikoa ez egitea 
hain kaltegarria litzateke? Asteburuan, sarden jokoan, zenbait erreflexu arazoak nabaritu arren ez 
du  neke berezirik sentitu izango. Une horretan aldiz, hasi eta ordu erdira jada sufritzen, erritmoa 
mantsotzera behartuta egongo da.  
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Ariketa fisiko mantendutan beti iristen den txakalaldia eutsiz gainditzen da, baina horretan 
gogorregia gertatzen ariko zaio. Ez da hainbesterako ahalegina, flakezia buruko beharko du, 
korritzen jarraituko du. 

Eta haurdunaldia balitz? Abisua bere buruko zein zokotik bidalia izango den ezin jakin, baina 
kontzientetik pasarazitako oharpena, ahalegin fisikoa uzteari erabaki itxura ematearren adimenari 
eskainitako aitzakia suma liteke. 

Zangoak paraleloan paratuko ditu, eta eskuak aldaketan bermatuz, arnasketa lasaituz joan 
dadin utziko du. Hasieran, ahaleginean bezain mingarri izango zaizkio arnas hartzeak, baina 
pixkanaka  arinduz joango dira, eta azkenean, arreta desbideratu ahal izango du ere. Goizegi 
izango da haurdunaldia ariketarako traba izan dadin, umearen pisuak eta bolumenak 
mugimenduak eragozteko.  Irakurritakoak ahalegina gutxitzen eta moldatzen joan beharko lukeela 
esango dio, baina ez hain goiz. Ze denbora eramango du haurdun? 

“Hilabetea betetzen da gaur!”. 
Dataren berezitasunak bihotzondokoa eragingo dio. Haurdunaldia ideia izateari utzi eta 

errealitatearen pisua hartuko du. Jada ez da asmo ausart eta poetikoa izango, gorputzaren 
bilakaera bideratuta egongo da, bere bizitza ja hori izango da. Bertigoa sentituko du. Laster ez da  
atzera bueltarik izango. Hala ere, bospasei aste  geratuko dira fetua umetoki bionikora aldatzea 
ezinezkoa izan aurretik, beraz aukeratzeko denbora dago oraindik. Jada erabakia berea izango da,   
ez dio inori aurre egin beharko, azterketa terapeutikoa egiten ari denez, bere hautua susmorik 
gabea izango delako. Berak izango du azken hitza. 

Esana izango den hitza, beste alde. Zertarako nahiko du beta Hori? Uzkur izateko beharrik ez 
dauka, hasieran sentitutako zirrara, azkenaldian hainbesterako izango ez den arren, erabakia 
hartzera eraman izango duten arrazoiek balioa izaten jarraituko dute. 

Hala ere, haurdunaldia berak uste baino gogorragoa balitz? Jada sentituko duen abaildura, ez 
da haurdunaldiari buruz ikusitakoetan deskribatzen den zerbait. Ez du jakiterik haurdunaldiari 
egotzi lekiokeen ere, baina aurrerago gerta litekeenaren adierazgarri balitz? Dokumentazioa oker 
balego? 

Ez, ez dago oker. Sendagileen batzordearekin izandako bilera prestatzeko begiratutako 
dokumentazio zabalak lasai egotea ahalbideratuko dio. Haurdunaldiaren normaltasuna  batzordeko 
azalpen alderdikoiei aurre egiteko nahikoa izan zaiola gogoratuko du. Haiek erakutsitakoa  
bururatuko zaio ere eta bileran sentitutako herstura berrituko zaio. 

Arrisku horietan jartzea ezinbestekoa al da? Ama izate soila ez al da nahiko abentura izango, 
nahiko aberasgarri? Zertarako bere mundu poetikoa trinkotzeko sortutako epikaren menpe jartzea 
berezko izaera sortzailea duena, poesiarena baino askoz boteretsuagoa dena? Ez al da botere hau 
apaltzeko saioa izango, bere sormenak ezin duena, bere gogoaren ahalmenetatik kanpo geratzen 
dena, haren emaitza bailitzan azaltzeko saioa? Harrokeria hutsa Balitz? 
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  30 KAPITULUA 
 
 
 
Urrats bat aurrera, Arrazional Tesiak aurpegia emanda, eta bizkor joan nahirik. 
Alba, formula eta zenbaki oihanaren sakonenean, bidea irekitzen saiatuko da, zailegia 

gertatuko zaio. Demostrazioak jarraitzeko gai izango da, aztertu izango dituen lehenengoan 
bururaino jarraitzea eta ulertzea lortu izango du, baina jada ahantziak izango ditu. Bilakaera 
logikoak, sinbologia guztiz espezializatuaz josiak egongo dira, eta kalkulu prozesuen laburdurak 
jauzi astronomikoak izango zaizkio. Informazio espazioko laguntzaileak deskodetuko dizkio, nahi 
izan ezkero literaturara itzuliko lizkioke, baina idazkiaren tamaina entziklopedikoa bilakatuko 
litzateke. Tarteko mailan mugitzea hobe, baina espresio matematikoen mailen artean egin 
beharreko joan-itzuliek haria jarraitzea nekeza egingo diote.   

— Hemen nago! Goizeko saioa ikusi eta martxan jarri naiz. 
— Liaison! Zorionez! Honekin ezin dut. 
— Ez duzu menperatu beharrik. Azterketa matematikoen azalpena neuk egingo nuela 

erabaki genuen. 
— Menperatu dezaket, baina aski kostata. Egun, matematikarien arteko eztabaidan, ezin 

izango nuen behar bezala defendatu. 
— Nik bai, mamasita, behar eta behar ez den bezala defendatzeko gai naiz. 
— Ez zara han aurrean jarri. 
— Zuri gertatutakoa ez da errepikatuko. Haustea egokitu zitzaizun eta errieta jaso zenuen. 

Badakit zer den. Baina dagoeneko proposamena Elkartzearen hamaseigarren aztergaia bailitzan 
hartzen da. Nire hitzaldia arras teknikoa izango da, pertsona gutxik ulertuko du, gehiengoa, berotu 
baino, aspertu egingo da. 

— Ez baduzu zuk berotzen. — Elkar zirikatzeko ohiturari  jarraituz hitz egin bitartean, 
Liaisonen esaerak izan dezakeen zentzuaz ohatuko da. Brianek, haren iraganari buruz galdetzean, 
utzi izango dion kezkaren argira, Foroan jasandako errieta “zer den” ezagutzen duela esateak 
konnotazio makurrak hartuko ditu. Liaisonek atzean haurtzaroa izango du soilik, ume batek 
horrelakorik jasan zezakeen? Pentsatze hutsak ikaratuko du. Bere azken hitzen tonuaz damutuko da. 

— Ondo zaude? — Liaison aiduru mintzatuko zaio, haren begien interesak hunkituko du. 
— Ni ondo nago. Zuk kezkatzen nauzu. 
— Nik? Zergatik? 
— Foroko errieta modukoak ezagutu dituzula esan duzu. 
— Nik ez dut horre...— Haren begitartearen eitea azkar mudatuko da, harriduratik 

ulermenera, une batez babesgabetasunera, ziztu bizian ausarkeriako babesera. Hesiaren atzetik 
begiratuko dio Albari, baina honen begietan aurkituko duena lasaigarria izango zaio. 

— Brianek esan dizu, ez da? Bere begietan zuk  orain duzun  errespetu bera antzeman nion, 
hainbat pertsona onengan ezaguna nuen mira bera. 

Errespetua bai. Errespetua da sufrimenduari eusten dionari zor zaiona, benetako 
sufrimenduari, ez maitasunak hanpatutako bizitza ilunari. Hor ere, Brianek bereizten jakin izango du. 
Taldeak hainbat bileretan ohartu gabekoa, hark berehala idoro izango du. Haiek Liaison maitatuko 
dute, haren ausarkeriaren atzean bihotz samurra sumatuko dutelako, dibertigarria izango zaielako 
zaurgarritasuna  lekutzeko muntatuko duen pertsonai lotsagabea.  Benetako zauria, 
zaurgarritasunaren atzean ostenduko den zauri larria,  ez dute ikusi ahal izan.  Martinek Liaisonen 
iragana ezagutuko luke, baina zuhurtasun osoz aritu izango da. 

 



 

— Ez argibiderik eskatu, ez komentatu, ezta Briani ere. Zuek atzemandakoa susmotan gera 
dadila. Pairatu nuena gainditua dago, eta ez eskatu gogora dezadan. Balora itzazue orain nigan 
aurkitzen duzuena, eta gorrota ezazue saltzen dudan ausarkeria, dibertitu gaitezen gezurrezko 
borroketan gaur arte bezala. Zuen laguntasuna atsegin dut, eta ematen didazuen konfiantzak, 
zenbaitetan agerian utziko nauen arren, nahiago dut horrela  jarraitzea. Holakoetan ezentzunarena 
egizue mesedez, azaldutakoak nerabe lotsagabe baten ezagutza   arrandiak bailiren. 

Albak besarkatuko du, eta azkenengo aldia izan beharko dela deliberatuko du, baldintza 
horietan bederen. Brianek antzeman bezala neskatoaren heldutasuna, neurriz kanpokoa  izango da 
oso. Halabeharrez matematikari bezala errespetatzeaz gain, gainontzeko gaietan haren aburua 
balioetsi beharko luke ere, antzezpenaren artean benetan ari ote den antzeman ezkero. 

— Jendaurrean hitz egitearen presioari aurre egiteko gai izango al zara? Foroan 
lotsagabekeriak jendea berotzeko balioko dizu soilik. Lasai egoteko gai izango al zara? 

— Lasai ez naiz egongo. Niretzat erronka da jende-aurrean hitz egitea. Oso urduri egongo 
naiz, badakit, baina egin nahi dut. Nire pertsonaiak aurrera egiteko esaten dit harrokeriaz, Foroaren 
jabe egingo naizela, — Barre egingo du — Baina badaki berak ere, frisoen artean geratu beharko 
dela. 

— Ongi da, zertan sartzen ari zaren argi duzula ematen du. Tekniko eta hotza izan dadila 
aurkezpena. Niri gertatutakoa errepika dakizun ez dut nahi, inolaz ere. Zure kalkuluak errepasatzen 
aritu banaiz, zu ataka horretatik ateratzea egokiena litzatekeela pentsatu dudalako izan da. Nik 
dagoeneko eskarmentua daukat, guztien begirada pean egoteari ohitu naiz, susmopean egoteri 
bezain bat. Zuk ez zenuke horretatik pasa behar. Zoritxarrez beranduegi  pentsatu dut. Nik ezin dut 
zure ordezkoa izan, ezin dut goi mailako matematika guzti hori tarte hain laburrean neureganatu. 
Errazago gogoratuko nuela uste nuen, baina ez. 

— Aurkezpen matematikoa neurea da, eta lehenengo eguneko iskanbilak ez du ezer aldatzen.  
Egitasmo honetan bakoitzak duen betebeharra aldatzera behartzen gaituen ezer ez da oraino 
gertatu. Plana jarraitu behar dugu, ez zen inprobisatu. — Tonua aldatuko du. — Eta ez etorri 
niregana errukituarena egiten, mamasita, zuk nahi duzuna protagonismo osoa edukitzea  dela! 

— Eta zu hori eragoztera etorri zara, ez al da hala? 
— Batzuetan adimen pixka bat baduzula pentsatzera heltzen naiz. 
— Ez, benetan, zer dela etorri zara honaino? Sisteman hitz-egin genezakeen. 
— Hain bizkor gertatu da dena! Tesiak azaldu, kalkulu matematikoak eskatu, eta gainontzeko 

hizlariek, bigarren parte hartze txandari  berehala uko egitea, ezusteko handia izan da. Tesiak duen 
itzala ez nuen uste hainbesterako zenik. Besteek nahiago izan dute alde batera egin, hari bidea 
egiten uzteko. Horrek nire aurkezpenaren berrogeita lau ordutara jarri gaitu, zeinetatik, gutxienez 
hamalau lotarako diren, bat eta erdi elikatzeko, erdia txukuntzeko eta bi bidaiatzeko, beraz hogeita 
sei ordu bakarrik prestatzeko. Ez da asko, nire egituratze matematikoak errepasatzearen gain, 
agertzea ere prestatu behar dudala kontutan izanik. Urduritasuna arintzeko, eszenategiaren 
kontrola izatea onuragarria izango zait,   protokolo eta forma arloen gaineko kezka kenduta, 
errazago izango zait azalpenetan eta adierazpidean biltzea. 

— Horretan lagunduko zintudala  geratu ginen. 
— Bai, eta horregatik etorri naiz. Aurrez aurre egotea hobe izango dela pentsatu dut. Bertan 

aritzeko egin beharko dudanaren gaineko zalantzak, edozein unean burura zaizkidake,   une 
txarrenetan bururatu ere, eta ezin badut zurekin berehala kontaktatu, zain egon beharrez erotuko 
naiz, eta denbora asko galduko dut.  Hemen izanda ez dut arazo hori edukiko. Egun pare hauetan 
har nazazu eskatu nahi dizut. — Albaren begirada bilatu eta samur jarraituko du — berotasun pixka 
bat beharko nuke ere. Badakit ez dela aldi ona, orain Brianekin zaudela, gonbidatua izateko. Maisu 
Martinek gogo onez lagunduko lidake ere eskatuz gero, baina emakume baten konplizitatea 

 



 

nahiago nuke, erabaki irmoetan ere nahasmen eta urduritasun boladak ulertuko lituzkeen laguna,  
sendotasuna eta zurruntasuna bereizten jakingo lukeen kidea. 

Liaison besarkatzeko eskatuko dio gogoak, egokia izango dela baieztatuko dio adimenak, 
ukitua bilatuko du gorputzak, eta eskatutako berotasuna helarazten hasiko zaio. 

Briani dei egin beharko dio etor ez dadin. Atsekabe pixka bat sentituko du ustekabean luzatu 
egingo den  alderatzearen zioaz. Foroan bukatu eta Danielen jatetxean bazkaldu ondoren,  haren 
apartamentura joana izango da, ostegunetik lehenengo aldiz, hango eginbeharrak bere urrunaldira 
egokituta uzteko. Ahal bezain pronto, Albarengana itzultzeko asmoa izango zu, Foroko eztabaida  
iraun bitartean, betebehar akademikoetatik salbuetsita egongo da, ez du unibertsitatean egon 
behar, denbora osoa Albarentzat izango du, eta berak ez du besterik nahi izango. Edonon, 
edozeinekin, edozertarako, baina Brianekin. 

Liaisoni laguntzeko ordea, Brian ez egotea hobe. Adigabetuko lituzke, bai bera eta bai Liaison, 
eta honen biltzea derrigorrezkoa izango da. Brian egonda, ezin izango lukete harreman naturala 
izan. Liaison itxuratze jokoekin hasiko litzateke eta bera desitxuratzekoekin. Ai ama! 

Brianek ulertuko duela ez du dudarik, min egingo diola ziur izango da, espero du bederen. 
Bere buruari errieta egingo dio hori pentsatzeagatik. Berea bezalako min gozoa sentituko lukeela 
sumatuz, akordioa lortuko du bere baitan. 

“Unibertso melenga!. Utikan!” 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 

 



 

  31 KAPITULUA 
 
 
luma elektronikoa, kaieraren azalaren gainean, ibilbide apetatsuzko lerro jarraitua  marrazten 

ariko da, inspirazioak ezin duen espazioa betez. 
Hondartza, harrizko orrien oinetara, babesleku lasaia izaten jarraituko du. Harkaitzen artetik 

eroriko den ur korronteak, harean bere sigi-sagako trazua egina izango du, berak koadernoan 
berea egina izango duen bezala, inertzia soilaz. 

Berea ez da errekatxoren marrazkia izango, kaierean ez da egongo hark iradokituriko lerrorik. 
Barnetik iradokitako ezer ere ez da egongo, zorizko lerroa izango da, euskarria eta lanabesaren 
arteko ukituan sortua, ekin beharrez. 

Batzuetan sortzaileak, lanabes ezezagunaren ahalbideak frogatzen saiatzen denean, eskua 
eta lanabesaren funtzionalitatearen arteko elkarrekintzaz, emaitza berezi eta bakarra erdiesten du. 
Ez da bilatua, ez da gailuak behartua, igarri ezineko bilakaera, ezagutza baten kronika da. Sorkaria 
originala da beti, sotila, zenbaitetan entzutetsua, baliotsua beti, sortzailearentzat soilik bada ere. 

Beste batzuetan, sortzaileari arreta bere lanetik desbideratzen zaionean, norbaitekin solasean 
ari den bitartean, oharkabeko marrazkiak egiten ditu euskarrian, kaierean, bere barne iruditeriatik 
eratorritako estetika berezikoak, kontzienteki sortuko ez litzaiokeen estiloa dutenak, bere lanerako 
aukera berriak eskaintzen dizkiotenak. 

Horrelakorik ez bere kaierean, ezer baliotsurik, ezer baliagarririk, ezer sormenaren eragina 
iradokiko lukeenik. 

Besoko keinu azkarraz, kaiera garbituko du, kolpez luma bere euskarrian sartu, eta kaiera alde 
batera botako du. Bizkarra hareara erortzen utziko du hasperen eginez. Ze axolako du marrazkia 
mordoiloa izatea? Ez da horregatik kezkatuko. Bere asmoa ez da marraztea izango, idaztea baizik, 
igandean Brianek eta Albak ekarritako zirrarari hitza ematea. Lumak eta kaierak biltzea eragotziko 
badiote, alde! 

Gogoeta igandera itzuliko du, Brianengana. Atsegin izango zaio igandeko haren aurpegia, 
bozkariatuta, Albaren inguruan jira eta bira, edo bazterretik hari so, begiak ñir-ñir.  Mutiltxo 
zalapartaria ikusiko du harengan ezagutuko duenetik lehenengo aldiz, unibertsitateko ikasketen 
bitartean, haren sentimenduen adierazpena neurritsua izango baita beti, manera oneko bere 
portaerari legokikeen eran. Garai haietan Fromista ere antzekoa izango da, baina honekin erabidea 
pikutara bidaltzeko  armak erabil ahal izango ditu. 

Alba ere liluratuta egongo da, ez dio izkin egingo, Brianen kontaktua atsegin duela 
nabarituko zaio. Bata bestearen kontra jartzean, gozotasuna nabarmenduko da haien inguruan, 
hasperen bero baten antzera. 

Irudi etorri berri honi heldu nahi izango dio, jarioaren iturria izango delakoan, baina kanilak 
tutu jarraituko du. 

Egiazki “hasperen beroa” ez da irudi ona, txepelegia baizik. Brianek eta Albak ez dute hori 
mereziko. Haiek maitasunak lelotuak daudela pentsatu arren, harremana ez litzateke bien adimen 
mailaren azpitik garatuko, goiti joko luke biren ahalmenen sinergiaz. 

Ez dira ohartuko baina bizitzen ariko diren betetasuna berdintzea oso zaila izango zaie. 
Ahalmen intelektualen  potentzia maila gorenetara erabiltzen ari direla, maitasunak  iratzarritako 
hamaika sentimen berrik elikatutako espirituek hedatzera eta trinkotzera ekingo diote, norbera, 
maitea  eta mundua berraurkitzeko, esperientzia distiragarrian haztera bultzatuak izango dira. Zer 
gehiago espero lezakete? 

 



 

Hausnarketa honetan Juliak zerbait emankorragoa duela pentsatuko du, potentzia, bultzada, 
aurkikuntza, bere mintzairaren eleak izango dira, espresioa barrunbetik ekartzeko lagun dituen 
euskarriak. 

Baina une horretan sakonean legokeenari ez dio tankera hartuko, aurrez idatzitako poema 
askoen piltzarrez orbainduak agertuko zaizkio hitzak, beharko lukeen sorkariaren azaltzea 
ostentzen. Maitasunaren zorabioa askotan adierazia izango du, liluraz, amore emanda, miraz... Zer 
berri eman liezaiokeen maitasun honek? 

Brianen pozak atsegin handia ekarriko dio. Mereziko du, ez soilik lagun mina delako, aparta 
delako ere. Bere izaerak maitasunaren saria mereziko du, zorionean gozatzeko ordaina izan. Albak 
asko eman dezaioke, aparta da ere, eta emango dionaren pare jasoko duena egongo denez, 
aurrera egiteko eta erlazioa aberasteko aitzakia franko izango dituzte. Bikote berezia osatuko dute, 
dohain handiko bi pertsona elkartzean, erlazioa emankorra beharko luke. 

Hori da, horren bikote ahaltsua osatu izana izango da zirraragarria. Bizitzaren oldeak gorantz 
bultzatzen gaituela  ustea izanda, oraingoan bultzada horren froga argigarria begien aurrean 
izango du. Hori izango da bere poemarako ideia sortzailea, ez sinergia soila, sentsibilitate eta 
adimen handiko bi pertsonen elkartzeak, ahalmen horietan eduki lezakeen eragin bizkortzailea, ez 
soilik fenomeno puntual bat, bere burua elikatuko lukeen bilakaera aberasgarria baizik,  emaitzetan 
oparo eta bizitzan mugagabea. 

Zein izango da beraz hitza, efektua deskribatuz poemarako oina emango liokeena? Sinergia 
baino indartsuagoa, osoagoa, beteagoa beharko luke, Brian eta Albaren elkar-osatzearen bultzadari 
antzemango zaion indar telurikoaren traza izendatu beharko lukeena, emaitza, emaileen mailetatik 
goiti eraman ahal duen boterearen izena litzatekeena. 

Bere barrunbeko hiztegian, hitz solte batzuk adituko ditu, baina ez dituzte eskakizunak 
beteko, ez du bilatzen duenaren izpirik ikusiko. Adierazi beharko duena akordura ekarriz, hitza 
erakartzen saiatuko da, Sinergia baztertuko du berriro, eskasa izango zaio, mekanikoegia, naiz 
deskribatu nahi duen oinarrian hori izan, biren bat egiteak bi baino gehiago eman. 

Hitzen segidari erreparatuta burua astinduko du. 
 “Poema bat bilatu eta hitz-jokoa asmatu, Hau marka!” 
Izango da zerbait, hala ere. Noizbait erabili ahalko luke, matematikaren akabera 

aldarrikatzeko edo. 
Burutazio bihurria baztertuz, burua biltzen saiatuko da berriro. Irudiaren gakoa han egon 

beharko luke halabeharrez, hori izango baita erakargarriena, elkartzeak ekariko dien betetasun 
tzarra, mugen arandikoa. 

Ideia gorpuz dadin nahi izango du, hitzak haren erakarpenaren pean bil daitezen. Ideia 
moldatzen saiatuko da, lurraz bustitzen, uraz gotortzen, naturaz hornitzen, bere pentsaeraren etorri 
osoan murgilduko du, ernal dadin ahaleginean. 

Ahalegin  antzua, sorkuntzak emango ez dion zirrara titiburuetan bilatzen ari dela ohartuko 
da. Ezintasun igurtzi urduriari utziko dio, gauza ez du horrela funtzionatzen, kausa-efektua 
alderantziz beharko luke, kitzikapenak ez lioke sorkuntza ekarriko. 

Zerk ekarriko lioke? Ez al da nahiko hunkigarria bere bi lagunek bizitzen ariko diren 
betetasuna? Ideia bezala boteretsua da, horregatik irudituko zaio emankorra. Ez al da? 

Une hartan, igandean nabaritutako itzalaz oroituko da. Maitasuna, teoria eta proposamena 
baino zerbait gehiago legoke. Ezkutatuko luketen zerbait, Albaren proposamenari buruz 
mintzatzean, eta egitasmoko kideak aipatzean, zer edo zer isilduko dute, zuhur jokatzera behartuko 
dituen zerbait. Beraz oker dago, ez da haientzat betetasun gorena izango, zama hura gainetik 
kendu beharko lukete erdiesteko, eta laster egin ezean, ez lukete lortuko, maiteminaren txinpartak 
ez lukeelako erabateko argitasunean betirako iraungo. 

 



 

Eta hala ere, zer? Itzela ez litzatekeela? Beharko luke? Bikaina denaren at, ezer ez al da 
baliotsua? Gailurrik gabekoa ez al da ibilbidea?  Berdin-ezina beharko al du ekintza orok? Ez! Bien 
arteko maitasunak zoriontsu egingo ditu, bizitza gozatzeko aukerak zabalduko dizkie, mundua 
ikusteko angelua irekiko die, gauza oro beste hiru dimentsio gehiagorekin ikusi ahal izango dute, 
ez al da aski eta sobera izango? 

Haientzat bai, berarentzat beharko luke, baina ez dio bihotza hunkituko poesia sortzeko 
bezain beste. Honetarako mugarik ez du inoiz sumatu izango, poesia egiten hasi eta bere 
munduaren ulermena poesiari esker osatuko baita, sentipen ororen langintzaz. Nomada garaietan 
sentimenduen oldarraren menpe bizi izango da, goretsi litezkeenik inoiz pentsatu ere egin gabe, 
baina ezinegon definigaitz iraunkorra sentitu izango du, bete ezin den ez dakizun ze sumatutako 
gabezia. Poesiak hutsunea ezagutaraziko dio eta bete, urtetan.  

Une horretan aldiz, kaieraren aurrean zerbait idazteko ahaleginean eta ezin lortuz, hutsunerik 
ez duela ohartuko da. Idatzi nahi du hori izan delako bere bizimodua urtetan, baina ez du 
ezinegonik sentituko, sortze-kilimen faltak ez dio gabezirik eragingo gogoan, lagunen 
maitasunarekin nahikoa duela ohartuko da. 

 Ezinbestean sentitu behar al du gabezia? Zergatik? Poeta delako? Derrigorrez idatzi behar 
duelako? Edozein sentimendu hitzez azaltzera behartuta dagoelako? Nork agintzen du hori? Poesia 
betebehar bihurtu behar al du? Gogoak ez badio idaztea eskatzen, zer? Ez du izanaren ezer galtzen. 
Sentimenduek bereak izaten jarraituko lukete, idatziak izan gabe ere. Karga guztia izango lukete, 
balio osoa, egiazkotasun osoa; espirituan soilago,  idatzi beharraz hitzetan estutuak baino.  

Eta aurrerantzean ere, bere barne  bizipenak adierazteko beharra sentituko ez balu, zer? Bere 
buruko ezagutza ez da inor gehiagorena, gaztetako finkatze premia gaindituta, ez luke bere izatea 
erakusteko beharrik. Izatea nahikoa litzateke. 

Hor inguruan, jarraituko luke munduak, haren sentipenen oldeaz, bere lagunen zorionaz; 
aipatu ala ez, kronikariren beharrik gabe, mundua deskribatu beharrean, mundua bere buruko 
deskripzioaz makilatuko lukeen kontalariaren beharrik gabe. 

Hasperen egingo du. Begiak itxiz baztertutako munduaren soinu eta ferekak, une batez 
berreskuratuko ditu, berehala, bere barnera berriro biltzeko. Goizeko pentsamenduak etorriko 
zaizkio, aiduru geratuko da bere barneko. Espiritua lasai izango du. Erraiak ez bazaizkio jazartzen, 
zertarako kezkatu? Amatasuna edukiko du aurrean, bere alaba hezteko, munduaren aurrean 
ahalmen guztiak zabaldurik aurkez dadin prestatzeko, lan eskerga egin beharko luke. Aurrera, bere 
sorkuntza izango litzateke, edo berea ez bada, bere ahaleginari esker izan ahalko da. Emateko prest 
egongo da eta jasoko lukeela ziurra da. Ez al da nahikoa eta sobera izango hurrengo urteetarako? 

 

 



 

  32 KAPITULUA 
 
 
 
Astelehen goizean, Fromista Tesiaren egoitzara iristean, harriduraz jasoko du Tesiaren parte 

hartze zuzenaren berria. Jakingo izan balu, igandean Brian eta Albari jakinarazi izango ote liekeen 
galdetuko dio bere buruari. Ataka horretatik libre, leialtasunen norgehiagoka saihestu izango du 
Zorionez! 

Tesiaren erabakiak astindu ederra emango dio berak usnatzen duen iritziari. Tesiak espero 
bezala, parte hartzeak Alba  Proposamenaren balio intelektuala aintzat hartzeko joera biderkatu 
egingo du, eta lehengo estrategiaren okerra nabarmen geratuko da, askok ez baitute ulertuko, 
Tesiak lehenengo bide itsu horri heltzea proposamenaren aurka egiteko. Honen egiazkotasuna 
ezkutatzeko izango ote den susmoa plazaratuko da ere, naiz inor gutxik onartu. Hori gutxi balitz, 
Alba Proposamenak eztabaida hasi aurretik aurkako giro nabarmena izan arren, jasotako oposizio 
ahul eta funts gabearen eraginez, jada aldeko jarrera ireki eta hazkorra izango du, saihestu nahi 
izandako efektuari oinarri sendoa emango diona. 

Astelehenean zehar, proposamenaren edukien gaineko interesa, geometrikoki haziko da. 
Asteartean, hazkuntza gezia horizontalerantz lerratzen joango da, baina berdintzera iritsi gabe. 

Eztabaida maila guztiz teknikoetan sartuta, erabili beharreko lanabesak asko findu beharko 
lituzke Tesiak. Jadanik ez zaio nahikoa izango Bidaiaren bilakaera-aurreikuspenen egiatasun-
probabilitateak, Alba Proposamenaren  bilakaera-aurreikuspenen egiatasun-probabilitateak  
edonola gainditzea,  aldea nabarmena izan beharko luke, berdinketak jadanik ez luke jendearen 
aldekotasuna ziurtatuko. 

Alba ezagututa, haren inguruko taldeko bilakaera azterketak sendoak diren ziurtasuna 
edukiko du Fromistak. Ez die uste hau Tesiako batzordekoei  adieraziko,  leialtasuna oraingoz 
lagunen alde lerratua antza. 

Egiatan bere posizioa arraroa bilakatu izango da. Bere betebeharra berez nahiko neutroa 
izango da, informazioa biltzea, naiz informazioa alde batekoei soilik pasa, baina horren gain, 
Tesiako batzordearen bileretan egoteak, erabakigunean bertan, Tesiak pentsatu eta egiteko izango 
duen ororen ezagutza zuzena emango dio, asteburukoa kenduta bederen, eta berezitasun honi 
bere lagun minenaren posizio berria gehitu beharko litzaioke, aurrez-aurreko taldearen 
erabakigunean integratuta egonez honen informazioa eman lekiokelako ere. Ez bada hau 
lehentasunezko posizioa, zer da?  

Hala ere, ezagutza izatea eta ezagutza horren erabiltzea gauza ezberdinak dira. Berak  inoren 
konfiantza salatuko ez duen ziurtasun osoa izango duen era berean jakingo du Brianek ez duela 
harengan jarritako konfiantza salatuko, beraz, ustezko lehentasunezko posizioak oso murriztuta 
geratuko litzateke. 

Eta horren gain, zertarako beharko luke abantaila hori? Ez legoke zertan erabili. 
 “Txorakeriak!” 
Benetan arduratu beharko lukeena, eztabaidaren edukiaren gaineko bere benetako jarrera 

litzateke. Orduraino Tesiaren alde lerratu izango da teoria arkitektonikoa bultzatzeko onena  
litzatekeela pentsatu duelako, Alba proposamenaren azterketa minimoena ere egin gabe. Teoria 
proposamenaren aurkako froga gisa balio gabea izan litekeenik ez zaio burutik pasa ere egingo,  
Brianek ohartaraziko badu ere. Azkenean proposamenari buruz berak egindako gogoeta bakarra 
pikutara bidaliko da gutxieneko mirarik gabe. Brianek ordea, gertatu beharrekoa osorik asmatu 
izango du. 
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Norbaiti entzuna izango dio, asmatzaile edo sortzaileari etorkizuneko oroitzapenak 
edukitzeko gaitasuna dela dohaina ematen diona. Hala beharko luke, dakiguna egiteko gai baikara. 

Baliteke bere asmatzaile dohain eskasa, gogoratze ahalmen ahaltsuagoaren errua izatea, 
etorkizun posible guztien oroitzapenak izatearena. 

Bai, burutazio oso dibertigarria, baina galdera nagusitik desbideratzeko ona besterik ez. Zein 
litzateke Alba Proposamenaren gaineko bere jarrera? Erantzun garbia: ez du ideiarik. Daturik 
edukiko ez duelako batez ere, bolatxotan bilduak izango dituen aburu emaileen gehiengoari 
gertatuko zaion bezala.  

Hortik etorriko zaie interes berria, hortik proposamenaren euskarri eta aurreikuspenen 
gaineko jakin min biderkatua. 

Fromista joera orokorrak kutsatua izango da. Tesiaren parteharteak proposamenari haren 
neurriko  garrantzi zientifikoa emango dio, eta erabakigaien artean leku nabarmena egingo dio. 
Ezagutu beharreko   gaia bilakatuko da. Azkenean denak ados, Tesia, Albaren taldea eta gizartea.  

Tamalez ezagutzarako zailatsunak egongo dira, arlo arras teknikoetan sartuko da eztabaida, 
Tesiak eskatutako azterketetan oinarrituko da aurrerantzean. Tekniko ez direnentzat, arazoa 
frogantza matematikoak jarraitzea izango da. Baina aburu bat osatzeko beharrezkoa izango da. 

Errazago izango da teknikoentzat. Hauentzat aurreiritzi zientifikoak ez gailentzea izan 
beharko luke asmoa. Frogantzen puntu zalantzazkoetan ziurtasun zientifikoa bilatu beharko lukete, 
eta ez hasierako hipotesien baieztapena. 

Erabakimena, azkenean finean, teknikoa izango ez den gehiengoak edukiko du, 
eztabaidatutakoa ulertu beharko luke. Informazio espazioan, kontzeptualizazio laguntzaileen bidez, 
zalantzako puntutan jokoan egongo dena ulertu ahal izango lukete, frogantzen diskurtso 
matematiko guztia ezagutu behar izan gabe. Sistema bera ere, epai neutrala izan liteke, iragazle 
bezala erabilita, frogantzen fidagarritasuna ezagutzeko balio ahalko lukeelako. 

Tesiak ez du muin zientifikora ez joatearen akatsa errepikatuko. Aitak esango lukeen lez, ez 
da bidezidorrik izango. Albaren taldearen azterketak, hipotesien, hasierako datuen eta frogatze 
prozeduren egokitasunetik aztertu beharko dituzte, egon litezkeen puntu ahulak seinalatu eta 
haien argitzea eskatu. Eztabaida zientifiko garbia izan dadin lehen interesatua Tesia izango da, ez 
soilik beste era batean egitekotan, fidagarritasun guztia gal lezakeelako, Bidaiaren arrakasta haren 
helburu nagusia izanez, honen lorpenerako bide zuzena asmatzea ezinbestekoa izango 
litzaiokeelako baizik. 

Inbidia izango die azterketa matematikoak zuzenean ulertuko dituztenei. Berak prestakuntza 
matematiko zabala izango du, teoria garatzeko landu behar izan duena, baina geometria eta 
topologiari eta  espazio eta materialen pertzepzioari lotutako arlo espezifikoetan sakondu izango 
du gehienbat. Ezagutza honek beste adarretako edukiak ulertzeko eta garatzeko erraztasuna 
emango dio, baina Bidaiaren bilakaera aurreikusteko erabil beharreko matematika goi mailakoa 
izango da, arlo anitzeko prozedura espezifikoak elkar harturik pausuz pausu eboluzioaren koadro 
orokorra zedarrituko duena. Oso zaila izango zaio. 

Alba bere taldeak erabilitako argudiatze matematikoa jarraitzeko gai izango ote den 
galdetuko dio bere buruari. Gai izango dela ebatziko du, igandean frogatutako inteligentzia medio,  
arratseko protagonista bilakatzea ahalbideratu izango diona, Julia bigarren planoan geraraziz. 

Fromistak egun osoan Juliaz oroitzean sumatutako itzala itzuliko zaio berriro. Ez, ez da 
normala izango Julia bigarren planoan geratzea.  Edozein bileratan nabarmenuko da, lurrina izango 
duen xarmari  esker. Ez du ezer berezirik egin beharko, bilatu gabe guzien lilura izaten bukatuko du, 
Fromistaren gozamenerako. Igandean aldiz ilun egongo da, eta Anfitrioia izanagatik gonbidatuari 
egindako  adeitasun keinua ez da izango, Juliari formak bost axola zaizkiolako. 
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Goizean Juliak larrua jotzeko akuilatu dio, askotan egiten duen lez, berak gogoz ere erantzun, 
ohi bezala, baina sentipen gazi-gozoaz bukatu izango du. Juliak gozatu ote duen kezkarekin 
geratukoo da. Baietz esango dio, baiezko aurpegia izango du, baina haren bizitasun faltak onartu 
ezinik edukiko du oraindik. Sexu harremanetan Julia ez da pasiboa, nahi duena bilatuko du, eta 
bidenabar aurkitzen duenari zukua aterako dio. Fromista jolas osoa gidatzeari  ez da ohituta 
egongo, ez asmatzearen harra geratuko zaio;  baliteke gehiago bilatu behar izana, gehiago eskaini, 
ustekaberen bat, Julia gehiago kitzikatuko lukeen zerbait. Pasibotasuna Juliaren beste jolas bat izan 
liteke, berrikuntza bat, baina Fromistarentzat deia izango da alberdania baino. Sexua 
engaiamendua da, eta engaiamenduan heltzen zaizu bestearenganako enpatia. Goizeko sexuak 
egun osoan baztertu ezinik eramango duen itzala utzi izango dio, Juliari buruzko  kezka. 

Zer duke?  Zer da berari okerra iruditzen zaiona? Ilun egotea ez da normala, baina horren 
gain, zerbait gehiago legoke. Ikusita izango du Julia  malenkoniatsu, tribu-minez oroitzapenetan 
galdua, baina egun honetakoak zerbait berezia du, zehaztera heltzen jakingo ez duena. 

Goibel  dago idaztea lortzen ez duelako, baina  astebeteko lehortea ez da nahikoa sen 
poetikoa galdutzat jotzeko. Hasieran kezkatuagoa egon da azken egunetan baino, ez dela  
hainbesterako  onartuta  antza, eta hala ere... 

Gravbakoa geratzeak bere pentsamenduetatik aterako du. Jada etxean izango da. Lursaileko 
sarreraren bi zutoinen artean jaitsaraziko du ibilgailua, eskaera libreko nabigazio eran utziko du, eta 
etxerantz igoko da belardiaren zehar. Errekako urloan urari begira geratuko da lipar batez, honek 
harrapatuko duen ilunabarreko argian sosegu bidea aurkitu nahian. Juliarekin hitz egin beharko 
luke, adi egon, haren jarreran arraroa zaiona atzemateko. 

Etxean sartu eta iluntasunean aurkituko du. Julia ez dagoela pentsatuko du. Logelara 
eranztera doala, Juliaren langelan argia dagoela ohartuko da. Mahaiaren aurreko eserlekua hutsik 
egongo da. Atera hurbildu eta burua barrura sartuko du gela osoa ikusi ahal izateko. Julia zoruan 
eserita egongo da, sorbalda leihoko beiran bermaturik, haren aurreko goialdera begira. 

Haren aurpegiera lausoa irudituko zaio, norbaitena izatera iristen ez den begitartea duela 
otuko zaio, eitearen aiduru legokeen panpinarena edo. Haren aurrean,  haurdun irudikatuko duen 
irudia egongo da, Juliak hainbeste maite duena. 

Zer duen galdetu nahi izango dio, ez du egingo. Haren aurpegierak izatea berreskuratuko du, 
inoiz ezagutu ez dion izaera urrakorrenaz. Ederretan ederrenak malkoz urtutako begi berdeak, 
lazgarrietan lazgarriena eragingo dioten samina. 

Haren aurrean belaunikatuko da, ezinez, eta bere aurpegian nahi izango ditu hark isuritako 
malkoak, jada bereak direnekin nahasiak. 

— Ez dit ezer esaten. Dagoeneko ez zait axola! 
Negar zotinetan hautsiko zaio ahotsa. 
Fromistak burua hartuko dio eta bere bihotzaren kontra estutuko du. Bere  zotin propioak 

amatatzen saiatuko da, baina bihotza inarrosiko zaio, ezin eutsirik. Leihoaren kontra eseriko da, eta 
Julia altzoan hartuko du ume txikia balitzan. Garondoa beiran bermatuko du eta ez da bere 
negarraren  isuria eteten saiatuko. 

Robota atean agertuko da. 
— Zer gertatzen ari da? Zeintzuk dira kalteak? 
Fromista ahal izango duen moduan erantzungo dio. — Emozionala da. Ez duzu ekimenik, utz 

gaitzazu bakarrik. 
Robota azaltzeak zentzua berreskuratu beharko duela ohartaraziko dio Fromistari. Buelta 

eman beharko liokete, bere burutik hasita. Unerarte ez du inoiz Julia negar egiten ikusi. Ezingo dio 
eutsi, ezingo du, ezgai utziko du. Haren negarrean  bera denaren zati baten galera sentituko du, 
falta horren mina sentituko du, galdutako zangoa bailitzan. Juliaren indarra, Juliaren garra izango 

141 



 

da bere bizitzaren euskarria. Erren egongo da, ezin ibiliz. Eta hala ere, bera izango da bere burua 
osatu ahal izango duen bakarra, Julia sendatuz, horrela desagertuko baita bere min isla. 

— Esadazu mintzen zaituena. 
Juliak negarrez jarraituko du, negar zotinak ezin geldirik. Zenbaitetan isildu eta zerbait 

esango diola emango du, baina hitzak ez zaizkio aterako. Fromistak ez du  zer egin jakingo. Nola 
lasaitu? Nola babestu? 

— Ez pentsa, ez zaitez esplikatu, hustu, negarretan bezala. 
Negarra jarraituko du baina arnasketa lasaituz joango da. 
— Esaiozu robotari alde egiteko. 
Fromistak harrituta robotak atean jarraitzen duela ikusiko du. Ez dion ezer esan beharko, 

atzera egingo du eta bistatik desagertuko da, baina trenkadaren beste aldean aiduru geratu dela 
irudituko zaio. 

— Pentsatu duenaren zerbait atzeman duzu? 
— Ez. Sentipenak balitu ere ez nizkioke atzemango. Dagoeneko ezin dut ezer atzeman. 
Juliak burua jasoko du eta begi urtuekin begiratuko dio. 
— Zuk badakizu! Nola naizen badakizu!— begiak erreguka ariko zaizkio — Irudi hori maite 

nuen! Orain ez dit ezer esaten, maite nuela jakiteak harritzen nau! 
Fromistak gorrotatzen duen irudiari begiratuko dio, eta bihotzondokoa  sentituko du. Irudiko 

Julia bere betiko Julia da, maite duen emakumea, beso-artean duena aldiz itzal hautsia; ez soilik 
negarrez ari delako, irudikoari igarriko zaion nortasun kartsuaren hondarrik atzematen ez zaiolako 
baizik. Hori da haren aldartean ihes egin diona, atzeman ez duena, irudiaren betetasunaren aldean 
soilik nabari ahal izan duena. Bere burua madarikatuko du. Irudi hura gorrotatzeagatik Juliaren 
asmoetatik urrundu da, etsi zezala nahi izan du, bakarrik utzi du. 

— Haurdun nago, irudikoa nahi nuen izan; nor naiz ordea? Amatasuna ona dela, amatasuna 
polita dela, umea nire argia izango dela, oraindik poztasunez senti ditzakedan pentsamenduak dira,  
baina amatasuna ez da nire erabakia, bere erabakia da, sentitu ezin dudan erabakia, bere sabelean 
kabitzen zen mundu baten nahia. Poemetan irakurri dut eta ez da nire mundua, ni ez naiz hura. — 
Ahotsa zotinetan itoko zaio berriro.— Zein naiz?— Oihu hautsiak mailukada bortitza izango zaio 
bihotzean. — Zer naiz orain?— Hasperen soila oraingoan, hatza bihotzeko ubeldura zanpatzen. 

— Zu hura zara. Ni ere hura naiz. Harekin hautsi naiz, harekin ari naiz negarrez, zurekin osatu 
nahi dut, haren behar osoa dudalako eta zugan bakarrik aurki dezakedalako. 

Julia bere kontra estutuko da txiotik gertu egongo de auhena askatuta. 
— Nigan? Ahal bazenu! , Hura naizela dio nire adimenak ere, duela hamar egun sentitzen 

zuena oso ondo  gogoratzen dut, bere sentipenak nola irakurtzen nituen begietan daukat. Hori da 
latzena, betetzen ninduena zer zen jakitea eta egun betetzen nauena hutsala dela ohartzea,  
gehiago desiratzeko ezgai bihurtu naizela ulertzea. 
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Gomezek bizikleta psikiatriako pabiloiaren kanpoaldeko aparkalekuan utziko du, eta langileen 

atetik sartuko da eraikinean. Aldagela hutsik egongo da, txanden arteko erreleboa egina izango da. 
Dagoeneko aurreko txandakoak aisian eta bere txandakoak lan postuetan izango lirateke. Berandu 
ibiliko da, oso atzeratua.   

Laneko arropa jarri eta urrats azkarrez, zerbitzuko zuzendaritza gelara abiatuko da.  Naiz 
lankideei bere atzerapenaren berri eman, eta hau, aurreikusi ezineko baldintzak sortua izan, 
deseroso egingo zaio bere erantzukizunari huts egitea, atzerapenari ken lekiokeen  segundo oro 
baliotsua izango zaio. 

— Hemen nago! — Esango du atetik sartzear dela. 
Almerak begiak jasoko ditu, eta bekainekin agurtu ondoren hormako  orduari begiratuko dio. 
— Ez da hainbesterako izan. Ordu erdia izango zela esan didazu. 
— Zebra saldoak nahi izan duenean. Gaua bertan pasa beharko nuela  zirudienean, sabana 

aldera hasi dira mugitzen eta bidea libre utzi dute, eguzkia ostentzean haizea aldatu delako, edo 
nork daki. Gero aurrera egin dudanean, bidetik gertu gurdi kanpamendua zegoela ikusi dut. Ez 
dakit zerikusia duen baina bat-etortzea deigarria egin zait. 

— Dena dela, espero zenezakeen moduan, ez da ezer gertatu, beraz lasaitu zaitez, 
arnasestuka  ikusten zaitut eta. 

— Lasterka etorri naiz, bai, erantzukizuna nagusi gogorra da. Iritsi naiz behintzat, bulegora 
noa nire erregistroak zabaltzera. Gero arte. 

Zuzendaritzatik atera eta bulegoetara eramango duen korridorea hartuko du. Bulegora 
hurbiltzean, bertatik hedatuko den ahotsak ustekabean hartuko du, ez duelako inor egon beharko. 
Gerturatu ahala tonuaren haserrea nabarmenagoa egingo zaionez, pausua motelduz joango da, 
elkarrizketa aditu ote dezakeen zalantzaz. 

— Ez! Azterketak ezin du jasotzen duen pertsonaren maila kognitiboa aldatu. Ez dago horren 
aurrekaririk... Ez ezin dizut besterik esan... Baietz! Hasieratik esan dizut, esaten zenidana ulertzen 
nuela, baina momentu honetan ezin dizudala erantzunik eman errepikatzen dizut. Aztertu 
beharreko arazoa da. Biharko saioan... 

Gomez atean geratuko da, eta hitz-egiten ari den Aristraini harridura keinua egingo dio. 
Honek, telefonoaren beste aldean  diotenari kasu handirik egin gabe, burua makurtuz gogaitze  
keinua egingo dio eta hatz erakuslea lepoaren aurretik  horizontalki pasatuko du bere akidura 
maila adierazteko. 

— Hamaika aldiz errepikatzeagatik ez dut hobeto ulertuko. Ju... — Aristrainek, gelako bazter 
batetik biraka ariko dela, esan beharrekoa etengo du eta  Mikroa estaliko du.— Mesedez Juan, utz 
nazazu une batez, atea itxi. 

Gomezek ez du dudarik izango, konfidentzialtasunak  lehentasuna izango du.  Atea bere 
bizkarrean itxiko du, baina barrutik iritsiko zaion azken hitzek printzipio horrekin hausteko tentaldia 
eragingo diote. “Juliak ezin idazteak...” Testuingururik gabeko hitzok  adierazi lezaketenaren 
aukeren artean,  txarrena etorriko zaio burura, gerta litekeen bakarra bailitzan. Huts-ikara  lodi 
batek barrenak inarrosiko dizkio. Ateari begira geratuko da, sartzeko gogoari nekez eusten. Bere 
barne bulkada bortitzaren aurrean, deblauki atea irekitzean, nahastuta geratuko da, 
sinesberatasuna eta ezintasunaren artean, Aristrain ateratzen ikusi  arte. 

— Berandu nabil. — Esango dio gelditu gabe korridoretik badijoala. — Bihar kontatuko dizut, 
Fromista horrek harrapatu nau irtetear nengoela   eta orain arte. Zein egoskorra! Beno urduri 
zegoen, ulertzekoa izan daiteke. — Geldirik dagoela konturatuko da, eta Gomezi zerbait galdetu 
nahi diola emango badu, iritziz aldatu eta irteerarantz abiatuko da berriro.— Azkenean, zori ona 
izango duzu terapia honetatik libratzeagatik. Bihar hitz egingo dugu. Agur! 
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Gomez bere aurreko ate irekiari begira geratuko da, zer egin jakin gabe. Zerbait egiteko 
beharra izango duelako barrura sartuko da, agian bide onena kontrakoa litzatekeela pentsatuko 
badu ere, Juliari zer edo zer txarrik gertatuko ote zaion jakiteko, edozein aitzakia asmatu eta bidea 
atzera egin Juliaren etxeraino. 

Sistemen terminalera hurbilduko da, Juliaren helbidea ezagutuko ez duenez, bertan bilatuko 
ote duen  erabakitzera iritsi gabe. Aktibatuko du, eta irudien konfigurazioan, Aristrainen lan eremua 
ezagutuko du. “Itzaltzea ahantzi zaio!” Oraingoan ez du zalantzarik izango, ezta printzipioen 
kontzientziaren ohar minimoena ere, Aristrainen datuak arakatzeari ekingo dio. 

Juliaren historia izango da, haren terapiaren bilakaera erregistroa. Zer gehiago itxaron lezake? 
Aristrainek deia jasotzean, datuak bistan izateko ireki izango du, eta elkarrizketaren nahaste-
borrastean, luzatzearen amorrazioaz eta eratorriko presaz, egin izanaz ahantzi izango da. “Bikain, 
lagun gaztea, mila esker.” Terminalaren aurrean eseri baino lehen, gelako atea itxiko du. Gutxienez 
irekitzeko tartea beharko luke Aristrainen lan eremua desaktibatzeko, ez du bere bokazioa pikutara 
bidali nahi izango. Bere lan eremua piztuko du ere, eta desaktiba ez dadin, errutina bat prozesatzen 
utziko du, Aristrainen lan eremua desaktibatzearekin batera berea bistaratu ahal izateko. 

“Intrusio lan paregabe hau, zuri eskaintzen dizut Bertein jauna”. Hark konbentzitu izango du   
Juliaren tratamendua Aristrainen eskuetan uzteko. Badaki haren asmoa bera babestea izan dela, 
baina bere profesionaltasuna gutxietsi duela irudituko zaio. Horren gain, erabakiak  Juliaren psikea 
aztertzea galaraziko dio. Maila horretako adimen sortzailea aztertu ahal izatea, aukera paregabea 
litzateke, bizitza profesionalean, lan benetan interesgarria edukitzeko parada bakan horietakoa. 
Haren jenioak arian eratuko lukeen uhindura elektromagnetikoen holograma jasotzea, lorpen itzela 
izango  litzateke, Julia horretan lagun zezan konbentzitu ezkero.   

Proposatuko lizkiokeen probak asmatzen pasa izango ditu ordu asko. Harekin elkarlanean 
aritzea guztiz aberasgarria litzatekeela aurreikusi izango du baikortasunez... Azkenean, Psikiatrian 
egindako lehen elkarrizketan jasotako irudiek utzitako espainetako estiaz  aldendu behar izateko. 

Bere buruaren lasaitasunerako,  Juliaren azterketa terapeutikoak iraun bitartean gaueko 
txandara aldatzea eskatuko izango du, egunero gertu izanda, haren tratamenduaren erantzulearen 
ondoan lan egin ezkero, jakin-minari ezin izango liokeelako eutsi,  eta era batera edo bestera, 
muturra sartzeko ahaleginean bukatuko lukeelako.   

Baina deserria bukatu izango da muga guztiak hautsita. 
Terapiako azken saioaren irudiak irekiko ditu. Bigarren asteko saiotan ez da elkarrizketarik, 

loaren bitarteko terapia soilik. Saioaren prestaketako irudiak bizkor pasako ditu eta Julia etzan arte 
ez du benetako abiadura berreskuratuko. Burua pausatzean hasiko da paraleloan haren 
burmuineko holograma azaltzen. 

Ez du esperoko, aldartea behera etorriko zaio, ausarkeriak eragindako adrenalina jarioa 
hustuta. Ez du holograman lilura eragin izango dioten uhindurak, koloreak eta borobiltasunak 
aurkituko, galdu izango dira. Baliteke lehenengo irudi hura idealizatuegia izatea, baina ikusten ariko 
dena arras arrunta izango da. Bilatuko du, eta azkenaren ondoan jarriko du, terapia gelako irudiak 
itzali ondoren. Bai, idealizatua izango du, ederragoa gogoratuko du, baina sendoa izango da hala 
ere. Begiak itxiko ditu, eta oreka berreskuratzen saiatuko da. Objetibotasuna beharko du, 
aurreiritziak, izuak eta etsipenak gerorako utzi,  Juliaren egoera  ondo ezaugarritzeko azterketa 
grina gabea izan beharko du. Begiak ireki eta hasierako holograma berezia bezain aberatsa izaten 
jarraitzen duela ikusiko du. Adimen boteretsua iradokiko du, osasuntsua, modulazio uhin oso 
aktibok eragina. 

Azterketa terapeutikoko lehenengo saiora joko du eta elkarrizketako zatia aukeratuko du. 
Honen holograma hasierakoaren aktibitate mailakoa izango da. Elkarrizketako irudiak itzali eta 
soinua bakarrik utziko du. Hologramaren tamaina handituko du, eta galdera eta erantzunek 
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grafikoen bilakaeran eragindako efektua aztertzen hasiko da. Galdetegia funtzio psikiko ezberdinen 
estimulazioa eragiteko egituratua egongo da, funtzio horiek eremu elektromagnetikoan duten 
influentzia tarteak zedarritzeko. 

Laster izango du sorkuntzak eragindako uhindura geruzen aktibitatea kokatua. Azal esferiko 
oso malguak irudituko duten uhindura nabarreko geruza sortak osatua egongo da. Baina itxuraren 
azpitik, geruza hauek gainontzeko funtzioen geruzak eragiteko ahalmen handia gordeko dute, 
frekuentzia baxuko soinuk durundatutako azalak bailiran.   

Kitzikadura konfigurazio ezohizkoak izango dira, eremu elektromagnetikoaren irudiari, dirdira 
eta bolumena emango diotenak, oso aktiboak. “Terapia kontrolagailuaren  erregulazio 
parametroetatik at!”. Hor egon liteke gertatutakoaren gakoa. Terapia estres maila apaltzeko 
diseinatua egongo denez, kontrolagailuaren eginkizuna kitzikapen maila altuak neutralizatzea 
izango da. Makinak bere lana egin izango du, ez du bereizi ahal izan. Juliaren garunean kitzikapen 
garaia funtzionamenduren berezko osagaia dela ezin  izango du  atzeman, horretarako 
programatuta egongo ez delako. 

Makinak ezin izango du, baina Aristrainek bai. Zertan aritu da? Errutinazko jarraipena egin 
duela ohartzeko, haren txostenei begiratzea nahikoa izango da. Bere buruaz jabetzen ariko den 
haserrearen jomugari buruz sortuko zaizkion kezkak, sentipenaren eztanda eragotziko dio. 

Berak zer egin izango luke, kasuak hain gertutik eragingo ez balio? Zenbat errutinazko 
azterketa eginak izango ditu urtetan, terapia ez kaltegarria den ustean? 

Huts handia sentituko du, zenbatetan gertatu izango da horrelako zerbait?  
Juliarena kasu berezia izango da, normalean iritsiko zaizkionak adimen arazo eztabaidaezinak 

izango dituzte, azterketa terapeutikoak objektiboki on egin izango die.  
Bai, baina orokorrean, ikasi berri duenez, soilik orokorrean.  
Zenbat gaitasun baliagarri galdu izango dira orduraino? Juliaren galera baieztatuko balitz, 

protokolo guztiak berrikusi beharko lirateke,  artatutako kasuak berrikusi. Egin beharreko lan 
eskergak  zorabioa emango dio, baina ezinbestekoa litzateke. 

Bertein jakinaren gainean jarri beharko luke, egoera sakonki aztertu. Egindako kaltea neurtu 
eta zuzendu beharko litzateke. Baina  ahal izango lukete? Azterketa terapeutikoak eraginkortasun 
handiko ospea edukiko du, inork ez omen du errepikatu behar izango. Egia balitz ikaragarria 
litzateke.  

Julia etorriko zaio burura. “Ez, ez du terapia burutu, ez du erdia ere egin”.  Hala-moduzko 
itxaropena izango da, Juliaren etxera lasterka ateratzeko bulkadari adimenak heldu egingo dio, ez 
da beharrezkoa, hurrengo arratsa arte ez da terapiako beste saiorik egongo.  

Lasterka abiatzeko bulkada Berteini deitzeko beharrak ordezkatuko du, zuhurtzia gailenduko 
da honetan. Berteini ezin izango dio gertaera inpresio urduriz aurkeztu, Juliari egindako hasierako 
analisian gertatutakoa kontuan izanda, ondo dokumentatutako azterketa serioa aurkeztu beharko 
lioke, objetibotasunez sobera hornitua. Jaramonik egingo al lioke? Froga mediko eztabaidaezinak 
aurkeztuta bai, baina zenbat denbora beharko luke horiek prestatzeko? Zenbat Berteinek onartzeko? 
Bitartean zer? Terapiak aurrera jarraituko luke? 

 Poesia egiteko gaitasunaren galera frogatu ahal izateko, Juliarekin lan egin beharko luke. 
Bere pazientea ez denez,  Aristrainen baimena beharko luke,   baina nola argudiatuko lioke eskaera? 
Paziente eta terapeutaren arteko konfidentzialtasuna pikutara bidalita, espedientean muturra 
sartuz erdietsitako informazioari esker, terapiak eragindako kalte baten susmoa duela esanez? Ezin 
du. Ez da bidea. Aristrain sutu egingo litzataeke eta ez lioke entzungo, ez luke ezta ordu erdi bat 
gehiago iraungo departamenduan. Ez luke ezer lortuko, Okerra errepika ez zedin, epe luzera jokatu 
beharko luke, planteamendua Juliaren kasutik bereiziz, honetan bere asmo eta arrazoiak 
susmopean liratekeelako ezinbestean. 
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  34 KAPITULUA 
 
 
 
 
Bere semearen ahots etsiak, egozten ariko zaionari aurre ez egitera behartuko du. Ezin 

izango du, Fromista, oldartu baino, birrintzen ari dela  emango du.  Etxetik alde egin aurretik, 
harekin izandako liskarren giro garratzean, haren edozein ezegokitasunagatik pipertzeko izandako 
erreflexua ez du une horretan edukiko, aldiz, ardura gero eta sakonagoa sortuko zaio. 

— Ez zuela beldur izan behar esan zenion, ez zela kaltegarria. 
— Hala uste nuelako! Baina nola zaudete idazteko gaitasuna galdu izanaren hain ziur? 

Azterketa hasi berria da, aste bat besterik ez da pasa. Sendagilearekin hitz egin al duzue? 
— Zuri deitu aurretik deitu diot, — Fromistaren hasperenak audioa beteko du. Irudia itzalita 

edukiko du. Hansi, kezkaren zati handia, baldintza honetatik etorriko zaio, ezingo du haien egoeraz 
ezer onik espero. — Terapiak ezin duela hori egin esan dit, biharko saioan hitz-egingo genuela. 
Presa zeukan, eta besterik gerta zitekeenik ez du entzun nahi izan. — une batez haren arnasketa 
etena besterik ez da entzungo. —  Baina gertatu da.  eta nik erantzunak behar ditut, bihar zer egin 
erabakitzeko. 

— Nik dakidanez azterketa terapeutikoa ez da kaltegarria. Egin duten lagunak ezagutu ditut, 
hiru edo lau. Terapia egin aurretik haien lekua aurkitu ezinik zenbiltzan, beraien buruarekin 
deseroso, ezinegon sakonean eroriak, baten-bat depresioan amiltzeko zorian.  Azterketa 
terapeutikoaren ondoren, oreka berreskuratua zuten. Arazoak gaindituak, bizitza baikortasunez eta 
neurriz hartzen zuten, besteongan ardura eta gupida eragitetik, inbidia eragitera pasa ziren. 

— Ba oker zaude! Azken bi asteetan Juliaren bizitzan aldatu den gauza bakarra ditxosozko 
azterketa terapeutikoa da! 

Hansek ez du emakume ahotsa ezagutuko. 
— Zein zara zu? 
Bere aurrean hiru dimentsioko irudia eratuko da, komunikazioaren beste aldean, bideoa 

aktibatzearen ondorioz. Kezkak eraginda gelaren inguruan paseatzen ariko den arren, belarritik 
eskegitako eramangarriak,  aurpegitik metro batera mantenduko du begiratzen ari zaion irudia. 
Julia dela irudituko zaio, baina berehala, Juliarenak, soilik begiak direla konturatuko da. 

— Irene naiz, Juliaren ahizpa. 
Irudian, haren aurpegia  ikusiko da soilik, naiz eremua zabala izan. Zergatik ez da une 

hartaraino berarekin hitz-egiten ari izango den Fromista agertzen, zergatik ez du ikus dezan nahi? 
— Nire semea ikusi nahiko nuke. 
Gazteak eskuinera begiratuko du eta hurbiltzeko keinua egingo dio ikus eremutik kanpoko 

norbaiti. Fromista irudian sartuko da. Abailduta ikusiko du, inoiz ikusi ez dion tristura begietan, 
negar egin izanaren erruz gorrituak.  Gogor egingo zaio bere semea horrela ikustea, besarkatuko 
luke, ahal balu, bere txikia. Begira izango duen neskak, ezkerrera biratuko du burua, begiak 
ezkutatuz, hunkituta antza. Bai, bere semea maite du, axola zaio, bera oker egon liteke, gauza 
askotan, baina okerrek ez dute gizatasuna galarazten. 

— Zer egin dezaket? 
Fromistarengan, txikia zeneko begirada aurkituko du aspaldiko partez,  konfiantza, agerian 

utzitako samurtasunak agerrarazia. 
— Erantzun mesedez aita, aipatu dituzun lagun horiek, lan egiten al zuten? Erantzukizunaren 

bat al zeukaten? 
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— Ez denak. Bi inbestigazio laguntzaileak ziren unibertsitatean, besteak lizentziatuak, giro 
hartan mugitzen zirenak, maila handiko ikasle izandakoak guztiak, gaitasun handiko gazteak, 
zientzian aritzeko gogotsu, naiz lekua aurkitu ez. Haien arazoa hori izan zitekeen, ez zutela 
distiratzea erraztuko liekeen  inbestigazio eremurik aurkitzen. 

— Baina azterketa lanak egingo zituzten, argitalpen interesgarriak. 
— Bai, horregatik ezagutzen nituen, gailentzen zirelako, horregatik zen hain tamalgarria 

adimen arazoak pairatzea. 
— Terapia ondoren zer egin dute? Lekua aurkitu al dute? Argitaratzen jarraitu al dute? 
— Batek lanean jarraitzen du, inbestigazio laguntzaile, besteak... — oroimenean bilatuko du 

haien arrastoa, baina ez du asko aurkituko.—  Bi  ikusten jarraitzen dut, noizbehinka, ekintza 
kulturaletan eta holakoetan, baina gehiago argitaratu dutenik ez dut ikusi, eta egia esateko, lanari 
buruz ez didate gehiago hitz-egin. Azkena guztiz galduta daukat, ez dakit zertan dabilen. — 
Ohartuko da, eta isildu egingo da. Hala ere, lehenengoa... — Baina lanean jarraitzen duena...— 
Haren aurpegia gogora ekarriko du, eta hain arteko azken elkarrizketaz oroituko da. Adeitasunez 
zuzenduko zaio eta atsegin arituko da,   baina orduan garrantzirik emango ez dion  motibazio-
gabezia atzemango diola gogoratuko du. Ez, alde honetatik ez  da  ihesbiderik egongo. 

Nola ez da lehenago ohartu? Juliak galdetzean, prestatutako ustekabeak eragingo liokeen 
pozaz ilusionatuta, haren kezkari ez dio pisurik eman izango. Gaiako garrantzia gutxiesten, azaleko 
inpresioen araberako aburua eman izango dio, egunarekin bat egingo lukeen aburu baikorra. 

Bere burua madarikatuko du beharreko zorroztasunaz ez aritzeagatik, atsegingarriei 
informazio zuzenari baino arreta gehiago emateagatik. Juliaren arimari zuzendu nahi izango zaio, 
hunkituko lukeena eman nahi izango dio, asmatuko du, baina Juliak eskatutakoari, une hartan 
ororen gainetik hark beharko duenari ez dio erantzuten jakin izango, eta galbidera zuzendu izango 
du.   

— Ez dute ezer berririk egin. Ez da, aita? 
Fromistaren ahotsak bere hausnarketatik aterako du. Hausnarketa izandakoa, zuloa 

bilakatuko da. 
— Ez. Damu dut. 
Ez du ezer gehitu ahal izango. Desenkusa jokoak eta erruaren tamainaren neurtzea, bere 

barne kontabilitaterako, beste une baterako, utzi beharko luke. Egindako hutsa agerikoa izango da, 
damutuko da, ez du aringarririk nahi izango, besteen arbuioa ez da bere burukoa baino 
gogorragoa izango. 

— Izorratuta gaude! — Ireneren ahotsak berriro suminez. 
— Julia, hor al dago?— Nahiago izango du Juliaren haserrea,  hari zor baitio barkamen eskea. 

Penitentzia, aurretik ordaintzen ariko da, barkamena izan ala ez, ezingo duelako jasan hari kaltea 
egin izana. Lotsa sentituko du bere burua haren aurrean azaldu beharraz, baina bere damu ezdeusa, 
haren frustrazioaren jomuga ipiniz, aringarri gerta lekioke. 

— Lotan dago, zorionez, azkenean loak hartu du. 
Fromistaren aurpegi nekatua, atsekabe nekagarriaren aurpegia, Juliak lukeenaren itzala ote?  

Damuak bihotza trepanatuko dio zirujau zoroa bailitzan. 
—  Itzulgarria den  ba al dakigu? — Irene begira duela ohartuko dan, baina berak ez du 

erantzunik izango. Burua astinduko du. Ergel sentituko da neskaren begiradan. — Juliak ez du 
azterketa osoa egin. Zenbat irauten du? 

— Lau aste, lau egun astean.— erantzungo dio Fromistak.— Hamasei saio guztira, sei egin 
ditu gaurdaino. 

Fromistaren ahots itzaliak adierazitakoak Irene arinduko du. 
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— Itxaropena egon badago. Baliteke azterketaren eragina oraindik atzeraezina ez izatea. 
Norbaiten laguntza beharko genuke, zer egin jakiteko. 

— Juliaren terapia daramatenak dira horretarako egokienak. Jarraitu duten prozeduren 
ezagutza osoa daukate. Bilakaera itzultzea badago, haiek jakin behar dute nola egin. 

—  Hori egin diotenen eskuetan utzi nahi duzu berriro Julia? —  Irenek burua astinduko du 
sinesgaitz. Hitz gogorren baten dirdira islatuko zaio begiradan, baina ez bide dio bere buruari 
esaten utziko.  — Minez zaude. Harentzat onena nahi duzula ez dut zalantzan jartzen, baina 
diozunak ez du zentzurik. Ez dut onartuko! Inolaz ere! 

— Terapiak eragin duena jakitean, kaltea konpondu nahi izango dute. Profesionalak dira, 
Hipokratesen zina egin dute, jendearen osasuna ardura zaie. 

—  Baliteke aita. Baina aurretik, kaltea dagoenez konbentzitu beharko zenituzke. Nola egiten 
da hori? Kontatu dizut azterketaren arduradunarekin izandako hizketa. Ez du hori gerta daitekeenik  
onartzen, beste zioren bati egotziko diote. 

— Guk ere ez daukagu ziurtasun osoa. Zantzuak badaude, azaldu  dizkiekegu, zalantzaren 
aurrean, zuhurtasunak azterketa etetea eskatuko die, ez dute kaltea areagotu nahi izango, ez dira 
gaizkileak. 

 
 
  
  
 
 
 

149 



 

  35 KAPITULUA 
 
 
 
 
Nekatuta eta urduri egongo da, pisu astuna sentituko du, baina aldi berean, geldirik egoten 

utziko ez dion kezka. Inoiz pasatako gau luzeena izango da, egunsenti betierekoak amai dadin  
lortuko ez duena. Ez aringarririk, ez distraitzeko inongo gertakizunik, minutu bakoitza eta guztiak 
bistan, azterketa terapeutikoari buruzko hamaika lan irakurri arren, laburtu ezin izango dituenak. 

Gutxienez bere txanda bukatua izango da, eta bizikletan, goizeko lainoan zehar, Juliaren 
etxera joango da. Ahaleginean kartsuki saiatuko da, lehenbailehen iritsi nahian, baina amesgaizto 
krudelenean bailitzan, kostata egingo du aurrera. 

Urduriegi egongo da, erantzukizunak eragotzia, egin beharko duena nola bideratu jakin 
ezinik. Dagoen bezala egonda, aurreko egunera arte, lasaigarri elektromagnetikoko dosia hartu 
izango luke, baina ospitaletik atera aurretik, naiz kaskoa eskuan izan, ezin izango du erabili. 

Izango luke bere egoeraz kezkatzeko beta, egiazko urgentzia izango duena Juliaren  egoera 
ezagutzea izango da, eta hura babesteko beharreko neurriak hartzea. 

Etxera iritsiko denerako, sistema planetarioko izarra agertzear egongo da. Zeru argitu berrian 
soslaitua, eraikinak ez du izango argirik leihoetan , ez da soinurik atzemango. Zer egin? Nola 
aurkeztu? Itxoin beharko luke? Barrukoak esnatu? Nola hartuko lukete? Hitz-egiteko aukera 
emango al liokete? 

Denbora beharko du erabakia hartzeko. Bizikleta deskonektatu eta eskuan hartuko du 
berekin eramateko. Bidean gora egingo du, begiak etxetik aldendu ezinik, seinale baten aiduru 
bailitzan. 

Seinalea ez da iritsiko. Bideko langarraren gainean, bere oin hotsak atzetik ailegatuko zaizkio, 
jarraitzaile batenak bailiran.  Atearen aurreko hegalaren babespera ez da sartzen ausartuko, pausu 
bat atzerago geratuko da, etxeko robotari bisitarien agertzeaz abisatzen dioten sentsoreen 
helmenetik kanpo, arnasa hartzeko eta kemena biltzeko. Hurrengo pausua erabakigarria izango da. 
Eman ezkero, robotak bere bisita erregistratuko luke. 

Kezka hau buruan, korapiloa urdailean, ikaraz baino, arinduraz jasoko ditu sorbalda eta 
eskuineko besoa helduko dizkioten eskuak, geldi egoteko ohartuko dion ahotsa. 

— Zertan ari zara etxe inguruan? Zer nahi duzu? 
Eskuen indarrari lotua imajinatuko ez lukeen eme ahots gazteak, hitzak mehatxu bihurtuko 

ditu, tonua dezibelio bakar bat igo gabe. Txantxa gutxi ezezagunarekin. 
— Juan Gomez naiz, Ospitaleko psikiatria departamendukoa, Julia ikusi nahi dut. 
Nola ez du jakingo, baina bere burua airean biraka sentituko du, eta mugimenduaren 

bukaeran, bizkarra belar hezearen gainean aurkituko du, kolperik nabaritu gabe, bestearen pisuak 
mugimendu oro galarazia. Doi-doi heldutako amorrua ikusiko du emakumearen begietan. Juliaren 
ahizpa izan beharko du. 

— Poz aratzaren begiak .— Ihes egingo dio. 
Nini berde aratzetan igeri, eitea, mirarizko gardentasunaz, gogortasunetik, laketasun 

txinpartaz, jakin-min harritura mudatuko da. Salbatu izango da. 
— Zer nahi duzu? Erantzun! 
— Idazterik ez duela aditu dut. Lagundu nahian etorri naiz. 
— Hanka sartzea onartu duzue , beraz? 
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— Ez. Beno bai. Pluralik ez dagoela esan nahi dut. Ez nator departamentuaren izenean, ni 
bakarrik naiz. Azterketa terapeutikoak Juliaren garuneko eremu elektromagnetikoan eragin duen 
desegituratzea ikusi ahal izan dut, eta Juliaren egoerarekin izan zezakeen erlazioa ikusi nahi nuen. 

— Izan zezakeen erlazioa? 
— Ez dakit zein den Juliaren benetako egoera. Soilik esaera zati bat aditu dut eta idazteko 

gaitasuna galdu duela ondorioztatu dut. Nahiago nuke oker egotea. 
— Ez, ongi ulertu duzu. Ezin du idatzi, ezin du bere poesia gozatu, ezin du bere sentimenean 

sakondu. Jokaldi polita egin duzue! 
Juanek zekartzan itxaropen apurretarako ez da tarterik egongo, ezta bere  aurreikuspen 

txarrenean egokitzeko ere.  Amildegia du Juliaren egoera,  ahizparen begirada zama astuna da. Zer 
egin lezakeen? 

— Sar zaitez etxean, erabakiak hartzeko argibide garrantzitsuak eman dizkigukezu. — Presioa 
askatu eta mugimendu batean zutituko da ahizpa. Juanek, ukondotan bermatuz, gorputza jasoko 
du eta luzatuko zaion eskuaren laguntzaz zutituko da ere. 

— Ez sartzea nahiago nuke. Ez nuen hemen egon behar, Julia ez da nire pazientea,  eta  kode 
deontologikoa guztiz urratzen ari naiz, esaera madarikatua aditu dudanetik. Nire lana maite dut, 
eta gorde nahiko nuke. — Gazteak hotz begiratuko dio,  bere hitzek eragindako  sentimenduak 
begietara azaldu ez zaizkiola. Deseroso sentituko da, bere kontuaren zioa berekoikeria soila dela 
emango du, gehiago beharko du. — Azterketa terapeutikoak egindako kalteak azalaraztea eta 
zuzentzea badago, soilik ni profesioaren barruan egonda egin ahal izango dela uste dut. Ni egotzia, 
nire profesionaltasuna ezbaian izanda, arazoa iker zezaten lankideak konbentzitzea gaitza litzateke. 
Etxean sartuko banintz, robotak nire bisita erregistratuko luke. Ez nuke Ikerketarako zantzu hain 
garbia utzi nahi. 

— Ze ikerketarako? 
— Juliak azterketa terapeutikoa jarraitzeari uko egin ezkero abiatuko litzatekeen ikerketarako. 
— Itxoin hemen. 
Juliaren ahizpa etxera sartuko da, bera erabiltzera ailegatu ez den atetik. Urduri eta 

alkandorak bildutako hezetasunak hoztuta, besoak gurutzatuko ditu eta bermeko zangoa 
txandakatuz biraka hasiko da. Bizikleta ikusiko du zuhaixka baten gainean eroria. Jasoko du eta 
bidearen ondoan utziko du, ertzarekin lerrokatuta. Urduritasuna borrokatzeko, bere burua arreta 
eskatuko duten gauzak egitera behartuko du. Ohartzeke egingo du, bere subkontzienteak  terapia 
konduktista lasaitasuna berreskuratzeko eragingarria dela jakingo balu bezala. 

Poz aratzaren gaztea aterako da berriro. Ez du bere izena gogoratzen. Elkarrizketa batean 
Juliari poema hura bere ahizpari eskainia dela entzun izango dio, eta izena ere aipatu izanaz 
gogoratuko da, baina ezin izango du berreskuratu. 

— Etorri nirekin. — Esango dio geratu gabe eta bidea beherantz hartuta. Jarraituko dio, 
legarrean gainetik, hark sortuko dituen oin hotsak bere pausokoekin estaliz. Erreka gurutzatuko 
duen zubira iristean, eskuinera desbideratuko da, errekaren hegia jarraituz, belar hezearen gainetik. 
Belardia eta goizeko argi zurbila basoak mugatuko ditu, itzalean jarraituko dute eskuinera okertuko 
den uharka, etxepeko muinoaren inguruan. Argira aterako dira berriro. Soilgunea ekialdera 
orientatua egongo da, eta erreka eta aldameneko zelaia argiaz blai egongo dira, ur tanta oro 
distiratzen. Eskuinera, ikuskizunaz gozatzeko jarritako etzaulkien artean, zutik egongo den 
pertsona ezagutuko du. Fromista da, Juliaren senarra. Aurrean dagoen koadroari begira sor, ez da 
haien agertzeaz ohartuko. 

Argiak dar-dar egingo du baina denbora etenda irudituko du. Juan eta emakumea geldirik 
egongo dira ere, aiduru, eszenak sorginduak. Iraungo du, txori papo gorria, bertikalean erortzen, 
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soilgunearen erdian pausatzera etorriko den arte. Mugimendua jarraituz hiru pertsonen begiradak 
gurutzatuko dira eta lilura lurrindu egingo da. 

Fromistarengana abiatuko dira, txori papo gorria uxatuz, gizonaren begirada harrituari zor 
zaizkion erantzunak emateko unera iritsi bitartean isilik. 

— Juliak esan dit hemen zinela, bera laster etorriko da. Hau Gomez da, psikiatria 
departamenduko kidea, laguntzera datorrela dio. 

Izena esatean Fromista zalantzan geratuko da, ezaguna egingo zaion izena kokatu nahian, 
azkenean lortuko du, eta begirada zorrotza zuzenduko dio, aurpegiaren atzean legokeenaren 
peskizan. 

— Zergatik ez da Aristrain etorri? 
Juanek, airean erabilia ez izanagatik lasaiturik, ordena jarriko dio bere historia errepikatuari.  

Bere pausuen berri emango die, hasieratik bururaino. Bere motibazioak azalduko dizkie. 
— Hemen banago, Osasun Batzordearekin Juliak izan zuen lehenengo bilera hartan 

banengoen, aspalditik bere poesiaren zale naizelako da. Miresten dudan pertsona da, eta bere 
ezagutzarekin ikastea besterik ez nuen nahi, errespetu osoz, bere balioaren jakitun. Niretzat bere 
egoera oso mingarria da. Ahal dudana egingo dut bera babesteko eta bere onera itzul dadin 
lortzeko. 

— Hara! Gomez misteriotsuak ezkutatzen zuena bere bihozberatasuna zen. 
Juliaren ahotsak hiru lagunen begiradak erakarriko ditu. Soilgunearen ertzeko zuhaitz 

zaharraren  enborrean pausatua izango du eskuineko besaburua, zama arintzeko baino, haren 
ukitua izateko. Gorputza bilduko dion artilezko jaka luze zaharra, beso gurutzatuez estutuko du 
goizeko hozkirriaz babesteko. Zurbil izango du aurpegia egunsentiaren argi kolorgean, begiak  
txilotuak, betazal hantuen babespean. Musa erromantikoren eitea izango du, iradokizunez 
betetako natura misteriotsu nabarreko markoan. 

Poliki hurbilduko da, urrats leun eta ziurrez. Fromista aurreratuko da, aurpegia eskuen artean 
bilduko dio eta haren begiak bere begiradara ekarriko ditu. Egongo dira elkarri so, mutu   mintzo, 
Juliaren irribarre xaloa, Fromistaren hasperena eta haren sorbalden arintzera arte. Julia hiruren 
aurreko etzaulkian eseri egingo da. 

—  Zer ezin zenigun etxean esan, Gomez jauna? 
Juanek ezingo du erantzun. Osasun Batzordeko bileran isildu behar izandako gauza asko 

esateko parada izango du, baina ez da bere buruaren jabe izango. Esateko dituenak, miresten duen 
pertsonaiarentzat egokiak izango liratekeela, baina bere aurrean esperoan daukana ez dutela 
lagunduko ohartzean, aztoramena areagotuko zaio. “Distantzia har ezazu, distantzia har ezazu”. 

Arnasa  hartuko du, eta Juliaren aurrean apatxetan jarriko da, bien begiak parera gera 
daitezen. Zuzen begiratzera ausartuko da, naretasuna aurkituko du haren begitartean, beldur 
emango dion naretasuna, Osasun Batzordeko bilera hartan, grabatuko dizkion lehen pleno 
gertuenetan, ostutako begiradekin zerikusia izango ez duena. Terapiak eragindako naretasuna 
izango da, lana ondo burutzearen adierazlea izanagatik, hain asegarria izandakoa, une horretan 
berriz, guztiz etsigarria izango zaiona. 

— Osasun Batzordeko bileran ezkutatu nizuna ez zen Bihozberatasuna, bihotza besterik ez 
zen izan. Orduan ere  asko kostatu zitzaidan nire profesionaltasunari lehentasuna ematea, 
hunkituta nengoen, orain bezala; zure poesiak arima inarrosi eta sentiberatasuna iratzarri zidan, 
orain naizenaren bizipen eragingarri askoen sortzailea zara, maite zaitut horregatik. 

Lotsatuko da, adierazpena pinpirin geratu zaio, desegoki, soilik inor mintzea falta zaio.  Eskua 
estutzen diotela sentituko du. Juliak helduko dio. Altzora eraman eta bereen artean gordeko du.  
Juanek ezin izango dio bere Jarrerari eutsi, belauniko eroriko da eta pisua orpoen gainean 
bermatuko du. 
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— Xarmanta zara, Gomez Jauna. Ez zaitez lotsa. Nik falta dudana zuk ezagutzen duzu,  nik 
oroitzen dudana zuk bizi daukazu. Zorionez  ez zara bakarra, baina galdu dudana nola galdu dudan, 
zuk soilik dakizu, egin nazakezun  mesedea  ezin izango dizut ordaindu. 

— Juan, Juan soilik, otoi. Neu naiz zorretan dagoena. 
—  Nola kitatuko dituzu? — Irenek gogaitua. 
Begiratuko dio, arrazoia izango du, zer edo zer eman beharko lieke bere agertzeak zentzua 

izan dezan. 
— Zer sentitzen duzu?— Galdetuko dio Juliari. Honek begiak jaitsiko ditu eta ohartu gabe 

eskuartean daukan berearekin jolasten hasiko da. Juanek eskua askatu  eta bere zangora eramango 
du bestearen paraleloan. 

— Barkaidazu, ez naiz ohartu.— Julia gorrituko da. Desenkusaren xumea atsegina izango zaio,  
baina kezkak berehala itoko dio sentipena, apaltasun horretan, legokiokeen xalotasun dibertitua 
agertu beharrean, txepelkeriak eragindako lotsa agertzen dela irudituko zaiolako. — Ahul sentitzen 
naiz, sentipen ahulak eragotzia. Uzkur, grina-gabetua, nagi. Lasai, hala ere. 

— Bart aldiz krisia izan zenuen. 
— Bai. Nire egoeraz jabetu nintzen. 
— Konta egidazu, mesedez. 
— Azterketa terapeutikotik etxera iritsi nintzenean oso lasai nengoen. Ohituraz, lan-gelan 

sartu nintzen,  idazteko kezkarik gabe, ezer egiteko asmorik gabe. Mahaia eta apalak ordenatuak 
egotea gustatu zitzaidan, eta gelak oro har ze itxura zuen ikusteko nire ingurura begiratu nuen. 
Horman jarrita dudan haurdunaldiko zortzigarren hilabetean irudikatzen nauen irudiak nire arreta 
bereganatu zuen, eta gela hain polita egonda lekuz kanpo zegoela pentsatu nuen. Gordinegia zen, 
erretraturik gabe gelaren harmonia osatuta geratuko litzateke. Biratu nintzen, mahaiko kontroletan 
irudia desaktibatzeko, eta biratzen ari nintzela, kanpoko iluntasunean ispilu zen fatxadako beiratik, 
nire islak begiratu zidan, eta geldiarazi ninduen. Haren atzean erretratua ere begira nuela ohartu 
nintzen, eta orduan bi begiraden artean kateatuta nengoela, gertatzen zitzaidanaz jabetu nintzen. 

Erretratuari buruzko nire aurreko aburua hutsala izana zen, gorrotatzen nuen pentsaeraren 
berezko adierazpena,  itxurakeria hutsa.  Erretratua aldiz, nire asmo kutunenaren aldarria, gordina 
bai, baina nire buruaren asertzio adierazpen beteena, nire sentieraren erakuste lotsagabeena, 
gozamena. 

Nigan, lehenengoa zegoen, bigarrena ez. 
Nire baitan arakatzen hasi nintzen, nire oroitzapen kutunenak ekartzen, inarrosi ninduten 

gauzak berreskuratzen, bertsotan jaso behar izan nituen bizipenak gogoratzen... Ez ninduten ohi 
zuten moduan hunkitu, ez zen asaldura oparorik berritu. Haren ordez sentiberatasun afoniko baten 
xuxurla besterik ez nuen entzun. Nire sentipenen oroipena nuen, baina ez haien izana.   

Lapurretaz ohartu nintzen, kordea eta sentsazioen arteko ahalmenen eremu osoa erauzita 
nuen, nire baitan sartuak ziren, neukan preziatuena ostutzeko. Ez zen zuzena, ez onargarria; inoiz, 
inon, inori. Sumina sentitu nuen, justizia beharra. Gorputzaren erritmoa hautsi zitzaidan une batez,  
eta amorrua sentitzen hasi nintzen,  pairarazten ari zidatenarengatik borborka sortutako amorrua, 
amorru etsia.  Negarretan lehertu nintzen. 

— Sentitzeko gai zinen beraz, sentimendu bortitza bizi zenuen. 
— Amorrua sentipen sinplea da, instintiboa, irrika soila. 
— Bai, hala da, baina sentiberatasuna sutzeko gai dela adierazten du. 
— Nire irriken menpe bizitzea da espero dezakedana? Sentimendu jasorik eduki ezinik, 

sentipen oinarrizkoen enbatak lirateke lortu dezakedan onena? 
— Ez! Ez dut uste. Oraingoz ezin dut aurreikuspenik egin. Niretzat egoera hau zuentzat 

bezain berria da. Esan nahi dudana zera da, azterketa terapeutikoaren emaitzei buruz nekien guztia 
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berraztertu beharra daukadala, osasun sintomatzat nituenak, gabezi zantzutzat berrikusi behar 
ditudala. Naretasuna, errealitatearen onespena, heldutasun adierazleak zirenak, orain berriz, 
otzantasuna eta mendetasuna lirateke.  Hauek gainditzea  litzateke orain osasungarria. 

Zuk esan duzunez, injustizia sentitu zenuen, horren aurrean jazarri zinen, hor badago 
positiboa izan daitekeen zantzua. Ez dakit, sortu ahala ari naiz, baina naretasuna haustean, ziur aski, 
azkenaldiko sentimen tonutik aldendu zinen. 

— Bai, hala izan zen, onespen pentsamenduak nituen, bakean sentitzen nintzen, eta bart 
aldiz... 

— Zure garunaren eremu elektromagnetikoaren hologramen segida aztertu dut. Terapiako 
lehengo astean hologramak nabartasuna galtzen joan ziren, baina galera ez zen oso nabarmena 
izan. Astelehen honetako saioaren hasierako hologramak, berreskuratuta zeukan terapia aurreko 
aberastasunaren parte handia, baina ordudanik, azken bi egunetako saioetan, modulazio galera 
bizkortu egin da. Terapia gailua automatikoki aritu da, garunaren berezitasunak kontutan eduki 
gabe, eta eremu elektromagnetikoan atzeman dituen eszitazio  altueneko aldeak, energia maila 
normaletara eramaten saiatu da, neutralizatze igorpen oso indartsuak erabiliz. Inbrikatze  oso sarria 
duen zure garunean, igorpenek eragin lokalizatua   izan beharrean, eragin oso zabala izan dute. 

Hologrametan eraginaren neurria oso garbi azaltzen da, baina bart ikusi nuenaren benetako 
izaera kognitiboa ezagutzeko, zurekin hitz-egin behar nuen. Azken Holograman garuna 
narkotizatuta balego bezala ikusten nuen, baina honek ez zuen bat egiten, Fromistarekin hitz-
egitean, Aristrainek espedientean idatzitako ohar bakarrarekin, “herstura krisia” besterik esaten ez 
zuena.  Orain koadroak koherentzia dauka. Badago tonu baxuko garun jarduera iraunkorra, eta 
asaldura gertakari isolatua, zeinak bere holograma karakteristikoa moldatuko lukeen, edo agian ez, 
ez dugu jakingo. 

— Konponbiderik ba al dauka?— Ausartuko da Fromista. 
— Juliaren garuna narkotizatua ikusten nuela esan dizuet. Egokiagoa litzateke shock egoeran 

dagoela esatea. Sintomatologia oso antzekoa litzateke, herstura krisia barne. Shock egoera 
muturreko estres  gertakarietan  ematen da, paradoxikoki honetan hori saihestu nahi zuen terapiak 
eragin badu ere.  Normalean, shock egoera, estres gertakari puntualetan, iragankorra da. Hala izan 
dadin tratatu daiteke, eta epe motzean zuzendu, baina kasu honetan garunak jaso duen erasoa ez 
da kanpo kinadez osatutakoa, bere prozesuetan zuzenean txertatutakoa baizik. Berezitasun honek 
dena baldintzatzen du. Hala ere, gertatutakoa azterketa terapeutikoaren eragin soila balitz, honen 
iraupena eskarmentuak finkatua dela  kontutan izan behar da, hau da, eraginkorra izan dadin 
beharrezkoa den denbora irauten duela. Nire eskarmentu propioak terapiaren bilakaera 
gorabeherak dituela erakusten dit, eragin bat lortzeko ez da nahikoa neutralizatze ziklo bakarra, 
terapiak errepikakorra izan behar du garunean egonkorra izango den ildoa uzteko. Ez dut uste, 
azken bi saioetan aplikatu diren errutinekin, garuna iraunkorki baldintzatu daitekeenik, hauen 
indarra izandakoa izanda ere. Arazoa berrosatzearen iraupena izango da. 

Beste hirurak elkar begiratuko dute, baikortasunerako lekua badago, Juliaren bakeak beste 
distira bat hartuko du. 

— prozesua bizkortzeko tratamendua badagoela esan duzu. 
— Ezinezkoa da. Ekipamendu guztia ospitalean dago. Ezin dugu erabili. 
— Nola ez? Ez duzu zertan beldurrik izan behar. Zure parte hartzea ezkutatu dezakegu. 

Pairatzen ari naizen sentimenaren atrofia argudiatuz, ni neuk eskatu dezaket terapiaren etetea, eta 
tratamendu egokiaren aplikazioa exijitu. Ez dute zertan zurekin erlazionatu behar. 

— Ez da hori! Nire segurtasuna ez da arazoa. Zuk dagoeneko ezin duzula terapia geldiarazi 
da arazoa. 
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—  Baina nire integritateari eragiten diona, neure erabakimenaren menpe egon behar du, ni 
naiz nire izatearen arduradun bakarra.. 

— Ze eremuan mugitzen ari garen ulertu behar duzue. Psikiatria, aro honetan, bere jardute 
eremu klasikoaren gain, bortizkeriaren prebentzioaz arduratzen da. Gaur-egun pertsonen aurkako 
ekintzak, gizadiaren kontrako jarrerak, bortxa ekintzak oro har, egileen errealitatearen hautemate 
okerrari egozten  diogu. 

Argiki, egilearen portaera eta motibazioak disfuntzionalak dira. Elkarrenganako errespetuan 
finkatutako gizartearen oreka kaltetzen du, mesfidantza sortzen bakea hausten du, beraz azken 
finean, bere ziurtasun propioaren aurka ari da. Adimen osasuntsuko inork ez luke ziurgabetasuneko 
eszenategi horretara itzuli nahi,  bortizkeria beraz, arazo psikologikoa da, psikiatriari dagokio 
eragoztea. 

Bi jardun eremuen arteko muga lausoa izan daiteke.  Bortxa,  nagusikeria, ahulen erabilera 
makurrak, patologia askotan ezkuta daitezke, psikiatrok desbideratze horien aiduru egon behar 
dugu, eta honek, ziur aski, zorrotzegiak, zuhurregiak izatera bultzatzen gaitu. Umea zure baitan 
gestatzeko erabakia, konnotazio negatibotan bildua jaso zen Departamenduan, sufrimendua suma 
zitekeen. Erabakia patologikoa behar zuen, eraginak eragotzi behar ziren, gure lanaren zaintza 
arloa nagusitu zen. 

Azterketa terapeutikoa eskaini zizutenerako, nire lankideentzat  zure estres egoera 
diagnostikoa zen, eta eldarniozko desoreka arrisku oso gertua. Zure adostasuna bilatu zuten, ohi 
denez, baina terapia ezartzea erabakita zegoen. Zure onespenak gauzak erraztu zituen, baina ez 
zen zure erabakimenaren ekintza librea izan, onartzea besterik ez zenuelako. 

Gaitza ekiditea lehentasuna du, eta gaitza horren eragilea izan daitekeenaren 
erabakimenaren gainetik dago. Zuk gaitzik ez dagoela argudiatu dezakezu, baina gaitzaren gaian, 
gizartearen aurrean, aditu nagusiak diren Psikiatria Departamendua eta Batzorde Medikua, elkar 
harturik datoz, eta badela diote, beraz arrazoi dute, eta horrek zuri terapia jasotzera behartzeko 
beharrezkoa den autoritatea ematen die. 

— Naiz terapiaren eragin okerrak bistakoak izan?— 
— Hain bistakoak ez dira, maitea. — Etengo du Fromistak — Atzo, zu oheratu ondoren, 

Aristrainekin hitz-egiten aritu nintzen, eta ez zuen hau gerta zitekeenik onartu. Azterketa 
terapeutikoa guztiz ez kaltegarritzat dute. 

— Terapia lasaigarria besterik ez . Gehitu zuen Juanek. 
— Hologramak ikustean, zuk iritzia aldatu duzu. — esango dio Juliak laguntza eske. Berak 

buruz ezezko keinua egiten erantzungo dio. 
— Azterketaren bi muturretan bi holograma ditugu, bat ohizkanpokoa eta beste bat ia 

normala. Ohizkanpokoa,  egin zizuten... Nik egin nizun lehenengoa da, Osasun Batzordeko 
bilerakoa. Ia normala dena, terapiako atzoko saioan hartutako azken irudia da, esnatu ondoren 
egiten ohi dena. Hau, esan dizuedanez, garun narkotizatuarena zirudien, baina oraindik lo 
jarraitzen duenarena dela interpretatu daiteke. Zenbaitetan gertatzen da, argazkia goizegi egitea. 
— Baieztapen hau ere berrikustekoa izango ote den zalantza sortuko zaio.— Edozein kasutan, 
hologramak ez du gaixotasunari lotu dakioken inongo konfiguraziorik hartzen. Garun osasuntsuari 
dagokiola esango luke edozein psikiatrak, lehenengoa ezagutu gabe behintzat, baina kasu honetan 
ere, holograma honen interpretazio egokia egin beharko luke, ikusten ari zena muturreko 
disfuntzio baten emaitza izan beharrean, sortzailearen beste arte adierazpena dela ohartu, 
modulazio aberatsen jatorri funtzionalak ongi esleitu, eta sormenari dagozkionen bilakaera zuzen 
jarraitu. 

Motibazio berezia izan gabe, kaltea salatzen den unean holograma normala izanez, sormena 
ez dela torloju produkzioa bezain erregularra kontutan hartzen... 
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— Ezin dugu Psikiatria Departamenduarengandik ezer espero, beraz? — Galdetu edo 
baieztatuko du Fromistak. 

— Izkin egin behar diozue. — Hirurek zoli begiratuko diote. Juliari zuzenduko zaio. — 
Azterketa terapeutikoa eten ezean, zure egungo egoera behin-betikoa bihurtuko den probabilitate 
handia dago. Terapia utzi behar duzu, baina ezin duzu jakinarazi. Ez gehiago azaldu eta kito. 
Terapia eten nahia azalduko bazenu, Batzordeak zure eskaera aztertu bitartean etengo litzateke, 
baina lehen esan dudan eran, ziurtasun osoz, eskaera ukatua izango litzateke. Batzordeak terapia 
har zenezan derrigortzeko prozedura abiaraziko luke, eta orduan ezin izango zenuen ezer egin, 
zaintza pean egongo zinelako. Alde egin ezazu. Bila ezazu leku ezkuturen bat zure ohizkoetatik 
urruti, eta ahal bezain ongi gorde zaitez aurki ez zaitezen. 

— Nire bila hasiko al dira ba? 
— Psikiatria Departamendua ez, baina Zaindaritza Robotikoa bai. 
— Baina, zer diozu? Horrek ez du zentzurik. — Fromistak burua astinduko du, zerura  

begiratu eta eskuez buruari eutsiko dio atzera eta aurrera pausu urduriak ematearekin batera. — 
Ezinezkoa da, guztiz kafkiarra.  Julia ez da gaizkilea! 

— Ez da gaizkilea, baina beraien ustez, bere alabarentzat kaltegarria izango den erabakia 
hartu du. Zein da gure lan eremua azaldu dizuet, Psikiatria Departamendua eta  Zaindaritza 
elkarlanean dihardute bortxaren kontrako lanean. Departamenduak ez du Julia gaizkilea izatea 
behar Zaindaritzari  zaintza edo bilatzea agintzeko, nahikoa da arrisku potentzialaren ustea. 

— Zaindaritzari ezin zaio itzuri egin, planetorde osoa dauka bere zerbitzuan, honen 
sentsoreak, orbitako kamerak, datu erregistroak... Ezinezkoa da.— Juliaren begitarteak negar 
egingo duen itxura hartuko du, haren aurpegia sentipenei eustea ikasi ez duen umearen 
erraztasunaz mudatuko da. 

— Zerbait asmatu beharko dugu! — Irene ez da etsitzeko prest egongo, erronkak bizkortuko 
dio, badu egitekoa, laguntzeko egin dezakeen zerbait praktikoa. — Lagun azkarrak dituzu Julia, 
irtenbide egokia aurkitzen lagun gaitzakete. 

— Denbora da arazoa. — Fromistak, begirada basoan galdua. — Ez da soilik nola ezkutatu  
asmatzea, antolatu behar da ere, eta hurrengo saioa arratsean da. 

— Aste honetan gaurko eta biharko saioak geratzen dira soilik, hauetara ez aurkezteko 
nahikoa litzateke ondoezen  bat argudiatzea. — Juan baikor izaten saiatuko da ere. — Ez du 
gehiagorako balioko, baina asteburuko hiru egunekin batera tarte ederra lor dezakegu. 

— Ideia bat daukat! — Ireneren poz aratz berreskuratuak Juanen aldarteari on egingo dio. — 
Ostiralean tribuan hasi behar duen Juliari eskainitako festa,  ez dugu zertan bertan-behera utzi 
behar. Aitzakia ezin hobea izan daiteke lagun gaitzaketenak biltzeko eta guztien artean irtenbidea 
bilatzeko. Antolatzeko falta zen gauza bakarra, zuk gonbidatuko zenituenak jakitea zen, atzo 
etortzean nuen zereginetako bat zuri hori galdetzea zen. Ez dugu aurreikusitakoa aldatu behar, 
festa hitz-egin daukagun bezala egiten badugu, ez da  inbestigazio batean susmagarri izango. 
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  36 KAPITULUA 
 
 
 
Kanpamendua zirkularra irudikatu izango du beti, ez daki zergatik, beraz, sabana eta 

basoaren arteko errepidearen gainetik hegaldatuz, ikusiko duen lehenengoan,  ez dio antzemango, 
naiz  Fromistak egindako kokapenaren deskribapena oso zehatza izan, bigarren pasean ikusi ahal 
izango duenez. 

Iluntzen ariko da, ilunabar luzearen bilakaera lasaiaz. Basoaren abaroan ikusgarriago, argi 
artifizialek kanpamenduko egitura marraztuko dute, orga eta karpen artxipelagoa, elur maluten 
geometria fraktaletik gertuago, irudi geometriko erregularretik baino. Kanpalekuko gunea, 
kolorezko banderez inguratutako espazio irekia, hutsik egongo da. Jendea orga eta karpen 
multzoen arteko espazioetan bilduko da, taldeka argiontzien inguruan, zenbaitzuk gravbakoren  
gerturatzeari begira. Apaindutako plaza lurreratzeko egokia izango da, baina ez zaio gizalegezkoa 
irudituko, gonbidatua izan gabe, kanpamenduaren bihotzeraino sartzea. Gravbakoa errepideraino 
gidatuko du eta han jaitsaraziko du, zanpatutako belarrak kanpalekuraino eratutako bidearen 
parean. 

Gravbakoa igotzean mugitutako aireak soinekoa dantzatuko dio eta ilea lardaskatu. 
Begietatik kenduko du kanpamenduko argiak ikusteko. Hasperen egin ondoren, bizkar-zorroa 
sorbaldan kargatu eta aurrera egingo du, zertxobait larri, gogoak irrazionala ez izateko aginduko 
badio ere. Brian bertan egongo da, eta ez du beste hiru egun gehiago aldenduta egon nahi izango. 
Aurreko egunean, tribuak Juliari eskainiko dion festara, Fromistak Brian gonbidatzean, hizkera 
kriptikoz haren beharra daukatela eta joan dadila arren eskatzean, erraz utzi izango dio bakarrik 
etortzen, Liaisonen Foroko aurkezpena aztertzeko taldeak eduki beharreko bilera, desenkusa ezin 
hobea izango duela. Baina bilera amaituta, bakarrik geratzean, Brianen falta sumatzen hasiko da, 
bakardadea bete ezina gertatuko zaio, eta aste osoan Brianekin egun bakarra pasatuko lukeela 
ohartzean, miseria jasan ezina irudituko zaio. Aurreiritzi bizkarroiari aukerarik eman gabe, bizkar-
zorroa prestatu eta Brianen bila aterako da. 

Jada bertan egongo da, errefusa eragiten dion tribua aurrez-aurre. Brian bertan beharko du, 
haren lagunaren dei ilunak ekarria, festa baino zerbait kezkagarriagoan parte hartzera. Burua 
astinduko du, zegatik lerratzen zaio pentsamendua susmo ilunetara? Hain da astuna aitaren 
legatua? 

Lehenengo orgetara iristean, ume negarra eta lo-kanta xuxurlatzen duen gizon ahotsa iritsiko 
zaizkio.  Itzalean egogo dira biak, bere aurrean, orgako alboan kulunka, honen beste aldean 
nabarituko den mugimendutik babestuak. Gizona bere etorreraz ohartuko da,  umea ikus dezan 
zertxobait jasoko du, eta une batez abestia etengo du, ahozko imintzioz soinurik atera ez dezan 
eskatzeko. Baiezko keinuaz erantzungo dio, eta albo batera desbideratuko da umea ez gogaitzeko.  
Itzulingurua egiten ari dela negarra amaituko da, gizonak umearen burusia atonduko du. Abesteari 
utzi gabe itxoiteko keinua egingo dio, ezkerreko besoan umea egokituko du, bularraren kontra 
ondo babestu eta hurbilduko zaio. 

— Ez da gehiago esnatuko, txintxo txintxo gauerdira arte egingo du lo,  jadanik ez dago 
esnatuko duen zaratarik. — Irribarre zabala eta poza begietan, libre daukan eskua luzatuko dio eta 
Albak estutuko dio. — Ongi etorria zara. Ni Arturus naiz, eskaidazu mesedez. 

Diosala egitean askatutako burusiaren muturra jasoko du Albak, umea bilduz,  honen eta 
Arturusen bularraren artean finkatuko du, txikiaren aurpegi lañoa miretsi bitartean. 

— Oso polita da. —  Arturusen begiradan pozezko eskerrona ikusiko du.— Ni Alba naiz, Julia 
“Tribalhats”en laguna den Brianen bila nator. 
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— Proposamenaren Alba, ez da? 
— Bai, ni neu. — Hasperen egingo du. Ez du nabarmendu nahi izango, Brianekin egon  

besterik ez. Baina dagoeneko oharkabean pasatzea ezinezkoa dela ulertu beharko du. 
— Barkaidazu ahoberoa izan banaiz! Oraindik ikasi behar dut. Tributar peto batek ez zizun 

inoiz zure aurrekariak aipatu izango, ospea eta izen ona izanda ere. Pertsonen arteko erlazioetan 
aurreiritziak ez dute lekurik, ezta beste erlaziotan pertsona horiek besteengan utzitako inpresioa. 
Harremanak baldintzarik gabe hastea da ohitura, pertsonaren gaineko ustea  ezagutza zuzenetik 
osa dadin, pertsona orok  mota askotako erlazioak izateko aukerak izan ditzan, erratuen zama paira 
ez dezan, rol behartuetan hertsia gera ez dadin.  Beraz, ospea eta izena, tributik kanpo egindakoak 
batik bat,  ez dira inorekin erlazionatzeko oinarriak. Lasai egon zaitezke. Ezagutzen bazaituzte, 
jakin-mina izan dezakete, baina ez dute adieraziko, eta ez dute zurekin elkartze beharturik bilatuko, 
bakean utziko zaituzte. Nire kasua berezia da, tribuan nahiko berria naiz,  Juliari zor diot etorri izana 
hain zuzen, eta urte batzuk badaramazkit ere, oraindik ez ditut hemengo moduak guztiz 
neureganatu. 

— Ez kezkatu, gurea ez da harremana hasteko era txarra izan, eta ni ere aurreiritziz lepo iritsi 
naiz hona. Bi akastun eskas, elkar lagundu dezaketenak, beraz. 

— Umea sehaskan utziko dut eta Julia eta lagunak dauden sura eramango zaitut. 
Gizonak orga inguratuko du, umearen begiak argitik babesteko burusia jasotzen duela. Albak 

jarraitu egingo dio,  baina  Arturus afariko tresneria jasotzen ariko den taldearekin  nahastean,  argi 
zirkuluaren bazterrean geratuko da. Hala ere, bere agertzea ez da oharkabean geratuko. 

Hiru karpa eta orga batek osatutako espazioan, hamar bat lagun egongo dira. Haietako 
emakume batek, Arturusi Albaren aurrean dagoen karparaino lagunduko dio, besteek, bazter 
batean jolasten ariko diren hiru haurrak izan ezik, beraien zereginetan jarraituko dute, adineko 
emakume batek  han dagoela ikusiko duen arte. Eskuak zapian lehortzen eta irribarre abegikorra 
aurpegian, aurrera etorriko zaio. 

— Eskaidazu mesedez. 
— Arturusek hartu nau. Berak lagunduko dit, mila esker! 
— Umea oheratzen ari da. Itzultzen den bitartean jatekorik nahi al duzu? 
Ezetz erantzungo dio. Jatekotan, hobe Brian aurkitu ondoren,  ez du unea gehiago atzeratu 

nahi izango. Edaria eskainiko dion ondoren, baina ez da egarri izango. Adeitasuna ezkertuko dio, 
hala ere. Eserlekua eskainiko dio ondoren, eta honetan ez du esker-onekoa izateko aukera galduko. 
Emakumea bere aurrean orpoen gainean eseriko da, baina ez dute elkar esatekorik izango; 
zorionez Arturus itzuliko da eta atakatik aterako ditu. 

Haren ondoan kanpalekua zeharkatuko du, zorizkoa irudituko zaion ibilbidea jarraituz, 
norabide aldaketa ugari eginez, orga eta karpa multzoak inguratuz, eta animali sumagaitzen zango 
arteko ihesen ukituek asaldatua izanez. Halako batean, zerutik ikusitako erdiko plazatik, adarren 
moduan aterako diren kaleetako batetik sartuko dira, argiak haien agertzearekin piztuko direla. 
Aurrean kalean jende gehiago agertzen hasiko da, orgen artetatik ateratzen, norbaiten zain bide 
bazterrean geratuko dena, edo pixkanaka, presarik gabe, biek   eramango duten norabide berean, 
plazarantz abiatuko direnak. Arturusen pausu bizkorrak jende artera eramango ditu eta Alba 
begiraden jomuga dela sentituko du. Askoen berriarekiko ikusmira axolagabearen gain, 
zenbaitengan ezagutza begiradak nabarituko ditu.   Ez dute interes berezirik erakutsiko. 

Arturusek kalea utzi eta eskuinera, berriro orgen artera, egingo du. Norabide aldaketa kaleari 
azken begirada zuzentzeko baliatuko du Albak, eta atzean utzitakoek azaldutako interes falta, 
kalaka bilakatzen hasia dela ikusi ahal izango du.  Horrelako giza-talde txikian, egiazki ez legoke 
oso kuxkuxeroa izan beharrik, berriak berehala zahartuko lirateke. 
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Hurrengo kalera aterako dira, eta Arturusek berriro plazarantz egingo du. Pausua mantsotu 
eta besoa jasoko du. 

— Iristen ari gara. — Esango dio. —  Julia eta gonbidatuak orga  horrek babestutako 
zirkuluan daude. 

Orgen zirkulua kalera irekiko den tartera iritsiko dira eta Arturus geratu egingo da. 
— Ama Laia!—  Deituko du eta zain geratuko da. 
Aurpegiera lasaia eta ezpainetan irriño onberaren aierua duen emakume ilehoria aterako da 

orgen artetik 
— Ama Laia, hau Alba da, zure zirkuluan hartu duzun Brianen bila etorri da. 
Ama Laiaren eiteak mira eragingo dio, dotorezia naturalaz mugituko da eta begirada argia 

izango du, zorrotza baina gozoa. Eskuak eskainiko dizkio. Ama Laiak Irribarrez hartuko ditu eta 
hatzetan pot txikia utziko dio, eta naiz bera musura batu, hark ez dio jarraipenik emango, begietara 
so geratu zaio, zein den ohartuta, zerbait sakonagoaren aiduru bailitzan. Arima biluztuko diola 
pentsatuko du, hain da sarkorra haren begirada, baina ez du babestu beharra sentituko, ez du 
begirada desbideratzeko erreflexurik izango, mira infinituz ari dela sumatuko du, haren begiei 
dariena txera dela sentituko du. Ama Laiak diosala amaitutzat ematean, harenganako bere estimu 
jaio berriaz   jabetuko da Alba. 

Ama Laiak beso biluzietatik helduko dio eta eskuak besaburuetaraino igoko ditu, bizkar-
zorroko uhalekin topo egin arte. Arimaren ondoren bere fisikoa ezagutu nahi izango al du? Haren 
eskuen tinkotasuna sentituko du, emakume handia dela ohartuko da, fisikoki indartsua, naiz 
aurpegieraren gozotasun eta samurtasunak  kontrakoa iradoki. 

— Bizkar-zorroa erantzi dezakezu, iritsi zara, gurean geratuko zara, Brianekin egon nahi 
baduzu behintzat. 

Albak eskertuko dio irribarre bihurriz egindako eskaintza, eta bizkar-zorroa eskura jaitsiko du. 
Agerian geratutako besaburuak begiratuko dizkio Ama Laiak eta ezkerrekoan daukan 

oreztaren formak hatz erakusleaz jarraituko ditu. 
Lau zentimetrokoa, forma bitxikoa izango da, ez guztiz eliptikoa, sargune moduko bat izango 

du perimetroan eta honen gertu oreztaren barruan azal kolore normaleko elipse txikia egongo da. 
Guztiei pintoreen paleta irudituko zaie. 

— Jaiotzetiko orbaina da. 
— Tatuajea dirudi. 
— Akordua dudanetik daukat eta Aitak jaiotzetikoa zela esaten zidan. Nork egingo lioke 

horrelakorik ume txiki bati? 
Ama Laiak ez du erantzungo, gozotasunez begiratuko dion eta hasperen egingo du. 
—  Ez geneukan su inguruan zertaz hitz-egin, baina kontatu behar dizudan historiak arazoa 

konpon diezaguke. Hala ere, plazara joan aurretik Brian  ikusi nahi izango duzu. 
Eskutik helduko dio eta Arturusi biei jarraitzeko keinua eginez orgen artera eramango du. 
 
 
Bildutakoek osatutako lehenengo biribilean eserita egongo da Ama Laia. Haren alboetan 

gonbidatuak, eskuinera Alba, bizkarrean Brian izango duena, samurtasun osoz soin eta besoen 
bermea eskainiko diona. Ezkerrera Julia, Fromista eta honen gurasoak. Irene Juliaren atzean 
belauniko. Su elektrostatikoaren inguruan, jende lerroak zirkulu zabala osatuko du, hogei metro 
inguruko diametrokoa. Honen atzean eseritako lagunek, beste hiru edo lau lerro osatuko dituzte. 
Tribuaren gehiengoa bilduta egongo omen da, zenbait ume eta nerabe barne. Plaza kanpotik 
musika iritsiko da, gaua jarraitzeko beste aukerak badaudela salatzeko, baina plazan ikusmira 
egongo da, eguneko gertakizun bereziak komentatzeko gogoak egongo dira. 
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— Hitz-egitea egokitu zait, Julia berreskuratu dugun egun berezi honetan. Adierazi diogu 
gure poza, adierazi diogu gure mirespena, adierazi diogu gure ezkerrona, naiz honetan zenbaitzuk 
dudak izan, — Algarak eta txaloren bat adituko dira bildutakoen artean — eta adierazi diogu gure 
elkartasuna, eta eskaini diogu gure laguntza, etorkizunean has ditzakeen abenturetarako,  hauetaz 
oraingoz mintzatzerik ez dugun arren. Festa eskaini diogu gaur, eta berak gozatu du dantzan eta 
kantan. Bihar ere festa eskainiko diogu, guztion artean lan egiten jarraituko dugu, gauzak gaur 
bezain onuragarriak suerta dakizkioken. Bakoitza bere betebeharrean gaur bezain ondo aritu 
ezkero, bihar eguna bukatzean, Juliari merezi duena eman diogun asetasuna izango dugu. 

Julia berreskuratu dugu, baina benetan ez dugu inoiz galdu, beti egon da gurekin, haren 
berri izan dugu, eta berak gogoan eduki gaitu. Ez da gauza bera gertatu etorri berri den gure 
azken gonbidatuarekin, zeinari tribua guztiz arrotza izan zaio, uste ez izateko gertaera katearen 
ondorioz, gaur gurera, maitasunak ekarria izan den arte.   

Bere etorrerak nire bizitzako pasarte ostendu baten berreskuratzea ekarri dit, zuetako 
hainbatek ere ezagutuko duena, baina gazte eta gonbidatuentzat berria eta interesgarria izango 
dena, hunkigarria ere batzuentzat, ikusi ahal izango duzuenez. 

Kontakizuna hasteko hainbat une aukera litezke, historiaren ezagutza zertzelada bereziez 
jantziko luketenak. Jatorri ezberdinetako bi gaztek bat egiten duten unea aukeratuko dut nik 
honetan; gure etorri berriaren ohorez, historian benetan bere arima hunki dezaketen pertsonaiak 
une horretan bertan sortu zirelako, bi pertsona soil izateari utzita. 

Tribua hiri handi baten ondoan dago kanpatua, zenbait hiritar hurbildu dira, animaliekin  
erlazioak sortzeko asmoz. Gizon gaztea, bere gustuko animaliarekin elkar eragitera irakatsi eta 
lagunduko dion pertsonarekin ari da hitz-egiten, prozesuarekin ohitzen. Halako batean, honen 
alaba iritsi da, iruzkinen bat egiten dio gurasoari, eta sartu den bezain fite alde egin du, ile beltza 
eta arropa zuriak blai. Gizon gazteari bizitza bitan hautsi zaio,  deus balio ez duen iragana, eta bere 
gura eta grinen eragilea ikusi osteko presente aukeraz betea. 

Beharrezko aitzakia ez du alferrik galduko, animaliekin tratatzen ikasten hasiko da, naiz ez du 
gogo handirik jarriko, beste zereginetan izango baitu baliatua. Lortuko du azkenean, andereñoaren 
arreta;  hiria erabiliko du erakartzeko, ezagutzen lagunduko dio. Harekin ahal den denbora gehiena 
emateko, kaleetan barrena galduko da. 

Gizonak erraietatik maite du emakumea, dena emango dio. Emakumeak, hainbeste jasotzeak 
beratua, txera desinteresatua itzuliko dio. Gertu daude, zoriontsuak dira, natura gazteak bere lana 
egingo du; sexu grinak berdintzeak ez du bien arteko estimua apalduko. 

Tributarra haurdun geratu da, ez zuen hainbeste nahi. Hiriko gaztea zoratzear jarriko da, 
iritsiko den guztia, ez da nahikoa izango bere batasun egarrirako. Tribuak badu umetoki bionikoa, 
baina hiritarrak nahiago du hiriko ospitalea. Ez kezkatzeko esango dio, bera arduratuko dela. 
Emakumeak etsi egingo du, hirian geratuko da aita laguntzera. Beretzat  haurdunaldia ez da berria, 
bizitza osotasunean da tribuaren betekizuna, kanpamenduan jaioko denak guztien arreta izango 
du, txera izango diote, guztiena izango da, guztiak guztienak izan diren era berean. Hirian ez da 
dena hain gertua, ez da agerikoa, aitarentzat dena da harrigarri, liluragarri, berezi. Amak ezin du 
haren bizipoza berdindu, hiriak ez dio laguntzen, hotza zaio,  bizipenetan laburra, sentsazioetan 
kamutsa. 

Erabakitako egunean umea jaioko da, negar egingo du. Itsas-lamien kantua  lotsagarri utzita, 
aita errendituko du, ama inoiz ez bezala maiteminduko. Amak ez du bere alabarentzat hiria nahi, 
hotza zaio, bizipenetan laburra, sentsazioetan kamutsa. Aitak biak pozik nahi ditu, pozik behar ditu, 
tribura aldatzea onartuko du. Ez al zen ba bere bizitza han hasi? Tribuak festaz hartuko ditu, eta 
lekua egingo die orgen babesean. 
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Urte bat pasatuko da, tribuak bere egingo du umea amaren eran. Nahasiko dira  berez 
gizataldean, erlazio mugagabeen anabasan, aitak amestutako batasun  buru askiaren kaltean. 
Guztia nahi du eta guztiekin konpartitu behar du.  Tribuak bere baitan onartu duela ez du 
balioesten, ez da eskaintzen zaion elkartasun eta laguntasunaz ohartzen, ez zaizkio bere munduan 
kabitzen, bere mundua bi objektu soilez osatuta baitago, beste edozer ikustea galarazten dioten bi 
eguzki emeez. 

Ez da harentzat txarrena iritsi. Bere maitearen haurtzaroko lagun minena itzuli da. 
Lekukotutako gurasoekin zenbait urte pasa ondoren, karabanan da. Neskatila alde egin zuena, 
emakume heldua dator. Elkartu dira bi lagunak, bestearen berrien irrikan, hitz-egin dute eta elkar 
miretsi, eta umetan elkar erakartzen zituena zertan gorpuz daitekeen ohartu dira. Ez die axola, 
gogo kidetza mantentzen dute, elkar desiragarri aurkitzen dute, eta osagarritasun sentipena aieru 
onekoa da, pozgarria zaie. 

Hiritarrak ez du ulertuko, maitasuna biderkatu daitekeenik ezingo du bereganatu. Maitasun 
bakarra bizi izan du, ama eta alabari diena. Gorputza eta arima jarri ditu, osorik, literalki, bestela 
izan daitekeenik  ez zaio gogoan kabitzen, gogoa bi desira soilez beteta baitauka, beste edozein 
asmo galarazten dioten ama eta alabaz. 

Alperrik saiatuko dira haurtzaroko lagunak hiritarraren konplizitatea lortzen. Gizona amultsua 
da, zintzoa, eskuzabala, onbera, amak maite du, lagunari ere maitagarria zaio. Ezin izango dute, 
okerragoa izango da, bien artekoaren gertutasuna, jasan ezina izango zaio. 

Alaba izango da bere ihesbidea. Haren artatzean murgilduko da buru-belarri, harengan 
jarriko du bere sentimen osoa, haren gertutasuna bilatuko du une oro, etsipenaren kontrako harresi. 
Bere gain hartuko du, besteei ukatu, posesiboa bihurtuko da. 

Nahi duen babesa ez du lortuko, tribua txikia da, dena da guztiena. Hirian erlazio irekiak, 
aldakorrak, poliedrikoak, ez dira hain nabariak, jendetzan ostentzen dira, frikzioak leuntzen dira. 
Tribuan ordea, erlazioak agerikoak dira, nabarmenak, albora ezinak, aitak ez du eusterik izango. 

Betirako badoala esan dio bere maiteari. Alaba eramateko asmoa duela ez dio esan, baina 
amak hala behar duela ulertu du. Minez ikusi du alaba gizonaren bizi motor bakarra bilakatzen, 
gainontzeko lokarriak higatzen. Ez dio geratzen zaio azken itxaropena kendu nahi, gainditu ezingo 
lukeen kaltea ez dio egin nahi. Badaki edozein kasutan alaba ondo izango dela, arreta eta 
maitasuna erruz jasoko dituela, badaki berak sakrifizioan ez duela dena galduko, bere bihotzari 
euskarri ziurrak ez zaizkiola faltako. Gutxieneko kaltearen autua eginda,  gizonari alaba eraman 
dezan eskainiko dio. Bihotzean  sentitu duen labankadak, urruntzeak egingo dion minaz gaztigatu 
dio. Atzera egiteko tentaldiari eutsiz, bere buruari plazeboa   eskainiko dio, alaba eramatearen 
ordainean, gizonari bi eskaera egingo dizkio, bere haziaren lagina eta umea noizbait ezagutzeko 
marka. 

Banandu ziren. Amak, tribuan, denborarekin alabaren galeraz suspertzea lortu zuen, hasieran 
haurtzaroko lagunaren maitasunaz, geroago, gordetako haziari esker izandako beste bi alaben 
graziaz. Zoriontsu izan zen, itsasoan, bere betiko lagunarekin, gehien gustatzen zitzaiena egiten, 
herioak harrapatu zituen arte.  Gizona betiko desagertu zen. Alaba galduaren berri ez genuen 
gehiago izan, gaur, hemen, bere amonak, besaburuan amak egin zion tatuajea ezagutu duen arte. 

Ama Laiari isildu egingo da, Hasperen egingo du, Albari begira geratuko da begiak bustirik, 
emozioari gehiago ezin eutsiz. Alba haren malkoen jarioak atrapaturik zur eta lur egongo da, lotu 
beharreko hari muturrak biltzen. Haren txerak eta ezagutzean haren begiradak eman izango dion 
bakeak  zentzua izango dute, amona da, txikitan besoetan edukiko zuena. Enpatiaz poztuko da 
haren zorionaz, malkoen distiretan argitsu iritsiko zaiona. 

 Kontatutakoak beste pisua hartuko du jakite horren argira. Aita ezagutu ahal izango du 
protagonista gizonezkoan, berak bizitutakoarekin bateragarria izango da kontatutakoa. Ama... Ama 
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ez da haragituko, ez du erreferentzia nahikorik edukiko. Ez du harenganako sentimendu eraturik 
izango. Guraso bakarreko alaba ez dela, ama ere baduela, Aitak Danieli egindako isilmandatuetatik, 
ezkutuan aditutako hitz solteei esker jakingo du. Askoz aurrerago, Aitarekin bizitutako urteen 
errepasoa egitean, honen  bihotzaren hauslea ama arrotz hura izan zitekeela ondorioztatuko du.  Ez 
du inoiz amarengatik  sentimendu arazorik izan, bere burua guraso bakarreko beste hainbat 
haurren bezalakoa ikusiko baitu; eta bere haurtzaroa erabat baldintzatu duela ulertuko  duenerako, 
bizitzako aro hura itxita egongo da, zailtasunak gaindituta egongo dira eta indartuta aterea izango 
da. Ez du inoiz ama faltan sumatu, eta ezagutzeko izan lezakeen eragite bakarra jakin-mina 
litzateke,  Aitaren penaren jatorria eta zauriaren zergatiak ulertzeko ahalbidea izatea. 

Jada historia osatuta dagoela, amaren jarrera ezagun duela, zeintzuk dira bere sentipenak? 
Ama Laiak deskribatutako koadroan ez da gaiztakeriarik izango, maitasun alderraiak baizik. Ama ez 
da inoiz imajinatuko duen makurra, maitagarri suma dezake, baina hala ere, aitaren konfliktoak bizi 
ondoren, harekin eduki ahal izango lukeen harremana ez dela izango jakiteak eragingo dion 
sentipen nagusia  arintzea izango da, bere kausagatik hark eraman lezakeen samin zama 
ezagutzeko batere beharrik izango ez duelako. 

Amona aldiz sentimen garbia izango da. Ziur aski, hausnartzeko eman dion tartea luze bezain 
zabal gertatzen ariko zaio. Beso artean nahiko du, aurreko zalantzak ezabatuta trabarik gabe, 
berrelkartzeaz gozatzeko. Merezi duela sentituko du, bere gurasoen arazoen gaindi, erabaki 
atzeraezinen arduraren zamarik gabe, berarengandik nahiko duen gauza bakarra haurtzarotik 
galarazi zaion maitasuna berreskuratzea izango da. Albak ez daki amonarenganako haurtzaroko 
sentimenduak gordetzen ote dituen, horrelakorik posible ote den, baina aurrean izango duen 
emakumeak eragingo dizkion samurtasun eta mirespen sentimenduak bere gogoaz jabe daitezen 
uztea, ongi egina izango dela adituko du. Brianek ematen dion bermea utziko du, eta maitasun 
abentura berrian murgilduko da. 

Amona besarkatzen ari dela, bere burua haren sorbaldaren gainean, atzean negarrez ari den 
Juliaren begiradaz ohartuko da, eta Ama Laiarena irudituko zaio, sentimenduak partekatuko 
balituzte bezala. Haren atzean, Irene belauniko jarria izango da, eskuak  ahizparen sorbaldei eutsita. 
Txundituta irudituko du,  kontakizunak guztiz hunkitu izan balu bezala. Zergatik? Historia 
amaierako zertzelada bat gogora etorriko zaio. 
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37 KAPITULUA 
 
 
 

Metro-geltokiko barne espazioa  esfera erdia izango da, bi zirkulazio-ardatz elkarzut 
horizontalen bilgune modura aurkeztuko dena. Kupula nerbioak nabarmenduta edukiko dituen 
bilbadura hexagonalaz eratua izango da. Egitura honen proportzioak  goitik behera handituko dira, 
bai nerbioen lodierak, beherantz  metatzen joango diren indarrak jasotzeko ahalmenaren adierazle,  
eta baita ere hexagonoen neurriak, kupula garaiago ager dadin. Kupularen oinarrian, harrinabarrez 
estalitako zoruaren inguruan, hexagonoak erditik moztuta egongo dira, bilbaduraren zama osoa 
nerbio bertikalen gain utzita. Lau metroko garaierako hexagono erdi hauen lerrokaduraz eratutako 
arku-gerrikoan, zortzi bao irekiko dira, binaka elkartuak eta launa aurrez aurre, tren tunelen lau 
ahoak eta bidaiarientzako bi ate pareak. 

Zoru lauaren gainean, bi tunel ahoen artean lerrokaturik, bi kapsulez osatutako metro bat 
egongo da pausatua. Ez da trenentzako bide berezirik  egongo, ezta espazio mugaturik, bidaiariak 
konboien inguruan mugituko dira zoru bera konpartitzen. 

Trena mugitu aurretik, bere inguruan grabitazio eremua indartuko da, eta bagoiak 
oharpeneko luminiszentzia arrosan murgilduta geratuko dira. Abiatzean jendea ibilbidetik aldendu 
beharko da, baina eremuak norbait ustekabean harrapatu ezkero, bere azalean korronte berezia 
eratuko litzateke, pertsona ibilbidearen  bazterrera eramango lukeena, onik eta zutik bere 
eraginetik kanpo uzteko.  

Era berean, trenen tunelen ahoak eremu anpuluz itxita egongo dira. Trena ahora hurbiltzean, 
bi eremuak elkarrekintzan hasiko dira, bi xaboi anpulu bailiran. Konboiak ahoko eremuaren azala 
zeharkatuko du eta inor harrapatzeko arriskua amaituta abiadura hartzeko eragozpenik ez du 
izango. Trena tunelean sartu ahala, luminiszentzia arrosa, ahoko anpuluan diluituko da, irisazio eta 
txinpartez bat egin arte. 

Geltokian geldirik dagoen treneko zorua, grabitate eremuak tenkatutako gafrenoko geruza 
bakarrez osatua izango da. Milimetro eskaseko tartea egongo da geltokiko zorua eta bagoikoaren 
artean. Geltokitik ateratzean tartea lodituko da, baina geldirik egonda nabari ezina izango da. Tren 
osoa bere sabaiko makineriatik zintzilik egongo da, bai hormak eta bai hauetan finkatutako 
eserlekuak. 

Irenek hauetako baten azpiko zirrikitu batean, inor begira ez duela ziurtatu ondoren, bien  
segurtasuneko eskumuturrekoak ezkutatu ditu. 

—  Goazen! —  Esango dio Juliari, eta honen geldotasun mingarriari aurre eginez,  eskutik 
helduko dio eta kapsulatik at eramango du. Bozgailuek trenaren irteeraren azken abisua emango 
dute, laster, haien kokapenaren berri eman lezaketen eskumuturrekoak, planetordearen 
antipodetarako bidaian izango dira. Geltokiko aterantz abiatuko da lasaiturik, baina, arkuen zehar 
sartuko den argitasunean ilun, soslai bat begira duela ohartuko da. Haren jantziko bereizgarriak 
nahastezinak izango dira, robot zaindaria izango da. 

Ireneren zalantza guztiak uxatzeko, robotak bere posizioa utzi eta haiengana hurbiltzen 
hasiko da. “Goizegi da!” marru egingo du berekiko. Aurreikusi izango dute bien bila hasiko direla, 
baina Juliaren desagerpena ez litzateke hurrengo egunera arte ezaguna izan beharko. Esplikazioak 
bilatzen hasteko tentazioa baztertu eta inguruan ihes egiteko aukera eman lekiokeen zerbaiten 
xerka hasiko da. 

Atzean trena izango du. Zaindariari begia kendu gabe, burua biratuko du, baina jada ateak 
itxita izango ditu eta argi arrosaz estalita egongo da. Irekita baleude, haien zehar korrika pasaz 
zaindariari ez lioke denborarik emango ateak itxi aurretik iristeko, eta haien atzetik jarraitzeko trena 
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inguratu beharko luke. Hau baina, abantaila txikiegia izango litzateke, robotak hartu ahal izango 
lukeen abiadurak beraiena hirukoiztuko lukeelako. Trikimailua ondo ateratzeko, robota haien 
atzetik trenean ateak ixteko unean bertan sartu beharko litzateke, barruan harrapatuta gera zedin, 
baina hau lortzeko hain lirateke estuak denbora tarteak, praktikan ezinezkoa litzatekeela. Eta hala 
ere, trenak robota eramatea litzateke libre jarraitzeko aukera bakarra. Ez du egingo, jada badoa, 
tunelaren ahoko grabitate eremuarekin bat egin aurretik eraman beharko duen abiadura mantsoan. 

Une hartan otuko zaio. Badago egiterik!  Ez da beti korritzen azkarrena, harrapaketan 
irabazten duena. 

Arnasa sakon hartuz larritasuna zokoratu eta lehia sena azaleratuko du. Juliari zor izango dio 
lotsagabetasuna eta ausartzia, zenbait menturetan ezkutuan jarraitu izana eskertuko du, hala ikusi 
izango baitu gehiagoen aurrean haren azkartasuna gailentzen. 

Egin beharrekoa argi, ehiza zelairi neurria hartu beharko dio.  Eszenatokia aldakorra izango 
da, bertako elementu gehienak mugimenduan ariko dira. Julia eta bien bila, berrogei metrotara 
zaindaria datorkie, adi baina geldirik daudela ikusita azkartu gabe, geratzen zaien espazioa 
etengabe murriztuz, hala ere. Atzean, ezkerraldera mugitzen, metroa izango dute zelaiko muga, 
haren muturra eta tunelaren artean gero eta estuago izango den ataka utziaz. Metroan 
etorritakoak, zain izandakoekin batera, aterantz joango dira eremu osoan sakabanatuak, taldean 
edo bakarrik, hurrengo metroaren zain daudenen artean pasaz. Julia eta bien inguruan, metroaren 
paraleloan, zerrenda zabala soiltzen ariko da. Eszenategia, antzezle nagusien inguruan, hutsik 
gertatzen ariko da, eta hau, tokiko elementuekin jokatzea, abantaila bakarra duen norbaitentzat, ez 
da batere ona izango. 

Abiaduren arteko aldea berdindu beharko luke, eta horretarako robotarena moteltzea 
litzateke aukera bakarra, haren ibilbidea oztopatzea ezinbestekoa litzateke. Tamalez jada pertsona 
gutxi geratuko dira robota eta bien artean. Basamortu hartan, konboian sartu aurretik izozkia 
eskaini dien artisaua egongo da soilik, bost bat metrotara, gurditxoko erakusmahaia txukuntzen, 
maisuarekin geltokiko bisita jarraitzeko urruntzen ariko den ume taldea, izozki bana hornitu 
ondoren, zipriztindutako guztia garbitzen. 

Gurditxoa astuna beharko du, altzairu herdoilgaitzezko estaldura, hotza sortzeko makinaria, 
esnekiz betea, baina bere eremu grabitatorioaren gain labainduko denez, mugi-erraza. 

— Julia! Korrika! Zoaz ziztu bizian trenaren beste aldera. Han itxaron nazazu! — Bultza 
egingo du, nahi duen norabidean joan dadin— Egizu! 

Juliak jaramon egingo dio. hala behar duela hitz eginda izango dute, eta haren estiloa, dotore 
eta bizia, betikoa dela ikustean itxaropen izpia iritsiko zaio. 

Beste aldean, zaindariak mugimenduak azkartuko ditu.  Irenek, erreakzioa aurreikusita, 
robota korrika hasi denerako,  izozkigile harrituaren gurditxoa helduta izango du. Erraietan jasango 
duen ahidura gaindituz, indar guztiaz bultzatuko du. Abiadura bizian, karga osoaren inertziaz,  
bolido bihurtuko da. 

Izozkigilearen oihua kupulan biderkatuko da, gurditxoaren atzetik hasiko da korrika. Robot 
zaindariak oinen kolpe lehor batez, bere ibilbidearen norabidea aldatuko du, eta ume taldearen 
aldera joko du abiadura biderkatzen. Irene Juliaren atzetik abiatuko da, zangoek emandako 
bizkortasun guztiaz. Bat, bi, hiru. Hiru luze izango ditu robotak, bi berak eta erdia Juliak 
babeslekura iristeko.  Une zailena ailegatzean, soilik Julia izango da salbu. 

Izozkigilearen ohar-deiadarrak barrunbean burrunba, segundo eta oinkaden kadentzia 
zamatzen, animoa larritzen, bihotza estutzen… 

Azkenean ere,   kolpe lehor batek etengo du aldarrien segida. Oihartzun metalikoaren fuga 
espazioan amatatu  bitartean, Irenek, gertatuaren beldur, korritzeari utzi gabe atzera begiratuko du. 
Umeak onik izango dira, eta ezinbestean hala izango litzatekeela aurreikusi arren, robotak umeak 
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salbatzea lehenetsiko lukeela, eta garaiz iristeko gai litzatekeela ziur izanda ere, saihestu ezin izan 
duen tripetako ausikia, une hartan soilik laxatuko zaio, robota gurditxoa baztertu eta abiadura 
betean biengana datorrela ikustean. 

Aurrera begiratu eta geratuko zaiona neurtu ondoren atzera begiratuko du berriro, robotaren 
aurrerapena neurtu ahal izateko. “Joder!” Gurditxoarekin lortutako abantaila ezerezean geratzen 
ariko da. Birikak erretzear jarriko ditu. Azken metroetan robotaren gertutasuna kontrolatu beharko 
luke, eta horretarako abantaila pixka batekin iritsi beharko da, behar duen unean robotak hel 
diezaion bere abiadura doitu ahal izateko. 

Julia trena eta tunel ahoko burbuilaren artean pasako da, metro erdira iritsiko ez den  tartetik. 
“Ondo da!” Irene zortzi bat metrotara egongo da, robota, konboiaren beiretan islatua, bien arteko 
tartea irensten ariko da, neurtzea alferrikakoa izango da. Segundo bat aurrerago, bi eremuen 
arteko distantzia hogeita hamar zentimetro baino ez da izango, Irene bi metrotara egongo da, 
robota eskuineko besoa luzatzen ariko da sorbaldatik heltzeko. Bi pausu beranduago, eremuen 
arteko elkarrekintza hasia izango da, kapsularen mutur baxuaren ingurutik gora, bi eremuak batzen 
hasiko dira. Irenek jadanik ez dun ihesbiderik.. 

Unea da! Eskuineko oin puntaren inguruan biratuko du oreka gordetzeko konturik izan gabe, 
robotarekin aurrez aurre aurkituko da, haren esku irekia bere aurpegitik zentimetro eskasetara. 
Mugimenduaren joanean eskumuturretik helduko dio eta eramango duen bultzada besotik 
tiratzeko erabiliko du. Robotak oreka galduko du. Bizkorregi etorriko da, eta tiraldiak pausu erdian, 
oinak bermatu ezinean harrapatuko du. Irene bira osatzerako, gainera datorkion alimaleko panpina 
sintetikoaren zama osoaren kolpea jasoko du. Ez dio aurre egingo, erorketa  bideratzen saiatuko da 
soilik, batzen ariko diren bi eremuen artean, betetzeko geratuko den tartera joan dadin, eta aldi 
berean, jiraren azken inertzia baliatuz, robota bere gain eror ez dadin ahaleginduz.  

Irisazio artean fluktuatzen ariko den eremuen ukitze-arkuaren kontra, aurpegiz joko duela 
ikusiko du robotak, eta begiak babesteko burua biratuko du. Parez pare aurkituko duen 
aurpegiaren garaipen keinua negatiboki baloratuko du. 

Metro automatikoak bere bidea jarraituko du, itsu. Oraindik garden izango duen, aurrealdeko 
hormaren osteko bidaiariak, trenaren muturrera bi gizaki amiltzen ikusiko dituzte izu-ikaraz. 

Eremuen  kontrako kolpe lehen unean gogorra, leuntzen sentituko du Irenek, 
malgutasuneraino. Metroa pasa dadin  zabaltzen ariko den ukitze arkuak gora eramango du, 
dakarren inertzia xurgatzeko azal zilindrikoaren inguruan garraiatuko du. Robota baina, ez da 
organikoa izango, trenaren material berarekin fabrikatua egongo da, tunel-ahoko eremuak ez du 
bereizi ahal izango, irentsi egingo du. Robota trenaren aurrean jausiko da, abiadura hartzen hasiko 
den une berean, Ireneren besoa euskarri bakar. 

Robotaren pisuak bere besoa eremuaren kontra estutzean eragindako minak baino, askatu 
ezean, tunel ahoko arkuaren kontra eramango duela ohartzeak larrituko du guztiz Irene. 

Ez du denborarik, ezin izango luke irmoki heldutako besoa beste eskuaz askatu, Izuz ikusiko 
du arkua hurbiltzen. Ez da iritsiko. Gizakia kaltetuko duela ikustean, robotak eskumuturra askatuko 
dio, eta metroak harrapatua tuneletik desagertuko da. 

Oinak lurrean utziko du eremuak Irene. Julia beregana oldartu eta estu besarkatuko du. — Ez 
zitzaidan inoiz bururatuko. — Esango dio irribarrez. Haren begiradan azken egunetan ikusten ez 
duen distira atzemango du. — Zirraragarria izan da. Aspaldian sentitzen ez nuen adrenalina jarioa 
eragin didazu. 

Irenek ez dio erantzungo, Juliaren atzean geltokiko giroa kezkagarria izango da.  Tunelen 
ahoen arteko trenen ibilbideen harat lagun guztiak biei begira egongo dira, eta zenbaitengan 
jarrera oldarkorra antzemango du. Ezin die ezer leporatu, haien begietara kriminal bihotz gabea 
beharko luke, eta inoiz gertatuko litzaiekeela ezinezkotzat joko luketen jazoeran nahastuta egoteak  
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eragingo liekeen  harridura gorabehera, erreakzionatzeko gertu daudela irudituko du. Bien 
eskuinera berriz, metroaren beste aldean egondakoak izango dira, gertatutakoa ikusi ezin izango 
dutenak, baina izozkigilearen oihuen zioaz jakin-min, aiduru egongo direnak. Hauek 
erreakzionatzeko denbora gehiago beharko lukete, oraindik gertatutakoaz jabetu gabe jarraituko 
dutelako. Tamalez,  haien artean kutsatze efektua  hedatzen ariko da, ohartuko direlako beste 
aldekoen begiraden adostasun erabatekoaren jo puntuan Julia eta Irene daudela, beraz, 
gertatutakoan nolabaiteko erantzukizuna daukatela sumatuko dute. 

Ireneren aurpegiera ikustean, Julia biratu egingo da eta egoeraren nolakotasunaz jabetuko 
da. Eskuinera izango dute irteteko aukera bakarra, baina atea hirurogei metrotara egongo da. Ez da 
pertsona askorik izango bidean,  oihuen kausaz gehienak konboiaren beste aldean gertatutakoa 
ikusteko, metroaren atzealderantz joanak izango dira, baina geratutakoak arazoren bat sortu ahal 
izateko nahikoak izango dira. Julia eta Irene oraindik hatsa guztiz berreskuratu gabe egongo dira, 
eta lasterka hasi behar izan ezkero, gogorra izango litzaieke. Alde egin beharko dute, baina 
errekuperatzeko tarte bat beharko dute. 

Elkar begiratu eta pausu azkarrez aterantz abiatuko dira, gertuenen aurpegiak zaintzen, 
susmorik ote duten arakatuz, eta aldi berean, haien arteko ihesbide posibleak irudikatzen.  Ez dute 
bienganako arreta berezirik nabarituko, gizonezko batzuen mirespen begiradak izan ezik. Metroko 
alde horretara iristeko  era bitxiaz ez dela inor ohartu emango du, izozkigilearen oihuek arreta 
desbideratu izango dutelako agian. Edozein moduan, inork ez die ibilbidea oztopatuko, eta 
geltokiko zirkuluko beste erdikoek zer edo zer egin dezaten oihuka hasiko zaizkienean, kupulan 
eragindako burrunbaren kausaz, lortuko duten gauza bakarra, haien arreta bereganatzea eta 
iheslariengandik aldentzea izango da.  Luzeraren laurden bat egina izango dute haienganako 
mugimendua abiatuko denerako. Mugitzen lehenak ume taldea eta izozkigilearen inguruko zenbait 
izango dira. Urrutiegi egongo dira eraginkorrak izateko, eta bien gertukoak mugiarazten saiatu dira 
berriro ere, deiadar eta imintzioz. Oihuak kupularen zaratan galduko dira eta soilik haien hurbileko 
zenbaitengan iritsiko dira zuzen eta ulergarri. Imintzioek zori hobea izango dute eta Julia eta 
Ireneren bidea moztu ahal izango luketeen batzuk, hauen iheslari izaera ulertuko bide dute, 
jazarpenean parte hartzeko  jarrera  antzemango zaielako. 

Julia eta Irenek Jada bide erdia egina izango dute. Haienganako mugimendua hedatzen 
ikustean, Irenek Juliari besotik helduko dio.  

— Behin esan zenidan errazago dela ihesean doan baten atzetik ausartzea, eraso egiten duen 
bati aurre egitea baino. 

Korrikari ekingo diote biek. Ez kupularen bazterretik zuzen aterantz,  oinezko ateen arteko 
ardatza aldera baizik, ihesbidea itxi ahalko liezaieketen bidea moztera,  ateko irtenbideari bista 
kendu gabe hala ere. Haiengan datozenak,  erasoa delakoan, lasterketa motelduko dute; zuhur 
batzuk, uzkur hainbat, arriskuari neurria hartu nahian guztiak. Zuzen etortzeari utziko diote, 
norabideak ugalduko dira, bi aldetara zabalduko dira, erreakzionatzeko aukera izateko,  distantzia 
gorde nahian, apika. Inguratze mugimendua  izan litekeenaren  berezko sorrera gauzatuko da. 

Hau ordea, soilik Julia eta Irenek antzemango dute, besteentzat arriskua gutxitzeko era 
besterik izango ez delako, zeinak, nahi gabe ere, bien inguruko nolabaiteko euste lerroa eratuko 
duen, zeren gertakarien  eszenategitik iritsiko diren lagun sutuagoen  hurbiltzea  eragotziko du. 

Segundo urri batzuk besterik ez, Julia eta Irenerentzat ordainezinak, geltokiko oinezkoen 
ardatzeraino iristea ahalbideratuko dietelako. Irteera eta jazarleen arteko posizioa bereganatuko 
dute.   Bizkarrean zenbait pertsona utzi izana arriskutsua izango da aitzitik, baina zori on pixka 
betekin, hauek ere egoeraz jabetzerako, kanpoan izango lirateke. 

Ez dute hitz-egin beharko, gelditu gabe norabidea aldatu eta  zuzenean aterantz abiatuko 
dira, atzean oihu oihartzun arrastoa utzita. Jende artean korrika, ez dute inoren geldiarazteko 
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saiorik pairatuko. Irene txistuka hasiko da, eta tren zahar baten antzera gurutzatuko du atea. 
Pertxeroia deitzen ariko da, harekin etorri izango dira eta kinka hartatik ateratzeko berebiziko 
laguntza litzaieke.  Geltoki inguruko parkean egon beharko luke, zein distantziara ordea ezin jakin.  

Geltokira beste aldeko atetik sartu izango dira, eta zaldia handik balego, etortzeko kupula 
inguratu beharko luke. Irenek ez dio txistu egiteari utziko, eta ezkerrera biratuko du, ateak izango 
diren sakonunetik kupula inguratuko duen muino zapalera atera nahiz. 

Julia nekea sentitzen hasiko da. Daramaten abantaila ezagutzeko burua biratuko du eta 
mugimenduan gravbakoak ikusiko ditu. Ezin izango diete haiei zaldiz ihes egin, eta haietako bat 
hartu ezkero besteak atzetik izango lituzkete berehala, eta horren gain, nabigatzaile orokorrak 
kontrolatuak direnez, jazarleek abisu eman eta haren menpe egongo lirateke. 

Ihesa galdutzat emango du. Izandako zorte txarra madarikatuko du. Beraien arrastoa 
ezabatzea izango da plana, eskumuturrekoak lekutara bidali eta ondoren naturan ezkutaturik 
mugitzea eta detektaezin bilakatzea. Horren ordez planetako foku guztiak erakartzeko bidean 
egongo dira. 

— Gravbakoak… — Hasiko zaio esaten Ireneri, arnasa hartzeak utziko dion heinean. Irenek 
norabidea aldatuko du berriro, eta gravbakoen aldera zuzenduko da. 

— Ez Irene, gravbakoak gure galbidea dira.— esango dio, eta arnasestuka, bere etsipenaren 
hausnarketa helaraziko dio. Errenditzea besterik ez dutela ez dio esango, bere animoa hori izanik 
ere, eta haren ondoan korrika jarraituko du alferrik izango dela sentitu arren, harekin nahi izango 
duelako letorkiena pairatu, eta bidai eroa hasi aurretik, hala agindu izango diolako. 

— Ez etsi Julia, ez errenditu, ez gaituzte oraino garaitu. — Animatuko du Irenek garuna 
irakurriko balio bezala. — Ez zenuela zure aldartea jarraituko agindu zenidan. Oraingoz, ni nauzu 
azterketa terapeutikoak lekutu zizun kemena. Jaramon egidazu, utz ezazu etsipena nire kontu eta 
pentsa ezazu, jarrai pentsatzen. — Irenek atzera begiratuko du eta  jazarleekiko metroak irabazten 
ari direla ikusiko du, baina muinorako bidea  jada itxita izango dute, atzera egiterik ez da egongo. 
Hurrengo pausua gravbakoa izango da, eta ondoren? Zaindaritza jakinaren gainean egongo da 
jada, ze denbora beharko lukete iristeko? Zorionez ez da egongo zaindari asko Zabalkuntzan, edo 
hori emango behintzat, “Nork daki zenbat diren ez badira inoiz aritzen?” Aurre egin beharko dioten 
horri buruz ez dute batere ezagutzarik izango. Gaizki izango dute, oso gaizki. 

Gravbakora igoko dira,  bakoitza alde batetik.  Irenek kontrolak hartuko ditu nora joan 
asmatu ezinik. — Irtenbidea badago eta zuk badakizu! — Esango dio Juliari altura hartu bitartean. 
— Nola atera honetatik eta nola desagertu, hori soilik da asmatu behar duzuna, huskeria! — 
Juliarengan azterketa terapeutikoak eragindako kalteen artean besteen borondatearen aurrean 
makurtzeko joera egongo da. Harengak hausnartzen jarriko lukeen esperantzaz zuzenduko zaio. 
Julia argia da,  bere burua aldiz, lehen sortutako trikimailuaren ondoren agortua emango du, 
“benga Julia, distira  egizu, ohi bezala”. 

Julia,  aldentzen ariko den zoruari begira, ikusteari utziko dio, bere baitan bildua, enfokatzea 
ahantziko zaiolako. Desagertzeko asmoz bidali nahi izan dituzten eskumuturrekoak planetordeko 
antipodetara, ondoren robota bidali behar izan dute era berean. Desagertu beharrean 
desagerrarazten ariko dira, biak kokatzeko balio lezakeena lekutara bidaliz… 

— Pilotu automatikoa, Irene! Pilotu automatikoa! Nahikoa abantaila badugu! 
Irenek ulertuko du. Gravbakoa aurrera eramango du, Julia pilotu automatikoa programatzen 

hasi bitartean. Muino aldera egingo du gainerako gravbakoak aireratu aurretik kupularen inguruan 
biratuz bistatik kanpo geratu ahal izango dutelako. Bidenabar pertxeroia aurkitzeko zoria balute, 
askoz hobe. 

— Hau badago —  Esango dio Juliak —  geratu jauzi ahal izateko. Bost segundotan abiatuko 
da. 
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Irenek gravbakoa geldiaraziko du airean. Juliak, karelaren gainean eseri, eta bere burua atzera 
botako du, itsasoan murgiltzera balihoa bezala. Irenek gauza bera egingo du. Zorua zapaldu 
aurretik abiatuko da gravbakoa, eskuinera eta gora. Kupulatik aldenduko da, eta ehun eta laurogei 
graduko bira zabalaz atzera egingo du, abiadura betean zuzen eta gorantz jarraitzeko. 

Irene eta Juliak, kupulako bilbaduraren nerbio baten atzean ezkutatuta,  beste bi gravbako 
aireratzen ikusiko dute. Lehenengoa dauden aldarantz abiatuko da, baina ihesean doanaren 
traiektoria aldaketa ikusita, berehala biratuko du. Bigarrenak zuzenean hartuko du kontrako 
norabidea, besteak jarraituz ikusiezin bilakatu arte.   

— Trikimailua ohartu aurretik alde egin behar dugu. 
Hormaren ondotik kupula inguratzen,  muinoaren beste isurialdera jarraituko dute. Han 

egingo dute bat basoak eta hiri zeharkako korridore ekologikoak. Ezaugarri hau izango da geltokia 
aukeratzeko zioa. Jatorrizko plana berreskuratzeko zaldia aurkitzea faltako zaie soilik, baina ezin 
diote deitu. Baso aldera jarraituko dute pausuan, paseoan bezala, deigarri ez suertatzeko, baina 
izango duten denbora murritzaren jakitun. 

 Bizkar-zorroak   utzitako lekura iritsiko dira. Basoaren ertzean, zume negarti handi batek 
egingo du belar eta sastraka arteko trantsizioa. Hostoak lurreraino iritsiko dira, barruan kupula 
berdea eratuko dela. Barruan sartuko dira, aurrera jarraitu ezkero kupulatik ateratzean basoan 
lirateke, baina babesean daudela, handik izango duten geltokiko hego-ekialdeko ateen gaineko 
bista irekia, profitatu nahi izango dute giroa ikusteko.  Han behean ez da mugimendu handirik 
egongo. Lagun gutxi batzuk geltokira sartzen ikusiko dituzte, baina ez da inor aterako. Bertan 
izango lirateke gertatutakoa bereganatu nahian, Zaindaritzaren etorreraren zain agian. Ez iritsi 
izana litzateke gertagarriena, zeren bizitza osoa ihesean ariko liratekeela iruditu arren, igarotako 
denbora ez da bost minutura iritsiko. 

Pertxeroia ez da ikusiko. Ez daki txistuak aditu ote dituen. Hala balitz beste aldeko ateen 
ingurutan egongo litzateke urduri, bestela, handik gertu beharko luke. Baso aldera joango da eta 
txistu egingo du, ez ozenegi, iraupena laburtuz, soinuak txori baten kantuaren antza izan dezan. 
Basoaren barrenetik Irrintzi batek erantzungo dio. 
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  38 KAPITULUA 
 
 
 
 
Fromista erreka ondoko soil-uneko etzaulkian etzanda egongo da, eguzkiaren irteera ikusi 

ondoren. Ezin izango du ohean gehiago egon, Juliaren falta eramangaitza gertatuko zaiolako. 
Azken egunaren gabezia baino, etorriko zaizkionen bakardadeak zamatuko dio bihotza, zenbat 
hilabetez egon beharko dute urrundurik jakin ezinik, harekin komunikaziorik eduki ahal izango 
duen jakin ezinik. 

Julia laguntzera Irene bakarrik joatea onartu izanaz damutzen hasia izango da, erabaki 
egokiena dela jakin arren. Tribukoentzat bi partaideko taldea naturan bizirauteko eraginkorrena 
izango da. Beretzat bi eskas izango dira, bati zer edo zer gertatu ezkero bestea salduta geratuko 
litzatekelako, baina tribukoek ondo prestatutako bi lagun nahikoak izango dira. Gakoa prestakuntza 
izango da, naturan inguruko baliabideekin soilik moldatzen jakitea. Julia laguntzeko Irene 
aukeratuko da, ondo prestatuta egoteaz gain, babes emozionala eman liezaiokeelako. Zeregin 
horretan bera baino pertsona egokiagorik ez legokeela argudiatuta, Fromistak ere taldean egon 
beharko lukeela defendatuko du, baina azkenean laguntza baino karga izango litzatekeela 
konbentzituko dute. 

Tribukoek Julia babesteko haietako bat nahi dutela garbi egongo da, ez dute gainontzekoen 
gaitasuna aintzat hartuko. Halako nagusikeria!  

Egiatan  arrazoia dutela onartu beharko du. Berak ahalmen ikaragarriak eduki litzake, bizkor 
ikas lezake, baina bitartean, Ireneren laguntza eta irakaspenak beharko lituzke, haren 
lehentasunezko betebeharraren kaltean.  Mutur liteke, gutxietsia sentitu, baina bere  egoaren 
gainetik Juliaren osatzea egongo da eta irentsi egin beharko du. Erabakitakoa Juliarentzat onena 
izango da, eta  amak ere arrazoia edukiko du, Juliarekiko bere lotura emozionalak gehiegi 
babestera bultzatuko lukeela, eta haren bizkortzerako eragozgarria izango litzatekeela, esatean. 

 Juliarengandik urrun egoteak eragindako saminari aurre eginez, urdaila karraskatuko dion 
kezkari kontraesanez, prestatutako estrategia oso ona dela onartu beharko du. 

Estalki festan egindako lanari bikaina iritziko dio, irtenbidea lortzeko denek jarritako 
erreserba gabeko borondatea eta zorroztasuna pozgarriak izango zaizkio, bereziki aitaren ahalegin 
ordezkaezina, Julia beneetan axola zaiola erakusten. Naiz bien arteko hausturaren eragilea izan, 
jada maite duela garbi egongo da,  urte askoen ondoren bere bilakaera jarraitzen ariko da.  
Fromistak irribarre egingo du, semearen bekatu berean erortzen ari dela ohartarazi beharko lioke. 
Ez du egingo, bere jarrera aitaren aurrean justifikatzeko, arrazoiez bete behar izango duen garaiak 
lekutan egongo dira, orain arrazoia musu-truk ematen diolako zirikan hastea zentzugabekeria 
litzateke, batez ere  aitak benetan mereziko duena bere eskerron osoa denean. Ihes planaren 
prestaketan Zabalkuntzako sistema teknikoen haren ezagutza funtsezkoa gertatu izango da. 

Distiratsu egon izango da aita asteburuan zehar, plan zirriborro bakoitzak zein eragozpenei 
egin beharko liekeen aurre atzematen, eta haientzako irtenbideak bilatzen, bilakaera lerro garbiak 
definitzen eta badaezpadako aukerak marrazten.  Guzien errespetua irabazi izango du eta harro 
sentiaraziko dio.   

Soilik tarte batean ikusiko du aita nahasita,  Alba kanpamenduan agertzean. Ezin izango du 
espero, eta ezin izango du ulertu. Geratuko zaion harridura aurpegia ez da ohoragarria izango. 
Kostatuko zaio informazio sarrera berriari prozesatze bidea aurkitzea.   

Forotik kanpamendura, ideien arteko norgehiagokatik erlazio pertsonalaren inguru hartara,  
arrazoibideak bete ezineko amildegia egongo da, bizitzaren bilakaerak  soilik bete ahal izango 
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duena, historiaren ezagutzean bere horretan onartu beharrekoa. Berak ibilbidea aurretik egina 
izango du, honetan ere, eta onespena egiten lagundu nahi izango dio. Hala ere, aitak lehor 
agurtuko du Alba Brianek aurkeztean. Brian estimatuko du, baina ez du jakingo, edo ez du nahi  
izango, harenganako estimuaren bitartez Alba ikustea. Hari buruzko ustea berregin beharko luke, 
eta bitartean, ez litzateke zurikeriatan ibiliko. Aitarentzat ustekabez osatutako amildegia handiegia 
izango da, haren gainetik ez balego bezala pasatzeko. Haren ikuskera finalistarako, historiako hari 
solteak eta ezusteko korapiloak artegagarriak lirateke.   

Ondo pentsatuta, ihes planaren prestaketaren erdian, prozesu baten berezko 
bideragarritasuna, ustekabeen menpeko zein punturaino  izan daitekeen adieraziko lizukeen 
historia ezagutzea artegatzeko modukoa da.  Bere urdaileko hersturak  ideiari eutsiko dio. 

Aitak kopetilun jarraitu izango du gaua, eta Ama Laiak kontatutako historiak ez lioke lagundu 
izango. 

“Alba, Julia eta Ireneren ahizpa nagusia!” Oraindik harrituko da. Burua astindu eta beheko 
ezpaina koskatuko du. “Hau marka! Berria atsegin egingo zaio, horretan ez dauka dudarik, susmoa 
egiaztatuko delako agian, aitak bezala logikoa atsegin duelako agian, edertasuna maite duelako 
ziurrenik. 

Beilan pasako dute ia gau osoa hiru ahizpek, elkar ezagutzen, elkar bizitza kontatzen, gutxi 
ezagututako amen eta urruneko aitaren oroitzapenak aletzen, herentzia komunaren eraginak 
erkatzen, batuko dituena bilatzen. Brianek eta Fromistak ez dute bilatu beharrik izango, ahizpekin 
batera su txikiaren inguruan, estetika tratatu oro alferrikakoa bihurtuko duen edertasun 
partekatuaren begiespenean pasako dute gaua, hitzei arreta handirik jarri gabe, keinu eta 
aurpegieren  aldaerek aberastutako liluraren menpe, emakumeen solasen urrumaz loak hartuko 
dituen arte. 

Egunsentiko hozkirriak esnatuko du, besoen artean Julia izango duela, bien aurrean Alba eta 
Brian, haiek ere burusi batean bilduak. Brian lo egongo da, baina Alba begira duela ohartuko da. 
Bekainez diosala egingo dio eta Albak, besoa burusiaren artetik ateraz, keinuz paseatzera 
gonbidatuko du. Julia ez esnatzeko tentuz askatuko du korapilatuta izango duen besarkada. Ondo 
estalita utzirik  Albarekin abiatuko da. Egunsentia ederra egongo da, gorriturik zerua basoaren 
itzalaren gainetik. 

Azken egun ia guztietan egunsentia ikustera aterea izango da Fromista, ardurak loa galarazia, 
Juliaz maiteminduko den garaietan bezala, unibertsitateko apartamentua utzi eta campusera 
aterako dela, eguzki gatibuaren agertzea gozatzeko asmo aitortuaz, Julia agertuko ote den 
esperantza aitorrezinaz egiatan. Azken egunetan, berriro ere, Juliaren  faltak egunsentiarengan 
itxaropena jartzera behartuko du, sistema planetarioko izarraren beroaren zain, baretasuna ments. 

Etzaulkitik altxatu egingo da eta etxerako bidea igotzeari ekingo dio. Egunsentia igaroa 
izango da, omen, ez du  ikusi ahal izan, edertasunari begiratu ezinik, ezer izatera iritsiko ez diren 
ziurgabetasuneko aukeren bertigoak hartua. 

Etxera iritsi eta dutxan sartuko da, zoruan eseri eta ura aurpegitik behera korritzen utziko du, 
luze, uraren doinu eta ferekak barne kezken burrunba ito dezaten esperoan. Lasaiago aterako da, 
bizkorrago. Goiza aurrera joango da eta jada berandu izango da Tesiaren egoitzara ohi bezala 
joateko. Ez du gogorik izango, baina normaltasunez aritzea izango da ihesean ez doazenek 
adostutako jarrera, Juliak eta Irenek eskuartean  izango dutenaren  berri ez balute bezala.  
Egoitzara ez joateagatik ez litzateke ezer gertatuko. Asteburuaren aurreko bi azken egunetan 
Juliaren ondoeza argudiatu izango du bertara ez joateko, aitzakia luza lezake, bera kutsatua dela 
esanez, edo besterik gabe festa ondorengo biharamuna erabili, zeren azken finean bere 
betebeharraren garrantzia ez da hainbestekoa izango, iritziaren azterketa ez du zertan egunerokoa 
izan beharko. 
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Horren gain, Foroko jarduna Albaren taldearen azterketa matematikoen aurkezpenak 
baldintzatuta egongo da. Egun honetan aurkeztu beharko du, logikoena aztertzeko denbora 
ematea litzateke, eztabaida eten beharko lukete. Hala ote den jakiteko mahaia kondentsadorea 
piztu eta berrien kanala konektatuko du. Foroko egitaraua bilatzera doala, azken orduko berri 
baten argi gorriaren keinada bizkorrak atentzioa emango dio. Garrantzitsua beharko luke, 
frekuentzia horren altua izateko.  Argiaren ondoko titularrak “Erasoa ume talderi” esango du. 

Berria zabalduko du titularrak kezkatuta. Erasoa, baina zein motatako erasoa? Titularra 
deigarria izango da baina informazio gutxi emango du. Irudietan metroko geltokia beharko 
lukeena agertuko da, goitik hartutako plano orokorrean. Hasieran dena normala  ageriko da, 
metroa erdian geldirik egongo da, haren inguruan pertsonen  mugimenduek  irudia kitzikatuko 
dute, geltokitan ohi den  itxurazko nahasmendu urduria iradokitzen. Irudian ez da arreta-gunerik 
nabarmenduko,   espazioan barreiatuko diren mugimendu orientatuen anabasan,  gertatutakoa 
oharkabean pasatuko zaiola pentsatuko du, nora begiratu ez baitaki. 

Bat-batean pertsona haietako bat korrika hasiko da, eta ekintza abiada ikaragarria hartuko du. 
Une horretatik aurrera, irudien editorearen eskua, esku trebea, nabarmenduko da. Mota guztietako 
planoak erabiliz, hainbat kameren angeluak konbinatuz, erritmo eta haria inoiz galdu gabe, 
pertsonaien aurkezpen gertua, eta egindako mugimenduak, eszenategiko egoeraren bilakaerako 
planoetan txertatuz,  gertatutakoaren  deskripzio ezin osoagoa eskainiko du. 

Fromistak bere burua kadiran erortzen utziko du guztiz txunditua. “Irene, Irene, Irene!”. 
Ihesean doan  gravbakoaren azken planoaren gainean ezarritako ahotsa oharkabean pasatuko zaio. 
Editoreak irudien gordinari utzia izango dio protagonismoa eta soilik bukaerarako, ekintzaren 
amaierarako, utziko ditu azalpenak. 

Irudia izoztuko du, ez da atzera eramatera ailegatuko. Berak astakeria dela uste badu, Irene 
ezagutuko ez lukeen edozeinek, asmo gaiztoko basakeria dela pentsatuko luke. Ekintzak iheslarien 
egoera gaiztotuko luke, jada biek egin beharko liokete aurre tratamendu psikiatrikoari, ustezko 
krimen saioa izango da zaindariek  esku artean izango dutena. 

Irudiak atzera eramango ditu, Julia korrika hasten den uneraino. Ireneren bulkada, 
zaindariaren korrikaldia, Ireneren abiatze desesperatua, zaindariaren gurditxoaren gelditzea. 
Proiekzioa etengo du. Han egongo da ume taldea ezertaz ohartu gabe. Ez da azken uneko 
salbamendua izango, hamar metro baino gehiago egongo dira ume taldea eta zaindariak,  posizioa 
hartuta, gurditxoaren talka itxoingo duen puntuen artean. Soberako beta eduki izango du 
ailegatzeko, jarrera egokia hartzeko eta kolpea leuntzeko. Arrisku kalkulatua hartu izango du Irenek, 
kontuak ondo atera zaizikio, zorionez, baina edozelan ere, umeak arriskuan jarri izanak justifikazio 
zaila izango luke erantzukizunei aurre egin behar izatean. 

Filmazioa korritzen utziko du eta ahotsaren argibideak entzungo ditu. Ez du  bi emakumeen 
izena aipatuko, baina berak identifikatu izango dituen bezain erraz, identifikatuko ditu Zaindaritzak, 
aurretik egina ez badu behintzat. Robot zaindariaren agertzea ezin izango da ustekabea izan. 
Robotak ez dira patruilatzen ibiliko, berak ez du robot bat bera ere kalean ikusteaz oroituko. 
Ikusten duen lehena, ihesa hasi beharko lukeen leku eta une berean egotea, halabeharrari egoztea 
inozokeria litzateke. Robota Julia eta Ireneren bila etorri izango da,  ihes egiteko asmoa ezagututa 
dudarik gabe. Nola liteke? 

Plana prestatzeko babes neurri guztiak hartu izango dituzte. Gomezek ohartuak, Zaindaritzak 
Juliaren  desagertu aurreko mugimendu guztiak berrituko lituzkeela jakingo dute. Planetordean 
nonahi egongo diren sentsoreen erregistroak baliatuz, haren ezagututako azken kokapenetik 
atzera egingo luketela, erregistro gordinak mantenduko diren  hirurogeita hamabi orduko epean  
egindakoa zehatz-mehatz ezagutu arte. 
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Horregatik erabili izango dute festa pantaila moduan, horregatik utzi izango dute Julia 
musikaz eta dantzaz haurtzaro berriaz goza dadin, plana prestatzeko bilerak ostenduak gera 
daitezen. Aitaren eskaintzaz, kanpamenduan eta honen inguruko pare bat kilometrotan  
instalatutako  mota guztietako sentsoreen kokapen eta ezaugarriak ezagutuko dituzte,  helmena 
eta hartze eremua batez ere,  eta honi esker, aukeratu ahal izango dituzte, festaren zaratak 
ostenduak izanagatik,  haien ahalmenetatik at geratutako bileretarako orgak. Kanpamenduko 
guztiei, haien inguruko sentsoreen kokapen erlatiboa adieraziko dien aplikazioa eman izango zaie,  
zeinak erabiltzaileari, esandako edo egindako guztia zein sentsoreak erregistratzen ariko zaion 
jakinaraziko dio.   

Garaiko ikerketa protokoloek definitutakoaren arabera, soilik Juliaren “jardute eremu gertuan” 
erregistratutakoa helaraziko lioke Biziraupeneko Erreguladoreak Zaindaritzari, baina eremuaren 
hedadura oso argi edukiko ez dutenez, zuhurtziaz, arreta ingurua zabaltzea deliberatu izago dute.  

Babes maila soberakoa iruditu izango zaie aurretik, baina  ez dela nahikoa izan argi egongo 
da. Gordeta egon beharko lukeenari buruz bileretatik at hitz-egiteko aukera eman izana 
arinkeriarako parada ahalbideratzea izan izango da, hobe galarazi izango balute. 

Bera, bileretatik kanpo, behin baino ez da gaiari buruz mintzatu izango, Albarekin 
larunbateko egunsentian paseatzera joatean. Kezkatuta dagoela atzemango zaio, baina basora 
hurbildu bitarteko minututan isilik mantenduko da. Basoren itzalera iristean ordea, geratu egingo 
da, eta une batez berari begiratu ondoren, egunsentiko argi osatugabean, kolorea hartzen ariko 
diren orgen multzoaren aldera biratuko da, eta haiei begira, buruan bueltaka duena esango dio. 

— Bitan bakarrik egon naiz Juliarekin. Ez da asko. Bere poesia ere  orain hasi naiz ezagutzen. 
Hala ere, irakurri dudan gutxiak erasan dit. Hunkigarria da, indarra dauka, baina ez da hori soilik, 
gibel intelektual aberatsa iragazten du, bizkorgarria da.— Begiratuko dio berriro, soa garden eta 
tolesgabe.— Ez dut hori Juliarengan atzeman. Ez dut bertso horien egilea harengan aurkitu, bera 
dela jakin arren, egiletza azaltzeko otu zaizkidan ordezko azalpenak, Brianek dion mirespenak 
ukatuak direlako. Ez zenion Briani etortzeko eskatu festan parte har zezan bakarrik, laguntza eske 
deitu zenion,  Juliari zerbait gertatzen zaiolako. 

 Egia kontatu behar ote dion zalantzan egongo da, ahizpak direla oroituko duen arte. Tribu 
osoa jakinaren gainean izanda, nola ezkutatuko liokeen hari? Ahaidetasuna bereganatzeko izango 
du oraindik, ez da naturaltasunez bere pentsamenduan agertzen. Hatz erakuslea ezpainetara 
eramanez isiltzeko eskatuko dio. Patrikan duen kaierean sentsoreen detekzio  aplikazioa aktibatuko 
du eta Albari erakutsiko dio. Honek aditze keinua egingo dio, ezagutzen du. Atentzioa emango dio, 
bera aplikazioaren izateaz Aitak ekarritakoaren funtzionamendua azaltzean oroitu egingo da, 
ikusitako lehena izango da. Ez da erabiliko den zerbait, biziraupenerako sistemen  sentsoreak 
badaudela jakin arren, haietaz  ahantziko zara, bost axola makinek jakin dezaketena! 

— Julia azterketa terapeutikoa deitzen den tratamendua jarraitzen ari da. 
Detektoreak ahotsa jasoa izaten ari dela adieraziko dio. Ezaguna dena kontatzen jarraituko 

du, sentsorearen helmena neurtzeko. Ez da nahikoa izango ozentasuna jaistearekin, paseoa jarraitu 
behar izango dute basoan barrena itzal-gunea aurkitu arte. Soilik orduan kontatuko dio prestatzen 
ari direna. 

Ez, ez da bera izan arinkeria egin izango dena. Albari hitz-egin bitartean ez du kaiera bistatik 
galduko eta honek ez dio erregistrorik adierazi izango. 

Albaren aurpegiera ilunduz joan izango da azterketa terapeutikoaren eragina azaldu 
bitartean. 

— Izugarria da!— esango du lehor eta gogor burua astinduz. Hasperen egingo du eta haren 
sentimenduen bilakaeran mina agertuko da, ahizpa osoaren mina, ezagutza betea edukitzearen 
galdutako aukeraren samina. 
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— Tamalgarria da.— esango du begiak heze, amorru puntu batekin. Eztitze aldera, festan 
ezkutaturik ihes planen prestakuntza dagoela azalduko dio. Horrek lasaituko du,   onespenez 
hartuko du esplikatuko diona. Ordurako planak oso aurreratuta egongo dira, xehetasun tekniko 
batzuk besterik ez dira faltako, eta Julia eta Ireneri edukiko lituzketen aukerak jakinaraztea.  
Ezagutu nahi ote ditu galdetuko dio, eta faltako diren antolatze bileretan parte hartzea 
proposatuko dio, baina Albak ez du nahi izango, nahiago izango du azken orduak Juliarekin 
pasatzea. 

 Kanpamendura itzultzean Julia zain edukiko dute, haren aurpegian arintzea, harritzea eta 
susmoa agertuko dira; hausnartze uneren ondoren, lotsa eta gorritasuna. 

— Damu dut — xuxurlatuko du. Albak besarkatuko du. Fromista aurpegieraren xalotasunaz 
maiteminduko da, bizitzerik izan ez duen pizti harrigarriaren kume aroa, berea egin ahal izango 
balu bezala. Une hartan, Juliaren egoeraz jabetu denetik lehenengo aldiz, bake pixka bat sentituko 
du. Osa dadin nahi du, bere Julia kartsua berreskuratu nahiko du,  baina hau ere maita dezakeela 
ohartuko da. Kontsolamendu txiroa, baina argi izpia azken finean. 
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  39 KAPITULUA 
 
 
 
 
Jada ez dute planeatutako egun bateko aurrerapena edukiko, jada ez dute  ihesaren 

abiapuntua ezezaguna izatearen abantaila izango. Gravbakoaren trikimailua ezagutu bezain pronto 
hasiko litzateke Zaindaritza geltokiaren inguruko sentsoreen erregistroak aztertzen. Jada lurreratze 
jauziaren berri izango lukete, Jada, sateliteen kamerei esker, zume negartirainoko bidea berregina 
izango lukete. Handik aurrera lurzoruko sentsoreek lagunduko liokete bien mugimenduak 
atzematen. Eragindako presio gorabeheren erregistroen gain, soinurena barne, espektro 
elektromagnetikoko banda oso zabaleko erregistroak helaraziko liokete, eta basoan pertxeroiaren 
bila sartu aurretik, zume negartiaren abaroan jantzitako  kamuflaje larruari esker, espektro 
ikusgarritik eta infragorrien uhin luzeretatik desagertuko badira ere,  gainontzeko erregistroekin, 
oinarri nahikoak izango lituzke bien mugimenduak berrosatu ahal izateko. Ez litzateke berehalako 
emaitza izango, baina ez lirateke ordu asko  beharko beraien gorputzek inguruan eragindako 
alterazioen multzoa zedarritzeko, etiketatzeko eta haien bilakaeraren jarraipena egin ahal izateko. 

Pertxeroia izango da arrastoa galarazteko aurreikusita izango duten lehenengo bitartekoa. 
Animalia handien laguntza bilatzea izango da ideia, haien masa eragin eta uhin igorpen tzarretan 
beraienak murgildu eta oharkabetzea. Batekin ez litzateke nahikoa izango, zaindaritzarentzat 
bilatzea ez da arrastoa jarraitzea izango. Beraien fenomeno multzoa etiketatu bezain laster, 
pertxeroiarekin bat egiten amaitzen dela ikusiko luke, dedukzio logikoa egingo luke eta zuzenean 
datuen segida bururaino aurreratuz pertxeroiaren azken posizioa ezagutuko luke. Segundotan, 
zaindariak nora bidali jakingo luke. 

Horregatik, ihesbidea bidegurutzez josi beharko dute, desbideratze aukerak biderkatu, 
zaindaritzak ibilbide posible  guztiak egiaztatu behar izan dezan. Oihaneko animalia handiak  
aurkitzea eta haiekin nahastea izango da horretarako planeatuta egongo dena. Baina egokiera 
berrian, denbora izango da arazoa, animaliak lehenbailehen aurkitu beharko lituzkete edo beste 
motako bidegurutzeak asmatu. Jarraitu beharreko arrastoak ugaltzen saiatu beharko lirateke oso 
denbora laburrean, aurreikusitako animalien abiaduran mugituta, egiaztatu beharreko ihesbideen 
buruen artean  distantzia handirik egongo ez litzatekeelako. 

Planaren arabera, pertxeroiak oihaneko elefante taldea aurkitu arte eraman beharko lituzke. 
Elefanteen laguntza erdietsia, haren bizilekura bidaliko lukete, sabanara, non  haren saldoarekin 
batera bazkan eta edanean, harraparietatik  ihesean, gainontzeko ugaztun handien saldoekin 
nahasiko litzateke. Honela arrastoa jarrai-ezina bilakatuko litzateke, animaliaz aldatzeko ehunka 
aukera leudekeelako. Baina sabanara iristeko zaldiak egun oso bat beharko luke, eta jada ez dute 
asti hori izango, iritsi aurretik zaindaritzak lokalizatuta edukiko luke. 

Pertxeroia gelditu egingo da, Irene bere hausnarketatik ateraz. Jarraituko duten xendra  
zuhaitz adar lodi batek oztopatuko du. Bidea ezker-eskuin gurutzatuko du, lurretik metro eta erdira, 
zaldi handiari  pasoa eragotziz. Ezingo luke zutik jarraitu, azpitik arrastaka pasa beharko luke, 
ezinezkoa biak eramanda. 

Zaldiaren bizkar gainean zutik jarriko da, ikusiko ez duen Juliaren sorbaldan eskuak 
bermatuta. Sastrakaren gainetik, adarra ezkerrera izango duen Bengalako pikondo erraldoiarena 
dela ikusiko du. Ez da eroritako adarra, zutoinez eratuta irudituko duen enbor  itzelari josia 
jarraituko du, hosto handiz ondo hornitua. Ze tamaina izango luke zuhaitzak? Ezin izango du dena 
ikusi, enborraren lodiera ere ezkutatuko zaio. Soilik adar baxuenen hasierak ikus ahal izango ditu, 
norabide guztietan luzatzen, zorionez, ez parez-pare izango duenaren bezain baxu. 
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“Jarraitu aurretik bidegurutze bat antzez dezakegu!” Zuhaitz hori bakarrik mundu oso bat 
izango da. Haren babesean geratzeko asmoa  iradoki lezakete, Zaindaritzari egiaztatu beharreko 
beste aukera bat tartekatuko liokete. Hark ez  luke beraien helburua zein den jakingo, edo 
behintzat ezin izango dute kontrako hipotesiarekin jokatu, dena alferrikakoa litzatekeelako, beraz 
basoan gorde nahiko luketeela irudika lezakete, ihesaren helburua arbola litzatekeela aditzera 
eman. Neurri guztietan itzela izango den izakiaren abaroan gordetzea hautu logikotzat har lezake 
eta bertan ez daudela egiaztatzea nekeza suertatuko litzaioke. 

Eseriko da  berriro, pazientzia ordainezineko zaldiaren bizkarrean, eta aurrean duen Juliaren 
burua haztaka aurkitu ondoren, belarrira xuxurlatuko dio pentsatutakoa. Julia zutitu eta adarrera 
igoko da, honen goroldioaren zapaltzean sumatu ahal izango duenez. Zorua eta bere gorputzaren 
artean zaldiarena  eta gero adarra edukitzeaz arduratuz, Juliari jarraituko dio, harekin estropezu ez 
egiteko goroldioaren aldaketei adi. Enborrera iristean, Juliaren eskuak helduko dio, ukitua eta 
begiak izango dira elkarrengandik izango duten informazio guztia. Begiradekin ados jarrita, 
enborra inguratzen hasiko dira. Txio moduko txistu laburrez pertxeroiari mugimenduaren berri 
emango diote. Honek adarraren azpitik arrastaka igaroko du eta altxatu eta gero, ikusiko ez 
dituenez, sastraken arteko hutsuneetatik enborrera hurbiltzen saiatuko da.  Ez da txarra izango, 
galduta egotearen itxura eduki dezan, utzita dagoela emango luke. Aireko sustrai eta adar baxuen 
artean mugitzen joango dira, lurretik eta ingurune irekitik babes gehien emango dieten tarteak 
erabilita. Bitartean, zaldia ere, bere bidea egin nahian ariko da, sastraka  eta pikondoko sustrai 
garaien arteko labirintoan.   

Oihanaren airea soinuz irakiten ariko da, zomorroen distirek adarren artetik iragaziko diren 
argi printza zeiharrak gorpuztuko dituzte, eguna aurreratu ahala basoa berotzen  ariko da. 

Zaldiarekin berriro elkartzeko baliagarria izango zaien lekua aurkituko dute. Enborraren 
oinarritatik, sustraien gain-gainean aterako diren bi adar handik, bi metro eskaseko tartea utziko 
dute bien artean. Zorua sustraiez beteta eegongo da, hareago sastraka. Ez da inguruan sentsoreak 
har zitzakeen harkaitzik ikusiko, eremu itsua izateko ezaugarri guztiak izango ditu. Ezin izango dute 
egiaztatu, ezin izango dute gailu elektronikorik eraman, ezin izango dute ezta metalik eraman, 
Harri Aroan bizitzera kondenatuak egongo dira detektatuak ez izateko. Zorionez, zuntz naturalen 
teknologiak hain muturreko egoeratik libratuko ditu.  Txistu egingo du beste behin, deiari 
intentsitate gehiago emanez. Pertxeroiak ulertuko du, haren zain geratuko dira.   

Sastrakak balantzaka hasiko dira. Zaldiaren berehalako agertzea espero duela, izuko irrintziak 
ilea laztuko dio. Jauzian sastraka birrinduz, zaldia adarren arteko tartean agertuko da, bere gain 
bira egingo du, eta zerra hondoratuz aurreko apatxak defentsarako prestatuko ditu. Irenek, 
enborraren kontra harrapatuta, zangoen mina irentsi beharko du. Begiak zabaltzean, izuz beteko 
zaizkio, tigrea jauziaren erdian ikusiko du. Ezkerreko adarretik etorriko da, hortz ikaragarriak  ausiki 
egiteko prest. Zaldiak salto egingo du ere, apatxak gora, tigrea gelditzeko ahaleginean. Kolpea 
latza izango da, tigrea txilipurdika aterako da sastrakaren hondakinak airetik barreiatuz. Irene, 
zangoak aske, hortzak estutu eta gerri kolpe batez adarraren gainera igoko da. Tigreak oreka 
berreskuratuko du, atzaparrak zur eta lurrean iltzatuz, ezpal eta orbel puskaz erausiz. Pertxeroiari 
begira plantatuko da hurrengo erasoa neurtzeko. 

Irenek agertzearen izua bizkarrezurrean hormatuta izango du,  naiz gizakiendako animalien 
otzantasuna bizitzen hezia izan, erasotzera doan tigrearen eitea ikaragarria izango da.  

Bera eta Julia salbu egongo dira, tigrea kondizionatua ez balego ere, ezin izango lituzke ikusi.  
Pertxeroia ordea bai, edozein unean hil egingo luke, lagun  zaharraren akabera izango da. 

Tigrea  sabela lurrari itsatsita, jauzi egiteko gertu, zaldia urduri, atzeko hankak tolestuta, 
aurreko biak altxatuko ditu behin eta berriz, osatu beharreko mugimendua tanteatuz edo, atzerako 
kontaketan ari bailitzan. 
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Tigrearen hanken giharrak tenkatu dira, badoa! 
Urratze soinu modukoa adituko da, tigrearen arreta zaldia eta haren arteko espazioko puntu 

batera bilduko da. Bertan, airean, bere ahizparen buru soila agertzen ikusiko du, ondoren sorbaldak. 
Tigre harrituaren aurrean, kamuflajeko larrua erantziko du. 

Miretsita ikusiko du tigreari hurbiltzeko makurtzen dela, eta eskua luzatzen muturra 
laztantzen diola. Tigreak geldi jarraituko du, eraldatutako senak agindutako errespetua ozta-ozta 
gailenduko dela. Lasaituz joango da, ehiza ahantziko du, kontaktuan adigabetuko da. Juliak atzera 
egingo du, eta zaldi izutuaren lepoa ferekatu ondoren, tigrearengana itzuliko da. Belauniko jarri eta 
berriro laztanduko dio muturra. Zaldia eta haren usainen nahastura usnaraziko dio, bien lotura 
erakusten, Juliarengana duen ezintasuna zaldiari zabal diezaion. Tigreak eskua milikatuko dio, 
Juliak lezioa bukatutzat emango du. Eskua zabaldu eta ahurraz tigrearen muturra bultzatuko du.  
Tigreak orro egingo du, baina biratu eta etorritako bidetik alde egingo du. 

Irenek arnasa errekuperatuko du, zangoen minarekin batera. Julia jaikiko da, poliki, irribarrez, 
zaldia lasaitzeari ekingo dio. Irenek haren ingurura begiratuko du, larrua kendu arren bi adar 
handiek babestuta egina izango du dena. Sastraka zapaltzean egindako hutsunea landare hautsiez 
hesituta geratu izango da, lekua itsu izaten jarraituko luke. Hala ez balitz ere, hartaraino zaldian 
etorriak liratekeela ez litzateke inorentzat misterioa izango.  Benetako ardura handik aurrera eduki 
beharko lukete. 

Zangoen minak aurrera egin ahal izango ote  duen zalantza eragingo dio. Julia, zaldiaren 
egoera aztertzeko, adarren arteko tartea zabalagoa den aldera  eramaten ariko dela ikusita, 
adarren artera  jaitsiko da, mina nola  saihestu asmatu gabe.  Zangoak ez behartzeko jarrera lortuta, 
burua biltzen dion larrua erantziko du.  Ilea astinduko du, airearen freskotasun tropikala eskertu, 
zango barneko junturak irekiko ditu gero, beldur sorra baztertu ezinik. 

Zangoen itxura ikustean lasaitu egingo da, hatzez hezurren lerroak jarraituko ditu eta ez du 
etenik nabarituko, ezta min puntu berezirik. Giharretan hatzek min egingo diote baina ez du 
hezurren ingurutan sastadarik sentituko. Minaren geografia osatuko du, atzealdea okerrago 
edukiko du aurrealdea baino, naiz pertxeroia aurretik bultzatu. Enbor gogorraren kontrako kolpea 
animaliaren oldarra baino latzagoa suertatu izango zaio. Pertxeroiak ez du guztiz harrapatu izango, 
lekuan bertan eserita, enborraren ondoan adarren arteko tartea oso estua dela ohartuko da, 
pertxeroiaren bultzada adarrek gelditua izan da. Eskerrak! Ekarritako inertziaz, enborraren kontra 
oztoporik gabe zanpatu izan balu, hezurrak birrinduak lituzke. 

Juliaren burua eta soina hurbilduko zaizkio, begiradaz galdezka. Keinuz azalduko dio 
gertatutakoa, baina eskuak estaliak dituenez ezin izango ditu ikusi. Azalpena belarrira xuxurlatuko 
dio. Juliak masaila ferekatuko dio, ardura begietan. 

— Izotza jarri behar dut. 
Juliak irribarre egingo du, eta  eskuak zabalduta, besoak bere inguruan biratuko ditu  eta 

buruarekin mugimendua lagunduko du, “har ezazu nahi duzuna” adierazteko. 
Julia altxatuko da eta pertxeroiaren begirada pean, ezkerreko adarraren azpian egongo den 

zerbaiten bila joango da. Animalia aparta, sendo eta azkarrak Juliak bizitza salbatu izana ez luke 
ahantziko, aurrera haren leialtasun osoa edukiko luke. Julia bizkar-zorroa eskutan itzuliko da. 
Lurrean utzi eta zahatoa eta pilula-anpulu bat, morea, kontusioak tratatzeko pilulena,  aterako ditu. 
Zoritxarrez ez dute ura edukitzeko ontzirik izango. Juliak pilula bat atera eta ahoan sartuko du, 
ondoren zahatoari trago bat emango dio. “Joder! Horrek nazkagarria behar du!” Juliak hanpatutako 
masailei eragingo die pilula emultsionatzeko, ura astindu gabe ez baita orea lortuko.  Azkenik orea 
eskura egotziko du. Pasako dio, eta nazka aurpegieraz, ahoan geratuko zaizkion kondarrak 
ateratzen jarraituko du, listua jariatu eta tu egiten. Irenek orea mindutako aldeetan zabalduko du, 
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eta freskura eta minaren arintzea nabaritzen hasiko da. Juliak beste ur tragoa hartuko du eta irakuzi 
ondoren bazterrera botako du. 

— Eskerrik asko, maite zaitut.— Juliak ez dela gutxiagorako adieraziko dio, buru eta bekainen 
keinuz.— Jarraitu behar dugu. 

Zaldia seinalatuko dio. Juliak erpurua gora jasoko du. Besaurrea  erakutsiko dio eta hatz 
erakuslearen azkazalaz lerro bat markatuko du. 

— Azalekoa, lekeda antiseptikoa jarri diot.— xuxurlatuko dio. 
Juliak bizkar-zorroa hartu eta ordenatuko du, ondoren larrua jantzi eta desagertuko da. 

Irenek jantziko du ere, Juliaren begiak gerturatuko zaizkio. 
— Laguntza behar duzu? 
— Jaso ahal nazakezu? 
Baietz esango dio Juliak. Zangoetatik ez heltzeko eskatuko dio berak. Juliak ez du zailtasun 

handirik izango airean altxatzeko, pertxeroiraino eramango du, eta sustrai batera igota haren 
bizkarrean pausatuko du. Hankalatraba jartzean ondoeza sentituko du. Ez da mindutako giharrak 
behartzea komeni, aurrera etzango da zangoak deskargatzeko eta mina baretuko zaio. Julia zaldira 
igotzean, aurrera egin dezan, lepoan zaflada emango dio. 

Zaldia abiatuko da, pausu arinean. Zauriak ez dio ibiltzea eragotziko, ez zaio ibileran herrenik 
sumatuko. Xendrara iristean pausua azkartuko du, leku hartatik lehenbailehen aldendu nahian 
antza. Irenek, sorbaldaren gainetik, atzera begiratuko du. Pikondoaren enbor nagusiari so egingo 
dio. Han gelditzearen zioa gogoratuko du. Gertatutakoa gorabehera, galdutako minutuak  
aurrerapen oso baliotsua bilaka litezke. Tigrearen erasoa ere gaitz-erdi,    erasoa bertan izan 
beharrean, ibilian gertatu izango balitz, tigreak ez lituzkeen ikusiko eta zaldiaren bizkarrera 
erortzean  txikitu izango lituzke han direla ohartu aurretik.. 

Begirada enborretik adarretara eramango du, hauen luzeera jarraituko du, eta zaldiaren 
pausua arina izan arren, oraindik zuhaitzaren azpitik doazela ohartuko da. Beste adar baten azpitik 
pasata, bidexkak eskuinera egingo du, eta bi adartzarren arteko espaziotik, zuhaitzaren enborretik 
aldenduz joango da. Animaliaren izu eta min garrasi ez oso urruna, oihanaren hondoko zaratari 
gailenduko zaio. 

 
 
 
 
Juliak muturra okertuko du, oreko zapore gaiztoa, listuan oraindik noizbehinka aurkitzeak 

eragingo dion nazka, ahoan hartu izanaz damuarazten ariko zaio, egitean guztiz ausarta iruditu 
izango zaion arren. Edozer gauzarako gai dela sentitu izango du unean, tigreren aurreko lehen 
segundoen adrenalina mozkorraldiak eragina, eskuan izandako botereaz bozkarioz zoratzen. 

Orduan, eta oraindik ere! Jauzika hasiko litzateke, sumatutako ahalmen itzelak ekitea 
eskatuko baitio. Kontrara, zapore nazkagarriak gehiegizko usteak ustel izan ohi direla gogoraratuko 
dio. Benetan mereziko al luke gorespena, ondorioak kontutan hartu gabe, tamainako arriskua 
hartzeak arrakasta izatekotan  itzela litzatekeelako soilik? Halako burugabekeria! Hiltzeko zorian 
egon izango da, segundo hamarreneko kinada baten  menpe egon izango da tigrearen jauzia, 
haize bolada bat, sastrakaren marmarra, pertxeroiaren azal-dardara, larruaren juntura irekitzearen 
zarrasta... 

Irabazi izango du, bai, onik atera izango du zaldia, Irene eta ihesa, eta hala ere... 
Zer?  Asetasun itzalezina sentituko du. Bizitza arriskuan jartzeak ez al du balentria handiagoa 

egiten? Ez al du halako balentriak goresmen guztiak mereziko? Irenek askatutako lau hitz ziztrinak 
baino askoz gehiago! “Eskerrik asko, maite zaitut”, haren aurpegi inozoarekin. “bo, bo, bo!” 
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Burua astinduko du. Irenek ez du mespretxua mereziko. Bera laguntzeagatik bukaera 
zalantzagarriko bidai horretara etorria izango da, hurrengo hilabetetan baldintza gogorretan 
bizirautera. Beragatik etorria izango da eta lehen kolpea jaso, zangoak dituen bezala izanda, ezin 
zaio txalo egin diezaion eskatu.  

Bai, egia da, baina beragatik ez balitz, zer? Aparta izanez egindakoa, Irene bere lekuko 
bakarra , berotasun gehiago adieraz lezakeen! 

Juliak zaldiko-maldiko  hartatik jaitsi nahiko luke, bere aldarte erratua arrazoiak arrastoan 
sartzea lor zezan, baina ezinezkoa izango zaio. Etsi beharko du, adrenalinak eragindako bozkarioa 
ez da hain txarra azken finean. Bere aldarte haizezkoarekin bizitzera kondenatua, egokitzea izan 
liteke irtenbidea, haren boladak ez sufritzeko modua. Zorionez pentsamenduak geruzak ditu,  elkar 
ikusten dutenak,  elkarri seinaleak  bidaltzen dituztenak, baina artean ukitzen ez dutenak. Geruza 
osasuntsuen talaiatik  haustuen mudantzak gainbegira ahal izango lituzke, eta  hauek sortutako 
handiusteak  ekintzak baldintza ez diezazkion ahalegindu, orearen zaporearekin nahikoa izango du 
eta. 

Kamuflajeko larruaren ahorako irekidura zabaldu eta bota nahiko duen listua eskugainaz 
garbituko du, guztiz nazkatua. Ezingo du ezta tu egin agerian geratzeko beldurrez. “Higuingarria 
da” pentsatuko du ahotik urruntzen ariko den listuaren hodeitxoa ikustean. Bukatuko al da noizbait? 
Eskua Ireneren aldakara jaitsiko du,  zangoak erabil ez ditzan haren egonkortasuna mantentzeaz 
arduratzen ariko da ia pikondoa utzi dutenetik. Hainbeste denbora jarrera bera eramateaz asper 
eginda egongo da. Zaldiaren bizkar zabalean, heltzeari utziko balio ez litzateke eroriko. Proba 
egiteko bi eskuak jasoko ditu. Ez du bere ahizparen ipurdia ikusiko, baina bai haren azpian 
pertxeroiaren ile zapaldua. Irenek ez du zirkinik egingo, zaldiaren pausuekin ileko estanpatuaren 
forma ziklikoki eraldatuko da, Ireneren gorputzaren pisu banaketaren aldaketen arabera. Ilearen 
hanpatze eta zanpatzean kulunka atzemango du, baina ez du lekualdatzerik nabarituko. Probaren 
arrakastarekin pozik, eta Irene jaramonik egiten ez duela ikusita, esku-ahurrez arrada joko dio 
ipurdian. 

Irenek ez du zirkinik egingo, eskuen azpian ez du mugimendurik nabarituko, ez ditu haren 
begiak bere aldera bueltatzen ikusiko, soinurik txikiena ere ez da haren ahotik aterako. Julia 
ikaratuko da, jo izanaz damutua, ahizparen gainera makurtuko da konortea galduta ote duen 
ikusteko. Zenbait traumatismotan gerta liteke, eta ez da batere ona. Sorbalda bilatuko dio eta 
astinduko du, ez du erantzungo. Konortea galduta balu ez luke gorputzaren gaineko inolako 
kontrolik. Beste eskuaz burua hartuko dio eta sorbaldatik astinduko du berriro. Soinako 
mugimenduaren kontrako lepoaren erreakzioa nabarituko du. Ez du konortea galduta izango, lo 
seko egongo da alferrontzia. Haren burura berea hurbilduko du eta arnastearen erritmo lasaia 
adituko du. “Ze sustoa eman didazu, txoriburu!”  Ipurdiko bat emango dio ea honetan nolabait 
erantzuten dion. Irenek marmar egingo du eta sorbalda astinduko du gainean duen eskua   
kentzeko. Juliak eskua haren burura eramango du eta maitekiro laztanduko du. Lo egitea ona 
litzateke, osatzen lagunduko lioke. Besoak eta bizkarra luzatu eta zenbait mugimendu egingo ditu 
giharrak askatzeko, ondoren aldakei eusten jarraituko du. 

Bere ahizparen loa zaintzen pasatako denbora, zuhaitzen adaburuetatik iragazitako argi 
izpien bertikaltasun gero eta nabarmenagoak salatuko dio. Eguerdira hurbiltzen ariko dira, eta 
ibiliaren monotonia kezkagarria bihurtzen ariko da. Ez da elefanteen zantzurik ikusiko, eta arrastoa 
galarazteko aukeren premia gorria izango dute. 

Zaldia gelditu egingo da. Juliak begirada adaburuetatik zaldira jaitsiko du, eta xendra 
zabalago batera atera direla ohartuko da. Elefanteen xendra beharko du. Bi aldetara luzatuko da, 
begetazio estalkiaren azpian.  
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Iparrerantz mugitu beharko lirateke, ezkerrera, baina elefanteak ze aldera egon daitezkeen 
ezin jakin, eta lehenbailehen aurkitu beharko lituzkete. Zaldiak atzera begiratuko du. Biak ez 
ikustera ohituta egongo al da? Usainez eta zamaz han daudela jakinik, begiratuko dien bakoitzean 
ezer ez ikusteak zer eragingo lioke? 
 Keinuz adierazi ezin izango duenez, zartada leuna emango dio  ezkerreko zerran. Zaldiak 
arnasotsa atera ondoren, norabide egokiara abiatuko da. Lasai dadin laztandu egingo dio, egoera 
bereziki arrotza beharko du harentzat. 

Xendraren alboetan elefanteen aztarnak bilatuko ditu. Etengabe ixtera joko duen begetazio 
tunelean, haien gorputz tzarrak pasatzeko beharreko espazioa behin eta berriro zulatu beharko 
dute.  Kimu eta adar gazte hautsien posizioek, ez duela asko handik paseak direla adieraziko diote. 
Ezingo du jakin, hala ere, elefanteek izan lezaketen aurrerapena. Pausuan, gutxi gorabehera 
abiadura berdinean mugituko dira zaldiak eta elefanteak, atzetik joanda, abiadura bizkortu arren, 
orduak pasa litezke haiekin bat egin arte. Deitzeko unea izango da. 

Irene esnatzeko sorbaldatik astinduko du berriro. Honetan zorte gehiago izango du, 
ezkerreko eskumuturrean haren eskuaren ukitua sentituko du. Hartuko dio eta hatz erakusleaz 
“egunon” letreiatuko dio ahurrean. Irenek eskua askatuko du, agontzen dela ohartuko du, gero 
bere kontra sentituko du. Eskua hartuko dio eta “zangoak” hitza eta galde ikurra letreiatuko dio. 
Irenek hobeto dituela erantzungo dio sistema bera erabilita. Ezin izango dute elkar gehiegi esan, 
jada lotan pasatako denboraz ohartuta egongo litzateke. Irene ez da berriro etzango, zangoak 
probatzen edo. Laster beharko lituzke, elefantera igotzeko, orduan ezagutuko lukete benetako 
egoera. 

Elefanteen xendra letreiatuko dio Irenek, berak “aurretik” adieraziko dio jarraian, “dei egiezu”  
gehituko du. Hark bizkar-zorroko poltsikoan duela erantzungo dio. Juliak bere aurrean haztatuko 
du poltsikoa aurkitu arte. Ireki eta barruan aurkituko du txilibitua. Forma borobil ezberdinen 
maklatzeaz eratuta egongo da, hainbat zulo txikiz hornitua,  tamaina ezberdinekoak, batzuk 
elkartuak, beste batzuk solteak. Urdin iluneko azalaren kontrastean, zilar-koloreko lerro zuzen eta 
zirkularren filigranez, multzotan lotuak egongo dira zuloak, urre koloreko letra txikiz izendatuak. 
Haztatuz, poltsikoaren hondoan kamuflajeko txanoa aurkituko du, txilibitua bilduko du eta Ireneri 
pasako dio.  

Kamuflajeko txanoa burutik gerriraino estaliko duen saku modukoa izango da. Aurrean tarte 
zabala utziko du gauzak ezkutuan erabiltzeko. Kamuflajeko ehunak inguratutakoa  bilakatuko da 
ikusezin, ez ordea ehun geruza bakarrez estalitakoa. Ehunak argia bideratuko du, bolari gainera 
erortzen zaion ura bere azpira bideratzen duen eran, argi izpiaren bektoreak grabitatearena 
ordezkatuko duelarik. 

Zain geratuko da. Ez du txilibituaren infrasoinua adituko, elefanteek ordea, kilometro 
askotara, haien uhin-luzera handiko hizkuntzan jasoko lukete bidalitako laguntza eskaria.  
Txilibituko filigranen eskemen laguntzaz, putz egiteko eta frekuentzia aldatzeko zuloak behar 
bezala aukeratuz, elefanteen hiztegiko  ele asko era litezke.  

Erraza izango da, berak egin ahal izango luke. Elefanteen erantzuna aditzea, aldiz, zailagoa 
izango da. Txilibitura iritsiko den infrasoinuko elea, soilik haren barrunbeetako batean bilakatu ahal 
izango da soinu. Zulo egokiak estali beharko dira,   barnean beharreko oihartzunak sor daitezen. 
Haztatu beharko da, eta elefanteen ideiak antolatzeko erak  ezagutu, hitz posibleen artean 
gertagarrienak soilik  haztatu behar izateko. Zorionez elefanteen infrasoinuen bidezko 
komunikazioan “infrafonemen” iraupena luzea da,  hiztegia laburra eta animalien pazientzia handia, 
gizaki ezgaien errepikatzeko eskaerei jaramon egingo baitiete. 
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Irene dena dela, iaioa izango omen da entzuketan, inguru haietako basoko elefante 
taldearekin harremanetan ikasia, berak tribua utzi eta gutxira. Eme nagusiak gogoratuko duen 
ziurtasuna edukiko du Irenek. 

Minutu batzuk geroago ahizparen eskua sentituko du. Helduko dio elkarrizketaren berri 
eman diezaion. Irenek ondo joan dela, babestuko dituztela eta atzetik duten harraparia nahasten 
lagunduko dietela adieraziko dio. Ze distantziara dauden galdetuko dio, ezin izango  dute topaketa 
askoz gehiago atzeratu.  Ibai handiko ibi nagusitik gertu  zain izango dituztela adieraziko dio, 
Bizpahiru ordu. 

Asko izango da, baina ez dute beste aukerarik izango. Aurrera jarraituko dute, elefanteak 
aurkitzeko gogoz. Denbora luzea egingo zaie, baina azkenik lehen elefante orroa adituko dute.  
Gutxira soilgunera iritsiko dira. Zirkularra izango da, hirurogei metro ingurukoa. Eskuinera, hegiko 
zati zabalak ez du zuhaitzik edukiko, irekia izango da, zeru urdina besterik ez da tartetik ikusiko, 
sakonune zabalera irekiko den seinale. Xendra soilgunean sartuko da, eta hautsez zurbildutako 
belar egarria zapaltzeaz lugorritutako eremuan desagertuko da. Elefanteen biltze edo atseden 
hartzeko lekua beharko du, baina hutsik egongo da. 

Zaldiak pausua motelduko du, baina soilgunean barneratuko da. Tarte irekia ezkerretik 
mugatuko duten lehen zuhaitzen artean, orriz urritutako sastrakako mugimenduaz ohartuko da. 
Animalia bat sakonunea begiratzera aterako da, okapia da. Albotara, aurrera eta atzera urduri 
mugitzen hasiko da, jaitsi nahiz baina ezin ausartuz. Azkenik,  hegiaren lerroan pausu motz batzuk 
emango ditu, deblauki atzera biratu eta beraiek dauden lekurantz abiatuko da. Ikusi egingo ditu, 
alde batera desbideratuko da  eta ziztu bizian oihanean desagertuko da. 

Zerk izutu izango du okapia?  Pertxeroiak aurrera jarraituko du eta soilguneko hegi irekira 
hurbilduko da. Juliak gorputza tenkatuko du han legokeena ikusi nahian. Sakonunearen beste 
aldeko oihana azalduko zaio lehen, ondoren gertuagoko mazelak, azkenik sakonunea eratuko duen 
bailara osoa. Okapiaren bista edukiko du begien aurrean, soilgunetik beherako malda leun garbia, 
berrogeita hamar metro beherago ibarreko hondo irekia, aldez alde elefanteek hartua, ibaiaren bi 
aldetara, eta honen barruan, ibilgu uhertuan ura elkar botaka. 

 
 
 
 
 
Irenek lekua ezagutuko du, han hasi izango da elefanteekin pasatako denboraldia. Bera 

ibaitik gora  iritsi izango da, txalupa batean, ibiko ohantzean gilak hondoa jo arte. Txalupa 
kanpamendura itzulita, bera eta elefanteen ezagutzan gidatuko duen Sirio, Ama Gorriaren 
taldearen zain geratuko dira. Ez da hurbiltzen lehena izango, beste elefante talde batzuk ase 
egingo dute egarria haiek iritsi aurretik. Txandakatzen direla esango dio Siriok, denak batera etorriz 
gero sortuko litzateken nahasmendua saihesteko. 

Aurrean edukiko du  orduan saihestu nahi izandako anabasa. Ibia gainezka egongo da, ura 
lokaztua, beste animaliak zuhaitzen mugan erdi ezkutuan, edatera hurbiltzen ausartu gabe. Lehen 
egun hartako elkarbizitzatik oso urruti egongo da koadroa.   

Elefante talde asko egongo da. Taldeak hogei, hogeita bost partaidez osatuak dira, emeak, 
kumeak eta ar gazteak, han behean ehunka elefante egongo dira, ar heldu bakartiak tartean. 
Anabasa, nahasmendua, justu beharko dutena. Ama gorria elefante zahar eta artetsuak bildutako, 
elefante guzti haiek banantzean beraien arrastoa labirintoa bilakatuko litzateke. 

Berrosatutako xendratik jaistera animatuko du zaldia. Ez du asko behar izango, behean 
ikusiko duen uraren beharrean egongo da ibilaldi luzearen buruan. Banantzeko ordua izango da, 
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belarrira adieraziko dio, baina ez oraindik, Ama Gorria aurkitu ondoren, zaldia izango delako honek 
edukiko duen erreferentzia bakarra. 

Jaitsi bitartean eme handia bilatuko du, eta mazelaren oinean, taldeko beste eme helduekin 
batera zain daukala ikusiko du. Emozioa sentituko du lagun zaharra berrikustean, eta hark ezin 
izango duela bera ikusi tristea irudituko zaio. 

Zaldia erreparorik gabe sartuko da pakidermoen artera, sabanan egongo dira ere, elkarrekin 
bizitzera ohituta egongo da, eta hauek gainera txikiagoak izango dira. Zaldiak gurutzeraino bi 
metro baino gehiagoko altura izango du, hainbat oihaneko elefantek bezainbeste. Soilik adineko 
helduek gaindituko dute altuera hori eta ez dira  hiru metrotara iritsiko. Zain izango dituztenak 
handiak izango dira. Xendraren alboetan jarritako Ama Gorriren bi eme indartsuenen artean 
pasako da zaldia eta nagusiaren aurrez-aurre  geratuko da. Haren atzean emeek bidea itxi egingo 
dute eta etor litekeenaren aiduru geratuko dira, beste bi elefantek alboak babestuko dituzte. Ama 
Gorriak zein pizti mota duten segika ez jakin arren, haien ziurtasuna bermatzeko eskaintza 
betetzeko gertu egongo da. 

Zaldiaren gainean beharko lukeen lagunaren bila tronpa luzatuko du. Haren bizkarraren 
gainean datorrela esan izango dio, jada bere egotearen usaina aditu izango du, eta naiz ohartuta 
egon, zail izango litzaioke ezin ikustea ulertzea. Eskua luzatu eta tronparen puntan  hatz-muturrez 
joko dio.  Hatzen errepika gogoratuko luke, bereziki dibertigarria egin izango litzaiokeelako 
gizakien ahalmen hori. 

Poz orroa egingo du Ama Gorriak, tronpa  buruaren gainetik  jaso eta ozen dei egingo du. 
Dozena bat orrok erantzungo diote. Zaldiaren alboan jarriko da eta igotzeko keinua egingo du. 
Irenek zaldia agurtu eta bizkarraren gainean zutik jartzeko ahalegina egingo du. Minaren ziztadek 
etsiaraziko dute, hobe zangoak oraingoz ez behartzea. Juliari laguntza eskatuko dio eta honek 
zaldiaren gainean orekan elefantearen bizkarrera pasatzen lagunduko dio. Gero bere atzean 
esertzen nabarituko du. Ama Gorriak tronpa garondora eramango du eta Irenek hatz-muturrez 
berriro errepikatu ondoren, tronpa gora luzatu eta entzungo  ez den deia egingo du. Elefanteak 
mugitzen hasiko dira, Ama Gorriren taldeak ibaiaren paraleloan itsaso alderako xendra hartuko du, 
beste taldeak ibian gurutzatuko diren xendra nagusietatik bananduko dira, norabide guztietan, 
oihan osoa zeharkatuko duen xendren saretik sakabanatzeko. Zaldiak ibaiaren bazterrean ura 
gardendu arte itxarongo du, edango du eta eztarria garbitu, Irenek basotik haren irrintzi harroa 
gozatuko du. 
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  40 KAPITULUA 
 
 
 
 
Andreak esango dio bere semeaz ez dela inoiz arduratu Juliaz arduratzen ariko den bezain 

beste. Baliteke, eta balitz, akatsak ez errepikatzen ikas dezakeela adieraziko luke soilik. Baina ez da 
konparagarria. Fromista ez da inoiz hain egoera larrian egongo, izate bera galzorian.  Nola ba, alde 
egitean izaten ikasi gabea izango da eta?   

Ardura handiagoa sentitzen duela onartu beharko du, gertatutakoan erantzukizuna 
edukitzeagatik, bere okerra zuzentzeko sentituko duen betebeharragatik. 

 Juliak adimena gal ez dezan, ahalko duen guztia egingo du, hari zor diolako, bere semeari 
zor diolako, eta gizarteari zor diolako ere. Guztientzat izango litzateke zoritxarrekoa galera, ez da 
enpatia arazoa soilik izango. Garaiko kreatzaile nagusienetako baten lanaren amaiera litzateke. 
Objektiboki, honek izango lukeen garrantzia, bere semeak haurtzaroan edukitako ezein arazoarena 
baino askoz handiagoa litzateke. 

Juliaren lanaren garrantzia kontutan hartuz zailagoa egingo zaio Psikiatria 
Departamenduaren jarduera ulertzea. Edozein pertsona jantzirentzat Juliak sortzen jarraitzeak 
lehentasunezkoa izan beharko luke. Haren dohaina arriskuan egon litekeela iradokiko lukeen 
edozein zantzuk, terapia birplanteatzeko nahikoa izan beharko luke. Zientzia pertsonak, ebidentziei 
muzin eginez, protokolo, prozedura, edo dena delakoari, itsuan jarraituko lioketenik bereganatzea, 
kosta egingo zaio. Eta hala ere, haietako bat izango da departamenduari izkin egitea aholkatu 
izango diena. 

Ihesaren erabakia onartzeak artegatu egin  izango du, baina jada ez du atzera-bueltarik 
izango. Beste aukerak bide itsura eramango ote luketeen ezin jakin, hautatutakoa guztiz korapilatu 
izango dela eztabaidaezina izango da. 

Kanpalekuko bilera prestatzean izandako zuhurtziari eskerrak! Soilik erregistroen gordetze 
epearekin kontatu izan balute, plan guztia jada ezaguna litzateke. Kontuak egingo ditu berriro. 
Datuak hirurogeita hamabi orduz gordeko dira. Dena pentsatuta bezala atera izango balitz, Julia 
tratamendura ez agertzearen alarma egun hartako saioan piztuko litzateke, astearteko arratsean. 
Zaindaritzak baliatu ahal izango lituzkeen   datuak larunbat arratsalde artekoak lirateke. Ordurako 
plana burututa festa besterik ez da egin izango kanpamenduan. Baina Zaindaritzak ihesaren berria 
astelehen goizerako lortu izango du, beraz bereganatu ahalko lituzkeen  datuak ostiral goizera 
artekoak izango lirateke,  festa osokoak. 
 Nola jakin izango du? Fromistaren ustez, norbaitek sentsoreen helmenetatik babestuta egon 
gabe hitz-egin izango duelako, baina hori ezinezkoa ltzateke. Zuhurtzia faltak Zaindaritzari 
planaren berri izatea ahalbideratuko lioke, baina soilik biziraupenerako erreguladoreak datuak hari 
helarazi eta gero. Honetarako Zaindaritzak datuen eskaera egin behar izango luke, Juliak 
tratamendua bertan-behera  utzi izanaren ziurtasuna izatean, hain zuzen, asteleheneko ez 
agertzearen ondorengo azalpen eskaeren,  eta hauen faltan, terapiara itzultzeko eskakizunen 
eraginkortasun ezaren ondoren. Ez, prozesu hau abiatzeko baldintzak eman aurretik edukiko du 
Zaindaritzak Juliak ihes egiteko asmoaren berri.  
 Salaketa zuzena egin izango diote. Nork eta zergatik egin beharreko galderak. Ez, ez dira 
galdera guztiak izango, egongo da ere arraro xamar den beste kontu bat, zergatik salatariak ez du 
dena kontatu. Ihesaren asmoa salatu izango du, baina ez bide du planen berri eman izango, zeren 
bestela Julia eta Irene jada atxilotuak lirateke. 
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Planak ez dira tribuko inorentzat sekretuan mantendu izango, naiz antolatze bileretan ez 
egon, galdetu izango duen guztiari planaren nondik-norakoak azaldu izango zaizkio. Bere iritziaren 
kontra, bidenabar, ahal den gutxienek, soilik ezinbestekoek, jakin zezaten nahi izango duelako.  
Baina tribuak taldeko adimen bateratua izango du integratze sistema  nagusienetakoa, zeinak 
informazio partekatua eta iturburu-aniztuneko ekartzeak izango ditu oinarri, beraz, ahopeka bada 
ere,  planaren ezaugarriek transmisio askea  eduki izango dute. 

Salataria ez da tribukoa izango, logikaren baitan bederen, bestela zertarako salatu asmoa eta 
gauzatzeko era ez? Salataria bere onean egon ezkero behintzat, zeren piromanoen antzera 
jokatuko lukeen  inbestigazio kriminalaren zale burutik joa izan liteke, ikerkuntza garatzen ikusi 
ahal izateko su piztaile aritua. Adimenaren eremuetan edozein nahasmendua gertagarria izan 
daiteke, baina munduaren joanean argiaren bila ari denak ezin du anomaliatan oinarritu, ez bailuke 
ezer ediren eromena baizik, anomaliak normak bezain errealak izan arren. 

Tributar edo haien konfiantzakoa ez izanez, nola lortu izango du argibidea? Sentsoreen 
kontrol zuzena ezinezkoa litzateke, Zaindaritzak ez izanik, nork eduki lezake? Sentsoreak 
planetordearen informazio iturria izango dira. Bilakaera ekologikoak jarraitzeko, bizigarritasun 
baldintzak neurtzeko, sistema matxurak atzemateko, istripuak kudeatzeko eta beharrezkoa balitz 
inbaditzaile baten mugimenduak zelatatzeko balioko zaizkio. Zentzumenak lirateke Gaiaren ihakin 
gizatiartua izango den planetordearentzat, zeinak bere burua erregulatzeko, gradienteen oreka 
konbinatua baino, ezagutzaren beharra edukiko lukeen. 

Planetordeko biztanleek ordea,  behatzeko beste gailu batzuk eskuratu ahal izango lukete, 
txikiak eta arinak, bere burua airez garraiatuko duten irudi eta soinu hargailuak. Gehienak eskaera 
peko erabilpen askekoak, baina hainbat, lanbideei esleitutakoak  ere, berriemaile, nekazaritza 
zerbitzu, unibertsitateei, e.a. Zorionez, erabiltze ezegokiak saihesteko, hargailu hegalariek egindako 
irteeren grabazio aldien mugimenduak eta kamera eta mikroen doikuntzak erregistratuta geratuko 
dira. Datu hauek, sentsoreenak ez bezala, eskuragarri egongo dira. 

Kaiera hartuko du eta hargailuen erabilerak, mugimenduen koordenatuen arabera aztertuko 
ditu. Kanpalekuaren ingurutan ez da asteburuan hargailurik ibili izango. Hasperen egingo du, 
kaiera bazterrera botako du. Burua besaulkian bermatu eta begiak itxiko ditu. 

Jarrera horretan ze denbora tartea igaro izango duen jakin gabe, etxeko robotaren ahotsak 
bere baitatik aterako du. 

— Zer esan didazu? 
— Atean Zaindaritzako robot bat dago. Zurekin eta Andrearekin hitz-egitea eskatu du. 
Gerta litekeela jakiteak ez dio urdaileko hutsa ekidingo, zaindaria han egotea, iheslarien 

arrastoa galtzearen ondorioa izan litekeela sumatzeak, zuloa konpentsatuko dio. Plana aurrera 
jarraituko luke, bizirik litzateke. Ziurtasun honek eragindako pozaren gain, elkarrizketarako  
beharko duen patxada berreskuratuko dio. 

— Ekar ezazu hona. 
Kaiera zorutik hartu eta apalategian utziko du, zutik itxarongo du. Zaindarien galdaketei 

erantzuteko kanpalekuan eman izango dieten irizpideak errepasatuko ditu. Etxeko robota 
zaindariarekin itzuliko da. 

— Aurrera, eser zaitez.— Esango dio bere aurreko besaulkia seinalatuz. Robota eseriko da, 
kortesiaz ziur, atsedenerako ez behintzat, eta bera ere eseri egingo da.   

— Zer nahi duzu? 
— Julia “Tribalhats” eta Irene bere ahizparen bila ari gara. 
— Ez duzue aurkitu, beraz? 
— Ez, arrastoa galdu dugu. Horregatik haien ihesa prestatu zen lekuan egon zirenekin 

elkarrizketatzen hasi gara. Zure emaztearekin ere hitz-egin nahi nuen. 
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Robotak bere aurpegiera aztertzen ariko dela gogoratuko du, galderei emandako hitzezko 
erantzunaren gain, gorputzaren erantzun inkontzienteari adi egongo da ere, hitzen gezurra ala egia 
keinu , izerdi eta abarren aldaeretan bereizi ahal izan arte.  Une horretatik aurrera haren eskuetan 
egongo litzateke  beraz, hobe zantzuak ematen ez hastea alferrikako gezurrak esaten. Robotak 
haitbat galderen erantzuna jakin lezake, aiduru egon beharko luke. Ahal balitz, hobe beti egia 
esatea, galdera berritarako oinarririk ez ematea, eta ezin izatean, isiltzea.  Horrez aparte, ez luke 
inoiz nahastu behar berak ezagututakoa Zaindaritzak jakin lezakeenarekin. Berak oharkabean 
emantzat jo litzakeen gertaeren arteko zenbait lotura,  ez lirateke zertan Zaindaritzarentzat hain 
bistakoak izan behar. 

— Andrea ez dago, kirol egitera joan da. 
— Itzultzen den bitartean zure adierazpenak jaso ditzaket. 
Hansek ez du erantzungo. Adeitasun formulak ez dira beharrezkoak izango. Robotak gizakien 

alferrikako hitzen funtzioak menperatuko ditu, baina zehaztasuna eta soiltasuna errazagoak izango 
zaizkio. Haren galderen zain geratuko da. Bere buruari adi egoteko ohartaraziko dio berriro, baina 
honetan, berak ere, galderen ordena eta formulazioetan, bilatzen ariko litzatekenarenn zantzuak 
aurki litzakeelako. 

— Asteburuan tribuko kanpalekuan egon al zinen? 
— Bai. 
— Zein zen egonaldiaren zioa edo helburua? 
— Julia.— Hitzari edozer gehiago erantsiz gero eremu arriskutsutan barneratzea litzateke. 
— Juliaren ihesa prestatzea? 
— Juliari diogun txera erakustea!— Bihotzetik aterako zaio, eguneko bere aitortzarik 

behinena izango litzatekeela otuko zaio. Zintzoa, naiz ukapen itxura hartu. Sokari helduko dio. 
— Arrazoiaren bat ba al duzue ihesa laguntzarekin prestatua dela susmatzeko? 
— Bai   
— Jakin dezaket? 
— Asteleheneko zortzietan,  Psikiatriako Departamenduan, Ihesa gertatuko zela eta 

asteburuan tribuko kanpamenduan prestatua zela   adierazten zuen komunikazioa jaso zen. 
Psikiatriako departamenduko buruak, jakinaren gainean jarri ninduen. Juliak idatziz onetsita zeukan  
terapia burutzea ezinbestekoa zen osasun arazo larriak saihesteko. Hala ere, salaketa  ez zen 
nahikoa  behartze neurriak hartzeko, ihesa gauzatuko ote zen egiaztatu beharra zegoen. Zaindari 
bat bidali  nuen Juliaren mugimenduak zelatatzera. Segurtasuneko eskumuturrekoaren seinalea 
jarraituz,  hogeita hemezortzi geltokira iritsi zen. Eskumuturrekoaren kokatze koordenatuak eta 
ikusten ari nintzen Juliaren kokalekua bereizten ari zirela ohartu nintzenean, salatutako ihesaren 
asmoa egiazkoa zela, eta une horretan gauzatzen hasia zela, ondorioztatu nuen. Ondorengoa 
publikoa da. Salaketaren lehenen partea egiazkoa izateak ez du bigarren zatia egiazkoa egiten, 
baina  bai ikertu beharrekoa. 

Robotaren lehenengo pertsonaren erabilerak Zaindaritzak adimen bakarra duela gogoratuko 
dio. Zaindaritzak hainbat sistema integratuko ditu, robotak barne, baina hauek  adimen prozesu 
bereiziak garatzeko ahalmena izan arren adimen nagusiaren osagaiak izango dira.  

— Zein da salaketaren egilea? 
— Ez dakit. Ikertzen ari naiz, salatariaren nortasuna jakitea beharrezkoa da. 
— Bai, baina salaketari jaramon egin zenion egiletza ezagutu gabe. 
— Nire lana ezezaguna argitzea da. Ezjakintasunetik  abiatzen da beti. Salaketak bi ikerketa 

lerro zabaldu zituen, lehenengoa Julia aurkitzeko, eta bigarrena salaketaren egilea ezagutzeko. 
Baten ikerketa burutu gabe izateak ez dit bestea ikertzea galarazten. 

— Ze espero dezakete Juliak eta Irenek aurkituak izatekotan? 
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— Juliak onetsitako terapia jaso beharko du. Irenek nire lana oztopatzeko geltokiko ume 
taldea arriskuan jarri zuen.  Oinarrizko errespetua bazter utzita egindako ekintza izan zen, bere 
asaldatze maila neurtzeko adimen azterketa egin beharko zaio. 

— Zeinek egingo luke azterketa hori? 
— Psikiatria departamenduak. 
Departamendua arazoan inplikatuta dagoela, interesak dituela eta objektiboa izateko 

zailtasunak izango lituzkeela esatekotan egongo da Hans, baina horrek ihesaren zergatia ezagun 
dituela adieraziko luke. Moduren bat egon beharko luke horrelako kasuetan balorazioa objektiboa 
izan zedin. 

— Eta balorazioarekin ados ez bazaude? Hobeto esanda, asaldatze psikologikorik ez dagoela 
argudiatzerik balego, egindakoa justifikatuko luketen arrazoi bazterrezinak zeudelako, adibidez; 
balorazio beraren bidezkotasuna ezbaian jartzerik balego, ze aukerak leudeke gauza zedin 
saihesteko? 

— Nire memorian ez dago aurrekaririk. 
— Zure memoriak bidai osoa hartzen du. 
— Bai. 
— Datu baseetan? 
— Legeak abolitu aurrekoak dira zure planteamenduarekin erkatu daitezkeen prozedurak. 

Hauetan, gertaeren berezitasunengatik, legeen aplikazioa ezbaian jartzeko aukera zegoen. Auzi 
edo kausa judizialak deitzen ziren. 

— Eguneratu beharko genituzke, agian. 
— Hori egitea Foroak soilik erabaki dezake. 
— Bai, hala da, eta eguneratzean legeak nolabait berpiz ez zitezen, prozedura zorrotz 

ikuskatu beharko litzateke. Auzien prozedura ezagutu beharko nuke. 
— Dagoeneko, aurreratuenenak etxe honetako postontzira bidali dizkizut. 
— Mila esker. 
Robotak irribarre adeitsua antzeztuko du, eta irribarrea ezpainetan  egingo du galdera.  — 

Umeen bizitza arriskuan jartzeko Irenek arrazoi bazterrezinak zituela uste al duzu? 
“Kontuz Hans! Soka ematen aritu zaizu” . 
— Egin beharreko lehenengo galdera zera litzateke, ea egiazki arriskuan egon al ziren. 
— Egon ziren. Zaindariak bere mailan funtzionatu zuenez ez zen kalterik gertatu. 
— Robot batek akats teknikoren bat izateko probabilitatea zein da? 
— Laurogeita hamabost mila eta hogeita hamarren artean bat. 
— Hutsaren hurrengoa da hori. 
— Nik ez dut baloraziorik egiten. 
— Etxeko istripu batean hiltzeko probabilitatea askoz handiagoa da. 
— bai, baina gertaeraren probabilitatea hain txikia izan arren, haren ondorioak handia balitz 

bezain konponezinak lirateke. Estatistika gertaeren ondoren egiten da. 
— Hori ez al da balorazioa?— Esango du Hansek harrituta. 
Robota une batez isilik geratuko da. 
— Esan dudana egia objektiboa da. Balorea zuk gehitu diozu. 
— “Bai, baina” esan duzu, nik aipatutako egi objektiboari zurea kontrajarriz. Balorea eman 

diezu, soilik zeinuena bada ere. 
Adimen artifizialen sentimen eza ezagutuko ez balu, robota deseroso dagoela esango luke, 

akatsean harrapatua, juzku etikoa izan litekeena adierazten atzemana. Ezinekoa izango da, noski, 
robotaren arreta desbideratzeko izango duen beharrak eragindako irudipena, biei egokitutako 
paperak iraultzeko aitzakiaren peskiza. 
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— Hitzen intentzioei buruzko balorazioak egiteko gaitasunik ez daukat. Ezin dut zurekin  
haietaz jardun, aburu guztiak zureak lirateke. 

Eta hori? Ironia izatearen itxura guztia izango du. 
— Ez didazu azken galderari erantzun. 
— Aurretik, azkenengo azalpena eskatuko dizut. Zergatik ez dago Julia Ireneren egoera 

berean? 
— Bere adimen egoera aztertuta dago, dagokion terapia preskribitu zaio. Geltokiko 

gertaeretan erantzukizunik duen zantzurik ez dago, beraz diagnostikoa alda zezakeen ezer berririk 
ez dago. Sinatu  zuen onespenak, dokumentu hauei dagokienez, ehun eguneko balio-epea dauka. 
Indarrean dago, eta beste laurogeita sei egunez indarrean jarraituko du. Sinatutakoa bete dezan, 
beharrezko aurrerapenarekin aurkitzea da nire betebeharra. 

Balio epe hura Juliaren enbrioia transplantatzeko  egongo dena baino luzeagoa izango da. 
Asmoa transplantatzea bada epe hori ezin izango da agortu. Oharpena egiteko tentazioari eutsiko 
dio, Zaindaritzak  jakin beharko du hori. Aipatu ez izana bere zuzenketa bilatzeko amuzkia izan 
liteke, Juliaren motibazioen ezagutza ba ote duen jakiteko amarrua,  horrek ihesaren zioen 
ezagutza baduela adieraziko lukeelako eta ihes planaren prestaketatik gertuago jarriko lukeelako. 
Hobe batere ezagutzarik ez adieraztea. 

— Ez baduzu lortzen? 
—  Balio epea iraungita dokumentuak ez du baliorik,  ezin da ezertarako baliatu. Hala ere, 

Juliari beste adimen-osasunaren analisia egin beharko zaio, terapia gomendagarria egin duen 
adimen egoerak bilakaera positibo ala negatiboa izan duen ikusteko. 

Azken finean biak berdin egongo dira, iraungitze data gabeko terapia saihestezinaren 
aurrean.   

Ihesa etsi-etsian hartutako erabakia izango da, Juliaren adimena gehiago honda ez dezaten 
urgentziako neurria. Zaindaritzari izkin egiteko plana prestatzeko premiaz, ez dute gerora Juliak eta 
Irenek irteeraren bat izan beharko luketeenik pentsatu izango.  Auzia edo kausa delako horrek, 
betirako ihesaren alternatiba izaterik  edukiko al luke? 

Ez du gehiago galdetuko. Momentuz Zaindaritzaren galdeketari ahal bezain zuhur erantzun 
beharkoko du, bi ahizpei ondo ezkutatzeko beharko duten denbora emateko. Galdeketa zorrotza 
izango da, egituratua eta zehatza. Zaindaritzak ez ditu indukzioak egingo, ezin izango baitu, eta 
hor abantailaren bat izan dezaketela pentsatuko du. Gertaeren gaineko ezagutza pausuz pauso 
eraikiko du, egiaztatutako datu batetik bestera, susmorik gabe, bidezidorrik gabe, logika eta 
probabilitateak osatutako mekanika zurruna lanabes bakarra. Sistema bitarra, batez eta zeroz 
osatua, bai ala ez, adimen artifizialari dagokion eran, sistema oso eraginkorra bere sinpletasunean, 
biten metatze itzelari esker lorpen ikaragarriak erdiesteko gai. 

Ez, baliteke abantaila hain handia ez izatea azken finean. Egia-biten lorpena mantsoa izango 
da, une oro informazioa ukatuko diotenei ateratzea zaila izango da, baina Zaindaritzak ez du 
pazientziarik izango, ez du beharko, bere mekanika zurrunari jarraituko dio, pausuz pausuz, eten 
gabe, pausu metatze itzelaren botereaz egiaren azken bata erregistratu arte. Beraiek, 
mantsotasuna  izango dute aliatu bakar, azken itxaropena. 
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  41 KAPITULUA 
 
 
 
 
Laster hasiko da bidaiaren zati apartekoena, ohituta daudenarekin zerikusia izango ez duen 

benetako abentura. Lehen eguneko arrastoa galarazteko ahalegin behartu eta urduria kenduta, 
ihesak hartu izango duen traza, naturan bizitzen ikasteko, haurtzaroan egindako murgiltze-aldiena 
izango da. 

Lehen  gaueko nekearen gomuta, zangoen ezintasunak zamatuko du. Gogorra egin izango 
zaio. Adarkatze aukerak biderkatzeko beharrak, bi eguneko ibilbidea batean trinkotzera  behartu 
izango ditu, hainbat inprobisazio tarteko. Behingoz, itsasoa mingarri suertatu izango zaio.  

Abailduta, ilunabar gorrian, ezpalartaren bizkar-hegatsak besoen artetik ihes egitean, ur 
azalari ere eusterik izango ez duela jakingo du, zangoak beratz, besoak gogorturik. Hondoratuko 
da, bizkar-zorro eta nekearen zamaz, zakatz-mozorroaren atzean begiak itxita. Atsedena uretan 
bildua, akidura neuronetan baita. Juliak helduko dio, ezpalartek ekarria, haien sonarrari esker 
aurkituta. Bizkar-zorroko uhalez, gorputza haren gerrira lotuko dio Juliak, eta lehorreraino 
eramango du ezpalartari helduta, bien kontrako uraren bultzadari hark bakarrik eutsita. Lo egingo 
dute sakon eta luze, behartutako gorputzen erlaxatze inurridurek kulunkatuak. 

Gainontzekoa paseoa izango da, Zaindaritza nahasia izango duten lasaitasunez, hitzordura 
ailegatzeko luzatutako beta bete beharrez. Bertan egongo dira jada, ordularirik gabe zehazterik 
izango ez duten aurrerapenaz. Hobe, ahal izan bitartean, atsedeneko aldia gozatuko dute, etzanda 
egonez eguzki pean ezin biluztea pena bakarra. Geroxeago aukera edukiko luke, baina orduan 
izarraren erradiazioa gordinegia litzateke. 

Beroak zangoetan on egingo dio. Izterrak aztatuko ditu, min gune gutxi batzuk geratuko 
zaizkio soilik, nahiko arinduak. Oinez egindako azken tarteak zailtasun handirik gabe ibili izango 
ditu, murrura igotzeko ere ez da gaizki moldatu izango. Hurrengoa jauzi egitea izango da, ze 
neurrikoa zehazki ez jakin arren. 

Eseri egingo da. Murru zirkularraren kanpoaldera begiratuko du, honen inguruko metal 
hutsezko hogei metro zabalerako uztaiaren harat egongo den zelai irekira. Hodei gutxien itzalak 
belar luzearen gainetik labainduko dira, haize ezak eragingo ez dion kolore fluktuazioa emango 
diotela. Beherago, artasoroak osteko basoaren adaburu berde ilunetan soslaiatuko dira. 

 Murruaren inguruko metal mortuak ez du distirarik izango, ez du begirada oztopatuko, 
guztiz neutroa izango da. Zuzenean begiratuko dio, hutsala irudituko zaio, interes gabea, ezer 
eragitekotan errefusa eragingo liokeena.   Haren funtzioa hori beharko du, animaliak aldenduta 
mantentzea, hesi psikologiko modukoa, murrua izango den hesi fisikoaren aurretik tartekatua. 
Murrua ez da oso altua izango, bi metro eta erdikoa, baina bai oso irristakorra, bertikalean zein 
gainaldean. Honen osaketa ezagutu gabe, ezinezkoa izango da kanpoaldera makurtutako azalari 
eustea. Heldulekua ñimiñoa izango da, murruko metala eta honek inguratutako osin erraldoiaren 
zigilatze diafragma estaliko duen ehun elastikoaren arteko junturan egongo diren hamabost 
zentimetroko  irekidurak. 

 Murru zirkularrak metro eta erdiko lodiera izango du. Barne osina ehun metroko diametroa, 
diafragmak, perimetroko juntura hartuta, hogeita hamar zentimetro gehiago. Diafragma hiru metro 
eta hamalau zentimetroko korda izango duten ehun zirkulu-sektoretan zatituta egongo da. 
Irekitzeko, sektoreak, zirkuluaren gunetik murruraino biribilkatuko dira, guztiak aldi-berean, 
murruaren gainean bi metro inguruko diametroko biribilkitan bilduta geratuko direlarik. Hamar 
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zentimetroko lodiera edukiko dute diafragma sektoreek. Gainaldeko ehun elastikoaren azpian 
beste bi geruzez osatuta egongo dira, biak  korronte elektrikoaren eraginaren pean magnetizatuko 
diren partikula orientatuez osatutako materialez eginak. Goikoa  elektrizitatea jasotzean 
erradioaren norabidean uzkurtuko da, behekoa aldiz luzatuko, elkar itsatsiak egonik zirkulu-
sektoreak biribilkatzera behartuko dituzte.   Korrontea gradualki etetean, materialak forma 
berreskuratzen joango dira, murrutik guneraino. Zirkulu-sektoreak batera tenkatuko dira, jatorrizko 
geometria aldi-berean hartuta elkarri eustsiko diote, kargak zirkulu zentrukidetan bideratzen eta 
ezeztatzen. Prozesua amaitzean diafragmak murruko aldapa bera hartuko du, ehuneko bosta, kono 
zapala eratuko du. 

Murruak, osineko aldera, bi metro luze eta berrogeita hamar zentimetro zabaleko 
irtenguneak izango ditu. Irtenguneen ardatzak sektoreen arteko junturekin lerrokatuak egongo 
dira. Bi lehen metro horietan zirkulu-sektoreak bereizita geratuko dira. Irtenguneak tenkatze 
mugimenduaren gida funtzioa edukiko dute, luzatzearen hasiera norabide egokian bidera dadin. 

Horietako batean egongo da Irene eserita, ez irristatzeko, osinaren estalki osoan egongo 
diren euskarri bakarretan oinak bermatuak, biribilkatze mugimenduak eragindako deformazioa 
errazteko, zirkulu-sektoreen gaineko ehun elastikoak murrurekin bat egite lerroan edukiko duen 15 
zentimetroko zerrenda tolesgarriko alboetako irekiduretan, igotzeko ere erabili izango dituztenak. 

Julia murruaren oinean jarri izango da eta haren sorbaldetara igo izango da bera, 
irekiduretara  ez dela iristen ikusteko. Juliak besoak buruaren gainean gurutzatu behar izango ditu 
eta bera haien gainean jarri ehunari eutsi ahal izateko. Tolesaren azpian ez da uskarri handirik 
izango, ehuna izango da helduleku bakarra, baina jaso beharko duen pisuari eusteko oso ondo 
heldu beharko dio. Azkenik, ehunaren elastikotasunari ezker, oihala tenkatuz eta eskuetan ahal 
bezala bilduz, heltze nahikoa lortuko du. Txio egingo dio Juliari eta honek bere zango eta 
gorputzaren gainetik igoko da, bizkor  eta leunki zorionez. Hala ere, Juliak ezin izango ditu oinak 
irekiduretan sartu,  berak eskuekin okupatuak izango dituelako. Berme bakarra bere eskuak izango 
dira. Ezkerreko irekiduraren korapiloa askatuko du eta ehunari heltzeari utzi gabe Juliaren 
oinarentzat lekua utziko du. Honek oina sartuta duela sentitzean, ondo sentitu ere, orkatilatik 
helduko dio, gorputzaren posizioa egokituko du, eta eskuineko irekiduran prozesu bera 
errepikatuko du, oraingoan arazo gutxiagorekin. Juliak oinak ondo finkatuak dituela eta jarrera 
egokian, haren ondora igotzen lagunduko dio. 

Atseden hartuko dute, baina ezin izango dute elkarrekin asko jarraitu, irtengunean ez dira 
biak kabituko, zirkulu-sektoreen irekidurak harrapatuak ez izateko, bakoitzak batean egon beharko 
dute. Arazoa zera izango da, hurrengo irtengunea, bermatzeko hurrengo irekidura, bi metro eta 
berrogeita hamalau zentimetrotara egotea. Irristatuz iritsi beharko da, bultzada bakar batez, motz 
ez geratzeko ezta bizkorregi ez iristeko abiadura kalkulatuz, zeren tolesak  mugimenduan ireki 
beharko lituzke eta haietan nolabait bermatu. Bultzada hurrengo irtengunean bertan amaitzea 
litzteke egokiena, justu tolesduraren gainetik geldirik geratzea, oreka une horretan oinak 
irekiduretan sartu ahal izateko. Zoritxarrez, ahalegin bakarra izango du,  ezin izango du prestatu, 
lehenengoan asmatu beharko du. 

Musu emango dio Juliari eta barkamena eskatuko dio, bultzada haren  oinaren gain hartu 
beharko duelako. Indarra egingo du eta ezkerreko aldakaren gain abiatuko da, gora eta ezkerrera. 
Berehala motz geratu behar duela ikusiko du, ehun elastikoak bultzadaren zati garrantzitsua 
irentsia. Izutuko da, murrutik erori ezkero, igoera berregin beharko luketeelako, denbora nahikoa 
izango duten jakin gabe.  

Ez dela inertzia soila gogoratuko du, patinatzen badaki. Gorputza aurreratu eta oin eta eskuei 
eraginez aurrera egitea lortuko du, irtengunera iritsiko da eta uste baino zabalduagoak aurkituko 
dituen irekiduretan oinak sartu ahal izango ditu. 
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Bakea. 
Etzango da berriro eta begiak  itxiko ditu. Txio eran txistu egingo du, eskuinetik, Juliaren 

erantzuna iritsiko zaio.  
Ufadaren soinua adituko du, hauspotik egotzitako airearena bezalakoa, bere atzetik etorria. 

Burua biratuko du eta zur eta lur geratuko da.  Etzanda dagoen azalera, gora destatuko duten ehun 
gezi puntetan bereiziko da. Gunetik irtendako gezi puntak gora egingo dute, gero kanpoaldera 
biratu, zerua seinalatzetik kanpo zirkunferentzia osoa seinalatzera, gero murrua, gero haien 
ardatzak, behetik jarraituko dituzte atzera biltzera, biribilkatzen hastera. Txistu egingo du, bi aldiz, 
bi aldiz erantzungo dio Juliak, oinak aldatuko ditu eta buruz behera ipiniko da, bizkar-zorroa 
tolesaren bermetik berreskuratu eta bizkarrean finkatuko du, gainera etorrriko zaizkion bi olatu 
solidoei hipnotizaturik begiratzeari ezin utziz.  

Zirkulu-sektoreen biribilkatze mugimendua irtengunearen burura iristear egongo da, bizkor 
datorrela irudituko zaio, irtengunera iristean, juntaren irekitzea bitan banatuko litzateke eta bere 
albotatik jarraituko luke.  Azaleren sekzio zabalenak bere buruaren gainetik pasako lirateke, teorian, 
irtengunearen burua gertuegi duela pentsatuko du, baina jadanik ez du jarrera aldatzerik edukiko. 
Irekitzea irtengunera iritsiko da, ezker masaila ehunaren kontra estutuko du, belarrian airearen 
mugimendua eta soinua sentituko ditu, betertzean diafragmaren ertz zorrotzaren ile arteko distira 
zorigaiztokoa agertuko zaio. 

Oinak! Tolesen irekiduretatik atera ezean, diafragma sektoreen mugimenduan harrapatuta 
gera litezke. Mugimendu bizkor batez aterako ditu. Irristatzen hasiko da, baina diafragmaren 
mugimendua amaitu artean, ezin izango ditu oinak berriro bermatu. Buruaren inguruan bilduta 
izango dituen besoak luzatuko ditu, irtenguneko burua libre egongo da, eusteko aukera bakarra 
izango zaio,  ertzari helduko dio, arnasa hartuko du. 

Sektoreen biribilkatzea amaituko da. Onik aterako da, eta Julia? Txistu egingo du, ahizpak 
berehala erantzungo dio. 

Jauzi egiteko prestatu beharko dute. Besoez indarra eginez, gorputza irtengunearen 
bururaino jasoko du. Osina uste  baino sakonagoa izango da, metro asko egongo dira behean 
ikusiko diren formetaraino. Mugimendua ote dagoen antzematen saiatuko da, ez du emango, 
putzuaren hormetan erreferentziak bilatuko ditu, baina ez ditu aurkituko. Etzanda egongo den 
irtengunea, inguruko beste laurogeita hemezortziak bezala, hondoraino jaitsiko da, osinaren 
ebakidurari horzdun gurpil itxura emango diotela. Pilastra moduko hauen gain, ez da hormetan 
beste erlieberik nabarmenduko. Soilik murruaren gainaldean, justu diafragma biribilkatuaren 
azpian, metro erdiko alturako eta hogeita hamar zentimetroko zabalerako erlaitza irtengo da. 
Murrua eta  irtenguneak   inguratuko ditu, etenik gabe osinaren perimetro osoa hartuko du, 
diafragmaren zabaltze hasierari oinarria emateko. Gainaldea haztatuko du irristakorra ez dela 
egiaztatzeko. Naiz estua izan, jauziari bultzada egokia emateko izango duten berme ziur bakarra 
izango da. 

Ondo kokatu beharko du. Zangoak zabalduko ditu eta belaunak irtengunearen azaletik 
hamar zentimetro beherago dagoen erlaitzean finkatuko ditu. Gorputza jaso, belauniko jarriko da 
eta belaun eta oin puntetan ibiliz irtengunearen burura hurbilduko da berriro. Behera begiratuko 
du. Ez du bertigorik, baina sakonak errespetua emango dio. 

Honetan bai, osinaren hondoan ikusiko duen gainazal horizontal eta irregularra igotzen ari 
dela atzemango du, honen gain proiektatutako argi eremua zabaltzen ariko da. Oraindik zaila 
izango zaio hurbiltze abiadura kalkulatzea, gora datorkion gainazala zuzenean azpian izanik, ez du 
perspektibarik edukiko. Eskuineko belaunean bermatuz, ezkerreko zangoa jaso,  eta oin-zola 
erlaitzaren gainen jarriko du. Behera begiratuko du berriro. 
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Ilea aurpegira etorriko zaio, bere alboetan beheranzko haize gero eta  bortitzagoa eratzen 
ariko da. Eskua albora luzatu eta haizearen indarra nozituko du. Aurrera eraman, eta poliki  
irtengunearen inguruan biratuko du. Momentuz haizearen bultzada uniformea izan arren, karga-
ontzia osinetik atera ahala, korrontea ezegonkorra bilakatuko da. Ontziko bizkar lauak gora 
bultzatutako aireak, azpian utzitako espazioa betetzera irtenguneen artean amilduko denarekin 
elkar-ekitean, korronte nahasi eta aldakorrak eratuko dira ezinbestean. Adi egon beharko du, haize 
bultzada batek desoreka ez dezan. 

Julia gauza hauei adi izango ote den galdetuko dio bere buruari. Ohartarazi nahiko luke 
baina isiltasuna gorde beharko du. 

Ez du haizeak ezustean harrapatuko, aire mugimendua gero eta bortitzagoa sentituko du, 
nahaspilatzen hasiko da, soinua ere gero eta ozenagoa izango da, zurrunbiloak gero eta 
gogaikarriagoak. 

Ontziko bizkarrak  gora jarraituko du, laster iritsiko da karelaren gainaldea Irene dagoen 
sestrara. Jauzi egin beharko du. Karela eta irtenguneen arteko distantzia horizontala ez da bi 
metrotara ere iritsiko, baina   ez du abiada hartzeko lekurik izango. Zangoek erantzungo al diote? 
Mina itzuliko zaio, ez du iraungo, oihartzuna besterik ez da izango. “Egin beharra Zegon!” 

Zutituko da, izterren sentsazioei adi, bilduegi, haize bolada batek desorekatu egingo du. 
Amildegira doa, ez da erortzea saihesterik , eskuineko oinaren puntan jarriko du indar guztia, 
alferrik. 

Senak erantzungo du izuaren azpitik. Besoen bira-mugimendu bortitz batez, gorputza 
aurrerantz bideratuko du,  oreka eusteaz arduratu gabe. Erortzen hasiko da, oraindik erlaitzean 
bermatuta izango duen zangoko belaunaren inguruan iraultzen. Zangoa bizkorki tenkatuko du, oin 
puntan metatutako indar guztia mugimenduari gehitzeko, horizontalean proiektatua aterako da, 
irtenguneako norabide berean. Ezkerreko oinaz atzean geratuko den erlaitzaren ertza kolpatuz 
geratuko zaion bultzada agortuko du. 

Bere aurrean, bere azpian, karela izango du, hiru metro eskasera, enkontrura etorriko zaio. 
Bizkar kolpe batez zangoak gorputzaren azpira eramango ditu, oinak karelari buruz, jotze unea 
sumatuko du, zangoak haren bila tenkatuko ditu, kolpea atzeratuko da, espero baino gogorragoa, 
zangoak tolestuz leunduko du. Mina sentituko du, izterrek ez diote eutsiko, saihetsekin joko du 
hamabost zentimetro eskaseko karelaren gainaldea, kanpo aldera eroriko da. 

Karelaren barnealdean zorioneko euskarria aurkituko du, tinko oratuko zaio. Galtzarbeetatik 
zintzilik geratuko da zirimolek arnasa ematen diotela. Minari aurre eginez, karelaren gainera igoko 
da, eta bere burua ontziaren bizkarrera botako du. 

Arnasestuka degoela, zoruan bermatutako buruan, metalari emandako kolpearen bibrazioa 
sentituko du, Julia beharko du, jada ontziaren bizkarra osinaren murrua gainditzen ariko litzateke. 
Azken txistua egingo du, eta erantzuna entzutean poz betea sentituko du. Mina ahaztuta jaiki 
egingo da, eta karelaren beste aldeko ikuskizunari begiratuko dio. 

Paisaia beherantz joango da, karga-ontzi zilindrikoaren luzera, murruaren artetik ateratzen 
jarraituko du. Irteeraren amaia atzematen saiatuko da, ziurtasuna izango duenerako ontzia asko 
igoa izango da. Horrela jarraituko du zuzenean  gora, gero eta kurbatuagoa agertuko den 
hodeiertza zirkulua bilakatu arte. Irenek arnasa hartuko du, sakon, birikak airez beteko ditu eta  
irrintzi alai eta eutsi gabean askatuko du. 

Juliaren barreak erantzungo dio. Haren eskuak kareletik bere besoetara pasako dira 
haztamuka, gerritik helduko dio eta  besoetan jasoko du, barre egiteari utzi gabe. Biraka eramango 
du airean, oihu egingo dute, arnasarik gabe geratu arte. 

Hizketan hasiko dira elkar entzuteko plazer hutsagatik. Ontzia automatikoa izango da, ez du 
inolako eskifaiarik eramangu, ez gizakirik, ez robotik, ezta arduratu beharreko  sentsorerik. Hala ere, 
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ezin izango dute barnera sartu. Planetan karga husterakoan ateak desblokeatuko  dira eta barrutik, 
sotoz soto, jaitsi ahal izango dute, baina bitartean bizkarrean mantendu beharko dira. 

Espazioko zeharkaldia prestatu beharko dute. Airea ez da arazoa izango, atmosferatik 
ateratzean, ontziak karelaren barnean bilduta eramango duen aire kantitatea, beharko dutena 
baino hamar aldiz handiagoa izango da. Hasieran azelerazio konstanteak atxikiko du, eta ondoren, 
planetordearen eraginetik  ateratzean, ontziko grabitate eremuak egingo du. 

Arazoak espazioko izarrarteko materia eta erradiazioa izango dira, sistemako izarrarena batik-
bat; babestu beharko dute. Bizkar-zorroan karabanako erradiazio-larrialditarako olanetako bat 
edukiko du, tribuak utzia. 

Zabalkuntzako biosfera erradiazioaren eraginetatik orbitako sistemek sortutako baldintzek 
babestuta egongo da,  baina tamainagatik planetordeko atmosfera berez erradiazioa iragazteko 
gai izango ez denez, troposfera mailako babes neurriak egongo dira ere. Alde batetik, egoera 
berezitarakoak, gordelekuak eta lurrazpiko atmosfera burbuila handiak, eta beste aldetik, babes 
neurri arruntak, hala nola, eraikinen material babesleak, eta egoitza finkorik  ez dutenentzako  
olanak. 

Egiatan, berak olanaren erdia izango du soilik, beste erdia Juliak eramango du, bakoitzak  kilo 
bat eta berrehun metro koadroko babes ehuna, kaiera baten bolumenean bildua. Sateliteen sarea 
gainditzean zabaldu beharko dituzte, kameren helmenetatik ontziko karelak babestuak egotean. 
Eta orduan bai, orduan biluztuko litzateke eta hiru egunez eramaniko kamuflaje jantzia olanetik at 
zintzilikatuko luke bandera  moduan, hiru egunetan halabeharrez bildutako mikroorganismoak 
erradiazioak erre ditzan. 
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  42 KAPITULUA 
 
 
 
 
Unibertsitateko bere apartamentura itzuliko da Brian ahantzitako zenbait gauzen bila. Iritsi, 

gauzak bildu eta lehenbailehen alde egitea izango da bere asmoa, baina bere departamenduko 
lankide batekin aurkituko da, eta bera ordezkatuko duen irakaslea aukeratzeko prozedura abiarazi 
nahi dutela adieraziko dio, eta departamendura hurbiltzeko eskatuko dio. 

Teoriaren aurkezpenaren kariaz eszedentzian egon bitartean, bere ikasgaiak lankide batek 
emango ditu, baina planetan geratzeko asmoa adierazia izango duenez, behin-betiko ordezkapena 
egiteko makineria martxan jarri izango da.  

Harrigarria. Etorkizun guztiz igarri-ezinaren aurrean, instituzioak makinaria bere erritmoan 
mantenduko du, mundua guztiz erregularra bailitzan, bere biziraupenerako   metabolizatze 
alienatuan sorgor. Ahalegin antzua antza, baina kurioski eraginkorra, kaosaren zehar, har itsuen 
antzera anabasa irensten, prozesatzen eta obratzen, funtzionamendu  zurruntasuna badaezpada 
guztien digeritzaile, unibertsitateak iraungo du. 

Baina egokitze berria ez da aurrekoak bezelakoa izango. Geroa jada ez da bi aukeren artean 
jokatuko, zazpi izan litezke aukerak: planetan geratzea eta Zabalkuntzak aurrera jarraitzea, planetan 
geratzea eta Zabalkuntzak atzera egitea, planetan geratzea eta Zabalkuntza orbitan segitzea, 
Zabalkuntzan jarraitzea aurrera eginez, Zabalkuntzan jarraitzea atzera eginez, Zabalkuntzan 
jarraitzea orbitan izanez, eta azkena, Zabalkuntzan jarraitzea atzera eginez, baina espezie adimendu 
berriaren zibilizazioaren bila. Kokatzeak zazpi eta epeak hamaika defini-gaitz. Haietako lautan, ezer 
gertatu ez balitz bezala agertzeko, betiko errutinetan jarraituko luke unibertsitateak. 

Berak azkeneko aukeran nahiago luke bere burua. Egingarria balitz! Esperoan, planetan 
teoriaren arkitektura gauzatzen geratzea izango da bere hautua, azkena legokeenik jakin aurretik 
egindakoa, Zabalkuntza orbitan jarraitzea Foroko eztabaidaren beste emaitzetako bat izan litekeela 
planteatu aurretik hausnartutakoa. Bere asmoak nahiko argi edukita, erabakitzeko epearen amaiera 
arte gerta litekeenaren menpeko hiru aukera baditu, zein moduko zalantzak edukiko lituzke, 
garapen pertsonalerako, bizitzeko lekua erabakigarritzat ez lukeen edonork? Unibertsitateak zail 
izango luke hurrengo  zikloa normaltasunez hastea. 

Brian departamenduan bukatuta, irakasleen klaustroko arkupetatik datorrela, patio nagusira 
irekiko den  pasabidetik irtengo da. Patioan esperoko ez duen jendetza aurkituko du. Bilkuretarako 
prestatutako sakonune leun zirkularrean egongo dira gehienak. Patioaren konfigurazioari  esker 
sakonuneak ahotsak indartuko dituen akustika berezia edukiko du, zirkuluaren mugetatik at ia 
eraginik izango ez duena. Brianen asmoa zirkulutik zeharkatzera izango bada ere, traiektoria 
tangentea jarraitu beharko du. Ez dio axolako, beti interesatu izango zaizkio ikasleek egindako 
asanbladak, pasean abururen bat atzeman ahalko luke, lotsagabea balitz hobe. 

Zertaz ari den atzeman aurretik isilduko da ari den hizlaria. Isilunea hurbildu bitartean 
luzatuko da. Bestea isildu ahala, inork hitza ez hartzea, harrigarria egingo zaio, ikasleak iritzia 
adierazteko irrikaz egongo direlako beti. 

― Brian jauna!― Lehengo hizlariak deituko dio.― Ongi etorria! Zure agertzea zorionekoa da. 
Lagun gaitzakezu? 

Ez du neska ezagutuko, ez da bere ikasleetako bat. Taldearen osaketari erreparatuko dio. 
Ehun lagun inguru izango dira, ikasleak denak. Ezagun dituenei diosal keinua egingo die. Horrelako 
bilkura informaletan ez ohi dira irakasleak gustura hartzen, baina haien nostalgia izango du eta 
zuzenean gonbidatua izanez, zergatik ez parte hartu? Gonbidapen indibiduala izanez, zenbaitzuk 
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ez lukete ondo hartuko, berak bere garaian hartu izango ez lukeen era berean, baina zer arraio! 
Eztabaida eder haien mina edukiko du. 

― Esadazu mesedez. 
― Barkatu, baina ikusi zaitudanean, zorte ikaragarria zela pentsatu dut, zuk Julia Tribalhats 

pertsonalki ezagutzen zenuela entzuna nuelako. Egia al da? 
― Hala da, bai, lagunak gara. 
Eragindako zurrumurrua itzaltzean jarraitu zuen neskak. 
― Haren desagerpenari buruz ari ginen. Ez daukagu daturik eta gertatutakoaren larritasuna 

ikusita, guztion errespetua duen pertsona bat, desagertzera eta Zaindaritzari aurre egitera bultza 
dezakeena, asmatu nahian aritu gara. Zer edo zer larri gertatu behar du eta ezin dugu asmatu. 
Ezkutuan gertatzen ari omen den horrekin arduratuta gaude. Juliak kezkatzen gaitu, ezer txarrik 
gerta dakion ez dugu nahi, eta zer egin beharko genuke galdetzen diogu geure buruari. Baina ez 
dakigu zeren aurrean gauden. Informazio premia larria daukagu eta eskuratzeko zer egin behar 
genuen pentsatzen ari ginela, zu agertu zara. Julia babestu nahi genuke, horregatik, gertatzen ari 
zaiona ulertzeko balio dezakeen edozein gauza interesatzen zaigu. 

Nori ez zaio hori interesatuko? Ez da egongo beste hizpiderik Zabalkuntzan, berri kanalen 
tertulietan, parkeetako speaker cornerretan, edaritegietan, bi lagun baino gehiagoko elkartze 
orotan. Izuaren menpe ez erortzeko, ezin sineste  sinesberak hartuko ditu herritarren gogoak. 
Azalpenak nahiko dituzte. Guztiek goraipatutako erreportajeak, ikusle marka guztiak hautsita 
edukiko ditu, eta gora jarraituko du. Hipnotikoa izango da, suspenseko osagai guztiak izango ditu, 
irreala eta hala ere egiazkoa izango da.   

― Juliarengana adierazten duzun gertutasuna ezkertzen dizut. Haren poesiak gaur-egun ere 
eragiten dizuela ikustea benetan ederra da. 

― Julia gure artekoa sentitzen dugu, campus honetan hasi zen idazten.― Adieraziko du mutil 
batek. 

― Hainbat urte joan dira dagoeneko.― Ohartuko da Brian minez. 
 ― Bost axola urteak! Unibertsitate honetan zerbait baliotsua sortu bada bere ahotsa da, leku 

honen arnasa da. Bera hemen aurkitzen eta jarraitzen, ikasi dugu leku honetan, benetan pena 
merezi duen bakarra. Instituzio zaharkitu honetan asalduraren motor eta sinboloa da. ― Sutsuki 
beste mutil batek. Adostasun harrabotsa eragingo du inguruan. 

― Ez da sinboloa! ― Brianek deseroso.― Julia pertsona suhar eta   zorrotza da,  argitasun 
kutsakorra duena, bai, baina bizitzan bustitzen delako da. Asmatu ala huts egin dezake, poza 
erdietsi edo sufrimendua aurkitu. Kemena dario, ez boterea. 

― Gogoan pizten diguna, hori da bere boterea!― Harrabotsa berriro 
― Hori bere argia da. Bere poesia ez da absolutu bat, ez da ikur, ez eredu. Bere poesia bere 

bizitza, bizitza bera da. Irakurtzea, Juliarekin harremanetan jartzea da. Bere bilaketan jasotakoa 
gure eskuetan jartzen du, gure konplizitatea nahi du. Ez mirespena, ez gorespena, bizipena baizik. 
Ez egin zeurea berea dena. Bereak eraginda ernai bazaude, egin zeurea, egin argi berrira, ez 
berearen  harira. 

― Juliaren laguna izatearen pribilegioa izan daiteke, poetikoa jartzearena, diot, eta Juliak nola 
eragin behar digun ohartaraztearena ere. Nik ez dut Julia ezagutzen, baina ez zaitut behar bere 
poemek sentiarazten didatena jakiteko. 

Gogorra mutila. 
― Mesedez Gorka, ez da norgehiagoka batean sartzeko unea.― Hasierako neskak― Era batera 

edo bestera, Juliak batzen gaitu. Itzul gaitezen biltzen gaituen gaira. 
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 Brianek buruaz erreberentzia egingo dio Gorkari, aurkari moduan dion errespetua azaltzeko, 
eta honek, aurpegiera sarkastikoa harriduraren zehar aintzatestera mudatu ondoren, itzuli egingo 
dio. 

 Bake keinuen ondoren isilunea egingo da. Gazteak begira geratuko zaizkio eta azkenik 
galdera egintzat eman dutela ohartuko da. 

― Barkatu, galdera baten zain nengoen. Dakidan guztia azaltzea nahi duzue, ez da galderarik 
behar.― Hasperen egingo du. Zer esan diezaieke? Dena, xehetasun pertsonalenak izan ezik, baina 
ordurarte isilean egon dena haizatzeko eskubiderik izango al du?― Juliaren egoeraren jatorria  bere 
bizitza pertsonalean dago. Ni ez naiz nor horri buruzko azalpenik emateko. Ez dut egingo. 

Juliarengatik kezkatuta zaudete, hari laguntzeko zer egin dezakezuen jakin nahi duzue. 
Momentuz ezin duzue ezer egin. Kanpotik ezin dio inork lagundu. Juliaren bizitza dagoeneko bere 
eskuetan dago. Itxoitea besterik ez dago. 

― Horrekin lasaituko garela uste al duzu? 
― Azken zioa ezagutu arte ez zaretela lasai egongo badakit, eta dena ezagututa ere baten 

batek zalantza eta galderak izaten jarraituko duela ziur naiz. Hala ere, alferrik dela jakin arren, 
sinetsi nazazuen eskatu behar dizuet. Une honetan Juliari laguntzeko ezin dugu ezer egin. 

― Non da Julia? 
― Zaindaritzak ere galdera hori egiten dio bere buruari. Bere buruari eta Juliaren inguruko 

guztiei, bidenabar. 
― Ezin diguzu esan beraz. 
― Ez da mesfidantza kontua. Ez da, horretaz arduratu behar ez dudalako, non dagoen ez 

baitakit. Inork ez daki, bi iheslariek izan ezik. 
― Beno. Ea argitzen garen. Egin dizkizueten galderei erantzun diezunetik, ondorioztatu 

dudana hau da: Juliak bizitza pertsonalean izan duen arazo batengatik desagertzea erabaki du, 
berak soilik ezagutzen duen leku batean ezkutatu da, eta horregatik ezin diogu lagundu. Hau hala 
da, baina orduan, ze papera du honetan Zaindaritzak?  Noiztik sartzen da arazo pertsonaletan? 
Zein ondorio eduki zitzakeen Zaindaritzak harrapatuak izatea, Juliak eta bere lagunak hori 
saihestearren egin zutena egitera iristeko? 

Beste neska batek moztu egingo dio haserre. 
― Ez nahasi gauzak! Geltokian Juliak ez zuen ezer egin, korritzea besterik ez! Beste neskak 

agindu zion, basati bihozgabea! Hura da gertatutakoaren erantzule bakarra. Bere eromenean Julia 
nahasi egin zuen. Juliaren zuzentasuna ezbaian baldin badago, haren erruz da. Ez nahasi Julia, 
besteak bakarrik ordain dezala. 

― Ez! Ez! Ez!― Oldartuko da Brian, neskaren esanak eta aldeko harrabotsak zauritua.― Ezin 
duzue horrelakorik esan. Neska horrek ez lioke inoiz inori minik egingo. Ezagutzen dudan pertsona  
gozoena da. Eta zuek ere ezagutzen duzue, eta diodana egia dela ohartuko zarete. Juliaren 
bertsoetan ageri da, bera poz aratzaren begien neska da. Irene, Juliaren ahizpa txikia. 

Ingurukoen begiraden erreakzioa bilatuko du. Zenbaitzuk memorian bilatzen ariko dira, beste 
batzuk kaieretan, poemak utzitako gustua izango lukete, baina osorik beharko lukete guztiz 
ulertzeko. Ireneren iraintzailea, ustekabean hartua, jada damutzen hasia izango da. Juliaren zale 
handia, poema buruan, esandakoaren ezintasuna bereganatuko du. 

Zenbait uste berraztertu beharko lituzkete, galdera gehiago. Kokatzen has daitezen utziko die, 
eta entzuna izango den ziurtasuna edukitzean jarraituko du. 

― Biak batean daude, Irene Juliaren sostengua da, egin zuenagatik ez balitz dagoeneko 
atxilotuak leudeke eta hori bai konponezina litzateke. Eta ez Ireneri gerta zekiokeenarengatik, ez, 
berak ez zuen ataka horretan ezer jokoan, Juliari gerta zekiokeenarengatik baizik, Juliak benetan 
dena galtzeko zorian zegoelako. 
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Lehen esan dizuet orain ezin duzuela ezer egin. Hala da. Baina guzti hau kausa ireki batean 
bukatuko da. Ordurako dena ezagutuko duzue. Une horretan izango dira garrantzitsu Juliaren 
aldeko zuen sentimenduak eta haren bitartez Ireneren aldekoak. Ireneren gaiztakeria sakrifizio 
handia izan zela ulertuko duzue, eta ziurtasun hori zabaltzea izango da Juliaren alde egin ahal 
izango duzuen gauzarik garrantzitsuena. 

Isiltasun atezuan geratuko dira bere hitzak. Galdera, galdera mordo airean zama. Hondoko 
arazoen larritasunagatik ez dituela erantzungo bereganatu izango dute antza, eta bere hitzetan 
konfiantza izan ahalko ote duten hausnartzen ariko lirateke. 
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 43 KAPITULUA 
 
 
 
 
― Hasi da! 
― Hasi da, bai. 
― Zergatik orain? 
― Hiru aste pasa dira Liaisonek bere azterketa matematikoa aurkeztu zuenetik. Tesiak  

agerpena eskatu du Foroan etzirako. Erantzuna azaltzeko izango dela ziur da, beraz dagoeneko 
Tesiak  azterketari buruzko balorazioa egina dauka. Ni nahasteko oharra gaur zabaldu badute, ez 
dut uste kointzidentzia izango denik. Tesiaren azterketaren emaitzen berri duen norbaitek egin du; 
ziur aski, probabilitateen balantzea gure alde erori delako. Fromistaren aitari galde geniezaioke, 
baina erantzungo gintuenik ez dut uste. 

― Dagoeneko Hans ez dago Foroko  eztabaida eramaten ari den Tesiaren batzordean. Ez 
dakit bertan egiten denari buruzko informazioa izaten jarraituko duen. 

― Ez dago? Ez nekien. 
―  Fromistak Psikiatria Departamenduaren erabakimena eragozteko behinolako kausen 

aldaerarena azaldu zidanean, aitak Tesiako batzordea utzia zuela esan zidan ere. Kontatu zidanez, 
Julia desagertu ondoren, batzordean jarraitzeko gogorik ez zuela, Hansi esan zionean, honek, 
berak ere utziko zuela azaldu zion. Ez bide ziola inork alde egiteko eskatu, eta  txantxetan gehitu 
zuenez, gera zedin ere ez, baina bost axola zitzaiola. Jaramon ezaz, bere aita pipertuta ez egoteak 
harrituta zeukan Fromista. Baina gero, eskuartean beste zeregin erakargarriagoak zituela jakin zuen. 

— Kausarena osatuta ote daukan ba al dakizu? 
— Ez, baztertuta omen dauka, beste gauza urgenteagoak lantzen ari omen delako. 
― Julia eta Ireneri laguntza nola helarazi agian? 
― Baliteke. Zabalkuntzako sistemen duen ezagutzak,  Julia eta Irene lagundu ahal izateko,  

pertsona gaituena egiten du Hans. Kanpalekuan, Zabalkuntzako ziurtasun sistemen eta haien 
ahultasunen gaineko irakaspen politak eman zizkigun. Baina zure ahizpak laguntzeko, non dauden 
jakin beharko luke, eta Zaindaritzaren miraren pean gauden bitartean hobe da hori ez jakitea, eta 
jakiteko ahaleginik ez egitea. 

― Horretan jarduteak ez du zertan berehala ekitea esan nahi. Hansek Julia eta Irene ze 
egoera gordinean geratuko ziren bazekien, desagertu ondoren lagundu ahal izateko ideiaren bat 
izango zuen. Ideia hori lantzen ari egon daiteke, haiekin harremanetan jartzeko aukera sortzerako 
prestatuta egoteko, edo agian aukera hori bera  sortzeko baldintzak aztertzen. 

― Hala izatea nahi zenuke, ez da? Julia eta Ireneren egoeraz kezkatuta zaude. 
 ― Bai. Ez da erraza azaltzen. Bi ahizpa edukitzera guztiz egokitu gabe, haien falta sumatzen 

dut. Sentitzen dudana ez da hutsune, nola esan?... “fisikoa”? Ez dut elkarrenganako zenbait 
eraginen gomuta edo beharra, baina bai izan zitekeenaren gogoa. Esan nahi dudana zera da: ni 
naizen eguneroko honen osatzean, Julia edo Ireneren aztarnarik ez dago, ezinezkoa da, baina 
badago haien aurkikuntzak gogoan utzitako lorratza, zeina jarraitu-behar-gauza-ezinak, hutsune 
mingarria eragiten didan. Onik nahi ditut, eta izan daitekeen gure erlazio hori bizi. 

― Agian beste lan talde bat osatu beharko genuke, Hans eta Fromistarekin, adimenak batu. 
― Gustatuko litzaidake, kitzikagarria litzateke, baina baliteke komenigarria ez izatea. Hobe 

bakarrik jarrai dezaten uztea, Zaindaritzaren arreta ez erakartzea. Oraingoz, horretan ari ote diren 
jakitea nahikoa izan daiteke.  Fromistarekin elkartzen garen hurrengoan   galdetuko diogu, gure 
hartu-emanen ohiturak behartu gabe. Zuhurrak izan behar dugu. 
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― Unibertsitatekoa bizi ondoren, ez ote gara zuhurregiak izaten ari galdetzen diot nire 
buruari. Batu beharko ginateke eta gertatzen ari dena mundu guztiaren aurrean azaldu. 
Zaindaritzak badaki denok Juliaren desagertzean nahasita gaudela, Fromistaren familia, tribua eta 
gu biok. Elite lurtarren morroien erruz, gaurdanik Zabalkuntza osoak jakingo du zu Juliaren ihesean 
nahasita zaudela. Ez ihesean, “geltokian gertatutakoan nahasia”, loturari larritasun gehiago 
emateko. Ez al da egia esateko unea, zurrumurruak haz daitezen utzi gabe, gauzak diren bezala 
agertzea? Elkartzea susmagarria izateari utziko lioke, bileren helburua bistakoa izango 
litzatekeelako, eta guk, agerikotasun horren atzean, beste motatako lanak ezkuta genitzakeen. 

― Hausnartu beharra dago. Hasteko, gaurko bileran, proposamenaren taldeari azalpen bat 
eman beharko diot, eta gertatutako guztiak proposamenari zelan eragiten dion aztertu beharko 
dugu.  Ez dakit ze motatako orekak egin beharko ditut, nire familia berriaren beharren eta lankide 
zaharren asmoen artean. Jarrerak aukeratzeko orduan biak hartu behar ditut kontuan. 

― Ez al datoz bat? Zure familia berriari gertatutakoak, aitzakia eman die morroiei, nahi 
zenuten esku-hartzea gauza zezaten. Honen eragina gora-behera, proposamenaren helburuetako 
bat lortuta dago. Egin beharreko lehenengo gauza, parada honetarako prestatuta eduki 
dezakezuena martxan jartzea izan beharko luke. 

― Egina dago, maitea, oharraren sortze arrastoari jarraitzeko programa martxan da 
dagoeneko, baina ez dut uste emaitza interesgarririk lortuko dugunik. Oharra, kodetutako 
jatorrizko datu  multzoaren azken eraldatzeaz azaleratu da. Aurretik bide luzea egin du sisteman, 
edo bideak, eta jatorria aurkitzeko, igorleak programatu zuen deskodetze ebolutiboa antzeratu 
behar da, bukaeratik atzera, datuen errepikatzeen joan-etorriak atzeman behar diren ber. 
Programak bilakaera berrosatu ahalko du, luze joko du. baina azkenean lortuko du. Hala ere, ziur 
aski, betiko injekzio puntura iritsiko gara. Ez digu ezer berririk ekarriko. 

― Agian ez, baina zuk lehen esan duzuna egia bada, morroiek Tesiak hitz-egin duenaren berri 
badute. Baten batek  Tesiakoa edo Tesiaren ingurukoa izan behar du. Honek bilatze eremua asko 
murrizten du. 

― Datu sistema  Zabalkuntzako gainontzeko sistemetan integratua da. Bertan sartzen den  
informazio oro sare elektrikotik adimen funtzioen datu-gordailuetara doa. Morroiek biziraute 
sistemen datuetara sarrera zuzena badute, sistemako edozein puntutan gehiago izan ditzakete. 

 ― Tesiaren azterketa lanen gorabeherak sistemaren bidez komunikatuko balira, ziur aski  
ezagutza zuzena izango lukete, baina ez haiek bakarrik. Denok dakigu sisteman 
konfidentzialtasunik ez dagoela. Edozein kodetze mota deskodetzeko lanabesak sisteman bertan 
aurkitzen dira. Honi dagokionez, ez dut uste morroiek beste edozein lagun baino baliabide hobeak 
izango dituztenik. Zabalkuntzak egin ziren garaiko jakinduria osoa sisteman dago. Honi gehitu 
behar zaio, ez direla haiek Tesiaren lanean interesa duten bakarrak, jakin-mina itzela da. 
Informazioa eskuragarri balego deskodetze lanean jende andana legoke, beraz Tesiak ebatzitakoa 
publikoa litzateke. 

― Baliteke hala izatea, baina bilaketa mugatzeko erabakia hartzeko, nahikoa al da uste hori? 
― Bai! Baina ez soilik sendoa dirudien nire argudiatzeagatik. Azterketen gaineko hausnarketa 

egin edo partekatzeko, Tesiak ez duela datu sistema erabiltzen esan zidana, Fromista izan zen. 
Foroko eztabaidarako batzordea, Tesiako egoitza nagusian egunero biltzen bada, lan hori egiteko 
da. 

Kalkulu matematiko astuna egiteko sistemako sarea erabiltzen dute,  datu kopuru erraldoia 
prozesatzeko haren kapazitatea beharrezkoa dutelako, baina interpretazioa eta hausnarketa 
egoitzan bertan, beraien artean egiten dute. 

 Morroiek sisteman prozesatutako informazio guzti hori eskuratuko  balute ere, datu eta 
kalkulu matematiko kopuru itzela eskuratuko lukete, gero interpretatzen jakin beharko luketena. 
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Sistema informatikoaren laguntza eta guzti, aditua ez den norbaitentzat ahalegin itzela litzateke, ez 
egun  pare bateko gauza. Beraz,  edo morroiaren bat Tesiakoa da, gertukoa da, ala matematiko  
ona da. Edozein kasutan  bilatze eremua oso mugatua geratuko litzateke. 

― Oso mugatua, baina handia izaten jarraitzen du. Kaiereko datu hauen arabera  Zabalkuntza 
XVIan Tesiak hogeita hamaika mila bostehun eta berrogeita bost partaide ditu. Matematikako 
ikasketak bukatuta daukaten lagunak hiru mila eta lau dira, bere kabuz ikasi dutenak ez dira ageri. 
Tesian diren matematikoak bi mila ehun eta  hamazazpi dira. 

― Hori Zabalkuntzako hogeita zortzi miloi helduekin erkatuta ez da gauza handia, baina hala 
ere, nik Tesia aipatu dudanean Alba Proposamena jarraitzen ari den batzordeari buruz ari nintzen. 
Fromistak esan zidanez batzordeko lan taldea egonkorra da, aldiro laguntzera joaten diren zenbait 
espezialista kenduta, biltzen den taldea beti bera da. Hirurogei pertsona ingururi buruz hitz-egiten  
ari gara. 

― Kasu onenean hirurogei eta txarrenean hiru mila, matematiko guztiak prozesuak epe 
motzean ulertzeko gai liratekeela hartuta, gehi hauen gertukoak.  Astelehenean jakingo dugu 
zuzen ala oker gauden. 

― Oharrak izan dezakeen garrantziari itzuliz, egiten duen salaketa ez zait oso eraginkorra izan 
daitekeenik iruditzen. Ez dut ondo ulertzen zer den bilatzen dutena. Zu geltokian gertatutakoarekin 
zerikusirik ez duzula nabaria da. Hasteko, publikoa da Juliak eta Irenek ez zeramatzatela inongo 
gailu elektronikorik, beraz inkomunikatuta zeudela; horren gain, han gertatutakoa ustekabea izan 
zela agerikoa da, beraz hartutako erabakiak bat-batekoak izan ziren, haien erantzukizuna han 
zeudenei egotzi dakioke soilik. Zu ez zinen bertan, ezin zenuen inola ere gertatutakoan eragin.  
Salaketak ez du  sostengurik, bera bakarrik erortzen da. 

― Baina deigarria da, jende guztia gaiaren inguruan hitz-egiten jartzeko nahikoa. Dagoeneko 
sistema irakiten ari da. Baliteke hori izatea bere asmo bakarra. 

Julia eta Ireneren ahizpa naizela, eta haien ihes plana prestatu zenean, kanpalekuan nintzela 
ez aipatzea, harrigarria dirudi, esaten duena sostengatzeko oinarri bakarrak direnean,  baina 
neurtutako estrategia izan daiteke. Iragarki hutsaren ondoren, dagoen egiazko gutxia dosifikatuta 
atera, informazioa zatitan agertzen jarraituko duela jendeari  iradokitzeko, ezkutuan  zain, egi 
gehiago dagoela suma dezan, eta horrela, hasierako aldarrikapenaren justifikazioa, ezagutzen ez 
duen horretan, existitzen ez den horretan, egon daitekeela sumatzen has dadin. 

― Hori oso bihurria da! Nola bururatzen zaizu tamainakoa? Zur eta lur naukazu! 
― Ez dut nik asmatu txikitxo! Horrelakoez eta askoz okerragoez beteta dago propaganda 

ideologikoaren historia. Proposamenak morroiak zirikatzeko balio zezakeela ikusi genuenean, zein 
motatako erantzunak eman zitzaketen aztertu genuen. Manipulazioa haien artean zegoen, bere 
formak ikertu genituen. 

― Zur eta lur! Nioena. 
Baina Alba, diozuna hala balitz ere, manipulazioak zenbait jende  salaketaren egiantza 

onartzera eramango balu ere, zu gaizkilea zarela sinestera  iritsiko balira ere, Liaisonen 
aurreikuspenen gaineko Tesiaren azterketaren  emaitza objektiboak egongo lirateke. Ze eragina 
izan lezakete uste horiek emaitzetako zenbakien gain? 

― Zenbaki hotzen gain? Bat ere ez! Horregatik berotu nahi dituzte. 
Jar dezagun azterketaren emaitzak gure proposamenaren aldekoak direla, baina diferentzia 

txikia dela, neurri honetako azterketak  izan dezakeen zehaztugabetasuna kontutan izanik, 
diferentzia ez dela erabakigarria. Zerk eraman dezake jendea erabakia norabide jakin batean 
hartzera? Zentzuzkoena probabilitate gehiago duen aukera jarraitzea dirudi, baina berdinketa 
teknikoko egoera hauetan, kinada ez arrazionalek garrantzi berezia izan dezakete. 
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― Bai ulertzen dut. Erabakia hartzerako, hautatzeko aukerak gutxi gorabehera horrela 
aurkeztuko zitzaizkizun: alde batetik, betidanik ezaguna duzun bidaiaren jarraipena, oraingo eta 
antzinako jakintsuek bedeinkatua, haurtzaroko heziketan beti  itxaropen eta ontasunez argitua 
aurkeztu dizutena, lagun mina izatera ere iritsi ahal izan zaizuna. Beste aldetik, pareko emaitzak lor 
ditzakeen itxurazko kontradikzioa, aurrerago egiteko atzera joatea proposatzen duena, izaera 
gutxienez zalantzagarriko gidaria daukan talde ilunak bultzatua, zeinaren kalkuluak matematiko 
heldugabe batek egin ditu. Neuk ere aukeratuko nuke lehenengoa. 

―  Zuk inola ere! Nirekin egon gabe ere gurea aukeratuko zenuke. 
― Dena dela, honetan, arrakastaren neurria, geltokian gertatutakoarekin nahasita ez egotea 

baldin bada, hemen ez da inor libratzen. Tesiak proposamenaren aurka erabili zuen teoriaren bi 
egileak, eta Hans, Foroko eztabaidarako Tesiaren batzordeko partaidea dena, zu baino inplikatuago 
daude, beraz... 

― Baina zuen teoria eztabaidatik aparte geratu zen. Hans Tesiakoa da, baina inor gutxik 
ezagutzen du. Ni berriz, beste aldearen aurpegia naiz. Ez da berdina. Eta ez soilik 
protagonismoagatik.  Bidaiaren egungo planteamendua, gu guztion eta gizadi librearen historia 
bera da. Dakarren konnotazio positiboen distira guzti hori lohitzeko, zuek egin ditzakezuen 
gaiztakeria guztiak baino askoz gehiago beharko litzateke.  Alba Proposamena aldiz, iritsi berria da, 
eta arbuio eta zalantzen artean egin du bere ibilbide osoa. Jokoa dena nahastea eta zikintzea bada, 
naiz denak berdin lohitu, guretzat kaltegarriagoa izango da. 

Morroiak bere jokoa egiten ari dira, galtzekorik ez dute, ez zaie axola denak zipriztintzea, 
aitzitik, jendea nazkatzea nahi dute, giroa gaiztotzea. Alba proposamenarekin erlazioa duen guztia 
gogaikarri suertatzea bilatuko dute, jendeak bakean eta grazian igarotzen zen normaltasunaren 
mira  izan dezan, eta lasaitasuna berreskuratzeko era onena, gutaz ahanztea dela senti dezan, 
normaltasunaren perturbazioa proposamenari  lotua datorrelakoan. 

― Gure garaiko jendearen ekimenari buruz, oso baikorra ez naizela badakizu, orokorrean epel 
ikusten dut, zabar, baina horrelako trikimailuek arrakasta izan dezaten bezain beste... Ez dut uste. Ez 
dira gauza bera gogogabetasuna eta adimena, memoria alferrikakoa ez den bezala. Historian 
daukagu, manipulazioa motorra zuen sistemari, eman genion amaia, ez dut uste arma berberekin 
garaitu ahal izango gaituztenik. 

― Gogogabetasuna eta adimena ez dira gauza bera, baina ezta ere ezagutza eta kontzientzia. 
Manipulazio ideologikoa zer zen jendeak badaki, baina ez du haren izaeraren kontzientziarik. 
Iraganean ikusten du, hilda. Ez du gaur-egun bere inguruan antzemango, horren zelatan ez 
dagoelako, irentsi egingo du, oharkabean pasatuko zaiolako. Gu ohartuta gaude, Martinen 
historiak adi gauzka, baina bestela, antzemateko gai izango al ginateke? Manipulazioa iheskorra da, 
morroiek eragin nahi dituzten sentipen horiek ez dira kontzienteak izango, arrazoimenetik pasako 
balira atzemateko errazagoak lirateke. 

― Ba jokoa hori bada, gu gaude hari aurre egiteko. Zailagoa izango da manipulazioa, norbait 
salatzen ari bada. Lehenbailehen gure ahotsa aditzera ematea, gero eta beharrezkoagoa ikusten 
dut. 

―  Bai, baina lehen Julia eta Irene defendatzeko ikusten zenuen beharrezkoa eta orain Alba 
proposamena da kausa. Badakit zu lehia horretan pozik izango zinela, jendea asaldatzen eta 
gogoak inarrosten. Nahi zenuen unea da, gizartea iratzartzeko parada, baina lehen esan dizudan 
bezala, jokoan daudenak kontutan izanik, nola egin ondo hausnartu behar dugu, eta ez dakit bi 
aldeak bereiziz ala indarrak batuz egin behar ote dugun. 
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 44  KAPITULUA 
 
 
 
 
Haize leunak artasoroak kulunkatuko ditu, mazelatan behera, tonu argiko olatuak igaroko 

dira, hostoen igurtzien marmara utzirik. Bake zaharra isuriko dio mendi hegalen artean zabaltzen  
hasiko den bailarari, artaburuen horia eta hosto berde ilunen arteko dantzak  iradokitako 
betetasuna, gizalditako emankortasunak gizakien gogoan jalkitako ongizate ziurtasuna.  

Goian aldiz borroka  egongo da, hodei gris, tximista eta trumoi, goiko atmosfera 
heldugabearen kasketa ikaragarria. Lan eskerga klima kontrolatzaileentzat zeru bobedan manten 
dadin, soroak kalte ez ditzan. Haizetek, erauntsiek, su elektrikoek, korronteak eragingo dituzte 
babeseko energia geruza tzarraren bizkarrean. Uhar zoroko zurrunbilok bizidun izutuen gaineko 
sabai zigortua  korrituko dute, mendien beste aldeko mortuan isurtzen amaitzeko. 

Planetan urak gora egingo du etengabe. Ekoiztegietan sorburua izango duten ureztatze 
sistemek blaitutako zoruetatik   eguzki goriak erauzia, aire egarriak xurgatua  izango da, beroak 
lagundutako goranzko gradientean barreiatua. Atmosferako goi geruzetara heltzean, lurrun edo 
laino, espazio hutsak betetzera  zabalduko diren gasen artean, mendikateen atze-oihalaren 
josturetatik ihes egingo du, mantso edo korronte bortitzetan, jada haren beharrik  izango ez duen 
bailaratik harat. 

Planetako azalean urdin, atmosfera istilak gero eta ugariagoak izango dira, gainezka egingo 
duten kolonizatze galdaren isurkinei esker, zeinek sakonuneen artean haize ibaiak eratuko dituzte. 

Gailur harritsuen arteko mendateraino igo izango da Irene, bailarara iritsi eta gutxira, aire 
eskasiak arnasestua, hareagoko goi-lautada ikustera. Hautsia, indar telurikoek zartatua, aire eta urik 
gabeko eonetako ertz zorrotzak, espaziotik amildutako argizagiek txantxartuak, osorik izango da 
harrigarri, izugarri, artegagarri. Begira geratuko zaio, forma, kolore eta testurei adi, zentzuren baten 
xerka. Buruaren presioari ezin eutsirik, mortu arrotza bereganatzerik izan gabe utzi beharko duela 
ohartuta, itzultzera doanean,  lanbroan bilduta aurkituko da, aire heze baina betean murgildua. 
Bailaratik etorriko da lainoa,  lautadara erortzen joango da, haizpitarteetatik sigi-saga, ertz 
zorrotzak leuntzen, ametsei, espirituari, bidea eginez. 

Une horrtan han balego, ekaitzak bortizki eroango luke ertz zorrotzen artean xehatuta 
izateko. Hala ere, paradoxikoki, natura kontrolatuagoa irudituko du planetan Zabalkuntzan baino. 
Zabalkuntzan   ezinezkoa litzateke giroari eusteko teknikaren erakustaldi hain nabarmena ikustea, 
zeruko  sabel handi beltza irakiten, lehertzera bultzatuko duten meteoroen indarrak zingilatzeko 
ahaleginean, gainazaleko tentsio sareen berrosaketa etengabearen kariaz 

Zabalkuntzan klima bilakaera patroiak aspaldian ezarriak izango dira, klima kontrola 
oharkabean geratuko da, eguraldia berezkotasunez mudatzen dela emango du, ziklo egonkorretan 
oszilatuko du. Planetan aldiz, etengabeak izango dira mudantzak, aurrez sumaezinak gertatuko 
direnak. Eguraldia ez da oraingoz klima izango. Klima eratzen ariko da, une oro hazten, orekatik 
urrun, zelan bilakatuko den zantzurik eman gabe. Eguraldi kontrolak ez du indar hori menderatu 
nahi izango, ezinezkoa izango zaio, gizakien egonaldirako prestatuko diren ondasunak kalte ez 
daitezen arduratuko da soilik. 

Planetako azalean beste zenbait sistemak ardura bera edukiko dute. Irene, basoaren ertzean, 
argi apetatsu eta aldakorrari bista egokitzen saiatuko da, robot laborarien agertzea atzeman 
nahian. Tximista baten argira, gainbegirale hegalaria ikustea irudituko zaio, baina distira itzali 
ondoren ez dio berriro antzemango. Txikiak izango dira, kamera baino askoz gehiago ez, roboten 
begi aurreratuak, bereziki ekidin beharrekoak. 
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Ikusmen zorrotza izango dute, soroen gainetik hegan egiten, zerbait ohizkanpokoa ikustean, 
posizioa finkatuko dute eta robotaren etorreraren zain geratuko dira, grabatzeari utzi gabe. Eta hori 
oso arriskutsua izango da. Soroan zure mugimendua nabaritu ezkero, han izango duzu berehala, 
aiduru, noiz zu ikusiko zain, zure buruaren gain zelatan, ezkutalekutik ateratzeko aukera ñimiñoena 
eman gabe, robota parez pare izan arte. Orduan kamuflaje jantziak lagungarriak izango dira, baina 
ez erabateko babesa, aztarnak, oin-hotsak, arnastea antzeman ahalko ditu robotak, gertutik 
bihotzeko taupadak adituko lituzkete ere. 

Inprobisatutako habailaz harrikatu izango du gainbegirale bat, laranjondo baten abarora 
ibilgetuta edukiko duen Juliarengandik arreta desbidera dezan, jada robota bi zuhaitz lerrora 
besterik ez dagoela. Zorionez, Julia basotik bospasei metrotara egongo da soilik, legarrezko zoruko 
eremuan, eta bera oso ondo ezkutatua sorotik kanpo, robota ez hurbiltzeko bezain apartatua 
egongo den sastraka itxian. 

Robot laboraria ez da sorotik aterako, gehien jota, laboreetako kaltearen eragilea ezagutzeko, 
soroen inguruko buztinean utzitako aztarnak aztertzera hurbilduko da, kaltearen deskripzioa 
osatzeko, baina ez da urrunago joango, natura basatiaren ardura robot basozainena izango baita. 
Behar izan ezkero, hauei animalien populazioa edo ohiturak kontrola zezaten eskatuko lieke, baina 
soilik soroetan eragindako  kalteak estatistikoki esanguratsuak balira. 

Julia eta Ireneren triskantza mailak ez du atari estatistikoa gaindiaraziko. Bien beharrak ez 
dira oso handiak izango, eta jasotzeen eraginak disimulatzeko jardute eremu zabala erabiliko dute. 
Animalia txikiek kalte handiagoa egingo dute, baina haientzat gauzak errazagoak izango dira. 
Senaz ezkutatuko dira eta kontu handiz bapo elikatu ondoren, korrika egingo dute ihes, 
harrapatuak ez izatearekin pozik, harrapatuak izateko inongo arriskurik ez izan arren. 

Beraientzat aldiz ez da izango soilik harrapatuak ez izatea, nabarituak ez izatea izango da 
ardura. Arazoa ez da soroetatik hartzen dutena izango, robotek besterik gabe onartuko lukete 
edozein gizakik laboreak biltzea, produktibitate galerari erreparatu ere egin gabe. Arazoa, ezohiko 
biltzeaz robotak egingo lukeen erregistroa izango litzateke, nekazaritza-ikuskaritzako norbaiten 
arreta erakar zezakeelako. Hala izan ezkero, berehala egingo litzaioke deigarri. Alde batetik, 
Zabalkuntzako bisitarien ordutegietatik kanpo hurbildu beharko dutelako soroetara, beste aldetik, 
erregistroen jarraitutasuna atzeman ahalko lukeelako, eta biltzearen iraunkortasunaz ohartu, eta 
azkenik, biltzeak kamuflaje arroparekin eginak direla atzematean egileen nortasuna ezagutuko 
lukeelako aurpegia agerian eginak izango balira bezain erraz. 

Ezkutatu gabe oharkabean pasatzeko aukerarik ez da egongo, kontrolak oso zorrotzak 
izango dira. Bailarako soroak kultiboen aklimatazio saioak egiteko erabiliko dira. Klima egonkortu 
bitartean, soilik suma litezkeen  urtaro edo denboraldien ezaugarrietara moldatzeko landareen 
gaitasunak frogatuko dira. Hazkuntza behartuaren bidez uztak biderkatuz, lurraren hainbat  lantze 
forma eta kultibo konbinaketa aztertuko dira, aukera emankorrenak aurkitzearren, ez soilik 
produktibitateren ikuspegitik,  planetan eratu beharko den ingurumenaren garapenari egin 
diezaioketen ekarpenaren ikuspegitik ere. 

Kolonizazio hasierarako, aurrerantzean erabili beharreko nekazaritza eredua definituta egon 
beharko luke, eta lehenengo biztanle finkoen beharrak asetzeko aurreneko aldatzeak uztarako 
haziak. Bitartean, labore, fruitu eta barazkien zati txiki bat, Zabalkuntzatik joandako bisitariak 
elikatzeko erabiliko da, beste zati bat bailarako abeltegien bazkarako izango da, eta gainontzekoa 
zoruak ongarritzeko bailatuko da, soro, baso eta larreak zabaltzen joateko. 

Etengabeko uztek etxean bezala jatea ahalbideratuko diete, eta gordelekura hainbat oilo 
eraman ondoren, esnearen falta sumatuko dute soilik, baina honek eragin lezakeen oinarrizko 
elikagaien  gabezia, Zabalkuntzatik eramandako pilulekin konpentsatuko dute. Hala ere; 
zenbaitetan, behiak alhatuko diren pentzetara sartu-irtenak egingo dituzte, umetan bezala, 

201 



 

errapeei isuraraziriko zurrusta beroak zuzenean ahora ekartzeko. Ez askotan, zeren haurtzaroaren 
gomutaz edo, jostari jarriko dira, eta  elkar bustiz hasiko dena, barreari ezin eutsiz bukatuko da, 
naiz sarraldi bakoitzaren aurretik, ez dela berriro gertatuko zin egin. 

Gomutak irribarrea sorraraziko dio. Julia bere egoeraz ahantzi ezkero oso dibertigarria egon 
liteke. Zoritxarrez ez da askotan gertatuko, normalean goibel egongo da. Zenbaitetan, gauza 
txoroenaren aitzakian, goiko ekaitzaren antzera  suminduko da,  bera izango delarik enbataren 
jomuga posible bakarra. 

Eztanda ulertzera ailegatuko da, Juliak berak ulertu ahal izango duen era berean. Barkamen 
eskean desenkusatuko den  batean, emango dion azalpenaren aurretik ezagutuko du Irenek 
zeintzuk diren haren muturtzearen zioa: sentimenaren endekatzea ohartzea, ergel sentimentala 
izateak bere adimen ahalmenak hutsal bihurtuko duenen konbentzimendua. Haren buruaren jabe 
egingo den pentsamendu ilun ororen  hausnartze antzuak bere arrasto paraleloa irarriko dio 
gogoan, amorrua; amorru iluna, amorru hazkorra, denborak elikatuko duen amorrua, gogo 
gutxitua lehertzera eramango duen amorrua. 

Ulertu ahal izango du, baina jasan, ez. 
Holakoetan nahiago izango du aldentzea, bakarrik uztea, haren adimenaren eta gogoaren 

arteko lehia hainbanatzera irits dadin itxarotea.  Bitartean elkarbizitza berrorekatzen saiatzea 
alferrikakoa izango da, amore ematea ez du balio izango, ez du ordaina lortuko, haren larderia 
areagotzea ez bada. Ekaitza izango da, ez besterik, helburu gabea, metatutako energia agortu 
bitartean bukatuko ez dena. Atari zabalean aurre egin liezaioke edo babestu. Une batetik aurrera, 
berak babestea hobetsiko du. Bere ahizpa, haren  amorrazio guztiarekin entretenitzeko buruaskia 
izango da, eta bera ere, bere buruaren jabe osoa izan liteke, inorekin partekatu beharrik egongo ez 
den aburu eta erabakiekin, inoren uste eta apetei jaramon ñimiñoena eskaintzeko betebeharretik 
libre. Bake absolutua! 

Tribuko partaide hazia, komunitatea bere baitakoa sentitzen, “gu”-a eta “ni”-a  identitate 
anbibalente bakarrean adierazpen osagarri izango dituela, aurreko gogoeta formulatzera 
ailegatzean, bere buruarekin harrituta geratuko da. Desegokia eta deserosoa gertatuko zaio, 
lotsagarria. Lehenengo haserrealdietan,   ideiaren ernamuina sumatzean, kordetik aldendu egingo 
du  bere buruarekin asaldatua, baina hurrengoetan, gero eta  argiago etorriko zaio, gero eta 
adierazgarriagoa. Bere gogoaren izaeraz nahasia, ideia eratu ahal izanaz kezkatuta, oker sentituko 
da, arrazoi gabea, eta ahizparen haserreen aurrean, bere sentipenen beldur,  datorkiona jasatera 
mugatuko da. 

Egoera ezin izango du iraun, eramango duten bizitza ez da hausnartu ere egin ezin izateko 
bezain gogorra izango, aitzitik, hausnartzeko denbora sobera izango dute, eta hausnartzeko gai 
gutxi. Bere baitako Indibidualismoaren nagusitzea, komunitate sentimenaren deuseztatzea, betiko 
lekutu nahi izango lituzke, baina han egongo dira, bere izaera konprometituko dute, ezingo du 
ezikusiarena egin. 

Tribuko partaide hazia, komunitatea bere baitatik ezagutzen, “gu” eta “ni”-aren identitate 
anbibalente bakarraren aditze osoa duela, gogoeta osatzera ailegatzean,  oker dagoena  ez dela 
bera ondorioztatuko du. Ez da  berak bere gogoari “gu”-a erauzi diona, bere “gu”-ak Juliaren “gu” 
parekiderik aurkitzen ez duela baizik. Haustura han egongo da, ideia sumatu aurretik. Ez da bera 
eragilea izango, ezta bat-egin ezinaren zioa. Julia ere ez, gaixorik egongo da, baina haren 
sumindura itsu eta gorra bidegabea izango da, komunitatearen izaerarako korrosiboa. Juliaren  “ni” 
erasokorrak, “gu”-a fagozitatuta, Irene irenstearekin mehatxatuko du, eta bere gogoa defendatzera 
deitua izango da, hasteko distantzia hartzera, “gu”-rik gabeko “ni”-en artan, indibidualismoaren 
harresian babestera. 
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Senazko hautua izango da, inkontzientea, adimenari itsuski helarazia, baina zentzuzkoa izan 
litekeena. Baina ez horrela, ez bien arteko liskarraren atariko bezala, liskarra saihesteko baizik. 
“Horrelakoetan hobe aldentzea”, erabakiko du, eta geroak ondo egin duela erakutsiko dio, bakarrik 
egotean elkarrenganako mina nagusituko denean. 

Bananduta pasatuko dituzten aldietan, urrutitik zainduko du, ezin izango dio ardurari itzuri 
egin. Bakarrik uztean, arreta gehiago jartzen diola ohartuko da, ezer gerta dakion beldurrez, 
urguiluagatik bere burua sal ez dezan, begirale hegalariek harrapatua gerta ez dadin. Juliak ez du 
zelatatzen duenik jakingo, harentzat bakardadea erreala izango da.   

Hala ere, ez da beti Julia barkamena eske etorriko zaiona, goialdeetako xendretatik deika, 
zenbaitetan, bera  izango da etsitzen lehena, eta gordelekuan agertuko da desenkusak bizkortzeko. 
Bakardadea ederra da, baina ekaitzaren osteko Juliaren barealdia, aberatsa. Amorrua amataturik, 
barne  mortuari bizkar emanda, eguneroko bizipenei irekiko da, solasaldien atseginari emateko 
gertu. Edozein pasadizo, kontuak trukatzeko aitzakia bilakatuko da, haiei edo lagunei 
gertatutakoak kontatzeko. Juliari tribuaren bizitza berreskuratzeko balioko dio, eta berari, hain 
burutik joak iruditu izango zaizkion tribuan izandako unibertsitateko  ikasleak, ze zulo berezitik 
atereak izango diren jakiteko. Beste tribu bat osatzen dutela esango dio Juliari hainbat istorio 
entzun ondoren, unibertsitatea kanpaleku,  eta berezko bizi-kode eta guzti izango duena, zeina 
ezin trinkoago batuko ditu pentsamendu gorena eta  erabateko kirtenkeria. Juliak ezin izango dio 
barreari eutsi arrats osoan.   

Zoritxarrez barealdia ez da iraunkorra izango, Juliaren aldartea ilunera joko du ezin bestean. 
Ezingo du saihestu, ezingo du ezer egin, hari erauzitakoa berak ezingo du ordeztu, 
sentiberatasunaren zuloa ezingo du kanpo kinadez estali. 
 Azken aldian, Julia melankonia isilean bilduta egongo da. Hala ere, nolabaiteko oreka lortu 
duela irudituko du. Paseo luzeak emango ditu bakarrik, naturaz gozatzeko edo bere baitan bakea 
bilatzeko, ezin jakin. Ez dio egiten duena kontatuko, baina itzultzean nare etorriko da, paseo haiek 
on egingo diote antza. 

Goizean, ekaitzak  jotzean, izuturik esnatzean, Julia lo seko egongo da, baina jantzita, paseo 
goiztiar baten ondoren nekez lokartua, antza. Hain izango da laño haren aurpegiera, janariaren bila 
bera bakarrik etortzea deliberatu izango duela. 

Jada uzta bizkar-zorroan, soroa gurutzatu nahi izango du gordelekura  itzultzeko, baina 
begiralea inguruan ote dabilen ziurtatu beharko du. Argia oso aldakorra izango da, gehienbat ilun 
egongo da, orduz kanpoko ilunabarra, objektu hain txikia ikusteko ez da egokiera onena izango. 
Etsi egingo du, ekaitza zenbat iraungo duen ez dago jakiterik, soroa inguratuko du, ziurragoa 
izango da. 

Basoan barneratuko da eta kamuflajeko arropa erantziko du. Bizkar-zorroan sartu eta  
mazelan gora egingo du, artasoroaren paraleloan. Ekaitza iraun bitartean ez luke animaliarik 
ikusiko, hauek ere babesean egongo lirateke atertu arte.  Basoa heze egongo da, baina ez da euri 
tantarik erortzen ariko, airean ez da ozono usainik egongo ere, baina tximisten dirdaia eta 
trumoien danbada nahikoak izango dira animalia ausartenak kikiltzeko. 

Adaburuen zehar argi urria sartuko da, albotik etorriko zaio argitasun nagusia, artasorotik, 
urre eta berde, zuhaitzen soslaia ia beltzaren artean, akuatikoa irudituko duen lumineszentzian 
murgilduta ageriko da. Deblauki, koloreak zurian urtuko dira, trumoiak berehala joko du, egurra 
egurraren kontra jotzean egingo lukeen soinu berberarekin, baina mundu baten indarraz. Senaz 
burua apaldu egingo du, eta pausua arindu oharkabean. Gizakien ohorea berreskuratzeko burua 
jasotzean, argitasuna handitzen ari dela irudituko zaio. Argi izpi batzuk hasiko dira zuhaitzen artean 
agertzen, soroko koloreak bizitu egingo dira. Basoaren hegira hurbilduko da eta zerua garbitzen ari 
dela ikusiko du. Ekaitza hasi bezala amaitua izango da. 

203 



 

Haize bolada batek inguratuko du, ilea astinduko dio. Heze etorriko zaio basoaren barnetik, 
artasoroa dardarka hasiko da. Zikloa, hastapenera etorria izango da berriro, ekaitza amaitua,  
eutsiko dion eremua disolbatua, aire beroak bere goranzko joera berreskuratuko du, inguruko aire 
guztia mugiaraziz. Lurrina gora doan bitartean, euria hasiko da lurrera iristen, ekaitzaren 
hondarretatik emeki, presarik gabe. Ortzadarra  mamitzen joango da, bailara diagonalean 
zeharkatzen, osorik gainditu arte. Irenek miretsita jarraituko du giroaren bilakaera, beste edozertaz 
ahantzia. 

Begiak artasorora joango zaizkio. Bere aurrean arto landareen hostotza inarrosia izaten ariko 
da, mugimendua gainera etorriko zaio. 

Makurtu eta ondoan izango duen zuhaitzaren enborraren inguruko sastrakan ezkutatuko da. 
Beranduegi, beregana badator ikusi egin duelako izango da, kamuflaje arropa erantzita, naiz 
basotik ez atera eta itzalean  mantendu, ikusia izan da. Okerrenerako prestatuko da. 

Azken arto landareetara iritsiko da mugimendua, Irenek erreakzionatzeko gertu egongo da, 
hainbat norabidetan mugitzea ahalbideratuko dion posizioan, ezkutuko eta ageriko 
mugimenduetarako   bideak zedarrituak. Robotari aurre egin ezkero, garaitzeko aukerarik izango al 
luke? Haren erregistroak birrintzea litzateke libre jarraitzeko aukera bakarra, datuak dagoeneko 
bidalita ez baleude. Azken lerroaren hostotza zabaldu egingo da, Irene mugimendu ahalbidean 
soilduko da, katu armatuan. 

Hostoen artean Julia agertuko da. Bildutako tentsioa dardara akituan deuseztatuko zaio, 
berehala ardura forman itzultzeko. Artoaren hostotza sarria izango da, baina ez begiraleetatik 
ezkutatzeko bezainbeste. 

Baina ez da egongo begiralerik ingurutan, ez da makinarik ikusiko bailarako luze-zabalean. 
Hasperen egingo du arnasketa normaltzeko.  Lasaiago, adrenalina jario ez erabiliak alaitua, 
ezkutalekutik atera eta bere ahizparen  enkontrura joango da. Irribarrez etorriko da, soroko lurraren 
hegian geratuko da bere zain. 

— Beste aldetik ikusi zaitut.— Esango dio Juliak besarkatzearekin bat. Gero gerritik helduko 
dio eta bere ondoan jarriko da, ortzadarrari begira. — Ederragoa dago! Pena da ekaitza goian 
eutsita eduki izana, maite dut euriak garbitutako aire gardena, kolore heze biziak eta ozonoaren 
usaina.— Oso penaturik ez du emango aitzitik.— Bikaina da hala ere, gaurko egunak merezi zuen 
giroa. 

— Zer ba? 
— Haurdunaldiko hamaikagarren astea bete da. 
Irenek ez du konturik eramango. Ez soilik haurdunaldiarena, egutegia ahantzia edukiko du. 

Planetan daudenetik ez dio egunen igarotzeari arreta jarri izango, abentura bere iraupenean 
egongo delako agian, etorkizun-aurreikuspenik gabeko egunez-eguneko ahaleginaean. 

Hamaika aste, bi hilabete eta erdi dira. Hilabete eta erdi planetan daudenetik. Atzera begira 
ez du jakingo asko ala gutxi zaion. Oraindik fresko edukiko du iristeko eguna, espazio-ontzia 
lurreratu eta deskargatu bitartean, robot zamaketarien mugimendu bizkor eta doien artean egin 
izango duten irteera arriskutsua. Beraien iaiotasunari esker baino, roboten oztopo-detektagailuei 
esker  aterako dira onik karga kaitik. Gertutasun horren kontra, inguruak ezagutzeko txangoak, 
gordeleku aldatzeak, mundu berriari egokitzeko lanak, aspaldiko kontuak irudituko zaizkio, eta 
Julia artatzeko ahalegina berriz,  betiereko ardura. 

— Ez dizu kopuru horrek ezer esaten? 
Sorbaldak jasoko ditu. 
— Dagoeneko ezin didate enbrioia sabeletik atera, ja ez dago atzera bueltarik! 
Une batez harrituta geratuko da, hainbeste denbora Juliaren gogoaz kezkatuta, haren 

egoeraren  azken zioa ia ahantzita edukiko duela. Julia beti bezala ageriko da, fisikoki ez zaio ezer 
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nabarituko, baina han, haren sabelaren barruan, bere iloba lekua hartzen ariko da, amaren sabela 
itsaso txikiaren anfora izan dadin, amak Zabalkuntzan idatzi izango duen eran. Itsaso, ez  bakarrik  
bizitzaren sortze salda delako, Itsaso neskatxaren izena izango delako ere. 

Irenek ahizpa besarkatuko du. Jada  abenturak etorkizuna izango du, izaera berria hartuta 
izanik ere. Planetan ala Zabalkuntzan, jarraipena izango luke. Haraindikotasuna ere izango duela 
bururatuko zaio. Benezko  sentipenaz, datorkiena behar bezala aditzeko gai izango al diren 
galdetuko dio bere buruari. Juliari besaburuetatik helduko dio eta zertxobait aldenduko du, haren 
aurpegia ikusi ahal izateko. Aurpegiera serioa edukiko du baina dirdira berezia begietan. “Nola 
zaude Julia? Guzti hau benetan bizi ahal izango duzu?” Itxaropenari uzkur, galdera egingo dio. 

— Pozik zaude, ez da? 
— Bai, pozik nago. 
— Zalantzarik ez? 
— Txikiena ere ez. Nahi dut!— Eskuak pieza bakarreko jantziaren azpitik sartuko ditu eta 

sabeleko oihal elastikoa kanpora bultzatuko du, forma borobilena har dezan saiatuz. Gerri puztuari 
begira  geratuko zaio eta ondoren Ireneri begiratuko dio irribarrez. Bizkarrari eragingo dio burua 
eskuinera zertxobait makurtuz. — Nahi dut.— Esango du xalotasunez. 

Bizkarreko irekiduratik besoak jantzi azpitik aterako ditu eta hau gorputzaren bolumenari 
egokituko zaion berriro. 

— Ni ere sentituko nuenaz ez nintzen oso ziur. Egun honen zain egon naiz azken aldian. 
Enbrioia transplantatzeko inongo aukerarik egongo ez zen ziurtasun osoa izango nuen lehen 
eguntzat nuen. Iris zedin nahi nuen eta horren beldur nintzen.  

Egun  honetara aurreikuspenik gabe iritsi nahi nuen. Nire sentipen nahasiak ahantzi  eta gaur, 
atzera bueltarik izango ez zen egunean, bihotzak berez nola sentituko zuen ediren nahi nuen. 

Baldintzarik gabeko gogoa nahi nuen, ez asmo, ez esperantza ez beldur, ez beharrik, garbi 
nahi nuen, sentipena benetakoa izan zedin. Soilik nire baitatik arreta desbideratuz lor nezakeen. 
Bailara neukan hor, ezagutzea izan zitekeen hori lortzeko modua. Adimena hartua edukiko zidaten  
ibilbide zailak egiten hasi nintzen. Arratsero itzultzean nekea izan da nire aliatua. 

Bart aitzitik loak ez ninduen hartu. Gaizki pasa nuen beila, pentsatzeko bertigoari aurre egin 
nahian.  

Azkenean jantzi eta ibiltzera atera naiz ihesi. Zorionez, izarren argia nahikoa zen mugitu ahal 
izateko, ateri zegoen orduan. Gora eta ekialdera ibili naiz egunsentiaren bila, geratu gabe, eskuak 
eta burua igoeraren gorabeheretan lotuak. 

Azkenik, argi-urratzea hasi da. Ez gehiago eutsi behar! Akidura nitaz jabetu da bat-batean, 
hutsik nengoen, harkaitz gorri zapalean eroria argitasun zurbilari begira. 

“Erdituko naiz” aditu dut, ozen edo barne hutsean, ez dakit. 
Nekearen hutsetik sentipen bete gordina azalaratu da nire bihotza inarrosteko, eta ni oro 

bertan egon banengoela jakin dut. 
Isildu egingo da. Ortzadarrari begira geratuko da. Soa hala ere ez du  koloretan izango, 

lanbro berdean galduta baizik. Kordegabetuko dela irudituko du, pisuari eusteari lagako dio, 
belaunen gain eroriko da, gorputza izterren gain makurtuta. Negar lasai bati emango zaio. 
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45  KAPITULUA 
  
 
Kaierari begiratuko dio berriro, enegarren aldiz, ingurua garbi dagoela beste behin 

egiaztatzeko.  Ez du inor jarraika izango, ez da hargailurik ingurutan egongo. Gora jarraituko du, 
orografia zaileko basoan barrena, anabasan ibilbidea eginez, harkaitz arteko bide itsutan ez 
bukatzeko ahaleginean aurrean irekitako begi-lerroak arretaz aztertuz, mantso halabeharrez, 
arnasestuka. 

Bailara inguratu beharko du, uztai formako goiko lautadaren bazterretik, soro eta gailurren 
arteko erdibidean, zantzuren bat atzemateko ahal balitz, edo bere burua atzemana izan dadin. 
Zeregin hauetan bere eskarmentu falta dela eta, ezkutuan mantentzen saiatzeak, saihestu nahi 
dituenen oharkabean  pasatzeko, eta aurkitu nahi dituenen zentzumen heziek atzemana izateko 
neurria emango liokeela esan izango dio Ama Laiak aholkua eskatu dionean. 

Hala izan dadila, batere iaiotasunik ez baitu edukiko esploratzaile lanetan. Egokituko bazaio, 
bere lanagatik leku askotatik libreki,  eta ohizkanpoko iruditu gabe, mugitu ahal izango duen 
bakarra delako izango da. Bere gainbegirale ardurak, aurre-programatutako  terraformazio ekintzak 
izan ezik, ez du egutegi ezta ordutegirik izango, planetan finkatzeak irekitako trantsizio aldiaren 
bilakaerak sortutako beharrei egokituko da. Aztertu beharreko adierazle eta egoera bereziak 
zedarritzea, eta hauen segimendua egitea izango da bere ohiko lana. Berak aukeratuko ditu jarraitu 
beharreko fenomenoak eta beharko dituen lekualdaketak programatu ahal izango ditu, garraio 
bereziak erabiliz behar izan ezkero, diskrezioz mugitzeko aukera emango diotenak. 

Hala ere ikerketak justifikatu beharko ditu, zergatien, analisien eta emaitzen txostena 
aurkeztuko du azterketa bakoitzaren ostean, baina egiten ariko den txangorako ez du inongo 
aitzakiarik edukiko, bere lanari legokiokeena bederen. Hargailuak piztuta eramango ditu, txostena 
osatzeko balio lezakeen zerbait aurkitzekotan materiala izateko, baina ez da horretaz gehiegi 
arduratzen ariko, egoera berrian, ziur aski, justifikazioak ez lukeelako ezertarako balio izango, bera 
han egotearen benetako zioa edonoren helmenerako agerikoa izango litzatekeelako. 

Kaierean  bere bakardadea egiaztatuko du berriro. Jada zaila izango da inork detektatzea. 
Kazetariek hartutako espazio-portutik oharkabean ateratzea lortuta, ibilaldiaren lehenengo zatia, 
kaierari begia kendu gabe egin izango du, baina ez du mugimendu handirik nabarituko. Irudituko 
duenez, bailarako espazio-portuan ertzeratutako espazio-ontzian, astebete bizitzen eramango 
duten kazetariak, aspertzen hasiak izango dira.  

Hasieran, aurkituko lituzkeen lehena izateko ohorea erdiesteko lehian, buru-belarri arituko 
dira bailara osoa arakatzen, zerua hargailu hegalariez iluntzen, hauetako hainbat galtzen; baina 
zorionez, ahalegin itzelak ez du saririk izango. Arrakasta ezak, zantzu baliagarririk aurkitu ez izanak, 
gogogabetuak izango ditu antza. Berriak ihes egingo die. Berehalakotasuna galduta, inbestigazio 
sakonagoa egitera behartuta egongo dira. Honetara  jartzeko gogoak biltzen ariko lirateke 
oraingoz, saiatzeak mereziko ote duen hausnartzen, Zaindaritzak pare bat astetara abiaraz lezakeen 
bilaketari aurrea hartzeko ahalbiderik izango ote duten haztatuz. 

Kazetari guztiek lortu gabekoa erdietsi beharko luke berak, lehenbailehen. Momentuz bi 
ahizpek jazarpenari itzuri egin izango diote, baina  oso kezkatuta liratekeen, halako bitarteko 
erakustaldiak txundituta. Noiz arte eutsi ahal izango luketen jakin ezinik, eta aurkituak izan ezkero 
espero lezaketena ezin jakinik, larri egongo lirateke. Mundutik isolatuta egonda, kanpotik 
hartutako lehenengo berria jazarpen neurrigabe hura izatea tamalgarria izango da. 

Zoritxarrez, ez dute han daudenik lehenago jakin izango. Ihes planean aurreikusitako 
gordelekuetan ote dauden egiaztatzea ez da erraza suertatu izango. Susmoak ez sortzearren 
zuhurtasun handia eta zeharbide franko erabili behar izango dituzte Fromista, Andrea eta hirurek, 

206 



 

Zabalkuntzan ez daudela ondorioztatzeko, hiru hilabete eta erdiko lana planeta hobetsi izango 
dutela jakiteko. Baina ahalegina ez zaio askorako balio izango,  lau egunetara,  Zaindaritzak 
ondorio berberera iritsia izango dela jakinaraziko baitu. 

Elkartasuna berandu iritsiko litzaieke, baina gutxienez gertatzen ari denaren berri izango 
lukete. Hiruren artean, berak bizkar-zorroan eramandako hainbat gailuen laguntzaz, babesteko 
estrategia ona prestatu ahal izango lukete. 

Harkaitzen azken pendizari gaina hartuko dio, bizkarra jaso eta ingurura begiratuko du. 
Belarrez estalitako erlaitz zabalaren ertzean egongo da, bere oinetara gainditutako basoaren 
adaburuak, bere atzean berrogeita hamar metro inguru zabalerako erlaitzak zedarritutako goi-
ordokia, eta honen bizkarrean basoa, etengabe gora egingo duen lurra estaltzen. Erlaitza bailara 
inguratuko duen mendi lerroarekin batera okertuko da, beheko malda leunen eta goiko hegal 
malkarragoen artean, zirkuko mailatzarra osatzen. Erlaitzetik bista ederra izango da, bailara  zirkular  
osoa ikusiko da. Bi krater zentrukidez  osatua da, bera barnekoaren gaineko ertzean egongo da, 
inoiz surik izan ez duen galdarari begira, berde eta urre kolorez hornitutako tapizari so. 

Altimetroa begiratuko du, bailara-hondoa baino mila berrehun eta hirurogeita hamasei metro 
gorago egongo da. Pozik, goi-lautada hegan egin ahal izango den gehienezko alturatik gertu 
dagoela egiaztatuko du. Bailaran eguraldiak izango duen aldakortasuna dela eta, altuera horren  
gainetik hegan egitea oso arriskutsua izango da. Arriskua ez da bat-batean sortuko diren ekaitz 
bortitzetan egongo, hauei eusteko  atmosfera-kontrolak automatikoki zabalduko duen energia 
eremuan baizik. Fluktuazio oso handiak pairatuko dituenez, gravbako edo kamera hegalarien 
eremuarekin topo egin lezake eta elkarrekintzan hasi. Ibilgailua xurgatua suertatu ezkero,   
ekaitzeko gogorrenean aurkituko litzateke, alderatua izan ezkero, lurraren kontra bortizki jaurtia 
izan liteke. Plana prestatzean, jazarpen kasuan goialdetan babestea horregatik gomendatu izango 
die, airekoak ezin erabiltzeak bilatzearen eraginkortasuna erabat murriztuko lukeelako. 

Erlaitza eta mendi-adarren gainetik, oso garbi ikusiko da atmosfera kontrolerako eremuko 
ertzaren kokapena. Mendikate zirkularreko pendizetan irarria, marra zurixka bailara inguratuko 
duen eskala errealeko sestra-kurba izango da. Nabarmendutako bi  mila metrotako altura horretan 
finkatuak, eremua sortzeko poloak egongo dira. Haien artean eratuko da eremua, zeina olanak 
bezala, heldulekuetatik aldendu ahala malguagoa egingo da. Pendizen  kontra baina, uhindura oso 
txikia izango da, hortik marraren erregulartasuna. Harkaitz eta lurren urradurak emango dio marrari 
kolore argia, hauts eta zolden erauzpenak, zeina ez da eremuak eragindakoa izango, honen 
gainetik irristatutako ur eta haizeak eragindakoa baizik. 

Marra baso altuenen adaburuen gainetik hamabost edo hogei metrotara egongo da. Bere  
aldera jarraituko du bistaz, erlaitzaren ertzeko arbolek ezkutatu arte. Hauek handiak izango dira, 
beraien gainetik gailurrak besterik ez dira ikusiko. Inguru hartan mendi-adarrak malda leunekoak 
dira, ez goi-lautadako beste aldeetan ikusiko diren bezain irregularrak. Bertako sasiordokia 
mendizerraren oinetaraino iristen da,  ondo etorriko zaiona, haraino joan nahiko duelako. 

Basoan barneratuko da zerua eta kaierari azken begirada eman ondoren. Arbolen abaroan 
lasaiago joango da. Ibiltzearen erraztasunari inguruko  naretasuna gehituko zaio, basoa aberats 
ikusiko du, bizia. Aurrera egin ahala, ardura baretzen joango zaio,   ibilbidea laketgarria bihurtuko 
da. Basoaren sakonean luze ibili ondoren,  nekatuta baino suspertuta sentituko da. Geroxeago, 
edertasun haren erantzukizunaren zatia zuela gogoratuko du, harrotuko da. 

Aldarte onez iritsiko da basoaren beste aldera. Hegal leuna bertan bukatuko da, labar bertikal 
tzarraren oinean. Hogei metroko tartea egongo da horma eta zuhaitzen artean, belardi garbia, hiru 
metroko zabalerako zerrenda urdin batek bitan zatitua. Zerrendak labarraren  paraleloan jarraituko 
du, bost metroko bataz-besteko distantziara, bi noranzkoetan hormaren kurbadurarekin batera 
zuhaitzen atzetik desagertuko da. 
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Ez du bukaerarik izango, bailararen inguruko beste uztai bat osatuko du. Ureztatze 
sistemaren azken ubidea izango da, bederatzi metro koadroko sekzioa izango duen belaki lineala, 
kapilaritatez ura goiko bazter urrunetara eramango duena. Bailara hondoko lakuetatik  elikatua, 
haren muineko zuntzetatik azaletako azken kapilarretaraino ponpatuko du ura, lur egarrien 
xurgatzeak ezinezkoa egingo duen presio oreka atzemateko beharrez. 

Gainaldea belardiaren sestran edukiko du. Lehorra egongo da,  lurruntzea eragozteko 
iragazgaitza izango delako. Haren gainean airea bero egongo da, baina ukitzea hotza izango da. 
Zerrendaren gainean paratuko da eta luzerako bi norabidetara begiratuko du. Bat zein bestea 
aukeratzeko arrazoi argirik ez du izango, baina eskuinera egitea  hautatuko du, bailarako 
asentamendutik urrunen eramango duen noranzkoa delako, Julia eta Irene, babeslekua finkatzeko, 
adimendunen mugimendu handienetako lekuetatik aldendu izango direla pentsatuta. 

Ubide sendarraren gainetik ibiltzea basoan baino errazagoa izango da, materiala zertxobait 
malgua izango da, eta haren freskotasunak oinen karga arinduko du. Hala ere, arduragabeko 
paseoa bukatua izango da, adi egon beharko du, hitzartutako seinaleak oharkabean pasa ez 
ziezazkion. 

Lehenengo orduan ez du ezer aurkituko, bigarrenean bidea moztuta egongo den puntu 
batera iritsiko da. Ubidea Luizi batek estalita egongo da. Lur eta harkaitzen muturra  zuhaiztian 
sartu izango da, hainbat arbola hautsi, eraitsi eta irentsiz. Adar solte batzuk, nahastetik irteten, 
haien testigantza emango dute. 

Luizia ez da berria izango, begetazioa hondakinak estaltzen hasia izango da. Hansek ez du 
ureztatze arazoren berririk edukiko. Ez degoenik kaierean egiaztatuko du. Luiziaren azpian ubidea 
osorik iraungo luke edo haustura uztai formak konpentsatua litzateke. Ez du erantzun zuzena 
ezagutzeko bitartekorik edukiko, baina hobe horrela. Luizia bidaia justifikatzeko beharko duen 
arazoa izango da, eta eragindako kalteen azterketarako lanabes falta, aitzakia ezin hobea beste 
bidai bat antolatu ahal izateko. 

Pendizari begiratuko dio. Behean ez da bertikala, hirurogei gradu ingurukoko inklinazioa 
izango du, baina gorago bai, hormatzarra zerua estaltzera irteten dela emango du.   
Hondoratutako materialak horman utzitako hutsuneak bao gotiko luzearen forma edukiko du. Zaila 
haren tamaina atzematea, oso goian egongo delako. “Atmosferaren kontrolerako eremuaren ukitze 
marra hausteko bezain altu!” Largabistak aterako ditu eta baotik eskuinerantz marra jarraituko du. 
Lehen poloa aurkituko du, marra azpian harkaitzetik irtengo den haga motz gorria. Punta fokatuko 
du eta ondoren luiziak irekitako baotik ezkerrera polo gertuena bilatuko du. Aurkitzean, fokatuko 
du ere eta gailuari bien arteko distantzia eskatuko dio. Ehun eta laurogeita hamar metroko 
neurketa emango dio. Gehitxo irudituko zaio. 

Kaierean bailarako eremuaren diseinu datuak bilatuko ditu, eta hagen arteko distantzia, berak 
neurtutakoaren erdia izan beharko lukeela aurkituko du. Polo bat Luiziak eraman izango du. Ez da 
larria, eremuaren eratzerako polo baten galera ez da arazoa izango, baina berak jardunaren 
justifikazioa indartzeko beste zio bat izango du.   

Txostena egiteko informazioa biltzen arituko da, bukatzerako eguerdia izango da. Gosea 
berdintzen beste ordu erdia luzatuko da. Atseden hartzea beharrezkoa izango zaio, naiz nekea 
sentitu ez. Bukatzean, lur muturra inguratu eta ubidearen gainetik jarraituko du. Lur zorua  gero eta 
irregularragoa egingo da. 

Ubideak bailararen batez besteko diametroari doitutako kurbadura jarraituko du. 
Irregulartasunetara egokitzeko, malda ehuneko hamabosteraino igo ahal izango du. Handiagoa 
behar izan ezkero, ibilbidea desbideratuko da, batez besteko diametroa bilatzeari utzi gabe hala 
ere.   
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Ubidea terraformazioak sortutako ingurumen biziaren mugan egongo da, habitat osoa 
inguratuko du. Goi-ordokian  zernahi nabarmendu nahi izan ezkero,  zantzuak uzteko euskarri ezin 
hobea izango da, nonahikoa, iraunkorra, eta irakurterraza. 

Luzea, hala ere. Arratsaren erdia ibilia izango duela, hogeita bost kilometro oinetan, 
lehenengo zantzua aurkituko du. Hitzartu bezala, ubidearen mendi alderako ertza ukitzen, mutur 
batetik elkartutako hiru makilez marraztutako gezi punta. Puntak atzera egin beharko duela 
adieraziko dio. Gaitzerdi, azkenik bi ahizpak planetan egotearen  froga edukiko du. Arindua 
sentituko da. Bere buruari aitortu izango ez dion arduraren zati handia lurrunduko zaio.  Planetan 
daude, onik iritsiak. 

Aurretik ez du kontrakorik iradokiko lukeen zantzurik aurkitu izango. Zaindaritzak, beraien 
emaitzak berresten, Julia eta Irenek Zabalkuntzan utzitako arrastoa, ihes egin eta bi egunetara 
zamaontzien jaurtitze osinean desagertu izango dela adieraztean, planetara arrakastaz iritsiak 
liratekeela ziurtzat eman beharrrekoa litzateke. Zeren hala ez balitz, gorpuzkiak jada aurkituak 
liratekeelako, aireratze edo lurreratze gunetan zein zamaontzian bertan, honen grabitate eremuak 
atxikiak. 

Eta hala ere, sentituko duen arinduak kezka sorgorraren izatea salatuko dio,  ezabatutako 
hersturaren neurria. Zoritxarrez ezin izango dio berria Fromistari helarazi, istripuaren ezintasunaren 
argudioek ez baitzuten semea bera baino gehiago lasaitu izango. 

Fromista haserre egongo da, bazterrean geratu beharra jasangaitza gertatuko zaio, lehen 
Julia lagundu ezinaz, orain haren bila etorrri ezinaz. Logikari men egingo dio, baina ezinegona 
nabarituko zaio. Julia berebiziko garrantziko aldia   bizitzen ariko da, eta haren ondoan ezin izateak, 
une berezi haiek ezin konpartitzeak, txerak eskatuko dizkion berme eta babesa ezin eskaintzeak, 
galera eta ezintasun sentipen gordinak eragingo dizkiote, gerta lekizkiokeenaren  gaineko kezkak 
laztu besterik egingo  ez lukeena. 

Hans ardura alboratzen saiatuko da, bere esku egongo da ahizpak aurkitzea eta  berriekin 
lehenbailehen itzultzea. Geziak etorritako noranzkoa seinalatuko du, Erdiko makila hartuko du eta 
beste biak baso barnera, norabide ezberdinetara, jaurtiko ditu. Makila eskuan, atzera egingo du, 
ubidearen alboetara adi. Kilometro eta erdiaren ondoren, bilatuko duena aurkituko du, bi adar 
txikiagotan luzatuko den adar hautsia, ubidetik gertu eroria. Hurbilduko da, hostoak  lehor 
dauzkala ikusiko du, ez da utzi berria izango. Ekarriko duen makila adarra ondora ekarrita, zuhaitz 
berekoak ez direla ohartuko da. Ez da bilatzen ariko dena. 

Bilatzea jarraituko du, aurrez egindako bidea deseginez, eta laster, ubidearen puntu garai 
batean, itxura berdineko beste adar bat aurkituko du, hau ere lehorra. Honen azalak dakarren 
makilakoaren antz handia izango du. Ondoan belaunikatuko da eta lurretik jaso gabe makila 
hurbilduko dio. Bai, itxuraz eta lodieraz berdinak izango dira. Makilaren bi hausturak aztertu, eta 
egokiena irudituko zaiona, eroritako adarraren hausturan ahokatuko du. Bat etorriko dira, adar 
bereko zatiak izango dira. Hura izango da bilatutako seinalea, adarraren hausturak jarraitu 
beharreko norabidea markatuko du. 

Makila albo batera jaurti eta adarra jasosoko du, beste leku batean botatzeko. Bi egurrezko 
ziri luzez lurrera josita dagoela ohartuko da, mugi ez dadin. “Ondo pentsatua!”. Ziriak muturreraino 
sartuko ditu eta adarra  dagokion enborraren ondoan utziko du, zirien zuloak behera begira, ikus 
ez daitezen. Kaierean lekuaren kokatzea eta jarraitu beharreko norabidea jasoko ditu. Ez du 
planetara egokitutako koordenatuen sistema estandarra erabiliko, espazio portuko alboko ate 
batean abiapuntua izango duen sistema polarra baizik. Gunea hori dela jakin gabe, inork ezin 
izango luke kaiereko datuekin kokatzea asmatu. 

Seinalea jarraituz abiatuko da, ubidea atzean utzita, hegalean gora egingo du.  Naturak 
terraformazioaren mugak gaindituak izango ditu. Zorua belarrez estalita egongo da eta landare 
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txikiak lekua hartzen lehiatuko dira, oraindik hartu gabeko lur irekietan.  Zuhaixka eta arbola 
gutxiago  egongo da, azken hauek oraindik txikiak. Hazkuntza azkarreko haziak urtetako garapena 
hilabetetara laburtu ahal izango dute, urtebetean hirugarren eta laugarren belaunaldiko aleak 
sortuko dira, baina landare handiek  denbora beharko dute heldutasunera iristeko. Hala ere, 
Lehenengo belaunaldiko arbolek urtean lau aldiz eman ahalko dute fruitua, beraz hauen hedapena 
bizkorra izango da ere. Belaunaldiak igaro ahala, landareek  hazkuntza bizkorrerako eraldatutako 
geneak galduko dituzte, fruitua emateko denboraldiak urtaroen bilakaerara egokituko dira, bizi 
zikloak urte astronomikorekin bat egiten bukatuko dute. Hala ere, naturaren hasierako bultzadak 
hedatze erritmo bizia eragingo du. Gizakien beharren gainetik haziko da, ez dira hauek  lur 
bizigarrien faltan aurkituko. 

Hegalak gora egingo du malda ez oso gogorrez. Seinaleak adierazitako ibilbidea  mendi-
adarraren bizkarretik joango da, inguruko lurrak baino garaiago. Mendizerran barneratzen den 
bailara estura eramango du. Bailara, arroila egiten da mendi-mazelak zutitu ahala. Hormetako 
harkaitzen  atzean, mendizerra ebakitzen duen irekidura sakona ikusi ahal izango da, mailu 
erraldoiak egindakoa irudituko duena. 

 Ordu erdi beranduago, atmosfera kontrolerako eremuaren ertzean eratutako urradurara 
iritsiko da. Ez da egongo inguruan norabidea aldatzeko seinalerik. Zalantzan geratuko da, handik 
gora eguraldi bortitzenaren menpe geratuko litzateke. Ekaitza egoeratan, airearen banaketa bera 
ezegonkorra bihurtu ahal izango luke. 

Urradurak arku zabala osatuko du mendi-adarraren inguruan. Bizkarrean zabalagoa izango 
da, malda txikiak eraginda ziur aski. Uhar itxura hartuko du, aldapan zeharka, maldan behera erori 
beharrean. Uhar itxura, uharra baitzen azken finean. Gurutzatu beharko du, baina beldurra emango 
dio. 

Norabidea erakutsi izango dion seinalea, argia izateaz gain, ondo finkatuta aurkitu izango du. 
Besterik ikusi ez izateko arrazoi bakarra ez egotea litzateke. Goragoko bizi baldintzei buruzko 
aurreiritziei aurre egin beharko lieke eta igotzen jarraitu. Ez du beste aukerarik, onik ote dauden 
jakin gabe ezin izango luke itzuli. Hala ere, zuhurra izan beharko du. 

Eguraldiaren egoera eta bilakaeraren probabilitateak kontsultatzeko ezin izango du kaiera 
erabili, loturarik gabe edukiko du lokalizatua ez izateko. Haren ordez bizkar-zorroan estazio 
meteorologiko nanoa eramango du, bailarako eguraldiaren historia osoko datuekin elikatua. Uneko 
egoera meteorologikoaren azterketa egin, eta emaitzak datu historikoekin erka ditzan eskatuko dio. 
Giroa ez dela  ekaitza bortitzen aurreko  egoeren parekoa adieraziko dio. 

Babes neurri gisa, atmosferaren egoera, ekaitzak eratzeko gutxieneko baldintzen baloreetara  
hurbildu ezkero, abisua eman diezaion programatuko du estazioa. Bizkar-zorroko kanpo aldean 
finkatuko du, eta hasperen eginez, babes eremuko urradura gurutzatuko du. 

Han ere, begetazioa lurraz jabetzen ariko da. Eguraldiko indarraren eragina antzemango da, 
baina landare askok eutsiko diote, lurrari atxikiago, trinkoago, bihurrituak, baina zailduak. Natura 
zapala izango da, garaierari egokituko zaiona, ez du inongo gerizperik eskainiko. Nola babestuko 
lirateke eremu ireki hartan Julia eta Irene, bailarara elikadura bila jaitsi behar izatean? Normalean 
airekoak ez lirateke gainetik ibiliko, baina zenbait baldintzetan iragaite azkarrak egin ahalko 
lituzkete. Ez lukete oso gora igo behar, goiko bailarara daraman bizkarrak malda konstantea dauka, 
gora egin ahala zabaltzen da, eta bailararen sarreran lautada txikia osatzen du, inguru osoa ikusgai 
izango da. Babes eremuko urraduraren azpitik ere, osorik ikusten dela ohartuko da, behetik baino 
gehiago ez du dabilen lekutik ikusiko. Ondo kokatutako kamera batez nahikoa litzateke ibilbide 
hura basotik goiko bailararaino zelatatzeko. 

Kezkatzeko beste zio bat. Jazarpena saihesteko, airekoen helmenetatik kanpo geratu nahiz,  
hegal hartatik ihes egitera behartuak, nahi gabe tranpa batean sartuak liratekeen. Inguruko 
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landareak begiratuko ditu, aditu ez izan arren, elikatze balio eskasekoak iritziko die. Beste 
gordelekua bilatzea premiazkoa litzateke, oraindik garaiz egongo direla. Azken egunetako 
jazarpena  itzela bai, baina inprobisatua eta kaotikoa izana izango da. Hurrengoa sistematikoagoa 
litzateke. Hasi aurretik mugitu beharko lukete,  asteburuko tregua profitatuz. 

Beste hiru ordu eta erdi behar izango ditu bailararen sarrerara iristeko. Behetik ez du emango 
hainbesteko distantzia denik, aire meheak eta mendien tamaina itzelak eragindako efektu optikoa. 

Nekatuta sentituko da. Egun osoa ibiltzen eman ondoren, altuerak arnastea zaildua, 
gorputzak premiaz atsedena eskatuko dio. Bizkar-zorroa lurrean utzita kantinplora aterako du. Ura 
edan bitartean atzera begiratuko du, ibilitako belardia eta basoak, eta atzean bailara osoa,  
lausotzen hasia. Han behean airea ez da guztiz gardena egongo, hezetasuna handitzen ariko da, 
uraren zikloak ez du etenik. 

Ordularia begiratuko du, gehienez beste ordu argi edukiko du. Gaua pasatzeko aterpea bilatu 
beharko du.   

Bailaran sartzean honen berezitasunaz ohartuko da.  Uraren eragina nabarmena izango da. 
Zorua belarrez estalita egongo da, baina tapiza urak aitzurtutako bide txikiz guztiz urratuta ego go 
da. Eskuineko hegaleko harkaitz aglomeratu porotsutik irtendako urak, zoruko hautsezko lehen 
geruza eraman izango du, ubide meheak eratuz. Ezkerrerantz batu ahala, urak indarra bildu ahala, 
bakanago, zabalago eta sakonagoak egingo dira, azpiko legarra bistara  geratu arte. Ezkerrerago, 
urak legarra bera erauziko du, azkenean zoruari eutsiko dion substratu gogorra soildua uzteraino.   

Bailararen ezkerreko mendi hegalaren kontra, ubideek uharka zabala eratuko dute, hegala 
inguratzen, mendiz behera desagertuko da. Korronteak ekarritako harri beltzen eta legarraren 
nahasteaz eratutako meten artean bideratuko da ohantzea, ibilgu bihurria eratuko duela. 

Dena urak egindakoa izango da, baina ez da honen arrastorik ikusiko.  Eurite handitan dena 
beteko luke, baina bitartean lurra lehor ageriko da. 

Aurrera egingo du eta bailararen lehenengo bihurgunearen ondoren laba koladaren 
aurrealdea aurkituko du. Kaosaren aurrealdea izango da. Bost metro inguruko altura izan arren, 
hain izango da irregularra, dena zulogunez, irtenez eta koskez betea,  ez dela gainditzeko zaila  
izango. Ez du saiatzea mereziko, eskalatzea erraza bezain zaila izango delako haren gainetik ibiltzea. 

Anabasaren oinean dagoen kobatik aterako da ezker aldeko uharka. Bailara estaltzen duen 
laba geruza autsiak jasotako ur guztia handik aterako litzateke. Koba zabala da, aho eliptikoak 
hamar metro zabal eta lau garai izango ditu, baina zeruko jasetatik babesteko egokia izan 
badaiteke ere, haien lurreko jardunen eraginetatik salbu egoteko balio izatea ez da hain ziurra 
izango. 

Beste babeslekua beharko du. Ezkerreko hegala ia bertikala da, harkaitz gogorrak, labari eutsi 
ondoren, urari eutsiko lioke ere, alde horretatik aurre egiterik ez da izango. Koladaren eskuinera 
egongo da aukera bakarra. Han, bailara sarrerako norabide berean eroritako beste laba kolada 
batek eratzen du hegala. Beste materialekoa, beste erupzio baten emaitza, ez dago bailara 
hondokoa bezain hautsia. Haren malda ez da gehiegizkoa, ibiltzeko modukoa izango da. Goitik, 
mendizerrako gailurren profilen arteko arraildura sakoneraino iristen da. Morrena eta guzti, 
glaziarren antz handia izango du. Goiko arrailduraren ezkerrera, arku formako hormatzarra 
altxatzen da. Hurrengo gailurrean txertatuta emango du, kraterraren horma izan beharko du, laba 
jarioak hautsia. 

Bafatuko du. “hau bidea bada, ez dadila hangoa helmuga izan!”. 
Mapa begiratzekotan egongo da, baina kanpatua izan arte itxoitea  erabakiko du. Belardian 

azken pausua emanda, laba hegaletik gora egingo du. Lehenengo zatia, kolada beltzaren altuera 
gainditzen duena, pikoagoa da, ondoren malda leuntzen da. Pausoz pauso, bailara hondo 
zirraragarriaren ikuspena osatuko du. Oinen azpiko koladatik harat, kaos beltza horma bertikalen 
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artean hesituta dago. Bailararen ezkerreko hegal guztia  osatzen duen mineral bereko beste horma 
tzarra altxatzen da eskuin aldean ere. Goitik datorren kolada eta bailarakoa bereizten ditu, eta 
honen aldera, ezkerreko hormaren paraleloan jarraitzen du, bien artean arroila txundigarria eratzen 
dutela. Aurrerago, bi labarrak eskuinera desbideratzen dira, bailara bistatik ostentzen da.    

Hainbat minutu ondoren, argitasunaren jaitsierak ohartua, beharrera itzuliko da. Labarrak ez 
du babeslekurik eskainiko, minerala trinkoegia da. Eskuineko mendi-adarra aldiz, bolkanikoa da, 
solidotzeak eragindako zartaduraz josia dago,  errazagoa izango zaio gaua pasatzeko  txokoa 
aurkitzea. 

Beranduago, elikagai kontzentratuen anoa gogo handirik gabe jan ondoren, lozakuan  
bildurik, nekearen pisu osoa gorputz eta gogoan, abentura hark zentzua ote duen kezkak 
astinduko du. Ezinezkoa ingurune hartan bizitzea, elikagairik ez, airerik apenas, eta eguraldiaren 
baldintzak muturrekoak. Jarraitutako seinalea babeslekua bilatzeko saiakera baten erreferentzia 
ahantzia izan liiteke, eta bere ahalegina alferrikakoa.  Eta hala izan zedila, hura izango bailitzateke 
aukera onena, zeren handik atereak ez balira... 

Kezkari irteera eman izango dion nekeak berak libratuko du arduratik, lo seko utziko baitu. 
 
 
 
 
Ikaraz, brastakoan tentetuko da, bere kontabilitaterako, loak hartu eta segundo batera. 

Zorabioa hersturari lotuko zaio, non dagoen gogoratuko duen arte. Arnastea lasaitzen saiatuko da, 
begiak itxiko ditu. Zorabioa  baretzeko, besoetan ondo bermatuta, mugimendu txikiena egitea 
saihestuko du. 

Bere onera etortzean, goizeko argiaz handiagoa irudituko duen koban, ezer berririk ez 
dagoela egiaztatuko du. Kobako ahotik, argiak lausotutako laba kolada huts ageriko da. Soinurik ez 
da sartuko, ez da larritzeko ziorik egongo, ikara amesgaizto batek eragindakoa izango litzateke. 

Lo hartu aurretiko azken pentsamenduak oroituko ditu. Goizeko argi berrira  ateratzeko 
bultzadari men egingo dio, jaiki eta irtengo da, eguna abiarazi beharraz baino, bere barne 
itzaletatik ihesi. Zeru garbiko argia bailarako sarreratik etorriko da, oraindik zeharka. Lur azaletatik 
labainduko da kristal eta leunak dirdiraraziz. Betertzetik mugimendua sumatuko du. 

— Egunon Hans. 
Izu-ikara, atseginean leunduko da. 
— Irene! 
Poz aratzaren begiek hitz egingo diote. Koba ahoaren gaineko haren kukubilko posiziotik, 

liraintasunez jauzi eginez, bere aurrean geratuko da, aurpegi osoa irribarrez. 
— Zu zinenik ez nuen guztiz garbi, pozten naiz. 
— Ai, txikia! Gainetik kendu didazun pisua!— Estu besarkatuko du. Burua helduko dio eta 

bere bularraren kontra pausatuko du. Bien eremu emozionalen elkarrekintza arretaz jarraituko du. 
Haren gorputzaren sendotasunaz ohartuko da gero. Emeki aldenduko du eta argalago dagoela 
ikusiko du, begi ederrak are nabarmenagoak aurpegi luzatuan, antzinako lasterkari olinpikoen 
antza edukiko du, maiztu eta urratutako elastiko termikoaren azpian. 

— Julia nola dago? 
— Ni baino gizenago. 
Gorputzaren azterketari lotsagabe iritziko lioke? Ez da gehiegi kezkatuko, Julia ere ondo  

egotearen poza adeitasunari gailenduko zaio. Hala ere, Irene ez da piperturik egongo, txantxetan 
ariko da. 

— Nola darama haurdunaldia? Nola dauka burua? 
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— Haurdunaldia ondo doa. Fisikoki ondo dago. Sabela hanpatua dauka.— Eskuez irudikatuko 
du. Gero begiak are zabalago irekiko ditu.— Umea mugitzen sentitu daiteke, zenbaitetan oina edo 
eskua nabaritzen zaio sabela bultzatzen. Harrigarria da! 

— Eta burua? 
— Burua ere zenbaitetan. 
Une batez, erantzunaren zentzua ezin atzeman geratuko da. 
— Juliaren adimenari  buruz ari nintzen. 
Irribarre burlatia ezpainetan, Irenek ez du berehala erantzungo, begi pentsakorretan dir-dir 

bihurria izango du. 
— Aurreiritzirik gabe zu zeuk nola dagoen ikus dezazun izango da onena. Ea zer irizten 

diozun. 
Erantzun ezaren ziurgabetasuna Ireneren begietan ikusiko duenarekin zuzendu nahi izango 

du, sorpresa atsegina eman nahi diola irudituko zaio. 
— Non dago? 
Irenek krater hautsia seinalatuko du. Hansek Burua astinduko du. 
— Baina han goian airerik ba al dago? 
— Ez gara hain altu bizi baina kraterretik igaro behar dugu etxera iristeko. 
— Etxera? 
— Bizi garen tokira. Bi hilabete daramazkigu han goian bizitzen. 
— Eta elikadura? Eta ura? 
— Baditugu. Ez kezkatu. Ikusiko duzu. 
— Eta Ekaitzak? 

 — Ez digute eragiten.— Hobeto pentsatuko du.— Egia esateko ekaitz bati esker aurkitu 
genuen lekua, eta ekaitzei esker da bizigarria, baina babestuta dago. Ez kezkatu Hans, gure oraingo 
baldintzak lehengokoak baino askoz hobeak dira, ez dugu egun osoa bizkarra zaintzen egon behar, 
roboten eta kameren aiduru, askoz lasaiago bizi gara. 

Dena ezin hobea. Baina nola liteke? Hansek gauean aztertutako mapa gogoratuko du. Krater 
hautsiari begiratuko dio berriro. 

— Bailaratik kanpo bizi zarete! 
— Bai. 
Berriak  jakin-mina ernaraziko dio. 
— Harrigarria da! Dagoeneko bailaratik kanpo bizi ahal izatea, oso kitzikagarria  da. 
— Zabalkuntzatik etorri eta gutxira, kraterrera lehenengo aldiz igo nintzenean,  ja bailarako 

aireak handik egiten zuen ihes. Han beti egiten du kanpoalderako haizea, hilabete asko dira airean 
suspentsioan dagoen oro bailaratik at jaurtitzen duela, are gehiago ekaitza gogorra denean, 
atmosferako kontrolerako eremua itxi aurretik aire beroak altxatutako orok kraterra du ihesbide 
bakar. Dagoeneko berde dago kanpoan ere. 

— Erakutsi behar didazue, ikusteko irrikatan nago. Nola moldatu zareten ikusi gura dut. 
— Nahi duzunean, zu gidatzera etorri naiz. 
— Gauzak jaso behar ditut. Gosaldu duzu? — Irenek baietz erantzungo dio. — Etor zaitez 

nirekin, hala ere. Gauza bat daukat zuretzat. 
Kobazuloan sartuko dira, eta Hansek bizkar-zorroko atal batetik aterako duen oihal tolestua  

pasatuko dio. Jakin-minez, Irenek oihala zabaldu eta ustekabe ederra hartuko du. 
— Zuen ahizpa nagusiak prestatu dizkizuen gauzatako bat da. 
Irenek ez du elastikoak eragingo dion poza disimulatuko. Jantzita daramana askatzen hasiko 

da. Hansek kanpora aterako da maskuriaren presioak behartuta. Itzultzean neska ilea harrotzen 
ariko da. 
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— Nola nago? 
Hansek bizkar-zorrotik kaiera aterako du, eta ispilu eran konfiguratua Ireneri pasako dio. 

Irenek segundo gutxi batzuk bere irudia kaierean begiratu ondoren itzuli egingo dio. 
— Uste baino argalago nago, ez naiz horrela sentitzen; ez naiz ahul sentitzen esan nahi dut. 
— Sendo  zaude, izpitsuago, gantza galdu duzu. Ez bazara ahul sentitzen osasuntsu 

zaudelako da. 
Hansek gosarirako edukiko duen elikagai kontzentratuen anoa aterako du eta Ireneri 

hartzeko eskainiko dio. 
— Ez, ezkerrik asko. Fruta eta zereal xigortuak gosaldu ditut hona jaitsi aurretik. 
“Izorratzen badakizu, bai!” Pentsatuko du Hansek, jaki zaporegabea murtxikatzen, Ireneren 

irribarre bihurriaz ohartua. Ez zaio erantzun zorrotzik bururatuko. Ez entzunarena egingo du. 
— Ez da adar jotzea, hori da gosaldu dudana. 
“Odola egizu.” Ez du erantzungo. Jana irentsi eta kantinplora aterako du. Eskainiko dio hau 

ere. Irenek, zalantzan egon ondoren, hartu eta ahora eramango du. Hansek burlati begiratuko dio. 
Ez du ezer esan beharko, Irenek zirikatzeko abantaila galdu izango duela badaki.   

Bere zurrutada hartu bitartean, gosariarena adar jotzea izateaz gain, haien bizilekuaren 
egokitasuna azpimarratzeko era dela pentsatuko du. Biziraun baino gehiagorako ematen duela 
adieraziko du. Ikusteko gogoa bizituko aio. 

Irenek gauzak biltzen lagunduko dio. Berehala izango dira kobazuloaren kanpo aldean  zain 
izango duten bidera begira. Hansek bizkar-zorroa kargatzera doala Irenek eragotziko dio. 

— Nik kargatuko dut. 
— Astuna da. 
— Horregatik, ni garaiera hauetan mugitzen ohituta nago, zu ez. Kargarik gabe  ere,    aire 

gabezia berehala nabarituko duzu. Hobe da karga nik hartzea eta poliki igotzea. 
Abiatuko dira, Irene aurretik, burua usu biratuz.  Hasieran hainbeste kontuari gehiegizkoa 

iritziko dio, baina laster arnasestuka egongo da, burua biraka. Zertxobait gehiago eutsiko dio eta 
azkenik geratu  behar izango du. 

Hurrengo etapak polikiago ibiliko dira, erritmoa doitzen. Geroago, Hansek ahalegin-beharren 
eta oxigeno baliabideen arteko  orekara iristea lortuko du. Aurrera, gelditu gabe  igotzen jarraitu 
ahal izango du,  azkenik, zurian igarotako tarte baten ostean, ordokian dela ohartuko den arte. 

Haizeak bultza egingo dio, Ireneren adatsa harrotuko du. Haren eskuek besaburuak heltzen 
dizkiotela ohartuko da. Irenek biratzera behartuko du, haizearen betetasuna sentituko du, ahoan, 
eztarrian, biriketan. Suspertzen hasiko da. Freskotasuna aurpegian, ekaitzen arriskua gogoratuko 
du. Begiak irekiko ditu, hodeitsu egongo da giroa han aurrean, bailara nagusiko beheko kraterraren 
gainean. Bera baino beherago egongo dira sabel beltzak, bera baino askoz gorago gandor zuriak. 
Goranzko korronte beroek hanpatutako atmosfera berdintzen joango litzateke, hodeiak zabaltzen, 
euriak mehetzen dituen bitartean. 

— Gaur ez da ekaitz tzarrik izango.— Esango dio Irenek.— Ez da atmosfera kontrolerako 
eremua biztuko, baina arratserako lainoa kraterrean izango da eta gauerako  bere hezetasuna 
kanpoko lautadara jausiko da. 

Hodeien masatik krater hautsiaren norabidean irtengo den muturra bereiziko du. Arratsean  
inguru guztia estalita egongo litzateke, baina bitartean ikuspena gardena izango da oso. Bailara 
nagusiko basoraino ikusiko da, berak bi egunetan igotako guztia.  Laba koladaren oina gertu 
irudituko du baina bostehun metroko desnibela dago. Ez du gaua pasatako kobazuloa antzemango. 

— Nola jakin duzu han behean nintzela? 
— Egunero hirutan igotzen gara krater hautsira norbait datorren ikustera. Atzo arratsean ikusi 

zintudan bailaran sartzen. 
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— Ziur zinetela esan didazu. 
— Bagaude. Baina zuetako norbait etorriko zen esperoan egon gara denbora guztian, 

irrikatzen ere azken aldian. 
— Luze egin zaizue. 
— Bai. Azken astetan batez ere. Haurdunaldia aurreratuta dago, bost hilabete dagoeneko, 

erabakiak hartzeko garaia hurbiltzen ari da, eta giroa zertan den asmatu ezinik geunden. Bitan jaitsi 
naiz seinaleak ondo ote zeuden ikustera. 

— Non zineten jakin eta berehala etorri naiz, ahal izan dudan bezain pronto. Zaila izan da 
planetan zinetela asmatzea, arrastoa ezin hobeto ezabatu zenuten. Guri ere luze egin zaigu, eta 
azkenean presaz etorri behar izan dut.   Azken astean eromena izan da. Ez al duzue ezer 
nabaritu?— Ireneren ezjakintasun  aurpegierak erantzungo dio— Hobe horrela, ez duzue 
larritasuna sufritu. 

— Zer gertatu da? 
— Juliarekin egotean azalduko dizuet. Ez hori bakarrik, egoera osoa zertan den azalduko 

dizuet. Hausnarketa sakona egin behar dugu, hurrengo mugimenduak kontu handiz erabaki behar 
ditugu eta. 

Irenek muturra okertuko du, egoera egokiena ez dela sumatuko du. 
— Zabalkuntzan gauzak oso nahasita daude, ezin da gertatuko dena igarri. Hori da erronka, 

nahi dugun norabidean bidera dadin eragiten asmatzea. Hitz-egingo dugu, baina orain zuen 
bizilekua ikusteko irrikatzen ari naiz. 

Irenek ilea mototsa batean bilduko du, zinta batez lotuko du eta kraterra gurutzatzen hasiko 
da. Kraterreko horma zirkularra aurrez-aurre dauden bi urradura zabalek ebakita dago. Labak, 
esnea bailitzan, gainezka  egin zuen eta mendikatearen bi aldetara isurtzen hasi, galdarako horma 
bera urtzen. 

Eskuinera, mendizerrako tontor gertuenera itsatsitako kraterreko horma zatia geratzen da 
soilik, ezkerrera aldiz, zirkunferentziako bi herenak mantentzen dira, anfiteatro erraldoia osatzen.  
Kraterraren hondoa guztiz malkartsua da, sakonunez eta leizez betea. Laba ezberdinez eratutako 
adabaki higatuez josia. 

Irenek ahal izango duen bezain zuzen gidatuko du kraterraren beste aldera. Ezkerrera 
desbideratzen dela ikustean, Hansek arrailerantz jarraituko du jakin-minez. Laba solidotua jaisten 
hasten den punturaino ausartuko da, bizkarretik datorkion haizearen bultzadari adi. Ezin izango dio 
emozio auhenari eutsi. Arnas faltak behar baino gehiago eragingo dio, baina ez du burua 
haizearen bila biratuko. Lautada hautsian izango du begirada lotuta. Geologiak zatikatua, 
astrofisikak zizelkatua, larrugorrian, gordin; baina arroila sakonetako hondoetan, klorofilako mirari 
berdea gordeko duena. 

Sakonune haietarainoko bideak aitzitik, igotako laba koladaren parekoa izan arren, ez du 
bizitza zantzu ñimiñorik erakutsiko, ez landarerik, ez mulu txikienik, ez likenik. 

— Nola iristen zarete arroiletaraino? Tartekoa hila dago, aire nahikorik ez dagoela dirudi. 
— Ez dago. Kraterretik atera eta berehala hasten zara itolarria jasaten. Airea zabaltzen da, 

dentsitatea galtzen du. Gu ez gara han behean bizi. Gure bizilekua ezkerrera dago, ez da kraterretik 
ikusten. 

Nondik ikusiko luke? Kraterreko hormak eta inguruko gailurrak begiratuko ditu, labar ia 
bertikalez inguratuta egongo dira. Han goian ere arnastea ezinezkoa litzateke. 

— Erakutsiko dizut.— Esango dio Irenek eta keinu batez jarrai dezan eskatuko dio. — Ni ere 
liluratzen nau bistak. Hemen nintzen batean, ustekabean ekaitz bortitza lehertu zen. Haizeak 
zilipurdika aldapaz behera bidali ninduen. Itotzen hasi nintzen. Zorionez, haizearen  indarrak berak, 
bailaratik kanpora erruz ponpatutako aire bolada hezeak iristen hasi zitzaizkidan, arnasa 
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berreskuratu nuen. Kraterreraino igo ahal izan nuen, baina hemen ezin zitzaion haizeari aurre egin. 
Arrastaka horma hau bilatu nuen.— Ibiltzeari utzi gabe Irenek eskua harri latzaren gainetik 
eramango du.— Arrailak zituela banekien, haietako batean babestu nintekeela pentsatu nuen.  
Horman bermea eta heldulekua bilatuz, ibilbide hau bera egin nuen. Laino belztuan murgilduta 
nengoen,  atzean utzitako irekidura, difuminatutako argitasun zurbila besterik ez zen. 

Hona iritsi nintzen, arrail honetara. — Irenek alde batera egingo du ikus dezan. Metro eta 
erdiko zabalera du behean, gorantz estutzen da eta pitzadura estua bilakatzen da lau metrotatik 
gora. Horman zeharka sartzen da, eskuinera egiten, hiru metroko sakonera baino ez du izango. 

— Atzeko hormaren kontra estutu nintzen. Arrailaren desbideratzeak haizetik babesten 
ninduen. Eseri nintzen, hemen, eskuineko hormaren kontra. Luzatutako zangoetan ukitu iheskorra 
sentitu nuen, sagutxo bat ikusi nuen hondoko zulo horretatik desagertzen.— Zuloak metro erdiko 
zabalera eta metroa baino gutxiagoko garaiera du.— Zangoetan zulora sartzen zen aire-korrontea  
sentitzen nuen, baina ez nion jaramonik egin, haizea gero eta bortitzago entzuten zen, molestia 
txiki hura jasan nezakeen. Ziur sentitu nintzen. Lasaiago, begiak itxi nituen, erlaxatu nintzen, 
itxoitea besterik ez nuen. 

Orduan, aireak eztanda egin zuen. Danbada izugarriak sorgortu ninduen. Betazalen zehar 
ikusi ahal izan nuen bat-bateko argi bizia, erretinan grabatuta geratu zitzaidan. Harri koskorren 
euria erori zitzaidan gainera. Ez zuen segundo bat baino gehiago iraun, baina izututa utzi ninduen. 
Lehor nintzela ohartu nintzen, blai eginda nengoen lipar bat lehenago. 

Tximistak  bertan jo zuen.— Irenek eztanda puntua erakutsiko dio  arrailetik bospasei  
metrotara erretako zirkulua.— Ez nuen orduan ikusi, ezin nuen, argitasun gorrixka besterik ez nuen 
ikusten. Ihes egiteko bulkada sentitu nuen, ez nuen hurrengoa nire gain erortzea nahi, baina nora 
alde egin? Ezin nuen handik atera. Orduan, zangoetan sentitzen nuen korronteak zuloa gogoratu 
zidan. Haztamuka ahoa aurkitu nuen, korrontea egoteak atzean barrunbe handia zegoela  
adierazten zuen. Errezeloa gainditu eta barneratu nintzen, edozer gauza kiskalita hiltzea baino. 

Irenek kontakizuna etengo du. Bizkar-zorroa erantsi eta hormaren kontra utziko du. 
— Eskuargia izango duzu, ez da? 
Galtzetako poltsikotako batean  edukiko du. Aterako du, Irenek  hartuko dio. Uhala laxatuko 

du eta buruaren inguruan egokituko du argia kopetan kokatuta utzirik. 
— Goazen, zatoz nire atzetik. 
Hans bizkar-zorroa hartzera joango da. 
— Ez dugu behar, laster itzuliko gara, utz ezazu bertan, ez du inork hartuko. 
Irene makurtu eta katuka zuloan sartuko da. Atzetik jarraituko dio, harrituta, erakutsi nahi 

izango dionaren jakin-minez. Zuloan sartu eta pare bat metro ondoren sabaia altxatzen hasten da. 
Zertxobait aurrerago, tunelak besaburuen alturaraino iristen den maila batean bukatzen da. Buruen 
gainetik, Ireneren linternak argitutako tunelaren hormen artean, hiruki iluna irekitzen da, zeinaren 
atzean erdikusiko diren argitasun lausoek  sabai garaiko espazioa iradokiko dute. 

Oinak alboetan bermatuz Irenek maila gaindituko du, tunelari xurgatutako argia hirukiaren 
barnean  barreiatuko du. Argiari jarraituko dio eta Ireneren ondoan paratuko da. Barrunbeak 
bobeda formako sabaia du, asimetrikoa, altuagoa eta kurbadura gutxikoa biak egongo diren 
aldean, eta  baxuagoa eta kurbadura handikoa beste aldean. Bovedak eskuinera luzatzen da, 
zangoen arteko aireak hartuko duen norabidean, iluntasunean desagertuko da. Ezkerrera, bobedak 
bere gain biratzen du eta barrunbea ixten du. 

Tontor moduko baten gainean egongo dira paratuta. Haren zorua sabaiaren paraleloa 
emango du, espazioa haren inguruan eratua bailitzan.  Haren oinean, aurrean eta ezkerrera, 
barrunbea ia esferikoa egiten dela irudituko zaio, baina gero bobeda islatzen duen istila dagoela 
ohartuko da. Ur garden eta geldia ikusezina litzateke, eragingo duen efektu optikoagatik ez balitz. 
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— Sartu nintzen lehenengoan haztamuka sartu nintzen, argiak itsututa. Ez ikusi beharrean, 
argi gorria ikusten nuen. Puntu honetara igotzean nolabait espazio handia zela nabaritu nuen, 
arnasketa soinuaren aldaketan edo airearen mugimenduan, ez dakit, baina berehala  trumoi baten 
oihartzunak konfirmatu zidan. Zorua okertzen zela ikusita, hemen bertan geratu nintzen eserita, 
begietako argia iraungitzearen zain. 

Irene eseri egingo da eta berdin egiteko eskatuko dio. Egitean Irenek argia itzaliko du. 
— Azkenean argi gorria amaitu zen, iluntasunera ohitzen joan nintzen eta nire begien 

kanpoan zegoena ikusten hasi nintzen. 
Bera ere. Argia itzali osteko erabateko itsutasuna modulatzen hasiko da. Bere ezkerretik 

sarbideko tuneletik argitasun pixka bat nabarituko du, baina bere aurrean eratzen ariko den  
irudiak bereganatuko du bere arreta. Hasieran bi argi orbain lauso nabarituko ditu, bata bestearen 
gainean, goikoa elipse zapala, ia lerro bat, behekoa elipse zabala, ia zirkularra. Definitzen joango 
dira. Nabartu ahala, bien kolore eta argitasunen parekotasuna ohartuko du, batera bilakatuko diran, 
bakarra bailira. Harrituko da, hormei itsatsitako mikroorganismo argikorren koloniak balira, bat 
egiteak ez luke azalpenik. Mimetismoz joka zezaketen? Ikusmena lukete? Horrelako portaera eduki 
lezakeen mikroorganismorik ez du ezagutuko. 

Une hartan, beheko elipseko kolore eta formen artean osagai bat ezagutuko du. Azkenik, 
iluntasun barneko argi ahulera begiak ohituta, garunak izango du informazio nahikoa. Berehala 
koadro osoak zentzua hartuko du. Zorionez ez dio inork aurpegia ikusiko, aho zabalik geratuko 
baita ikusten ari dena proiekzioa dela ohartzean. Txori bistatik hartutako landareak izango dira, 
mota ezberdinetakoak, urmael baten inguruan zabalduko den lorategi moduko batean. Harrituta, 
gogoak eskatuko dion erantzuna asmatu nahian, irakiten izango duen arrazoimenaren ezintasuna 
oharturik, Ireneri galdetuko dio. 

— Nola sortzen da proiekzioa? Zer aurkitu duzue? 
— Ez da teknologia, Hans. Efektu naturala da, guztiz zorizkoa. Nik ere aluzinatzen ari ote 

nintzen galdetu nion neure buruari, baina gero haurtzaroan irakurritako zerbait gogoratu nuen. 
Gela iluneko efektua da, eguzkiak berak eragindakoa. Gure azpian beste kobazulo bat dago, eta 
kobazulo horrek bailaratik kanpora ematen duen ahoa dauka. Aho horretatik ikusten dena ikusten 
ari gara hemen. Bi kobazuloen artean zulo txikia dago, eta zulo horretatik sartzen diren argi izpiak 
bobedako alde etzanenean proiektatzen dira, goiko irudia eratzen dute. Beheko irudia goikoaren 
istileko isla da. Bigarren isla honi esker ikusten dugu irudia zuzen, goiko irudia buruz behera 
dagoelako. 

Hansek efektuaren printzipioa gogoratuko du, zulo txikitik pasatzen diren argi izpiak ez dira 
desbideratzen, dakarten traiektoria mantentzen dute. Norabide guztietatik datoz, zuloan erpina 
duen kono baten bolumena betez, eta zuloa zeharkatzean, gela ilunean, beste kono simetrikoa 
osatzen dute, ezkerrekoa eskuinean eta goikoa behean dituena. Agi kono honek azal batekin topo 
egitean irudi alderantzikatua eratzen du. 

— Ikusi nuen lehenengoan, kraterrean izugarrizko ekaitza zegoen bitartean, irudia eguzkiak 
argitua ikusteak nahasi ninduen, baina gero atmosfera ihesetik babestuta egon zitekeela pentsatu 
nuen. — Irenek azalpena etengo du.— Begira!— Esango dio. 

Irudian, landareen artean mugitzen ariko den soslaia ikusiko du. Urmaelera hurbilduko da, 
eta ura ukitzera makurtu. 

— Julia! 
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Kopeta beiran bermatua, Fromistak lorategian mugituko den urtxintxari begira egongo da.  

Animaliak joan etorri urduriak egingo ditu  belarraren gainetik. Tarteka lasterka egingo du, tarteka 
gelditu, burua jaso, ingurura begiratu eta ziztu bizian berriro abiatu. Zeren bila dabilen ez da argi 
egongo. Noizbehinka gelditu eta ingurura begiratu ondoren, atzera makurtuko da eskuartean 
daraman gordeko hura usaintzera. Halako batean, korritzeari ekinko dio eta belardiaren inguruko 
sastraka artean desagertuko da atzera ez itzultzeko, Fromista, bere gogoeten aurrez aurre, bakarrik 
utzita. 

Hasperen egingo du, eta zerura begiratu, han, urdinari gainjarriko zaion planeta arrexkaren 
ilgoran, bere minen iturburua egongo baita. Hobetsi izango du  gurasoen etxea utzi, hotz eta ilun 
aurkituko duen berera joan, bere aldarte are ilunagoarekin ama gaixoa gogaitzea baino. 

Etxea arrotza egingo zaio, handia, hutsa, betierekoa, robotaren jarduna eta urtxintxaren 
sartu-irtena, berunezko orduen entretenimendu bakar. Aurreko  egunean aita planetara joateko 
abiatu izango denetik, lan egiteko gogoa ezabatu izango zaio, arrangura sator batek barrenak 
jango dizkio, hilabetetan gordetako oreka, hatsa bezain erraz aienatuko zaio. 

Juliaren irudi zaharrak eta masturbazio etsiak ez dira jada kontsolagarri izango, haragizkoa 
nahiko du besoen artean, haren espirituaren pultsioa bere bihotza hunkitzen, bategite betea, 
ezpainen ukitze hezeak piztua. 

Hasperen egingo du berriro, gorputza sofan erortzen utzi eta  burua bizkarraldean 
bermatuko du, ezein indarraz baliatu behar ez izateko. Baina berehala izango da artega, egon 
ezinik. Sofan bertan utzita egongo den kaierari helduko dio, tentsioa askatzeko, buruaren arreta 
edozeri emateko. Portadan, urdinean gorri idatzia, aitak alde egin baino lehen eskatu izango diona, 
Zaindaritzak idatzitako txostena  irakurtzea. Bazter batera jaurtitzeko bultzadari eutsiko dio, besoa 
kanporantz biratzen ariko dela. Letra gorrien segida begietara hurbilduko du eta  txostenaren 
literatura lehor, gatzgabe eta karratuaren irakurketa bere desesperazioa baino eramangarriagoa 
izango zaiola pentsatuko du. Harri tonak bere zainen malgukiei eusteko. 

Kaiera zabaltzean, txostena jarraitzeko bi aukera daudela ikusiko du: irakurtzea  ala entzutea. 
Bigarrena aukeratuko du, baina laster izango da ahots neutroak gogaitua. Irudirik gabeko 
kontakizuna adi jarraitzerik ez da egongo,  behin eta berriro galdutako haria grabazioan 
berraurkitzen aritu beharrak ez dio artegatasuna arinduko. 

Idazkira pasako da. Txostenaren atarikoan ikerketaren ondorio nagusiak, edukien laburpena 
eta ikerketaren historia jasoko dira. Txostenaren zatirik arinena beharko luke, baina aspertzeraino 
izango da arretatsua, esaera motz eta zehatzez osatua. Zergatik ez du Zaindaritzak oratoria 
laguntzailea erabiltzen? Zehaztasuna ez galtzeko izango litzateke, hau izango delako idazkiaren 
bertute bakarra, interpretaziorako tarte txikiena emango ez duela. 

Ikerlana bi emaitza nagusira heldua izango da. Lehenengoa, Julia eta Ireneren ihesa 
laguntzarekin planifikatua dela, eta nortzuk, non eta nola  prestatu duten guztiz argituta degoela. 
Bigarrena, saltzailearen identitatea ezezaguna izaten jarraitzen duela, haren testigantza jaso gabe 
dagoela eta denuntzia egiteko edukiko lituzkeen interesak ezkutuan geratzen direla. Hala ere, 
gertaerak zalantza gabeko frogen bidez egiaztatuta daudenez, gabezia hauek ez dute ikerketa 
baliogabetzen. 

Hainbeste ziurtasuna justifikatuta egongo litzateke? Ze punturaino hurbildu izango da 
Zaindaritza benetan gertatutakoari?  Lehen eskuko informazioa edukiko duenez, Zaindaritzaren  
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sistemaren egiazko eraginkortasuna frogatu ahal izango luke. Huts egin dezala opatuko dio bere 
gogoaren sakonak. Zergatik ez? Zaindaritza ahalguztiduna engainatzea ez litzateke makala izango. 

Tamalez, ihes plana prestatzeko egindakoaren laburpena hain izango da zuzena, irakurketa 
mirespenez amaituko duela. Berak ezagutuko ez dituen xehetasunak jasoko ditu, ezagutuko 
dituenari buruzkoak akatsik ez dute izango, txostenaren gorputzak dena hitz eta pitz jasoko ote 
duen galdetuko dio bere buruari. Zaindaritzak egin izango dizkion bost galdeketak ekarriko ditu 
burura. Galdekatutako guztiek berak egin eran erantzun izango balute, bere kabuz ezer kontatu 
gabe, galdera zehatzei ihes eginez, ezinezkoa izan beharko luke. Aitzitik, berari egindako 
galdeketak gero eta zehatzagoak eta gero eta bideratuagoak izango dira. 

 Aurkibidean, ihesaren prestakuntzari egoitutako atala aukeratu eta bistara ekarriko du. 
Idazkia bi zutoinetan banatuta egongo da. Ezkerrekoan  kontakizuna, eta eskuinekoan baieztapen 
bakoitza sostengatzen duen dokumentazioaren erreferentziak. Dentsoagoa eskuineko zutoina 
ezkerrekoa baino, zenbakiz josia, zeinak klikatzean dagokien dokumentua irekiko diren. Lekukoekin 
izandako elkarrizketak izango dira gehienak, roboten zentzumenen bidez jasoak, banaka edo elkar 
josiak jarraitu ahal izango direnak. Haien joskera jarraitzean, itxuraz erlaziorik gabeko zatiki guztien 
puzzlea osatzean, baieztapena agertuko da ezinbesteko ondorio. 

Informazio kopurua itzela izango da, ez soilik lekukoen irudi eta ahotsa, denbora berean 
Zaindaritzak jasotako gainontzeko sentsazioen transkripzioa ere, gehi  horiek aditzean  haren 
garunak prozesatutako, ohartutako, erlazionatutako eta hausnartutako guztia, hainbat bandatan 
gainjarria. 

Matazatik haria bereizteko, Zaindaritzak erabilitako sistema frogatu nahian, zenbait puzzleen 
osatzea jarraituko ditu. Desinformaziotik ateratako informazioa izango da, baieztapenetatik baino, 
ukazio bikoitzetatik lortua, ikuspen zuzenetik baino, ispilu jokoen isla deformatuen arteko  bat-
etortze infinitesimaletatik eratorria. Itzela,  baina ez kitzikagarria, denbora-pasa alimalekoa, baina 
asmamen gabekoa. Kontutan edukitzekoa hala ere, ezagutu beharrekoa, lana arrazionalki 
egituratzeko moduen adibide bikaina izango delako. 

Sistematika ezagututa ez du gehiago egiaztatze lanen jarraipena egitea mereziko, denbora 
dezente eskatuko baitu, kontakizuna jarraitzera mugatuko da. 

Bere lasaitasunerako ez da uste  bezain zehatza izango. Egia esateko, ez da perfektua izango. 
Kontsolamendu pobrea, kalaka eta erabakien aurreko eztabaidak izan ezik, dena egongo baita. Ez 
hain beste, baina kasik. Zaindaritzak, galdaketen bidez lortu izango ez duen informazio 
garrantzizko bakarra, planetako gordelekuarena izango da. Zabalkuntzan aurreikusitakoak  
atzemango ditu, baina planetakoa, ihesaren benetako arrastoa osatzean soilik ezagutu ahal izango 
du. Ez ditu beharrezko galderak egin izango, ziur aski planetordetik oharkabean ateratzea 
ezinezkotzat lukeelako. Akats bakarra Zaindaritzak: ezinezkoa aintzat ez hartzea. Eta hala ere, azken 
helmuga hura espedientean egongo da. 

Nola liteke beraiekin horrelako zorroztasuna eta salatzailearekin bat ere ez? Honi buruzko 
informazioa bilatuko du. Salaketa eta sistema informatikoan egindako bilatze antzuaren deskripzioa  
besterik ez da egongo. Salaketaren grabazioa abiaraziko du. 

Zur eta lur geratuko da. Ahotsa ez du ezagutuko, distortsionatuta egongo da, baina  
kanpamenduko gurdietan ihes plana prestatzeko egindako bilerei “larrialdi-kabinete” deitzen 
entzutean, esamoldeak eragingo dion harridurako lehen puntuaren osteko oroitze zorabiagarriak 
txundidura eta amorruaren arteko sentipen itogarriaren menpe  utziko du. Esamoldea erabil ahal 
izan duen pertsona bakarra dagoelako. 
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Hans txundituta egongo da, pentsa lezakeena baino askoz harrigarriagoa izango da bi 

ahizpen mundu berria. Irenek lekuaren ziurtasunean jarritako konfiantza justifikatuta egongo da. 
Zenbat aldiz errepika liteke gela iluna aurkitzeko izandako zoria?  

Eta ondoren, ikusitako oasia han dagoela jakinda ere, ez da berehalakoa izango hara joateko 
bidea aurkitzea. Kraterra eta haren lur-azpia zuloz josia dago,  harpe sare kaotikoak barrenatua, eta 
tamaina guztietako artaziz ebakia. Han barruan, lurrazalean faltako den urak bere lekua hartuta 
izango du. Kraterretik amildu eta iragazia, nonahi agertuko da, sestra eta norabide guztietan, 
horma eta bobedetatik isurtzen, koba hondo eta leizeak betetzen. 

Huts eta ur labirintuan arakatze hasteko, helburu argia  beharko da, horren faltan ez luke 
inork ahalegina egingo. Irenek edukiko du, gela iluneko zulotxoak emango dizkio norabide eta  
inklinazioa. Beheko koba bilatuko du, baina oasira beste bide batetik iritsiko da. 

Hans, azken bihurgune jo arte, ez da harpetatik ateratzear direla ohartuko. Orientazioa 
galduta edukiko du, eta oasia norabide hartan legokeenik ez luke aurrez esango, baina han izango 
da kobazuloko aho argitsua. Saiatuko da egindako ibilbidea buruan berregiten baina bihurgune eta 
bidegurutzetan galduta edukiko du. Ireneren orientatzeko sena miretsiko du,  eta kemena, 
erabakitasuna handia behar izango duelako harpetatik egindako lehen sarraldia burutzeko. 

Kobatik aterako dira. Aurrez aurre horma gorri betikalen zirkulu zabala, oinetara  berdez 
betetako  galdara. Espazio harrigarria eratuko dute.  

Kraterreko bi herenak mota askotako zuhaixka, belar, ira eta zuhaitz  gazteez estalita egongo 
da. Sumendi nagusiko hegaletik urrutieneko aldea berriz, lur bolkanikoa agerian, begetazio txiki eta 
urria besterik ez du izango.  

Emankorragoa sumendi nagusiko mazelaren lurra, malda leunez krater erdiraino jaisten dena. 
Hegala urratzen duten presio artazi, laba koba, kezulo eta abarren ahotatik isuriko dira ura, ekaitzek 
bailaran haizatutako haziak, animalia txikiak, lurra emankortzeko erruz barreiatutako  substantzia  
egituratzaileak, lurra bera, eta airea, zeina harpeetan hoztua, kraterrean etengabe isuriko den, 
honen atmosfera mehea sistemako izarrak eragindako gehiegizko berotzetik babestuko du. 

Jaisten hasiko dira, Julia ikusteko irrikitzen egongo da, baina begiak inguruko  xehetasunetara 
desbideratuko zaizkio. Berez sortuak emango duten labore soro txikiak ikusiko ditu, artoa 
nabarmen, baina gehiago ere, eta mahastiak, eta fruta-arbolak, eta basoko baiak. Joria izango da  
natura bertan, alaia, bizkorgarria. 

Kraterraren erdiko urmaelera iritsiko dira. Ura gardena izango da, harea larriz eta harriz 
estalitako hondoa ikusi ahalko da. Ertzean urak utzitako markak ur-maila jaisten ari dela adieraziko 
du. 

Urera hurbiltzen diren oinatzak ikusiko ditu gero. Zirrara eragingo diote, irla huts baten 
aurkitu izan balituen. baliteke oinatzak lurra bereganatzearen zeinutzat hartu izana espezieko 
oroimen zaharrak, lur basa gizatiartua izanaren idazkera gabeko sinaduratzat. 

— Egunon Hans. 
Juliaren ahotsak oinatzak baino zirraragarriagoa izango zaio, eta badaki zergatik. Biratuko da, 

begiratuko dio. Ez da betiko Julia, ez da haren langelako irudia,  soilduago egongo da,  sabelaren 
betetasunak ezingo du haren fisikoaren  liraintasuna ezabatu. Sabelak deseroso sentiaraziko dio, 
desegokia sentituko du, gainditutako denbora baten anakronismoa. Juliaren gorpuzkera ederrean 
traba izango zaio, lekuz kanpokoa. 
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Juliak eskuak hartuko dizkio eta haren sabelaren gainean ipiniko ditu, bere aztoramena ez 
bide du ohartu izango. Esku ahurretan fetuaren mugimenduak sentituko ditu. Asaldatuko da, eta 
uzkurtu. Eskuak aldentzeko bultzada izango du, baina une horretan ahurren azpian igurtzi leuna 
sentituko du, fereka ia. Fromista jaio gabea etorriko zaio burura, sentsazio baten oihartzuna, 
orduko emozio berak hartua izango da, hunkituta geratuko da. Juliak eskuak jasoko dizkio eta 
ahora eramanez  musu egingo die. Berariaz egin izango al du? Bere emozioak baliatu inplikatuta 
gera dadin? Arrakastaz pozik egongo litzateke. 

Aitzitik haren begietan beste ezeren gain melankolia atzemango du. 
— Zer duzu? — 
— Fromista, haren mira larria daukat. 
Erantzule sentituz, besoen artean hartuko du. Haren gorputzaren ukitze berriaz ohartuko da, 

burua makurtuko du masaila haren kopetarekin elkartzeko. 
— Damu dut Ilusioa galarazi izana, bera etortzea ezinezkoa izan da. 
— Ez kezkatu, Hans, ez duzu damutu beharrik. Ezin dut Fromista burutik kendu. Atzo goiko 

kraterretik ikusi zintudanean, mugitzeko eragatik,  zetorrena bera ez zela jakin nuenean,  neukan 
haren benetako beharraz ohartu nintzen. Gaizki pasa nuen, eta gaur etsipena leundu nahian, 
atzokoa idazten saiatzen ari nintzen zuek iristean. 

“Idazten ari da!” Une batez pultsua galduta eduki ondoren, ia dardarka galdetuko dio. 
— Bertsoak idazten ari zinen? 
— Hasierako ideia batzuk besterik ez. 
“Besterik ez”. Hansentzat  dena izango da. Emozioak bularra puztuko dio eta erritmo 

hanpatuan ibilarazi. 
— Ikus ditzaket? 
— Hastapena besterik ez dira, ez dira ezer. Itxaron bukatuak egon arte. 
— Mesedez, oso garrantzitsua da niretzat! 
Julia begira geratuko zaio ezezkoan gotorturik, baina aurpegian ikusiko dion zerbaitez 

errukitua,  elastikotik plegatutako paper orria atera eta eskuratuko dio. 
Hansek hasperen egingo du. Onak balira! Poliki, urduritasunaz trakets, papera ireki eta trazu 

bizkor txikiz idatzitakoa irakurtzeari ekingo dio. Ezinean arituko da, ez da jartzen duena 
bereganatzeko gai izango, emozioak irakurritakoa galaraziko dio. 

Juliak eskuak helduko dizkio eta papera kenduko dio. 
— Entzun Hans, nik irakurriko dizut. 
 
Etsipen uhinak  miraren marea idoro  zidan, 
ilargi berri maitearen tiraina harbera, 
gerritik hartuta nauen muin-indar gorria, 
zeru uztaitik barrena ene oroz jabe dena. 
 
 Hori da dena, landu gabe dago. — Ez du gehiago esango. Hansek papera hartuko dio eta 

esku artean gordeko du, haren ukitua  sentitzearren soilik. 
— Ederrak dira.— Baieztatuko du konbentzimenduz, bertsoak egia zientifikoa bailiran.   
— Hans, ez zara inoiz nire ezintasunaren erantzule izan, eta dagoeneko ez dago erantzule 

sentitzeko motiborik. Ez dira hemen egiten ditudan lehen  bertsoak. Baina hauek horren frogatzat 
behar badituzu, gogoa arintzeko balio badizute, gorde itzazu, zureak dira, dauden bezala daudela. 

Hansek papera begiratuko du, goiko ezkerreko koadrantean arkatzez idatzitako lau lerro 
zirriborratuak. Tolestatuko du eta Juliari Itzuliko dio.. 

— Ez dut orain, nahita, zure sormena oztopatuko. 
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— Zuk salatu gintuzun! 
— Zer diozu? 
— Zeuk saldu gintuzula! Zeu izan zinen Zaindaritzari Julia eta Ireneren Ihesa salatu ziona. 
— Horrek ez du zentzurik! Gainera salaketa ez zitzaion Zaindaritzari egin, nik dakidanez, 

Psikiatria Departamenduari egin zitzaion. 
— Bost axola nori egin zenion, zeuk jakingo duzu. 
— Jende guztiak daki! Nik ez nuen egin! Nondik atera duzu ideia hori? 
— Ez da ideia, egia baizik! 
— Zaindaritzak lortu ez duena zuk lortu duzula uste al duzu? Badakit honek denak min 

egiten dizula, erantzulea aurkitzeak zama arinduko zizula, baina ezin duzu itsu-itsuan horrelako 
akusazioak egin. Zure aldartea ulertu dezaket, eta ez dizut kontutan izango, baina oker zaude. 

— Ez. Ziurtasun osoa daukat! 
—  Zergatik? 
— Salaketan kanpamenduko bilerei “Larrialdi-kabineteak” deitu zenielako; deitura bitxia, 

antigoaleko esamolde ia ahantzia, baina kasualitatez,   kanpamenduan gertatutakoa kontatzen ari 
nintzaizula erabili nuena. 

— Eta zer? Kanpamenduko beste askok ezagutuko zuten bileren izena. 
— Ez da bileren izena! Kanpamenduan ez zuen inork inoiz esamoldea erabili. Behin bakarrik 

erabili zen, nik zuri esan nizunean. Antolaketa azaltzen ari nintzaizula, burura etorri zitzaidan, eta 
aproposa iruditu zitzaidanez, hala deitu nien. 

— Zer nahi duzu? Zertara etorri zara? 
— Aurpegira bota nahi nizun, traizioa aurrez-aurre leporatu, eta zure aurpegia ikusi. Lotsa 

ñimiñoena ote zenuen jakin nahi nuen. Baina ez duzu, ez duzu egindakoa onartzeko ausardiarik! 
Gustatuko litzaidake nire amorrua zure gain  ez askatzeko arrazoiren bat badagoen jakitea. Ulertu 
nahiko nuke, zer dela eta egin zenion Juliari horrelako gauza bat. 

— Ez zen nire asmoa Julia kaltetzea. 
— Orduan, zergatik salatu zenuen? 
— Ez nuen uste Zaindaritza hain bizkor erantzungo zuenik. 
— Salaketa egin zenuela, baina ez zenuela eraginkorra izan zedin nahi? Hori esan nahi didazu? 
— Bai. 
— Benetan diozu! Gezur horrekin sinetsita zaude! 
— Egia delako. 
— Julia, Irene eta gu guztion bizitza pikutara joateko zorian daude, ez badira dagoeneko joan, 

zuri, ustez pertsona adimentsu eta zentzuduna zaren horri, tamainako kirtenkeria egitea otu 
zitzaizulako? Txantxa? Bihurrikeria? Apeta? Zer arraio izan zen? 

— Ez zen  kirtenkeria izan, abaguneak eskatzen zuena baizik. Julia ez zela helburua sinetsi 
behar didazu. Gaizki kalkulatu nuen, besterik ez. 

— Beraz, ez zera gezurtia, ergela baizik? 
— Ergela? Ezer ez dakizu, eta horrelako juzkuak egitera ausartzen zara? Salaketa egin nuela 

dakizu soilik. Zer dakizu horren testuinguruaz, arrazoiez, helburuez? Zu eta zure Julia munduko 
gunea zaretela uste al duzu? Partida askoz garrantzitsuagoa da jokatzen ari dena,   eta zuk ez duzu 
zure zeruko gortea baino ikusten. Ez zara ezertaz ohartzen. Zein da ergela? 

— Ze partida? Ze jokoa? Zertaz ari zara? Asmakerietan ari zara, zure erantzukizuna saihesteko. 
Bere arrazoiak azaltzera ausartzen ez den miserablea besterik ez dut ikusten. 
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— Nire arrazoiak zuk uste duzunarekin zerikusirik ez dute, eta ez da koldarkeriagatik azaltzen 
ez dizkizudala, interes baliotsuagoak babestearren baizik. 

— Miserablea, filmetako erdipurdiko eldarnioez desenkusatu nahian. 
— Baina, zuk  umiliatu ahal nauzula uste al duzu? Zure ezjakintasuna agerian uztea besterik 

ez zara egiten ari. Ez dut zure aurrean makurtu beharrik, nire betebeharra ez da  pertsona 
batenganakoa,  bizitza eredu oso batenganakoa baizik. Bere babeserako egin beharreko guztia 
egingo dut. 
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49 KAPITULUA 
 
 
Eserita egongo dira hiruak, bazkariko azken baiak aletzen, palma eta iratzez estalitako 

estalpean. Kraterraren zati lehorraren ertzeko hainbat harri irtenetan oinarrituta egongo da, 
kraterra eta sumendi nagusiko hegalaren ikuspegi zabala izango duela. Sabaia ez da oso sarria 
izango, ez du euririk egingo, askotan ura  lanbro eran iritsiko bazaie ere. Hartaraino, goiko 
kraterreko irekidurak jaurtiriko tanta txikienak soilik iris litezke Ura ez da faltako hala ere, erdiko 
urmaelaren gain hainbat istil egongo dira kraterreko sakonunetan. 

Hansek ezin izango du gehiago atzeratu eramango dizkien berrien azalpena. Julia eta Irene 
horren zain egongo dira. Elkartzearen poztasuna luzatu nahi izango du, baina ben jartzeko garaia 
izango da. 

Azken asteko gertakizunez hasiko da, haien egonlekuaren aurkikuntza eta kazetarien bilatze 
antzua. 

— Zaindaritza bilatzea hasteko zain dago, Foroan Psikiatria departamenduak aurkeztu duen 
eskaerari emango zaion erantzunaren zain hain zuzen. Zaindaritzaren betekizuna Zabalkuntzako 
biztanleen babesa da.  Ezin du zabalkuntzatik kanpo aritu, ez du horretarako ahalmenik.  
Baliabideak ere betekizun horretarako doituak ditu. Zabalkuntzatik kanpo araketa hasteak baliabide 
horien zati bat haien funtzioetatik bereiztea ekarriko luke, hein batean Zabalkuntza babes gabe 
uztea, Zaindaritzaren funtzio sortzailea ez betetzea, azken finean. Zaindaritzak ezin du ezta 
planteatu ere egin, baina Psikiatria departamenduak bai, eta egin du. Gizarteak onartu ezkero 
Zaindaritzak men egingo du. 

— Baiezkoa ziurtzat ematen duzula dirudi. 
— Zabalkuntzako babes galera onartzera iritsiko den ez dakit, baina hori ez bada, 

departamenduak planteatu duen bigarren aukera onartuko dela ziur naiz. 
— Zein da aukera hori? 
— Planetarako eraiki behar diren robot zaindarien produkzio planak aldatzea, eta zuen 

bilatzeaz ardura dadin, ale baten eraikuntza aurreratzea. Onartzeko errazagoa dirudi, baina 
departamendua ez bide dago eraikuntzak beharko lukeen denbora itxoiteko prest. Non zineten 
asmatzea hain luze joateak, ez die zuen bilatzearen iraupenaren gaineko baikortasunik ematen, 
antza. 

Deblauki aditzen hasiko den txistu ozenak solasa etengo die. Txistuak kraterraren hormetan 
eragingo dituen oihartzunei, sumendiko hegaletik sortuko den orroa gailenduko zaie. Mendi 
barnetik aterako den orroaren modulazioa aldatzen joango da. Hansek ahizpei begiratuko die, zain 
egongo dira, ez dute kezkarik adieraziko. Oihartzunen nahasmenduan, soinuaren jatorria kokatzea 
ezinezkoa izango da, emakumeek begiratuko duten norabidean begiratuko du berak ere. Soinua 
aldatuko da, arinduko da, bibrazio soila izateari utziko dio, eta orduan ezaguna egingo zaio, baina 
izan litekeena asmatu aurretik, ikusi ahal izango du. 

Hegaleko zuloetako batetik ura ateratzen hasiko da, eta mendiz bera erortzen, haren azpiko 
pendizeko arraildurak eskainiko dion uharkatik. Hainbat segundotara  isuria etengo da, eta ura 
kraterrera iristeko behar izango duen denbora tartean, uharka hutsean behera jaitsiko den  
korronte zati diskretua miretsi ahal izango du. Ura kraterreko landarediaren artean ostenduko da, 
eta soinua besterik aditu ez den liparraren ondoren, erdiko urmaelaren ertzean agertuko da, 
gardena dena uhertzeko eta lasai datzana eragiteko. Murruetako oihartzunak leundu eta 
desagertuko dira, ur azaleko uhindurak koloretsu jarraituko du. 

— Ohikoa da? 
— Bai, eta ez da hustubide bakarra. — Erantzungo du Irenek. 
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— Ez du euririk egin azken egunetan.— Esango du Hansek, sifoi efektuak eragindako 
fenomenoa izan zitekeela pentsatuta. 

— Urak ibilbide  apetatsuak egiten ditu bere amiltze etengabean.—Juliak— Ibilbide 
bihurriagoak ala zuzenagoak jarraitzen ditu barrunbe, zulo, leize eta artaziek josten dituzten sare 
kapilarretatik. Abiadura ezberdinetan higitzen da, hartzen duen bidearen arabera, edozein une ala 
gunean batu ala bereizi daiteke, tantaka ala tonaka, norabide guztietatik norabide guztietara, huts-
tarte kontaezinek ematen dituzten aukeren artekoetatik harrigarrienak hartuz. Euriak elikatzen du 
baina ez du akuiferoaren portaera finkatzen. 

 — Zuen lurrazpiko ibilaldiak, bilbe erraldoi horren ustekabeko elkarrekintza baten menpe 
egon daitezkeela pentsatzeak, ez al dizue  beldurrik ematen? 

— Ez da gertatuko.— Erantzungo dio Irenek.— Oso ondo ezagutzen dut hegal barnea. 
Erabiltzen ditugun pasabideak ziurrak dira. 

— Barrunbeak esploratzen jarraitu duzu?— Galdetuko dio Hansek kezkatuta. 
— Ez dago hemen entretenitzeko aukera handirik. 
— Zaindaritzaren bilatzeari itzuliz, dagoeneko ezin didate Itsaso sabeletik atera, zertarako 

hainbesteko presa? 
— Oker geunden enbrioia transplantatzeko hiru hilabeteko epea ezin dela gainditu 

pentsatzean. Epe hori kirurgiarik  gabe egin ahal izateko dagoen epea da. Kirurgia erabiliz 
haurdunaldiko edozein momentuan egin daiteke. Fetuak ez du arazorik umetoki berrira egokitzeko. 
Dirudienez  sistemaren hastapenetan ez zen arraroa transplantea beranduago egin behar izatea. 

— Ez dut inoiz horrelakorik aditu!— Irene sinesgaitz, Juliaren aurpegia ilundu bitartean.— 
Transplantea hiru hilabete horietan egin  behar zela entzun dugu beti. 

— Inorentzako eragozpenik gabe eta bitarteko tekniko sinpleekin egin daitekeen aldia delako. 
Aldi horretan ez egitea, prozesua beharrik gabe askoz zailagoa bilakatzea eragingo luke. Ez du 
zentzurik.  Horregatik esaten da epe horretan egin behar dela, ez ondoren egiterik ez dagoelako. 

Juliak sabela laztanduko du. Kopetilun begiratuko du, bere baitan bildua. 
— Hasi naiz bilatzen nuena sentitzen. Itsasok bere lekua egiten ari da, hor dagoela adierazten 

dit. Senti dezaket, eta ez soilik mugimenduetan. Badago zerbait, sentsazio fisikoen oihartzun 
moduko zerbait, sentimenaren aierua dakarrena. Hau da bizi nahi nuena. Aieru horren traza 
jarraitzeko gai banintz! Nola mamitzen den sentitzeko gai banintz! Ez dut besterik nahi, denbora 
gehiago harkor izateko, nire alabaren izatea hazten sentitzeko.  Erditzea? Erditzeari uko egin 
niezaioke, baliteke, beste honetarako aukera osoa banu,  denbora gehiago konpartitzeko, bi edo 
hiru hilabete. 

Julia lehentasunak haztatzen ariko da, erditzea arazoa balitz, une horri uko egin liezaiokeen. 
Konpromisoko irteera bat, bitarteko bizipenak gozatzearren, azken uneko men egitea Osasun 
Batzordeak irabaz lezan, adimena  arriskugarri izateari utz liezaion. 

Irene negarrez ariko da, Juliari begira. Honek burua jaso eta itzulia izango den ahizpa  
txikiaren begietan iltzatuta geratuko da. Eskua masailean pausatuko dio eta erpuruaz  malko irten 
berriak garbituko dizkio. 

— Ez dugu galdu. Ezin badut erditu, une bat galduko dut, baina bizitzen ari naizena, nire 
ahalmen osoez bizi ahal ditudan hilabete hauek  ez dute ordainik. 

— Benetan onartuko zenuke hori? Ez erditzea? 
— Ez dakit Hans. Onartu behar al dut? Zuk nahiago zenuke, ez da?— Begikotasunez 

begiratuko dio, malezia  puntu batekin.— Nik aldiz, ahal banu erdituko nuke. Baina horretarako 
azken uneraino ezkutuan mantendu beharko nintzateke. Behar izan ezkero, ezin izango nuen 
sorospen medikorik izan. Nik neure burua arriska nezakeen,  baina ez dut Itsaso arriskuan jarri nahi. 
Laguntza hori nolabait lortzeko aukera balego ez nuke erditzeko dudarik izango. 
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— Lehen ez zinen erditzearen beldur.— Irenek xuxurla batean hitz-egingo du, azalpenaren 
uzkur bailitzan, mamu zahar bat esnatzeko beldurra bailuen. 

— Ez diot beldurrik. Erditzea normal joanda ez da sorospenik behar. Baina okertuko balitz,  
egoera  benetan gaiztotuko balitz, laguntza medikoa ezinbestekoa litzateke. Gutxitan behar da, 
baina behar izatekotan,  eskura edukitzea hil ala bizikoa izan daiteke. Ez dut inoiz sorospenik gabe 
erditzea pentsatu, hala izan balitz agian ez ginateke ataka honetan aurkituko. 

— Egoera larrian beharko litzatekeen ekipoa lortzea eta hona ekartzea ezinezkoa da.— 
Adieraziko du Hansek. 

— Gu hurbildu gaitezke!— Irenek zertxobait suspertuta.— Gure bila hasiko dira hemen 
gaudelakoan. Zabalkuntzara itzultzeko egokiera izan daiteke. Ez du inork horrelakorik sumatuko. 

— Ez!— Burua astinduz  indartuko du ukoa Juliak.—  Ez oraingoz. Itsasorekin bizitzen hasi 
naizena mamitu dadin denbora behar dut. Bizipen hau jarraitzea nahi dut.  Ez dut Zabalkuntzara 
joanda daukadan hau arriskuan jarri nahi. Ez orain. Utzidazue hau osatzeko denbora eta ondoren 
nahi duzuena egingo dut.— Juliak Ireneri begiratuko dio. Hau serio egongo da, pentsakor, ez du 
gehiago negar egiten, ez zaio sentitzen ari dena antzemango.— Irene, nitaz arduratu zara hilabete 
guzti hauetan. Ez dizut zenbaitetan erraza jarri. Nekatuta bazaude, atseden hartu nahi baduzu, ni ez 
naizen jendearekin arnasa hartu nahi baduzu, egizu. Zabalkuntzara itzul zaitez. Bakarrik gera 
naiteke, ez da lan handirik egin behar hemen bizitzeko, Hansek ekarri dizkigun lanabesekin askoz 
errazagoa izango zait. 

— Ez erantzun, Irene. Ez ezazu haztatu, alferrik da.— Hansek badaezpada, sentimenen 
araketa eten nahi izango dio, gura eta  leialtasunen  ezbaian atsekabetzeko aukera izan ez dezan. 
Azaldu beharko diona, mingarriagoa izango zaiola ohartuko da.— Ezin duzu. Nahi izanda ere, 
oraingoz ezin duzu Zabalkuntzara itzuli. 

Ireneren begirada gotortu egingo da, berri txarren hurrengo andanari aurre egiteko 
atonduko da. Negar egiten jakingo du, lagunengatik, Juliagatik... Ez luke bere buruarengatik 
negarrik egingo. 

Ez daki etsai publiko bilatuena bilakatu izango denik. Ez daki Juliak arriskatzen duen terapia 
baino gogorragoa arriskatzen duenik. Ez daki terapiatik libratzeko izango duen aukera bakarra, izua 
dioten herritarrek, aurrekaririk izango ez duen prozedura bermerik gabea onar dezaten izango 
denik. Atzean utzitakoari buruz ez daki ezer, ez dakite ezer. 

Egoera zertan den azalduko die: Zaindaritzaren ikerketaren presioa, ihes planaren egituran, 
parte hartzaile guztien  gogoz bestera, pixkanaka pixkanaka iragaztea lortuko duena; Irenek 
geltokian egindakoak sortutako arbuioa, gertaerari buruzko edozein juzkua aurreiritziz 
baldintzatuko duena; Alba inplikatzeko ahalegina, absurdoa bezain eragingarria nahasmena 
areagotzen; Alba, Ama Laia eta Fromistaren jende-aurreko agerraldia, egia mahai gainean jarrita, 
gertatutakoaren zioak jakinaraziz eta iheslariek izango duten etorkizun iluna azalduz; agerraldiak 
eragindako eztabaida soziala, oraindik iraungo duena; Osasun Batzordeko eta Psikiatria 
departamentuko erreakzioa, agerraldiko adierazpenen funts-gabetasuna eta azterketa 
terapeutikoaren kontrako iritzien zientifikotasun eza salatuko duena; adierazpen honi aurre egingo 
dion  txostenaren argitaratzea, ikerketa hasi berri baten behin-behineko hainbat datuk, azterketa 
terapeutikoaren kaltegarritasun eza, ezbaian jartzea ahalbideratzen dutela esango duena, psikiatra 
independentek sinatuta egon arren, Gomezen eragina sumaraziko duena; ondorioz, berak Foroan 
aurkeztutako proposamena, azterketa terapeutikoaren gaineko zalantzak argitu bitartean haren 
aplikazioa etetea eskatuko duena; eta finean, azken asteko jazarpenaren oinarrian egongo den 
Zaindaritzaren ikerketaren behin-behineko itxiera, guztiz osatzeko bien atzematea eta salatariaren 
nortasuna argitzea faltako duena soilik, argitaratu berria izanda irakurtzeko astirik eduki izango ez 
duena. 
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Geltokian egindakoak izandako oihartzuna azaltzean, Irenek bizkarra zoruaren gain erortzen 
utziko du, eta palmen artean agertuko diren zeru zati argitsuei begira geratuko da. Ez da gehiago 
mugituko ezta hitzik esango. Lasaitasuna erakutsiko du haren aurpegiak, baina bularreko arnaste 
erritmo sakonak  bihotz hustuaren beharra salatuko du. 

Julia haren aurpegia ikusteko makurtuko da, eta begira geratuko zaio aurrez aurre tarte batez. 
Ez dute ezer esango, azkenean Juliak begietan musu bana emango dizkio, gorputza jaso eta  
jarraitzeko keinua egingo dio Hansi. 

— Zaindaritzak esan zidan: umeak kaltetuak suertatzeko probabilitatea laurogeita hamabost 
mila artean batekoa baino txikiagoa izan zen. Haien etxeak arriskutsuagoak dira. 

Irenek ez du erantzungo, Juliak mila esker mutua helaraziko dio. 
Kontakizuna bukatzean hodeiertz iluna marraztu diela ohartuko da.  Itxaropenerako tarte 

gutxi. 
— Zuk lehen esan duzu arrazoiagatik, erditzearen asmoa utziko bazenu, zure burua Osasun 

Batzordeari errendituko bazenio, terapia jaso behar ez izateko aukera eduki zenezakeen. Onartuko 
ote luketen haiekin tanteatu nezakeen, arrazoian sartu izan bazina bezala jantzi genezakeen. 

— Eta Irene? Biontzat baliagarri ez den irtenbiderik ez dut nahi!. 
Irenek agondu gabe, zeru txatalei begira hitz-egingo du. 
— Ez, Julia! Zuretzat irtenbidea badago erabil ezazu. Ez dut zentzurik biak batera erortzea. Zu 

terapiatik libratzeko sartu ginen guzti honetan, helburua lortuko genuke, egindako guztiak zentzua 
izango luke. 

— Ez. Ez luke zentzurik izango. Sakrifizioa eta helburua moneta bereko aurkia eta ifrentzua 
ziren, moneta existitu zen artean. Gezurra zen. Sakrifizioa istripua da, ezbeharra, ez da ekimenaren 
balio neurria. Nire adimena salbatzea helburua ez den bezala. Helbururik ez da. Bizitzak ez du 
helmugarik ez etenik, jarraitzea du. Une guztiek daukate garrantzia bera, une oro dago ekin 
beharra, Bizitzaren potentzia gure ahalaz hazten saiatzea, bizidunon eguneroko jardunean 
positiboa izan dadin potentziaren balantzea. Ahalmen guztiak dira beharrezkoak, ahalmen guztiak 
dira babesgarriak, inor ezin da bazterrean  laga. 

— Balantze positiborako jardunbide egokia zein den da galdera. Askotan indartsua ahularen 
bizkar irautean lortzen da. Bizitza da hori ere. 

— Zein da ahula gure artean, Irene? Zuk zainetan daramazun bizitzak gainezka egiten dizu 
poro guztietatik, ez duzu bilatu behar, ez zure baitan eta ez kanpoan, berez doakizu zeurea 
bailitzan. Nahi nuke nik emari hori inoiz eduki izana. 

— Ba horren berezia banaiz jaramon egidazu! Zuretzat bidezidor bat balego, dena errazago 
litzaiguke. Zu salbu zinateke eta soilik nitaz arduratu beharko ginateke. 

— Nola, da oraindik arazoa. 
— Foroan aurkeztu nuen proposamena aurrera aterako balitz, eta azterketa terapeutikoaren 

aplikazioa etenda geratuko balitz ere, zuri, Irene, diagnostikoa egiteko beste sistemaren bat 
erabiliko lukete. Ez dut uste diagnostiko samurra izango zenik. Terapia intentsiboa ezarriko zizutela 
ia ziurra da, eta ez daukagu arrazoirik ez kaltegarria izango zenik pentsatzeko. Dagoeneko  
Psikiatria Departamenduko praxian konfiantzarik ez daukat, ez da fidagarria, aurreiritzi eta 
dogmatismoz lepo dago. Fromistak, Ama Laiak eta Albak jende-aurreko agerpena egin zutenean, 
azterketa terapeutikoaren eraginei buruz han azaldutakoa ezagutzean prozedura berrikusiko zuten 
itxaropena izan nuen, baina ez zuten autokritika txikiena ere egin. Adituak ez zirelako gutxietsi 
zituzten, baina ondoren, adituak zentzu berean mintzatu zirenean, ez zuten batere jaramonik egin. 

— Geure buruak  Psikiatria Departamenduaren eskuetan geratu ezkero jai daukagu. 
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— Gomezen taldeak abiatu duen ikerketa azterketa terapeutikora muga ez dadin da une 
honetan izan dezakegun itxaropen bakarra, edo bermea, ikerketa orokor batean beste 
tratamenduak kaltegarriak ez direla frogatuko balitz. Baina horretan ari den ez dakigu. 

—  Gomezekin kontaktatzerik bagenu azterketa zabaltzeko beharraz ohartarazi genezake. 
Horren gain, berak jakin dezake Ireneri ze terapia mota ezar dakiokeen. Departamenduan dago, 
gaiari buruz hitz-egin dena badaki, berak jakingo luke ze terapiak aztertu beharko lituzkete. 

— Denbora da arazoa beste behin. Gomez azkarra da, ziur aski pentsatzen ari garen hau 
pentsatu du berak ere. Juliarekin duzun loturagatik zu ere laguntzea nahi izango duela pentsa 
dezakegu. 

— Ala ez! —  Moztuko dio Irenek.— Ba al zenekien Gomezek ezagutzen nauela?—  Hansek 
ezetz adieraziko dio buruaz.—  Berarekin egin nuen lehenengo gauza airean erabili eta lurrera 
botatzea izan zen.—  Gertatutakoa kontatuko dio.—  Basati hutsa naizela pentsatuko du, arrazoiak 
baditu. 

—  Mina egin zenion? 
— Ez, ez nuen kolpatu, belarrean leunki utzi nuen. 
— Beraz, mina egiteko aukera izan zenuen eta ez zenion egin. Kaltetu gabe geldiaraztera 

mugatu zinen, zenuen abantaila  ankerki erabili gabe. Hori ez da basa izatea. Ez dut uste 
pentsatuko zuenik, aldiz, geltokian gertatutakoa ulertzeko aurrekari baliagarria izango zitzaiola 
pentsatzen dut. Dena dela, denbora da arazoa. Departamendua ez da susmo edo zantzuen 
eraginez mugituko. Froga zehatz eta eztabaidaezinak eskatuko ditu jarreraz aldatu aurretik, eta 
hauek lortzeko denbora behar da. Kasu asko, banan-banan aztertu behar dira,  datuak 
berrinterpretatu eta soilik ondorio argiak dituztenak aukeratu behar dira. Horren aurretik 
Departamenduaren ardurapean egongo zinateke. 

— Ezkutatuta jarraitu beharko nuke. 
— Beste aukera bat aztertzen ari gara, zuzenean Psikiatria Departamenduaren ardurapean 

gera ez zaitezten, justizia kausa berreskuratzea Foroan proposatzea.— Bi ahizpen ezjakite 
aurpegiak ikusirik azalpenekin jarraituko du.— Justizia kausa, auzia, ekintza kriminalaren egiletza 
argitzeko edo aurrez-aurre jarritako bi aldeen arteko liskarrak ebazteko erabiltzen zen prozedura  
legala, filma zahar eta historikoetan ikusi daitezken horietakoak. 

— Hori egiterik badago?— Irene harriturik— Zer irabaziko genuke? Geltokiarena zeinek egin 
zuen argi dago, ze eztabaidatu daiteke? 

— Kausetan ez ziren soilik erantzukizunak esleitzen, gertaeren izaera bera aztertzen zen, 
gertatutakoaren larritasuna, min egiteko borondatea, ekintza egitera bultzatzen zuten baldintzak. 
Dena jartzen zen ezbaian, eta dena baloratzen zen erabakia hartu aurretik. 

— Gutxi gorabehera  hori da Psikiatria Departamenduak egiten duena. 
— Ez guztiz, inplikatuak gertaerekin duen lotura  kognitiboa aztertzera mugatzen da. 

Gertaerak pertsonaren adimen arazoak azalarazteko balio izan duten heinean hartzen ditu kontuan, 
inplikatuaren buruan gertatzen dena da interesatzen zaiona. Departamenduak gertaeretatik bere 
profesioari dagokiona soilik aztertzen du. Gertaera sintoma besterik ez da. 

Baina gertaera bere horretan egindakoaren azalpena  izatera hel daiteke, ez du zertan beti 
adimen disfuntzioa izan behar.  Hau zen justizia kausatan aztertzen zena, kasu askotan, gertaeren 
baldintzak zirela medio, egiletza argi batek ez zuen legezko erantzukizunik eragiten edo hauek oso 
mugatuta geratzen ziren. Egilea baldintzak behartuta aritua zela ulertzen zen. 

— Ireneren kasua. 
— Bai. 
— Berreskuratzea onargarria izan daitekeela uste al duzu? 
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— Justizia kausa ez da legeak abolitu zenetik erabili, ahantzita dago. Baina gure 
printzipioetako batek esaten duena, elkarbizitza arazoak, legearen zurruntasuna eta inposizioa 
bazter utzita, kasu bakoitzak dituen berezitasunen arabera, adostutako  irtenbide 
integratzaileenaren bidez konpondu behar direla bada, kausa gure jardute ohiturekin bateragarria 
dela argi dago. 

— Onartuko litzateke? 
— Baietz pentsatu nahi dut. Azken finean justizia kausa erabiltzea onartuko balitz, ez luke 

gaur egungo prozedura baztertuko. Adimen gaixotasuna dagoela ebatziko balitz terapia aplikatuko 
litzateke. Askorentzat berme hori ezinbestekoa litzaiokeela uste dut, ziur sentitzeko egonkortasun 
tartea. Geltokiko gertaera traumatiko izan da, esan dizuet. Jende andana duela  gizaldi  asko 
lurperatutako krimenaren bizikide izatea ezin du bereganatu. Krudelkeria, bortxa oro har, hain 
arrotz zaie izu-ikaratuak bizi direla. Saiatu gara gertaera bere neurrira ekartzen, arriskua hutsaren 
hurrengoa izan zela azaltzen, eta badirudi hasierako erabateko arbuioa, hein batean indargabetzea 
lortu dugula. Unibertsitatetik, Juliaren zaleen artetik, sortutako iritzi korronte indartsuak gure 
tesiekin bat egiten du, eta hainbat kreatzaile inplikatzea lortu du, gertaeraren azterketa lasaiago eta 
arrazionalagoa bultzatzeko ahaleginean. Horren gain, erantzun emozionalen artean, mesede egiten 
digun sentiera  atzeman dugu ere. Gertaera azaltzeko krudelkeria ukatzen duen esplikazioa 
edukitzea, izu-ikarari ihes egiteko heldulekutzat hartua izan da, konbikzioz baino, beldurraren 
antidoto gisa. Justizia prozedura berreskuratzeak guzti honi buruz era ordenatuan aritzea 
ahalbideratuko liguke, lasaitasuna ekarriko luke, beraz, aukerak badaude, baina ez dago ezer garbi. 
Hor daukagu lana. 

— Onartuko balitz, kausa nola antolatuko litzateke? Zeinek emango luke epaia? 
— Honetan askatasuna daukagu. Ez dago aurrekaririk, ez dago prozedurarik. Foroan 

aurkeztutako mozioak antolaketa proposamena aurkeztu beharko luke ere. Mesedegarrien  izan 
dakigun egituratu behar dugu. —Irenek irribarre ironikoz begiratuko dio, Juliak ulertu izanaren 
sinesgaitz.— Ez dut iruzur egitea planteatzen. Auzi zaharren printzipioekin bat egitea litzateke. 
Ustezko gaizkilearen eskubideak lehentasuna zuten, auziaren iraupen osoan errugabea zen,  bere 
erruduntasuna era ukaezinean egiaztatzen ez zen bitartean. Edozein zalantza bere alde zen. 

Eskubidearen bilakaera beti joan da akusatuarentzako bermeak areagotzeko zentzuan.  
Eskubideak zanpatuak izan ez zitezen, akusaziora iristeko prozedurak oso zedarrituta zeuden.  
Eskubideak zabaltzen ziren heinean, prozedurak berme berriak integratzen zituen, gainditu ezineko 
hesi berrien eran.   

Legeak atzean dira, ez dira eskubideen muga, hauek giza arteko errespetu sarean bilbatuak 
irauten dute zabalik. Hala izanik, ze prozedura dagokio garai honetara? Eskubideak zabaldu ahala 
akusatze prozedura estuagoa izan bada, gaur egun zaila oso beharko luke inor errudun egitea. 

— Ez da egiten. Ez da inor errudun, gaixoa besterik ez. 
— Baina gaixotzat izendatua izateak, pertsonari bere buruaren jabetza galarazten dio, 

libertatea murrizten dio. Ez da errudun, baina eskubide murrizketa pairatzen du. Kontraesankorra 
da. 

— Ulertu dut. — Juliak Ireneri begiratuko dio, honek buruaz baietz adieraziko dio, berak ere 
ulertzen duela.— Gertaera eta inoren libertatearen murrizketaren artean hausnarketarako denbora 
egon beharko luke, zeinean  gertaeren, erantzukizunen eta ondorioen azterketa sakona egingo 
litzateke eta, libertatearen murrizketa, giza izaeraren kontrakoa denez gero, azken muturreko 
baliabidea izan behar duela oinarri hartuta, mota bereko egintzak errepika ez zitezen, beharrezko 
neurriak hartuko lirateke. 

— Hain zuzen! Hori litzateke parada hauetan erabili beharreko printzipioa, gure 
gizartearentzat Psikiatria Departamenduren esku hartze zuzena baino egokiagoa dena. 
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— Orduan, zergatik ez da erabiltzen? 
— Orain arte inork eskatu ez duelako, horren sinplea. Badirudi inork ez duela oraino Psikiatria 

Departamenduaren berehalako parte hartzea zalantzan jarri. Ez dela inoiz horrelako kasurik gertatu 
argi dago. Unean-uneko ekintza larria baino, normaltasun baten barruan, baldintza ez behartuetan   
garatutako jarrera makurrak izan dira psikiatriaren parte hartzea eragin dutenak. Terapia 
eraginkorra izan da, jarrerak zuzendu dira, itxuraz ez da inorentzako kalterik izan, sistema 
akatsgabea agertu da gizaldi guzti hauetan. 

— Zuzentzeko garaia heldu da. 
— Prozedurari buruz ideiaren bat jorratu al duzue? 
— Kausetan bi parte zeuden. Bat defentsa zen, akusatuaren aldekoa, bestea akusatzailea, 

susmagarriaren erantzukizuna frogatzen saiatzen zena. Planteatzen ari garena defentsa soilik 
egotea da. Erruduntasuna froga eztabaidaezinetan oinarritu behar dela kontutan edukita, 
akusatzailea ez da beharrezkoa. Zaindaritzak osatutako gertaeren deskripzioak nahikoa izan 
beharko luke. Erruduntasuna egiaztatzeko frogak ikerketaren ondorioetan agertu beharko lirateke. 
Defentsak, aldiz, libreago aritu ahal izango luke. Gertatuaren gain,  pertsonaren uneko egoera, 
gertatzen ari zenaren pertzepzioa, ekiteko borondatea, eta momentuko beste sentimenak erabili 
ahal izango lituzke, eta baita ere, orokorrean, bere normaltasunean, ezagutzen zitzaizkion baloreak, 
erakutsi duen nortasuna, eta komunitateari eman diona azaldu ahal izango lituzke, pertsonaren 
berezko balioak azpimarratzeko, eta kontrastean libertatearen galeraren kaltea nabarmentzeko. 

— Planteamendua ez al zaio gure kasuari gehiegi egokitzen? 
— Zergatik ez? Zuen kasua epaitzeko litzateke. Dena dela, parteen  eskema orokorra da 

garrantzia duena, hortik aurrera, kasu bakoitzean defentsak argudiatu edo azpimarratu beharko 
lukeena, defentsak berak aztertu beharko luke. 

Baina hari horretatik tiraka, prozedurak ez duela zertan beti bera izan aztertzekoa litzateke 
ere. Foroan debateen antolaketa gaien arabera moldatzen den era berean, kausetarako ere 
prozedura kasu bakoitzerako egokitu liteke. Moldearen proposamena egin ahal izatea defentsaren 
beste baliabide bat izan zitekeen. 

— Nork onartuko luke? 
— Foroan aurkeztuta, Herriak. Aukeratutako epaimahaia izatea beste aukera bat da. 

Horretarako epaimahaiaren aukeraketa beti era berean egin beharko litzateke. 
— Epaimahaiaren aukeratzeko prozedura ere aldakorra izan daitekeela uste al duzu? 
— Epaimahaiaren osaera da kausen antolaketarako hartu beharreko erabaki zailena. Historian 

zehar era askotan antolatu dira. Profesionalek osatua izatetik, bat edo gehiago, komunitate txiki 
batzuetan heldu guztiek osatua izateraino. Zer da akusatuarentzat onuragarriena? Ez dago garbi. 
Hor ari dira Fromista eta Andrea ahal duten kasuistika zabalena biltzen eta bilakaera historikoa 
aztertzen ea ondorio egoki batera iristen garen. 

— Niri gustatu zait heldu guztiek erabakitzearena.— Esan zion Irenek.— Eta erruduntasun 
erabakia aho-batez hartzekoa izan dadila , mesedez. 

Ateraldiak Juliaren algara eragingo du. 
— Horrek ziur salbatuko gintuzkeela. Gehiegizko eskatzea izan daiteke, baina 

proposamenean sartu dezakegu ea oharkabean pasatzen den. 
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50 KAPITULUA 
 
 
 
Gravbakoek ezin izango dute etxeen lorategietan lurra hartu, bestela ate aurrean bertan 

geldiaraziko luke. Sarbidearen zutoinen aurrean jaistearekin etsi behar izango du. Ze altuerara 
dagoen oso ongi jakin gabe kanpora jauzi egingo du. Egun berean bigarren aldia izango da etxe 
batera presaka eta artega iristen dena, beste bi aldiz, beste bi etxe sututa utzi ondoren. Korrika   
egingo du bidea, korrika atarian sartu eta urduri txirrina sakatu. 

Denbora geratu egingo da, eternitatea igaroko da atea zabaldu aurretik. 
— Arratsaldeon Fromista sartu. Kezkatuta gaituzu. 
— Arratsaldeon Brian, jakin dudana ezin dut gehiago nik bakarrik eraman. Kontatu behar 

dizut. 
— Zer da? Zer da hain larria? 
Fromista etxean barneratuko da espazioaren bila, lasaitasun espazioaren bila. Nora ezean 

hainbat itzulinguru egin arren ez du aurkituko. Brianengana bueltatuko da, eta eztarrian trabeska 
duena botako dio. 

— Ihesa salatu zuena zein den badakit. 
Brian harrituta geratuko da. 
— Zaindaritzak atera berri duen txostenean ageri da? Ez zuela identifikatzea lortu uste nuen. 
— Ez du lortu, baina nik bai. Beregana joan naiz eta aitortu egin dit.— Dakiena kontatuko dio. 
Brianek besotik helduko dio eta gela handi batera eramango du. Ahal izango duen 

lehenengo lekuan eseriko da. Burumakur egongo da, ostera begiak jasoko ditu, haietan nahasmena 
izango da nagusi. 

— Zergatik? 
— Ez dit azaldu. Saiatu naiz. Gutxiesten nuela mingaina askatzen zitzaiola ohartu naiz eta 

bere onetik ateratzen saiatu naiz, baina alferrik izan da. Aitzakia moduan, pertsonen gainetik 
legokeen interes orokorra babestu beharraren istorioa atera dit. 

— Ze istorioa da hori? 
Atzetik etorriko zaio galdera. Burua biratuko du,  Alba beregana etorriko da, haren begiradan 

zorroztasun berezia atzemango du. Ez du adeitasunezko keinurik egingo, Brianen ondoan eseriko 
da eta berak esan zezakeenaren aiduru geratuko da. 

— Juliari gerta ziezaiokeena baino partida garrantzitsuagoa jokatzen ari zela esaten hasi da. 
Ondoren, bizitza eredu oso batenganako erantzukizuna zuela esan du. Surrealista izan da, une 
batez, haren nagusitasuna nabarmentzeko, sekretu transzendente baten errebelazioa egin nahi 
zidala iruditu zait, bere historia sinetsiko bailuen. Ez du egin, ez dit azalpen gehiago eman, interes 
goren horri bere egoari baino garrantzi handiagoa emango balio bezala. Harrituta nauka, Tai 
pertsona zentzuduna eta orekatua iruditu zait beti, baina edo gezurti trebeena da, edo burutik 
erabat jota dago. Ez nuen inoiz kanpalekura gonbidatu egin behar, baina bere ekarpena 
garrantzizkoa izan zitekeela pentsatu nuen. 

— Ez nekien gonbidatu zenuenik.— Esan zuen Brianek. 
— Ez zuen etorri nahi izan eta ez nuen komentatu. Ez zuela bere burua azpilanean ikusten 

esan zidan, baina Juliari gerta zekiona axola zitzaionez, informatuta eduki nezala arren eskatu zidan. 
Horregatik igandean, kanpamendua utzi nuenean bere etxetik  pasa nintzen eta gertatutakoa 
kontatu nion. 

— Eta ez zenion plana azaldu? 
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— Ez, ez nion azaldu, eta horregatik dago Julia oraindik libre, eta ez berak kalte egin nahi ez 
ziolako, esatera ausartu den bezala. — Zalantza sortuko zaio, egun hartan izandako elkarrizketa 
gogoratzean ezda arbuioa hain garbia izango.—  Eta hala ere,  bera izan zen plana ez kontatzeko 
esan zidana. Bitxia bada ere, zu Alba han egoteaz, eta horren inguruko guztiaz, planari buruz baino 
interes handiagoa adierazi zuen. Txutxu-mutxua nahiago izan zuen mamia baino.— Zorura 
begiratuko du.— Honek denak ez du inongo zentzurik. Tairen jarduna alderraia da, ulertezina. 
Berengan konfiantza jartzean hanka sartu nuen. 

 Burua astinduko du, zer pentsatu jakin gabe, Tai burutik gaizki egotea izango da otuko zaion 
azalpen bakarra. Bere lagunei begiratzean, ez dutela bere nahasmendua konpartitzen ohartuko da; 
aldiz, irribarrea ezpainetan, ulermen begirada elkartrukatuko dute.  Alba jaiki egingo da eta 
besarkada ezin estuagoan bilduko du. Brianek gehiago estutzerik badagoela erakutsiko dio. 

— Zentzua dauka, Fromista, zure hanka sartzea, inoiz izan duzun asmatze biribilena izan da. 
Jokoan dagoenaren garrantzia azpimarratzean Taik egia zioen. Baina uler dezazun istorio luzea 
kontatu behar dizugu. 
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51  KAPITULUA 
  
 
 
Hamar metro gehiago eta igoera bukatuko litzateke. Han egongo da Julia zain, geldirik, 

urduritasuna adierazi gabe, beheko angelu hartatik, haurdunaldiaren zortzigarren hilabetean, dena 
sabel eta titi. Bere aurretik balantzaka joango den Fromistak ahizparen ikuspegia estaliko dio. 
Gizonaren arnaste nekezaren txistu ozena, azken zatian erregulartzen eta moteltzen ariko da, 
altuerara egokitzen ariko den seinale. 

Burua makurtuta eramango du, aurreko lurrari begira, urratsez-urrats gora eginez, ezer 
gehiago ohartu ezinik. Burua jasoko balu haren emaztea ikusiko luke, baina hain luze desiratutako 
elkartzearen gertutasunak biziberrituko lukeenik ez da ziurra izango, emozioak erabat hustuta utz 
lezakeen. Hobe erritmoan jarrai dezan. 

Bera aldiz, aurreratu egingo da. Fromistak jada ez du emango konortea galduko duenik, 
igoeraren lehen erdian ez bezala. Oso bizkor igo izango dira, Fromista beti haren ahalbideen 
mugan, pausua motel dezan egindako aholkuei jaramon egin gabe, gorputza herrestan 
eramandako txotxongiloa, gura bortitzaren harien menpe. Finean, nahia, irrika, borondatea edo 
dena delako hura gailendu izango da, ahalegina amaitzear egongo da.  Jada, haren bila mendiz 
behera joan behar izateko arriskurik ez dagoela iritzita, faltako den apurra lehenbailehen bukatzea 
erabakiko du. Nekea sentitzen hasia izango da ere, gerrian batez ere, eta bizkarra arindu nahi 
izango du. Juliaren ondoraino igoko da eta Fromistaren bizkar-zorroa lurrean utziko du. 

Juliak ozta-ozta desbideratuko du begirada eskerrak emateko, harengana etorriko den ile 
izurtuaz koroatutako buruak sor eta lor izango du. 

— Utziozu arnasa hartzen. 
Fromista kraterrera iritsiko da. Juliak atzera eginez lekua utziko dio. Fromista, makurtuta 

oraindik, eskuak gerrian,  oinen mugimendua atzemango du, begirada jaso eta maitearen aurrez-
aurre aurkituko da. Soina tentetu nahi izango du, zerbait esaten hasiko da, baina airea faltatuko 
zaio eta belauniko eroriko da. Julia adia eginez harengana aurreratuko da eta  gorputzaren 
sostengua emango dio. Burua leunki sabelean pausatu eta adats leunean hatzak barneratuz 
maitekiro ferekatuko dio. Negarrez ariko da Julia, begiak itxirik, malkoen distira aurpegi gozoan 
jolas. Fromista ametsean egongo da, aurpegi ederra ezin samurrago, amaren altzoan lokartutako 
umea bailitzan. 

Irenek pausu bat atzera egingo du, errespetuz. Intimitatea utzi nahi izango die, baina 
begirada desbideratzera doala, Juliaren elastikoaren azpitik umekiaren mugimendua ikusiko du eta 
iltzatuta geratuko da. Saihetsetik aurrerantz amaren azala bultzatuko du eta aitaren masaila 
ferekatu ondoren Ireneren begi liluratuen bistatik desagertuko da. 

Fromistak burua jaso eta aho zabalik Juliaren begirada bilatuko du, honek begiak ireki eta 
harena bilatzen duen aldi berean. Fromistari zuzenduko dion maitasun soa, umea eta aitaren arteko 
ustekabeko elkarrekintzak sortutako emozio betegarrien olatua jaso izanak azal lezake soilik. 

Nola izango litzateke hura? Elkarrekiko hiru emozioak kiribiltzen  sentitu ahal izatea?    Bera 
ere hunkituta egongo da, nolabait besteen emozioak sentituko ditu, baina Juliarentzat zerbait 
zuzenagoa izango da, ukitzea bezalakoa.   

Julia Fromistaren aurrean belaunikatuko da. Burua jasoko dio haren ahoa ezpainetara 
ekartzeko.  Musuan batuko dira gozoki, leunki. Musua besterik ez,  musu soila, eta bi esku 
maitekiro aurpegiari eusten. “Larrua jotzen ari dira!” Ezin argiago iritsiko zaio musuan  gordeta 
apartzen ariko den desioa, sexua, maitasunak soilik goratu dezakeen eran. Ireneren  gorputza 
ikaratuko da, inurridurak sabela asaldatuko dio. Bi maitale zoro haiek inguru osoa irradiatzen ariko 
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dira,   eremua perturbazio uhinez saturatzen. Ez du hori sentitu nahi izango, ez aldi horretan, 
asetzerik izango ez duen irrikarik ez du behar. 

Begirada desbideratuko du, bailarako aire freskoari jarriko dio arreta, ikuspeneko 
xehetasunetan asaldatzeari eusteko lasta bilatuko du. Eta aurkitu ere, uste baino eraginkorragoa, 
nahi baino zapuzgarriagoa, Laba koladaren gora norbait etorriko baita. 

Aldakan eramango duen zorrotik Hansek ekarritako largabistak  aterako ditu. Nor den 
jakiteko ez ditu beharko, mugimenduen biribiltasuna, zehaztasuna eta bizkortasuna oso 
bereizgarriak izango dira,  Largabistak susmoa egiaztatzeko balioko diote soilik, beste robot mota 
izan zedin edukitako itxaropen apurra lurrunduko da. 

— Tortolitos! Utz itzazue urrumak gerorako, zaindari bat gure arrastoaren atzetik datorkigu 
eta!— Begiratzeari utzi gabe hitz-egingo die. Robota ibilbide itxuraz alderraia jarraitzen igoko da. 
Zer ote da mugimendu hark gogoratzen diona, lipar batez asmatu ezinik egon ondoren, itxura 
hartuko dio. Zakurrek usain arrastoa bilatzen duten era berean mugitzen ariko da. Usnatzen ariko 
da, baina arrastoa airean bilatzen. Alferrik izango da, haizea bizkarretik etorriko zaio, usaina lurrean 
bilatu beharko luke. Ez da makurtuko hala ere, ez du sudurra lurrera hurbilduko. Zergatik harritzen 
da? Zaindariaren usaintze sentsoreak ez dute zertan sudurrean egon behar. 

— Non dago?— Galdetuko dio bere ondora etorritako Juliak. 
Largabistak pasako dizkio eta igoera tzarraren hasieran seinalatuko dio. 
— Oso bizkor igotzen ari da. Ze denbora kalkulatzen diozu? 
— Hiru ordu laurden baino gutxiago hona iristeko, arrastoa jarraitzen ari da eta horrek 

moteltzen du. Guk bi ordu baino gehiago behar izan dugu. 
— Nola daiteke hemen egotea? 
— Zabalkuntzatik jarraituko zizun. 
— Ez, hilabete eta erdi darama bailaran. Zuen bilatzerako eraikitako robota da. Ni ontzi 

zientifiko batean ezkutaturik etorri naiz, inork ez zekien etorri behar nuenik, ezta zein moduan, 
gurasoek izan ezik.— Fromista ahotsa galtzen joango da, airea faltako zaio, esaerak  hautsita 
aterako zaizkio.—  Hiru egun pasa ditut bere bilatzea aztertzen ziurtasunez etorri ahal izateko. 
Bailarako ekorketa sistematikoa egiten ari da, hemendik hamar kilometrotara dagoen sektorean ari 
zen lanean, gure azpiko sektorea arakatuta zegoen,  beraz ez dago hemen egon dadin inongo 
arrazoirik. 

— Orraztutako eremuak detektagailuez josi izana izan ezik. 
— Ez dut ezer atzeman, baina baliteke. 
— Zabalkuntzara itzultzeko garaia zen...— Juliak ez du esaera bukatuko. 
— Itzultzeko ordua da, horregatik etorri naiz, baina ez era honetan.—  Arnasa hartuko du 

Fromistak.—  Zure burua aurkeztu behar zenuen aitarekin hitz-egin zenuten eran, honek terapiatik 
libratuko zizun. 

— Eta Irene? 
— Auzia. Bozketak aldeko emaitza eman du. Erabakiak astebete ere ez dauka. 
Berri ona izango da, terapiatik libratzeko aukera izango du. Bere burua arinduta sentituko du. 
— Azterketa terapeutikoaren aplikazioa etetea ez dute onartu beraz. 
Juliaren baieztapena buruz berretsiko du Fromistak. 
— Horregatik da funtsezkoa zure borondatez aurkeztea, ezin dugu Zaindariak atzeman 

gaitzan utzi. 
Zaindariak ez luke arrastoa galduko, berri-berria izango du. Ez da hiru ordu laurdenetan 

ezabatuko lukeen ekaitzik sortuko. Aukera bakarra koben labirintoan gal dadin lortzea liteke. 
Horretarako arrastotik aldenduko lukeen jakia eskaini beharko litzaioke, arrastoaren beharrik gabe 
jarraitu ahal izango lukeen harrapakina. 
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— Mugitu behar dugu. Zuek beheko kraterrera joan zaitezte eta ni iritsi arte itxaron bertan. 
Zaindariaz arduratuko naiz. 

— Ezin diozu zuk bakarrik aurre egin.— Esango dio Fromistak aire eskasiak zapuztutako 
suhartasunez. 

— Ahal dut. Egin dut eta garaitu dut.— Erantzungo dio harrotasuna saihestu ezinik.— Ezin 
didazue lagundu. Zaindariari ezin diogu  gorputzez-gorputz aurre egin,  barrunbeetan desager 
dadin saiatu behar dugu, galdua edo amildua, berdin zait, eta horretarako kobak ezagutu behar 
dira. Harrapatua ez izateko bizkor mugitu beharko da, ez da zalantzarako tarterik izango, oina 
behar den lekuan pausatzeko aukera bakarra izango da. Juliak bere bonboa zaindu behar du, eta 
zu honaino etorri bazara berarekin egon gabe minutu bat gehiago pasa ezin zenuelako izan da, 
beraz berarekin egon zaitez eta ertz honetan hasi duzuena beheko paradisuan buka ezazue. 
Ondoren ekipaia bildu eta etxera itzultzeko prestatu, bakarrik edo lagunduta, zuen bila azalduko 
naizela ziurra delako. 

— Zaindaria!— Oihukatuko du Juliak behera seinalatuz. Ikusi duen ingurura begiratuko du 
baina ez du aurkituko. Non da? Gorago, askoz gorago. Usnatzeari utzita, zuzenean gora joango da,  
ikaragarrizko abiaduraz. 

— Ikusi egin gaitu! Mugi zaitezte, zoazte behera. 
Juliak bizkar-zorroa hartu eta Fromista gidatuko du. Bera kraterraren ertzean geratuko da 

zaindariaren abiadura kalkulatu nahian. Bi erreferentzia puntu aukeratu eta kontatzen hasiko da. 
Kalkulua erraza izango da, hogei minututan bertan egongo litzateke. Hori izango da prestatzeko 
edukiko duen tartea, ezer gutxi. 

Korrika hasiko da aukerak hausnartzen. Lurrazpiko esplorazioak egin bitartean,  etor 
litezkeenak galarazteko nola erabil litezkeen asmatzen emandako orduengatik poztuko da. 
Asperralditan gogoa kitzikatzeko asmamen jolasa izandakoa baliagarria izango litzaioke. 

Kraterreko  erdialdera joango da eta barrunbe sare sakon eta korapilatsuenera daraman 
zuloetako batetik sartuko da. Bi tximinia nagusiak trabeska josten dituen malda ez oso pikoko  
zuloa da, tximinia handieneko adar modukoa, bigarren tximiniako hormak lehertuta honekin ere 
komunikatzen dena   Zartadura zonan, leizera amildutako materialak ganbera zabala uzten du, 
zeinean hainbat haustura lerro nabarmentzen diren. Eroritako materialez tximinia erdi butxatuta  
dago. Hainbat mailatan trabatutako harkaitzak, beroak eta labak bat eginda daude. Hondorik 
gabeko zuloen artetik,  beste haustura sestra batera iristea ahalbideratzen dute, eta handik, 
lehertutako harkaitzen arrailetatik, beheragoko mailetara. Pausu arinez ganberarako bidea egiten 
duen bitartean, hainbat ibilbide eta asmatutako amarru ekarriko ditu burura. Sareko puntu bereziak, 
zuloen arteko aukerako loturak, lagungarri suerta lekizkiokeen sareko berezitasunak zerrendatzen 
eta bere buruko ereduan kokatzen saiatuko da. Jazarpena hastean ez luke pentsatzeko denbora 
askorik izango. 

Esku-argia buruan, zuzia eramatearen eragozpenik gabe, bizkorrago mugiuko da, baina ez da 
nahikoa izango, zulo zabaletan zaindariak abantaila guztia edukiko luke, beraz laba-zuloak erabili 
beharrean arrail eta haustura lerro estuagoak erabili beharko lituzke, Zaindariak mugitzeko 
zailtasunak eduko zitzan. 

Ganberara iritsita ez du tximiniatik jarraituko, albo batera dagoen irekidura batetik sartuko da. 
Handik iritsiko da lehen ur metatzeetara. Bertako ur mailak akuiferoaren goi mailetan egon litekeen  
ur kantitatearen ideia emango dio, honek baldintzatuko lituzkeelako ekiteko aukerak. 

Putzuak beteta egongo dira, azpiko mailak elikatuko dituen filtrazio etengabeak ez du 
oraindik haien nibelak eragin izango, beheko kapilarren sistema urez saturatuta egongo den 
seinale. Ur asko egongo da han behean,  planetako sakonetan galdu aurretik sumendiko 
barrunbeetan luzatzen. 
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Aukerak haztatuko ditu, kraterrera itzultzeko laba koladatik urrutiago irteten den beste 
kobazulotik hartuko du. Robota baino lehen iritsi beharko luke,  aurrez-aurre izaterako prestatu. 
Sabela inurrituko zaio,  robotari aurre egin izango dion lehengo aldian ez bezala, honetan badaki 
norgehiagoka gertatuko dela,  arriskuaren kontzientzia ez zaio lagungarria izango. Kobazuloaren 
ahoa ikustean  sabeleko tentsioa areagotuko zaio, arnasketa  azkartu. Gorputza, bere hari guztiak 
tenkatuz, ekintzarako prestatuko da. 

Kobazuloko ahoa kraterreko zoruan datza. Ertzak laba bloke irtenez  osatuta dago, kraterreko 
azala barrutik lehertu izan balitz bezala. Blokeen arteko tarteetatik, burua azaldu gabe, kraterreko 
sarrera zaindu ahal izango du. Kraterra hutsik egongo da, etengabeko haizearen txistu doinua  
okupatzaile bakar. 

Zaintza luzatu egingo zaio. Berehala agertuko den susmo une oro berpiztuari, zalantza 
kezkagarria itsatsiko zaio, igaro izanaren beldurra, horren ezintasun errealari kontrajarria. Susmoa 
bere gogoan gero eta leku handiagoa hartuko du beharrezko arretaren kaltean. Aukera bakarra 
egongo da robota oraindik igotzen ari ote den jakiteko, kraterreko ertzetik  begiratzea. 

Lehenengo inpultsuari helduko dio, iritsia izateko goizegi dela arrazoituta, baina agertzea 
atzeratu ahala, kezka handitzearekin bat  irteteko tentazioa gero eta premiazkoa bilakatuko da. 
Lehen unean ez ausartu izana madarikatuko du, erabaki ezinik igarotako une orok zailagoa egingo 
baitio ateratzeko aukera. Irtetea gero eta arriskutsuagoa izango da, robotarekin topo egiteko 
ahalbidea gero eta handiagoa, egitekotan lehenbailehen egin beharko luke. 

Jauzi batez ezkutalekutik aterako da, eta zuhurtzia izpi batek kraterreko sarrerara gehiegi 
arriskatu gabe hurbildu beharko duela gaztigatzen ari zaiola, kraterraren ertzetik robota agertuko 
da. 

Robotak begiratu egingo dio, bere mugimendua kraterrean jasoko duen lehen kinada izango 
da. Ikusi, ezagutu eta beregan abiatuko da. Berari aldiz, akatsean harrapatua,  ergela sentituz, 
erreakzionatzea kostatuko zaio, mugituko denerako robotak metro asko eginak izango ditu. Ahoko  
blokeen gainetik jauzi eginez zuloko lehen aldapatik irristatuko da. Era batera edo bestera, nahi 
izan duen bezala gertatzen ariko da, karnata ikusita, beste harrapakinen arrastoa ahantzita, robota 
ehizara  emana izango da. 

Aldapa leuntzean, jaiki eta korritzen hasiko da. Robotak ez badu bera zuzenean ikusten, esku-
argiaren hormetako dirdira ikusiko du, ez du haren zain egon beharrik, ez du hain bizkor galduko. 
Aurreko ibilbidea aurkako norabidean jarraituz, lehertutako tximiniaren ganberara iritsiko da. Esku-
argia itzaliko du, tximiniatik sartzen den argitasunera begiak ohitu ezkero ez luke hurrengo 
minututan beharko, ezkutuan mantentzeko aukera izango luke.   

Tximiniaraino hurbildu eta beheko nibelera jaisten hasiko da, hondorik gabeko leizearen gain 
trabatutako harriek eskainiko dioten mailadi bihurretik. Itsaslabarren oinean ibiltzea bezala izango 
da, jarraitutasunik gabe mailakatutako harrien gain, huts tarteetatik ez amiltzeko tentuz mugitu, 
saltoka edo eseriz arrastaka,  berme egokiak bilatuz eta bulkada doituz oreka mantentzen saiatzea. 

Lehenengo saiakerarako leku egokia izango ote den galdetuko dio bere buruari. Ganberaren 
ikuspena galdu aurretik, azken begiratua emango du, robota ganberan sartzen ikusiko du. Ez du 
prestatzeko beta handirik izango, eta naiz bultzada soil bat robota leizera botatzeko nahikoa izan, 
honen grabitate aurkako gailuak ez luke funtzionatzeko arazorik izango, sakonera hartan 
gainjarritako masa, gailuaren funtzionamendua eragozteko nahikoa izango ez litzatekeelako.  Hobe 
beherago jarraitzea. 

Beheko haustura planora iritsiko da. Zartatutako geruzatik askatutako materialek  leizeko 
horman hutsartea utzi dute, zazpi metro inguruko luzerako korridore irekia, zeinaren muturrean,  
erabilgarria den arraila harkaitzean barneratzen den. Korridore estutik jarraituko du hormari 
itsatsita, jaitsitako bideari begiratu azkarrak emanez. 
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Luzera erdira iritsita goiko ganberako erlaitza ikusi ahal izango du. Robota egongo da han,  
begira izango du, sorbaldak eta burua dirdiratzen, tximiniako argian soslaitua, izugarriagoa. 
Gorputz osoa laztuko zaio, arnastea eten. Robotaren jauzia ikustean erreakzionatuko du, erreflexuz, 
honen soslaia airean ikusi eta bera mugitzen ari dela ohartuko da. Zaindariak oina  tarteko harri 
batean bermatuz mugimenduari jarraipena emango dio, hurrengo pausalekua korridorea  izango 
du. Irenek hiru pausu edukiko ditu arraileraino. Ez ditu neurtuko, ez ditu zainduko, hormaren 
babesa utzita, plataforma ertzeko espazio zabalagotik egingo du, izua, behetik baino, goitik, 
albotik, erortzen. 

Arrailera iritsiko da oreka zailean, robotaren itzala gero eta handiagoa. Estuegia da  
korridorea, baxuegia robotarentzat,  berak korritzeko ertzera egin behar izan badu, nola lortuko 
luke besteak bertan lekua hartzea? Atzera begiratuko du itxaropen puntu batez. Robota bertan 
egongo da, airean oraindik. Horizontalean erortzera joango da, tigreen antzera, zango eta 
besoekin kolpea leunduz, grabitate gunea zorura jaisten. Berak ez du apatxik, ezta nahiko indarrik, 
ez luke kanpora botako. Izterretan behinolako minaren gomuta sentituko du, garrasi egin ere 
robota lurreratzean, Komodoko dragoien itxura hartuko du korridorean uzkurtuta geratzean. Irene 
arrailetik ihesari  emango zaio esku-argia piztuz, robota bere atzetik labaintzen betertzetik ikusiko 
duelarik. 

Arraila estua da, irregularra, iskinez betea. Ahal izango duen bezain bizkor mugituko da, 
hormen kontrako kolpeak saihesteko eskuak eta besoak erabiliko ditu. Atzean robotak sortutako 
zarata edukiko du jarraika, harri hautsien zartadak. Robotak ez du minik sentituko, abantaila hori 
izango du, baina ez zaio nahikoa izango.  Gorputz hedadura gutxitzeko narraska etorri arren 
espazioak estuegiak izango zaizkio, haietara moldatu beharrak, igarobideak kolpeka zabaldu 
beharrak aurreratzea mantsotuko diote. 

Eta ala ere, Irenek orpoz orpo izango du. Urrundu beharko luke, ezin izango du erritmo 
horretan askoz gehiago agoantatu. Non arraio dago zuloa brastakoan ezkerrera egiten duen 
puntua, norabide ezberdineko bi failen intersekzioa den urradura? Jada haren beharra dauka. 

Buruko argiak erakutsiko dio. Bere aurrean agertuko da, hormen argitasun gorrizka bitan 
bereiziko duen lerro beltz bertikala, beste arrailerako pasagunea den harkaitzeko haustura lerro 
garbia, berak trabeska doi-doi  igaroko duen metro erdiko luzerako tartea. 

Gogora ekarriko du aurreko igarotzeen gomuta. Mugimendu bakarrean pasa beharko luke, ez 
du gehiagorako denborarik izango. Gorputza eskuinerantz sartu eta zangoa beste arrailean jarri 
bezain pronto haren gain biratu urradura planotik desagertzeko. Korritzeari utzi gabe aldakako 
zorroa ondo kokatuta dagoela egiaztatuko du. Tartera iritsiko da, eskuak horman bermatuz 
geldituko du lasterketa, soina estutuz bi hormen artera bultzatuko du gorputza. Burua ezkerrera 
biratuko du tartean sar dadin. Kopetako argiak etorrerako  barrunbe osoa erakutsiko dio, erdian 
robotaren burua, ziztu bizian beregana  datorrena, ibilbide kiribil estuan, beso eta zangoen gaineko 
musker mugimendua orekatzen. Buruak gora egingo du, bere gain erortzear. Izuturik gorputza 
behartuko du, arrokaren latza bular eta bizkarrean  sentituko du, beste arroilako aurrez aurreko 
hormaren kontra joko du sorbaldaz, lurrera eroriko da mindurik, oinak tartearen  aurrean. 
Eskutzarra agertzen ikusiko du, oinazpian sentitu. Besoaren mugimendua etengo da, besoa ez da 
gehiago sartuko, atzamarrak oinari heltzeko itxiko dira, baina oina ez da gehiago bertan egongo. 

Irenek zangoak bildu eta jaiki egingo da. Eskua tartean desagertuko da, berehala hasiko dira 
kolpeak. Korritzeari  ekingo dio, pasa ahal izateko tartea zabaltzen robota luzatuko den minutuak 
preziatuak izango zaizkio. Arrail berria zabalagoa da, horma erregularragoak, kontu handirik gabe 
lasterka egin ahal izango du. Robotarentzat estua izaten jarraituko du, ezin izango du erosotasunez 
mugitu. Lortutko abantaila mantendu ahal izango du. Sorbalda igurtziko du, mina izango du, beso 
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eta eskuetan ere. Bular eta bizkarreko marruskadurenak amatatzen ariko dira, elastikoaren ehunak 
azalaren urratzea eragotzi izango dute. 

Harkaitz geruzaren okertasunarekin batera jaitsiko da, malda ez da oso pikoa baina   asko 
sakontzen ariko da. Metrotan ezin jakin, baina sakonera tenperatura gradutan neurtzea legoke. 
Inoiz ez du beroa hain itogarri sumatu izango, baina ez du inoiz han halako ahalegin fisikoa egin. 
Horrela jarraitu ezkero  itolarrira irits liteke. 

Arrailarekin gurutzatzen den labak irekitako tunelera iritsiko da. Espazio zilindriko zabalean 
arnastea errazagoa izango da. Geratu eta eskuak aldaketan arnasa berreskuratuko du. Sakonerak 
beroa handituko du, baina baita ere airearen dentsitatea. Suspertuko da, baina nekea ez da guztiz 
desagertuko. Ezin izango du ahalegina gehiegi luzatu, robotak abantaila izango luke horretan ere, 
naiz barrunbeetan eguzki-bateriak kargatu ezin. Ahulduta geratuko litzateke, lan handia egitera 
behartuko balu batez ere, baina haren erreserbak bereak baino iraunkorragoak izango liratekeen. 

Eskuinera hartuko du, ura bilduko den aldera. Laster izago da barne urmaelaren aurrean. 
Barrunbea bere perimetro osoan zabaltzen da, botila lepotik nola. Etengabea izango da ur tanten 
dirdiren erortzea, sakonunean bildutako uraren azala jotzearen tuntun hotsa. 

Burua uretara botako du. Fresko egongo da, suspertuta aterako da. Urmaelaren ezkerreko 
ertza den zerrenda lau estutik korrika jarraituko du. Haren gainetik barrunbearen bukaerara iritsiko 
da. Espazioa ezkerrera irekitzen da, baina bideak, haitz geruza gogorraren gainaldea dena, zuzen 
jarraitzen du barrunbea gurutzatuz,  urari eutsiko dio irtenbidea moztuz. 

Tantaz tanta elikatutako urmaelak, tantaz tanta gaindituko du murrua, berak igeri ez egiten 
behintzat, eta murruaren beste aldean dagoen  gopor formako sakonuneko putzua elikatuko du. 
Honetan ur maila urmaelekoa baino beherago egongo da beti, baina une hartan espero izango 
duen baino baxuago egongo da.  Ura paretetako maila altueneko arrastotik  urrun egongo da 
oraindik. Bilatzen jarraitu beharko du. 

Goporrera jaitsiko da, eta aurrez aurre, ur maila altueneko arrastoaren gainetik, horma 
urratzen duen artesira joango da. Esku eta zangoz irekidurara hupatu nahi izango du baina 
sorbaldak huts egingo dio. Atzera egin eta abiada hartuz jauzi egingo du ezkerreko besoaren 
gainean biratuz irekiduran eserita geratzeko. Zutitu eta pauso azkarrez behera egiten duen tartetik 
abiatuko da. 

Inguruko eremu  guztia eraikinen eskalako pusketetan urratuta dago. Haustura planoek bilbe 
dislokatua  osatzen dute, hiru dimentsiotan, hainbat geruzen zehar, beira xaflen pila mailu erraldoi 
batek kolpatu egin bailuen. Haustura lerroetako batetik joango da Irene, gainetik hainbat mineral 
geruza lehertu, azpitik geruza gogorrean zola. Hezetasuna handia izango da, urmaelera eroriko ez 
den ura, hari kontaezinetan banatuko da sarean barna, albo, goi eta behe. 

Bostgarren zeharkako haustura lerrotik ezkerrera egingo du, horizontalean oraingoan. Gero 
eskuinera behera, eskuinera horizontalean, seigarrenean gora... Hainbat itzuli egingo ditu arrail 
sarean, zenbait bidegurutzetatik bi edo hiru aldiz pasaz norabide ezberdinetan.  Beroak 
destilatutako  izerdia arrasto galezina izango denez, dena arrasto izan dadin, norabide gabeko 
lurrun  sarea. Ibilbidea korapilatzen jarraituko du, arrailak usainez josten, baina norabide jakin 
baterantz desplazatzeari utzi gabe. Hainbat Itzul-ingururen ondoren, arrail estu batetik joko du. 
Denbora luzean korrika arituko da, bizkor arrastoa mehetzeko, lehenbailehen ezaba dadin, 
zeharkako arrail asko atzean utzita. Kontua galtzeko nahikoak liratekeela sumatzean, biratuko du 
eta beste ibilbide luzea egingo du zeharka, ondoren beste bat beste norabide batean. Azkenean 
korapilatzeari ekingo dio berriro. 

Robota arrastoa jarraitzen ondo kokatzeari utz diezaion izango da bere itxaropena, uneren 
batean arrailaren bat kontatzeke gera dadin, edo erreferentziaren bat nahas dezan, eta horrela, 
joanean ez bada itzulian, gal dadin. Han behean robotak ez du sateliteari lotzerik izango, beraz ezin 
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izango du kokatze geodesiko absolutua baliatu. Bere mugimenduen mapa  osatu beharko luke 
arrastoa jarraitzearekin bat,  segurtasunaz arduratzeari utzi gabe. Ez dadila izan robotaren adimen 
isolatua Zaindaritza osoarena bezain akatsgabea! 

Koba bolkaniko zabal batetik hartuko du erritmo bizian,  aire aberatsagoak beroaren eragina 
gutxituko diola. Hondorik gabeko beste leize batera   iritsiko da. Haren horma leherrarazi  duen 
artesi sakonak, tuneleko azken hamar metrotan, eskuineko horma zoru eta sabaitik bereizten du. 
Urradura irregularra da, bitan banatutako azalera ahokaduren anabasa da. Horrek egingo du 
artesia baliagarri. Bi aurpegien artean zubia eginez eskuineko besoa ez behartzen saiatuta, hogei 
metro beherago dagoen plataformara jaitsiko da. 

Harkaitz geruza bigun oso bat labak janda dago. Urtu gabeko irla trinkoek gaineko harkaitz 
guztiari eusten diote. Zamaren eraginez zanpatuta daude, birrinduta, baina goiko geruza hautsia 
behekoaren gain osorik hondora dadin eragozten dute. Espazioak ez du hiru metroko garaiera 
izango, goian datzan zama itzelaren eragina ikusteak erasango dio, burua makurtuta lasterka 
egingo du berriro.  Hainbat minutu ondoren desagertutako geruzaren ertzera iritsiko da. Harkaitz 
bigunaren hondakinen artean sei metro garai duen horma bertikal luzea altxatzen da, zeinean, 
estadioko bomitorioen antzera,  hainbat laba tunel irekitzen dira. 

Lehengoan sartuko da eta haustura plano gainjarrien eremura ailegatu arte korrika azkarra 
egingo du. Han goiko sestran egindakoa errepikatuko du.  Azkenik, beste maila bat gehiago 
jaisteko zoru pikoko arraila batetik sartuko da. Arrailak angelu itxian kontrako norabidean jaisten 
datorren beste arrail baten kontra bukatzen da. Bi metro beherago dagoen honen  zorura jauzi 
egin, eta geratu gabe  jarraituko du. Zorua harri koskor solteez  beteta dago, kontuz ibili beharko 
du estropezu ez egiteko. Bero hazkorrak arnasestuka edukiko du, ahoa lehor.  Aho ertzera 
labaindutako izerdi tantak mingainez harrapatu eta ezpainak bustiko ditu, ur galkorraren hondar  
gaziak azkura utziko dio ondorio bakar. 

Behe mailako barrunbe handira iritsiko da. Ohiko zuziaren ordez esku-argia dakarrela etorriko 
zaio burura, aspalditik izango duen Jakin-mina egoerari gailenduko zaio. Argia burutik erantzi, 
intentsitate handienera doitu eta besoa gora jasoz barrunbean barneratuko da.  Oihartzunagatik 
sabai garaikoa dela jakingo du, baina ez du hain zirraragarria izango denik uste izango. Argia 
automatikoki intentsitate normalera itzuliko da, begietan kupula erraldoiaren irudia utzita. 
Hasperen egin, eta kupula azaleko kristal dirdira gogoan, aurrera jarraitu du. Barrunbearen 
erdigunean irekitzen den leizearen zulo beltza agertuko da eskuargiaren helmenean. Desbideratu 
eta inguratuko du, areago, oraindik ikusiezin egongo den arrail ahorantz joateko. 

Leizea atzean uztean kupularen irudia itzuliko zaio, eta hari segika metro geltokiko gomuta. 
Bihotzondokoak,  harrigarriro, baikortasun kutsua utziko dio aldartean. Lasai utziko du barrunbea, 
noizbait magmak sortutakoa. 

Magma leizea irekiz iritsia, gehiago zulatu ezinik bertan atxikia, espazio guzti hura urtua, 
bultza egin zion presioa beste hustubidetik  arintzean, leize beretik zen amildua, oreka 
ezinezkoaren azpian izartutako espazioa utzita.   

Ez da maila hartan horrela eratutako bakarra, baina bai handiena. Haren aldean nanoa zen 
beste batera joango da Irene. Milaka urte geroago irekitako arrailetan barna egin beharko du, 
planetako substratu geologiko sakonenen hondoratze mugimendu erraldoien bazterreko eraginak 
diren artesitatik, jatorrizko formazioak nolabait modulatu ahal izan zituztenak, baina eraldatzeko 
haina izan ez zirenak.  Azken aldian baina, petrifikatutako egoera hura aldatu ahal izago duen 
elementu berria iritsia izango da, indar teluriko guztiek eraikitakoa eragiteko gai izango dena: ura., 
fluidoa beste behin. 

Arraileko sabaitik eroritako ur tantek begi eta masailak bustiko dizkiote lehenengoa 
ahoratzea lortu aurretik. Oreka ez galtzeko besoak horman bermatuta lortuko du posizio egokia 
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mantentzea. Xurgatu ahal izango duen ur apurra baino, egin ahal izatea izango da pozgarria.  
Ordura arte ez du arrail aho hartan  ur jariorik ikusi izango, baina han egngo da asegarri. 

Kupula handiak biderkaturiko harrien arteko talken  zaratak  etengo dio gozamen txikia. 
Robota kupulara iristen ariko da. Jaisteko bide hura ez du alferrik aukeratu izango, harri koskor 
gehiegi halako tamainako oinentzat. Aurrez-aurre argia ikustean zarata sortutako norabidean 
begira degoela ohartuko da. Barrunbe handiaren beste aldeko argia ikusten ari bada,  robota  ere 
berea ikusten ariko litzateke. Lasterka bizian abiatuko da, robotaren oin-hotsen burrunba akuilu. 

Robotaren gehienezko abiadura egiatan zein ote den bere buruari galdezka, utzitako 
arrastoen anabasan hari muturrak bilatu behar izanda, hain bizkor iritsi izanaz harriturik, ohiko 
ibilbidea baztertu eta noraezeko arrailetatik sigi-saga egingo du, bere memorian bide estuenak 
bilatzen, eta ez beti asmatzen. 

Harrapatua ez izatea lortuko du hala ere, robota hiru bat aldiz trabatuta utzita, ibilbidea  
erruz emendatzen, eta indarrak aise xahutuz. 

Ezkerrera biratuko du nahi duen barrunbeko sarrera delakoan. Ez da izango. Biratu ondoko bi 
urratsak atzera egingo ditu. Aurreko arrailera ateratzean eskuinera begiratuko du. Robota azken 
kantoia biratzen ikusiko du, ehun eta berrogei bat metro, arrail zabalean bost segundo eskas. Bere 
burua madarikatuko du kontrako noranzkoan ahal duen bizkorren abiatuta. 

Hain nekatuta ez balego... Hustear egongo da, oroimenari kontu eske, memoria eta ikusten 
ariko dena uztartzen ez direlako. Sarrera huts eginda desorientatua, non eta norarik gabe, 
atsekabetuko da. Lau segundoko nora eza,  hiru segundorako ezerezaren. Salbatzeko erarik ez, 
huts erabatekoaren erakarpena,   atsedena   etsitzean promes... 

Robotaren eskua bizkarrean sentitzea besterik espero ez duenean, mineral geruza gorria argi 
eremutik igaroko da ziztu bizian. Memoriak eta lekuak bat egingo dute, irekidura beharreko unean 
agertuko da, lasterketa geldituz albora egingo du. Begi-ertzaz, gainera etorritako argi itsugarria 
ozta-ozta atzemango du, argi osteko itzal tzarra gainetik igaroko zaio, eskuinera, robot gorpuztuta, 
zilipurdika aldentzeko..   

Bera ez jotzearren  robotak hartutako kolpea, arnas hartzeko beta soiltzat hartu ahal izango 
du bere gogoak. Nekea eta airea, bi muturren artean ebatziko zaio bizitza. Sarrera estutik 
desiratutako ganberan sartu eta erdigunean egongo den urmaelaren aurrean belaunikatuko da. Ur 
ia ikusezina gehienezko sestrako markatik milimetro eskasera egongo da. Ahalko da! 

Urmael eliptikoak hogeita hamar metro luze eta hogei metro zabal izango ditu. Urak 
barrunbeko lehorra bi hiruki lerromakur zapaletan bereiziko du. Begi-barne formako espazioan 
urmaela irisa izango da, harrizko mundu itxiari begira.  Horma kristalizatuak azal leunekoak dira, 
urmaeleko eskuin aldean izan ezik, non solidotutako aparra irudituko duen zarakarrak zerrenda 
zabala estaltzen duen. Honen oinean metatutako materialak horma irtenago egiten du, eta   
urmaeleko luzeraren  erdialdean konkor moduko irtengunea eratzen du, urmaeleko zabaleraren 
laurdena hartzen duena. 

Espazioa argiz beteko da, robota sarrerako irekiduran beharko du, pasabide estutik igaro 
ezinik. Baina mailukadak hasi beharrean, bere gorputzak proiektatuko duen itzala laburtzen hasiko 
da. Biratu eta ikaratuko da. Robota errailetik igotzen ikusiko du, ordura arte ohartu gabeko goiko 
alde zabalagotik pasatzeko asmoz. 

Geratuko zaizikion indar apurrak bilduz, jaiki eta bere burua uretara botako du. Ez du 
arriskuan pentsatuko hondora iritsi arte, uraren babesa desiratu izango du soilik.  Ez du korronterik 
nabarituko, uraren   ukitu lasaigarria  besterik ez. Ez da itsaso suspergarria izango, baina beste 
hegiraino iritsi arteko tartean ez du ezer pairatuko. Hegitik gora egitea ifrentzua izango da,   
errealitatearen zama.  Nekez atera eta gorputza zoruan erortzen utziko du. Arnasestuka, beste 
hegitik adi izango duen  robotaren begiradari eutsiko dio, halakorik egitea balego. 
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— Errenditu zaitez Irene. Pairamena luzatzeak zentzurik ez dauka. 
Irenek ez du berehala erantzungo, bularreko igotze eta jaistea mugimendu bakar. 
— Nire bila etorri beharko duzu. Mugitzen banaiz ihes egiteko izango da. 
Barrunbeari sarrera ematen dion arrailak kupula esferikoa erdibitzen du. Ireneren atzean,  

hormatik jaitsi ahala estutzen da, zorutik metro eta erdira  angelu zorrotz estuan guztiz itxi arte. 
Zorutik bost bat metro gora, horma  kanpora makurtzen hasia, arrailetik sartu ahal izango luke, 
aurreikusi bezala handik ihes egiteko, baina jada ez luke inor engainatuko, ezinezkoa izango 
litzaioke hara igotzea, abailduta dago eta robotak bdaki. 

Robota uretan sartuko da, presarik gabe, arnasa berreskuratzeko denbora eman nahi balio 
bezala.  Irenek eskertuko dio urmaelaren gainetik jauzi egin ez izana. Baliteke hura ere energia 
faltan egotea. Hobe! Pixkanaka murgiltzen ikusiko du, bihotza bizitzen dion iguripena atzemango 
dion beldurrez. Robotak baina, ez du aurreratzea etengo, ziur aski nekeak estaliko dio bere 
aurpegiko bestelako taxu oro. Urmaeleko alde sakonenera iritsiko da, ahotik gorakoa  soilik 
azaleren gainetik, baina ez da ezer gertatuko. 

“Zergatik ez da sifoia aktibatzen? Bere bolumenarekin gehienezko ur-maila gaindituta egon 
beharko litzateke!” 

Robotak aurrera jarraituko du, soilik begiak airean, laster hasiko litzateke berriro igotzen. 
Puntu kritikoan egongo da, leku sakonenean, hustubideko ganberara ematen duen aho 
zabalenaren alboan, ez balitz une hartan aktibatzen ez luke gehiago egingo. Irene agonduko da, 
robotaren hurrengo pausurako uraren ertzean egongo da hari so, sifoia ez da aktibatuko, gauza 
bakarra egin ahal izango du. Uretan pulunpatuko da. 

Hondora iristean uraren astinaldia nozituko du,  tirainak eraman egingo du, sifoia hustutzen, 
jada ez  dago korrontea geldiaraziko duenik, alboko ganberako tximinia bolkaniko zaharrean 
eragindako behe-presioak ur guztia xurgatu eta hondo sakonenera bidaliko du.  

Burua babestuko du, besaurreekin joko du apar solidotuko urpeko horma, mina 
nahasmenean galduko da. Soina eta zangoak buruaren gainetik biratuko dute, haitzaren kontra jo 
ere. Iraulita  geratuko da, xurgatu nahi duen arrail estua butxatzen, uraren presioak bertan josia, 
urmaela segundotan hustuko duen korronte nagusitik alde. 

Ez du pulunparen norabidea erratu, ez dio memoriak huts egin izango, horregatik soilik 
jarraituko du bizirik. 

Ura hustearekin bat aire korronte bortitza eratuko da tximiniatik behera zabaltzen ariko den 
espazioa betetzeko. Zoruan etzana geratutako Irene, kupulako arrailetik txistukari sartuko den 
haizearen fereka bizigarriari emango zaio. Aire beroak lehortuta utziko du laster, fereka ez da 
gehiago lehen bezain suspergarria izango. Aurrera, higidurak  soilik eragotziko du giroaz sapa 
jabetzea. 

Ustekabean euria hasiko da. Haize bortitzak garraiatutako ur hautsia, aerosol bihurtua, goi 
mailetatik erauzitako ur fresko garbia, plazer hutsa! Erantzi, eta ahal bezain luze etzanda, blai dezan 
utziko dio, ahoa zabalik, azaleko poro guztiak  harbera. 

Ekaitza amaituko da, Irene bete sentituko da, fisikoki akitua, min gunez josia, baina  zoratzen. 
Ur berriaz estalitako hondoan utziko du arropa bildua, gorputza lehortzean jantziko du, 
freskotasuna luzatu nahi izango du. Eskuargia jaso eta konkorreko irekidura nagusitik alboko 
barrunbera pasako da. Leize ahoa gorago dago, ganbera gutxi gorabehera erradialki zatitzen duten 
hormen bategiteak eratutako tontorraren gunean, urmaelaren gehienezko ur mailaren sestra 
berean.  Eskuez lagunduta igoko da tontorrera, eta ahuspez etzanda, burua ertzetik aterako du 
zuloa argitzeko. Hormetako harria besterik ez eskuargiaren helmenean. Intentsitatea maila 
altuenera jarrita ere ez du ezer gehiago ikusiko. Argia itzali eta iluntasun erabatekoan, leizeko  zulo 
beltzera begira geratuko da, argitasun arrasto ahulenaren aiduru, dirdai ñimiñoenaren zelatan. 
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Ez da iluntasuna aldatuko, ezta gradu infinitesimaletan, ezin ikusi absolutua izango da begira 
jarraitu bitartean,  loak hartu eta tontorraren oinean seko utziko duen artean. 

 
 
  
 
Guztiz larriturik, salbatzeko azken saioa porrot eginda, amets gaiztoa amaitzeko irtenbidea 

esnatzea dela ohartu eta egin egingo du. Ametseko azken garrasiak belarritan, agonduko da. 
Ezereza aurkituko du beilan, lo jarraituko du, beraz. Nahasmenari oroimenak emango dio zentzua, 
kopetan bilatu eta argia piztuko du. 

Egindakoarekin, garaipenaren gomutaz, lipar batez gozatu ondoren, tontorrera igo eta 
lokartu aurreko behaketa errepikatuko du, emaitza berberekin. Ez da zaindariagatik gehiago 
kezkatu beharko. 

Urmaeleko barrunbera igaroko da. Hondoko ura dagoeneko bero egongo da, giroa ere 
halabeharrez, baina ez du sentituko. Ariketa fisikoa izan liteke aldea, eta lasaitasuna. Ez du nekea 
sumatzen baina bai gosea. Lurrazpiko txangoetara eraman ohi dituen piluletakoren  bat ba ote 
dagoen zorroa arakatuko du. Zorionez egongo dira, ez dira osagarriak izango, elikadura osokoak 
baizik, suspertzeko lagungarriak izango zaizkio. 

Pilulak ahoratzean besoen ubeldurez harrituko da, hurrengo eguna arte ez ohi dira agertzen. 
Egiatan denboraren neurria galduta izango du. Goizean barrunbetara sartu ostean  gertatutakoen 
iraupenaz ez du ideiarik izango. Ezin du jakin noiz hartu duen lo eta zenbat iraun duen. 
Indarberritzeak loa luzea izan dela iradokiko dio, beraz jazarpenaren hasieratik egun osoa pasa ahal 
izango da. Hala balitz Julia eta Fromista kezkatuta egongo lirateke. 

Jantzi eta labirintura bueltatuko da. Itzulera ez da jada mentura izango,  ibilbide ezaguna 
baizik. Aurrean izango duen joanaldiari egokitutako pausu erritmoa hartuko du, pilulak 
metabolizatu bitartean ohi baino mantsoago joango da. 

Kupula handian etorritako bidetik  joan beharrean laba zulo batetik hartuko du goiko mailara 
igotzeko. Eskuargiaren intentsitatea jaitsi egingo da, bateriaren iraupena agortzen ariko da. 
Desagertutako geruzara helduko da, eta handik gora beste laba zulo batetik arrailen aldera itzuliko 
da. Zeharkako arrailak baztertzen jarraituko du laba zulotik, haietako batetik irtendako  aire 
korronteak ilea harrotuko dion arte. Freskotasunaren bultzadari gustura egingo dio aurre, usain 
arinen arrastoa ekarriko duelako. Arrailean barna jarraituko du, eta tarte ez oso luzeren ostean 
proiektatutako argiaren inguruan beste argitasun mota bat  nabarmenduko du, eta berehala, azken 
iskinak  ezkutatutako arrailaren ahoa ikusi ahal izango du. 

Azken metroak korrika egingo ditu, eta soilik goizeko eguzkiaren errainuak sentitzean 
geldituko da. Kanpo kraterra inguratzen duen hormako gainaldean egongo da, baratzaren 
ikuspegia zoragarria izango da. Ez ditu Julia eta Fromista ikusiko, baina angelu hartatik landarediak 
kanpalekua estaliko dio. 

Beste zenbait ibilalditan krater nagusiko magaletik berak irekitako bidexkatik jaitsiko da 
kraterreko hondora, eta pausu arinez urmaelera eta ondoren kanpalekura iritsiko da. Fromista 
egongo da kukubilko aterpearen aurrean, ikusiko ez duen zerbaitekin lanean. Bere agertzea 
ohartzean bueltatuko da eta izango duen erabateko ardurako aurpegierak  lasaitu ederra hartuko 
du. Jaiki eta besarkatuko du. Min egingo dio gorputz jipoituan, baina ez da kexatuko, berak ere 
besarkatu beharra izango du. 

— Onik zaude! Eta bakarrik? 
Baiezko keinua egingo dio. Fromistaren begiradan harridura eta mirespena ikusiko ditu, baina 

aldartea ilunduko dion ardurako atze-ohilaren gainetik. 

244 



 

— Non da Julia?— Galdetuko dio kezkatuta. 
— Txabolan.— Erantzungo dio albo batera eginez. Julia han egongo da itzalean etzanda, 

geldirik. 
— Zer gertatzen zaio? 
— Erditze uzkurdurak ditu. 
— Baina lau aste falta dira konplituta egon dadin!— Haurdunaldiko berrogei asteen kontua 

eraman izango du Juliak eta atzerako kontuaren berri eman izango dio, zer edo zer egiteko 
edukiko duten tartea gogoratzeko. 

Gestazio normaletan umetoki bionikoak umekiaren garapenaren bilakaera erabat 
monitorizatuko du, beraz heltze prozesua une egokira iristean, haurdunaldiari amaiera emango 
zaio, aste kopuruari jaramon egin gabe. Juliaren haurdunaldian ez da ageriko ezer egongo, soilik 
Juliak sentitu ahal izango du nolabait umekiaren eboluzioa. Irenek ez du jakingo erditzea hiru aste 
aurreratzeak zein garrantzia izan dezakeen. Irakurritakoaren arabera erditzea aurreratzea ez da ona, 
baina noiz hasiko litzateke aurrerapena arriskutsua izaten? 

Juliarengana hurbilduko da eta ondoan belaunikatu. Begiak itxiak izango ditu, eskuak 
sabelaldean pausatuak, aurpegiera hutsa edukiko du. 

— Etorri naiz.— Esango dio.  Juliak burua beregana biratuko du begiak irekitzearekin bat. 
Atsekabe arrasto bat ihes egingo die, pozak gainezkatuak izateko. 

— Irene! — Amonaren begiradarekin so egingo dio, mirespen amultsu eta gardenaz. Begiak 
bustiko zaizkio. — Berriro ikusiko ez zintudan beldurra pasa dut, gau osoa lo egin ezinik zure 
etorrera itxoiten, istripuren bat pairatu ote zenuen kezkatuta. Ez nekien zure bila abiatu behar ote 
genuen, bazterren batean zaurituta egongo ote zinen. Hain gutxi ezagutzen dudan labirinto 
horretan barneratzea eromena zela jakinda ere sartzekotan egon naiz, baina erditze minekin hasi 
naiz eta... 

— Ez zenuen zertan arduratu behar. Arrisku bakarra harrapatua izatea zen. Nire aurkaria ez 
zen behinolako soldadu basatia, nire osotasun fisikoa babestea lehentasuna zuen zerbitzari 
publikoa baizik, istripuren bat jasan ezkero berak salbatuko ninduen. Lehia baino, ezagutza jokoa 
izan da batik bat, barrunbeetatik korrika ibili beharra kenduta. Bukatu nuenean akituta nengoen, lo 
geratu nintzen. 

Ez da izango bizitza arriskatu izana aitortzeko unea. Inoiz aitortzerik balego. Ez da 
leialtasunagatik egindako ekintza izango finean, norgehiagokaren beroan nagusitu ahal izateko 
egin beharreko mugimendua baizik, jokoaren logikatik kanpo hausnartu gabeko erabakia,  ziur aski 
nekeak erraztua. 

— Beraz itzuri egin diozu. Nola lortu duzu? 
 Ez du erantzuterik izango, Juliaren aurpegia minez uzkurtuko da, besotik helduko dio 

gorputza tentsioan jarriko zaiola. Ubelduren mina baino harena pairatuko du. 
Segundo gutxitara Juliak estutzea leunduko du, begiak ireki eta so egingo dio.  Barrez hasiko 

da. Irria intziri artean estropezuka aterako zaio. 
— Ai! Ezin dut barre egin.— Esango du, min eta grazia arteko aurpegiera nahasiaz sabelari 

eutsiko diola. Beste segundo batzuen ostean min gabeko irribarrez begiratuko dio.— Ez duzu zure 
izu aurpegia ikusi.— Barre egingo du berriro, garbi eta ozen oraingoan. 

— Sei minutu.— Kantatuko du Fromistak bere atzetik, lehen aurpegian ikusi ez dion aldarte 
onez. Hurbildu eta  sorbaldetan eskuak pausatuko dizkio.—Ez dakizu ze on egiten didan barre hori 
entzuteak. Mila esker Irene.— Hitzak indartzeko sorbaldak estutuko dizkio. 

— Ez gehiago ukitu arren! Esker oneko hitzekin nahikoa daukat!— Esango du sorbaldei 
eraginez eskuetatik libratzeko. Juliaren harridura ikustean bere zakartasunaz ohartuko da.— 
Barkatu, baina besoak minduta dauzkat, eta etorri naizenetik estutu besterik ez didazue egin. 
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Fromistak ilean musukatuko dio eta bere ondoan belaunikatuko da. Juliak tentuz eskuak 
hartuko dizkio. 

— Ez zaitez pipertu Irene, ez nizun iseka egin nahi. Uzkurdura zetorrela sentitu dudanean 
mina jasateko prestatu naiz, eta gero ez da aurrekoak bezain gogorra izan, askoz jasangarriagoa 
izan da, eta zu hemen zinelako izan dela otu zait. Aurreko uzkurduren  gogortasuna zure gaineko 
kezkak eragindako tentsioagatik izan zitekeela pentsatu dut,. Hurrengo uzkurdurak azken honen 
parekoak izan daitezkeen itxaropen honek  baikortasuna itzuli dit. Zoriontsu sentitu naiz eta begiak 
ireki ditudanean zure begiradaren kontrasteak irria eragin dit, ni zegoeneko beldur horretan ez 
nintzelako. 

— Hainbeste diferentzia sentitu al duzu? 
— Bai. Lehen, espero nezakeenarekin izututa nengoen. Uzkurdurak gero eta gogorragoak 

izaten dira, eta lehenengoetatik, analgesikoak gorabehera, mina inoiz sentitu dudan gogorrena 
izan da. Dilatazioa burutzeko uzkurdurak nolakoak izan zitezkeen sumatze soilak ikaratuta ninduen. 

— Ze denbora daramazu? 
— Sei ordu. 
— Hain beste?— Uzkurdura hasieran Juliak jarritako aurpegierak eragin izan dio izua gogoan, 

sei orduz nola jasan ahal izan dituen galdetuko dio bere buruari. Ausarta dela badaki, akzioan 
zaildua, ikusia izango du, baina euste horren, eta barne oinaze erauzi ezinari  aurre egitearen 
artean, diferentzia handia dago. Lehenago bueltatu izan balitz! 

— Ez kezkatu Irene, egina dago. Gauzak horrela gertatu dira, besterik ez. Inork ez zezakeen 
erditzen hasiko nintzela espero. 

— Oso goiz da. 
— Ez gehiegi, normala izaten ohi zen tartearen mugan dago. Berrogei asteko epea izan dugu 

beti buruan,  baina Fromistak literatura errepasatu du eta hogeita hamazazpi astetik berrogeita bira 
artean normaltzat jotzen zuten. Ez gara oso zuhur ibili epeekin. 

— Umea beraz, behar bezain garatuta egongo da? 
— Ez dakit, ez dakit haurdunaldiaren erritmoan ari naiz edo tentsioak eragindako 

aurrerapena den, Ikustean jakingo dugu. Dena dela, aurreratua izatekotan ez da aurrerapen handia 
izango. 

—  Ez dago ezer berezirik egin behar, bularrean eduki behar da, larruazalen arteko ukitzean, 
jaioberriekin egiten ohi dugun eran. Badirudi hori dela ere goiztiarrak haz daitezen erarik 
eraginkorrena.— Adieraziko du Fromistak.— Arreta berezia eskatzen dutenak asepsia eta elikatzeko 
gaitasuna dira. Bere kabuz elikatzen hasten bada, gainontzekoa ohikoa izango da. Ez badu 
elikatzen asmatzen lagundu beharko diogu. Botikineko materialarekin zenbait gailu prestatu ditut 
badaezpada. Elastiko zaharrekin umea bularraren kontra edukitzeko fularrak egiten ari nintzen iritsi 
zarenean. Fardelak ere prestatu beharko genituzke, ez dakit oraindik nola, datorrenerako material 
asko prestatu behar dugu. 

— Zenbat iraun dezake erditzeak? 
— Beste hainbeste, baina ez dago jakiterik. Egozteko fasea utero-lepoaren zabalkuntza 

hamar zentimetrokoa denean hasten da, zabalkuntza erritmoa kontrolatzen iraupena aurreikus 
genezakeen. 

— Egin dezakegu? 
— Hala uste dut, zer edo zer irakurri nuen. 
Fromista jaiki egingo da eta txabola utziko du. 
— Orain pentsatu dezaket ere. Lehen nahikoa nuen hurrengo uzkurdura etorreraren 

beldurrarekin. Fromistak distantzia hartzea lortu duelako izan gara gai zenbait gauza praktikoez 
arduratzeko. 
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— Minik ez zuen berak. 
— Ez izan gaiztoa. Distantzia hartzea lortu duela esan badizut, kostatu zaiolako izan da. Uler 

dezazun: gero eta gehiago maite dut 
Irenek ez du erantzungo, nostalgia modukoa sentituko du, inoiz ez izandako amodioagatik. 
— Fromistak bilatzen duen bitartean konta egidazu robotetik nola libratu zaren, arin 

diezadazu itxarotea. 
Irenek hasperen egingo du, Julia lasaiago egongo den arren, oraindik ezin izango du 

uzkurduren  leuntzeaz guztiz fidatu, hurrengoa izan liteke berrespena.   Bitartean, beldurraren itzala  
eta zain egon behar. 

Gertatutakoa kontatzen hasiko zaio, tribuko gauetako historien erara. Honela errazago 
izango luke gertaera latzenak liluraz janztea, kontakizuna entretenituagoa egitea. Halako batean 
Juliaren aurpegiera gogortu egingo da, begiak itxiko ditu. Nabaritzean hitza etengo zaio, aiduru, 
baina jarraitu beharko duela  ohartuko da, istorioaren  xedea arintzea izango baita. Kontakizuna 
erritmo aldakorraz jarraituko du denbora batez, kezkaren galga eta betebeharraren premiaren 
artean, azkenean eteteko, Juliaren irribarrearen aurrean. 

— Aurrekoaren antzekoa.— Hasperen eginez bukatuko du. Aurpegiera narean betikarak  ur 
sakoneko berdean galdutako soa erakutsiko du tarteka, malkoz-malko tantaka, izuaren zakarra 
garbitzen joango da bihotza. 

— Bizi ahal izango dut!— Esango du gozo.—   Galdutzat nuen, arrotz anker azaldu zait, baina 
nirea senti dezaket berriro. Ahal izango dut, erdituko naiz; ez naiz damutuko. 

Fromista itzuliko da, eskuan kaiera. 
— Zer duzu? 
— Uzkurdura berri bat izan dut, aurrekoaren parekoa, oinazea bukatu da. 
Fromistak hasperen egingo du,  belaunikatuko da eta Juliari burua ferekatuko dio. Irenek ez 

dio aurpegia ikusiko, baina bai Juliarena, eta haren begietan ikusiko duen xalotasunak, konturik 
gabeko gardentasunak, bestearengan gozatzeko gertutasunak, maitasun buruaskiaren azalpen 
utzia besterik izango ez denak, aurreko nostalgia bertigo bilakatua utziko dio, inondik atera 
gabeko bere baitako hutsaren aurrean amesbera lagata. 

Amodioak ahalbideratuko duen izpi hizkuntza hartan mintzatzen utziko die. Bazterrean 
utzitako kaiera hartu  eta solasetik zertxobait baztertzeko orpoen gain jarriz Fromistak  ekarritakoa 
irakurriko du. Norberak utero-lepoaren zabalkuntza neurtzeko miaketa egitea ez du zaila emango, 
jarrera egokia hartzea eta esku esterilizatua dira beharreko guztia. Fromista kaiera bilatzera 
biratzen dela ohartuko da, Juliari luzatuko dio. 

— Zu zeuk egin dezakezu. 
 
 
 
 
Fromista harri lauaren ertzean eserita egongo da zangoak zabalik, hauen gain jarrita dagoen 

Juliari berme osoa emanez. Honek haren bularraren kontra egingo du indar, bien esku lotuen 
euskarritan bultzaka, uzkurdura datorkionean. Haren  abaroan babesten da izerditan, ahaleginean 
galdutako hatsa berreskuratzen saiatzen den bitartean. Juliak atzera botatzen du burua, masailen 
arteko ferekaren bila, arnasestuka, bere lokien  izerdia eta Fromistaren malkoak honen musuetan 
biltzen direla. 

Irene, bien aurrean, izututa egongo da, txundituta aitzitik. Aurretik ikusitako edozein 
animaliaren ume egite baino errealagoa izango zaio. Haietan jaso izango ez duen sentipen oldean 
murgilduta egongo da. Bortizkeria gordin agertuko zaio, bizi nahiaren garra biziagoa  ikusiko duen 
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ber. Juliaren norgehiagoka  da, bat eta beraren artekoa, behar eta nahiek hauspotua,  bat eta 
beraren baitakoa, naiz Ireneren esku ahurretan amaiera izango duen. 

Juliak oihu egingo du, osorik tenkatuko da, Irenek eskuak luzatuko ditu, beste behin, 
erreflexuz, bere ahizparen aluak egotziko duen umeak ihes egin ez diezaion, egin dezakeen gutxia 
egiteko gertu, behingoz gerta dadin irrikatuz. Oilo-ipurdia jarriko zaio konkor belztua agertzen 
ikustean. 

— Burua! Burua agertu da!— Oihukatuko du. Garaipen oihua, zorionari ozenki botatako 
erronka aldarria. 

Juliak arnas hartuko du, atsandituz, begiak itxiak dituela, neke absolutuak haren jabe bailitzan. 
Une hartan, haren sabelean tentsio berria atzemango du, Juliak begiak zabaldu ditu, berdearen 
sakonean ez da nekerik egongo, ausardia eta kemena  ez besterik, ekiteko erabakia izango da, 
bizitzari oratzeko prest. Irenek, erasana,  unea dela ulertuko du. 

— Bultza!— oihu egingo du, ezertarako, bere burua animatzeko ez bada, Julia jada bultza 
ariko baita, indar guztiez, suzko begiak alabaren aiduru. Burua osorik aterako da, aurpegi zimurtua, 
arrosa ilun bustia.  Orro zolia amaren hortzen artean, azken bultzadaren askapen oihua, hats 
menderakaitzaren kantua. Bultzada muturrera eramana, hustea da, dena zatekeen emana. 

Baina umeak ez du aurrera egingo. Tentsioa xahutua, hiruren begi harrituek burua barnera 
egiten ikusiko dute. 

— Sorbaldak trabatuta ditu! 
Irene larrituko da. Ikusia izango du mugimendua kaiereko irudietan, erditzean gerta zitekeena 

errepasatzean. Umearen sorbaldak amaren hezurduran trabatuta geratzen dira, ezin dute utero-
lepotik sartu. Burua ateratzen da, baina egozketak ezin du aurrera egin. Uzkurduraren indarra 
gutxitzean irtendako burua jarrera erlaxatuagora itzultzen da zertxobait atzera eginez.  

Arazoak Irtenbidea dauka, sorbaldak askatzeko egin beharreko eragiketak ikusteaz 
gogoratuko da Irene, baina ideia orokorra besterik ez du izango. Ez du eskarmenturik eta 
eragiketak gaizki egin ezkero ondorio larriak eragin liezazkieke, bai Juliari eta bai Itsasori. Ezin 
izango du erantzukizun tzarra berehala bereganatu, etenda geratuko da lipar batez. 

—  Sorbalda  distozia dauka, McRobertsen maniobra egin behar zaio. 
Jaikitzen ari dela entzungo du ahotsa Irenek, ezagutuko du, bildutako tentsioari ezin izango 

dio heldu. Itzuli eta oldartuko zaio, amorruz  ukabilez kolpatuko dio bularra. 
— Joan zaitez pikutara txatarra puska! Utz gaitzazu behingoz bakean! 
Robotak emeki baina sendo eskumuturretatik helduko dio. Irenek ostikoka jarraituko du 

alferrik dela jakin arren. 
— Orain arte ez dut interferitu, egiten utzi zaituztet, baina une honetan Julia ongien lagundu 

dezakeena neu naiz. Satelitearen bidezko lotura berreskuratu dut eta dagoeneko beharrezko 
informazioa eskura daukat. Zer egin behar den badakit, eta ari naizen bitartean hainbat jatorri 
ezberdineko informazio iturri aldi-berean kontsulta ditzaket, Konfiantza izan behar didazue, nire 
funtzioa betetzeko zenbait gaitasun medikuak integratzen ditut, robotarentzat ez da dinamika 
arrotza izango. 

— Egin dezala, Irene.— Esango dio Fromistak.— Arrazoia daukala badakizu. Julia oso 
nekatuta dago, ezin da hau luzatu. 

Irenek kasketa utziko du, alde batera egingo du robota pasa dadin. Errenka egingo du, 
gorputz eta menbruetan aurreko eguneko astinaldiko ondorioak ikusiko zaizkio. 

— Julia bizkarrez etzanda jarri behar duzu.— Esango dio robotak Fromistari.— Zu eta Irene 
nire ondoan behar zaituztet, McRobertsen maniobra egiten lagundu behar didazue. 

Robotaren eskuak eraldatzen hasiko dira. Hatzen azalaren azpian falangeen kokapena eta 
lodiera aldatuko dira, harkaitza txikituko lukten esku tzarrak jostun delikatuenarenak izatera pasako 
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dira, ia lauak hatz luzeenetan. Ez dira hatz guztiak aldatuko, eskuineko eskuko luzea eta ezkerreko 
eskuko  txikia eta nagia ez dute eraldaketa burutuko, gakotuta geratuko dira. Robotak erauziko 
ditu eta  gorputzeko hutsune batean gordeko ditu. 

— Egin ahal izango duzu hatz horiek gabe? 
— Dagoeneko eskuaren funtzionalitatea birdoitu dut. 
Robotaren esku eta eskumuturren azalaren zehar likidoa aterako da. Elkar igurtziko ditu 

likidoa ondo hedatzeko. 
— Esterilizatzailea da.— Esango dio.— Eman diezazuket. Ni kolpatzean  asepsia galdu duzu. 
Eskua luzatuko dio robotari, menia adostu dezakete Juliari lagundu bitartean, gero gerokoak. 

Eraginkorra izango den dudarik ez du izango, behingoz aldeko izan dadila. Robotak eskua luzatuko 
dio ere, esku-ahurrean ore tontortxoa. Hatzekin zibizkatuko du eta eskuetan hedatu. 

Robota Julia dagoen lekura hurbilduko da. Harlauzan etzana egongo da jada, begiak itxiak, 
Fromistaren eskuaren babesari helduta arnasa berreskuratzen ariko da. 

Zaindariak Juliaren zango irekien artean kokatuko da, kopetaraino azalduko den umearen 
buru iletsua haztatuko du. Fromista eta Ireneri haren albotara jar daitezen eta bakoitzak Juliaren 
zango bat har dezan eskatuko die. 

— Julia, egiten ari zarena aintzat hartzekoa da, kemena zer den ulertarazi didazu. Zure nahia 
ezagutzen dut, errespetatzen dut. Nire parte hartzea sorbaldak askatzera mugatuko da, ez naiz 
gehiago tartean sartuko, erditzea  osorik zeurea izango da. 

Juliak zorrotz begiratuko dio, begi bionikotan sakoneko zerbait bilatuko bailuen, espero 
izango duen zerbait. Ez du aurkituko, ez begi hotzetan. Berehala ohartuko da, onartuko du, 
adeitasunez zuzenduko zaio. 

— Erditu nahi dut, erditzeko unea da. Umeak eskatzen du eta ni nire indar guztiak agortzeko  
gertu nago. Traba hau askatzen baduzu, hurrengo uzkurduretan oro guztiz beteko da. Maniobra 
egin ezazu mesedez, zuk eskatutakoa egingo dugu. 
  Robota hatz ia lauak umearen burua eta amaren ehunen artean sartuak izango ditu jada. 
Juliari ezer ez egiteko esango dio, erlaxa dadin. Zangoak sabelaren kontra toles ditzaten eskatuko 
die Fromista eta Ireneri. Bultzatzen ari direla Irene zaindariaren manipulazioari adi egongo da. Ez 
du eskuak mugitu dituenik emango, baina umearen buruak zertxobait biratuko du. 

— Askatu da.— Adieraziko du Zaindariak.— Bultzatzeari utz diezaiokezue. 
— Zer egin duzu?— Galdetuko dio Irenek  altxatzen ari den robotari. 
— Hatzen sentsoreen bidez fetuaren posizioa, jasaten ari zen presioa eta bere konstanteak 

zaindu ditut. Mugimendua ondo bideratzen zela egiaztatu dut. Beste alde Juliaren ehunen egoera  
aztertu dut, espero dezakeen tentsioa jasateko gai dira. Maniobra eraginkorra izan da, ez da 
manipulaziorik egin behar izan. 

Zaindaria aldentzen hasiko da. 
— Mila esker.— Esango dio Juliak.— Gera zaitezke. 
Esaten ari dela aurpegiera mudatuko zaio, ukondoen gainean agonduko da eta Fromistari 

hurbiltzeko keinua egingo dio. Uzkurdura berri bat etroriko zaio. Irene robotaz ahantziko da, 
Fromista Juliaren atzean jarriko da eta soina jasota edukitzen lagunduko dio, bera ahizparen 
zangoen artean kokatuko da, umearen burutxo erdi irtenaren aurrean. Harrigarria da. Egin beharraz 
ez dela egoeraren berezitasunaz behar bezala jabetzen bururatuko zaio, hauteman  beharreko 
gauza asko oharkabean pasatzen ariko zaizkion susmoa izango du. 

Julia bultzatzen hasiko da, Fromistaren besoei lotuta, bien azal bustiak giharren indar 
elkartuen artean bat eginak. Juliaren erabakimena, ekitearen begirada boteretsua, Fromistaren 
ematea,  arta begirada adia, elkar osagarri, umetxoaren aiduru. 
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Burutxoa ateratzen hasiko da, eskua azpian jarriko dio Irenek. Juliak orro egingo du 
eztarriaren sakonetik. Uzkurtuko da, soina aurrera eramanez. Fromistaren izterren gain belaunak 
orekan, esku hatzez-hatz lotuetan beharrezko bermea lorturik,  burua zerura jasoko du, soina 
goratu, gihar guztiak azalaren zehar nabarmen. Oihu egingo du. 

Erdituko da,  Ireneren eskuetara etorriko da umea, aurpegi zimurtua munduari itxia. 
Ahizparen ahaleginak guztiz erasana egongo da, zerbait dislokatuko zaio espirituan, huts irekia 
utziz barruan, arrail haizetsua etxean. Ohiko sentimena eramana izango da, lurrikarak badia husten 
duen era berean. Hutsak txunditua, eskuetan umea,  ukigarria, haragizkoa, bizia, sentimena tsunami 
itzuliko zaio; erabat hunkituko du umeak, txikia, bikaina, babesgabea. 

Negar malkotan Juliari eskainiko dio. Haren aurpegiak  neke gozoa, neke asea, betetasuna 
erakutsiko du, baina umea eskuetan hartzean, ez da gehiago haren sentsazioen aurpegia izango, 
maiteminak irentsiko du, hark umea egotziko duen botere berberaz, edo gehiagoz.  

Emango dio, besoetan hartu eta bularren artean gordeko du. Umeak burua biratuko du, 
amaren bularraren fereka masailean sentitu, ahoa irekiko du bilatuz, arnasa irentsiko du eta 
negarrez hasiko da. 

Julia eta Fromistaren  aurpegi maiteminduak ikustean mentura goia joa duela otuko zaio, 
egina da. Burua biratu eta robota bilatuko du, han egongo da zutik, adi. Beste mentura baten 
hasiera izan liteke, baina ez da izango borrokan pentsatzeko unea, zorionari dagokion denbora 
eman beharko lioke, kostata lortua izango da. 
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52  KAPITULUA 
  
 
 
Basoa sastrakaz betea egongo da, ezin izango du ia aurrera egin, elkar lotutako adarrak 

eragotziko diote ibiltzea. Marruskaduraz, kolpez eta ziztadaz beteta izango du gorputza; arropa 
guztiz zarpailduak ez dio jada babestuko.   

Ez du hegan egitea lortuko, saiatuko da, baina alferrik, ez da metroa baino gehiago altxatuko, 
Arrasean joan beharko du, sasien gainetik atera ezinik, abiadura handiagoa dela eta gordinago 
nozitzen adarren jipoia. 

Zaindariak zergatik ez du jada harrapatzen ez du ulertuko. Bizkorrago ibili izango da 
sumendiko barrunbeetan. Katua saguekin ber jolasten ariko litzateke, han jasotako jipoia itzultzeko, 
ihes egiteko itxaropena mantendu artean berak saiatzeari utziko ez diola jakinik, ahaleginean bere 
burua zigor dezan utziz. Hobe agian etsitzea, ezin izango luke benetako abantailarik lortu. 

Adarren marruskadurari gogor eginez, gorputza aurrera botaz, trabatuta edukiko duten bi 
zuhaixketatik askatzea lortuko du. Adarren artetik estropezuka aterako da, elastikoaren gerrialdea 
bertan utzirik. Zapaldua ez izateko ziztu bizian ihes egiteari ekingo dion untxi txikiak, bere oinkada 
baldarren artean sigi-saga, onik ateratzea lortuko du, orbelaz estaliriko konkortxo baten oinean 
dagoen zulotik desagertzeko. 

Aldaroka dabilela, Irenek  orekatzeko bermea bilatuko du konkorrean, baina oinaren azpian 
orbelak eman egingo du, eta lur, hosto, makil, eta zomorro jausiarekin bat, sakon ilunera amilduko 
da. Gorputz-adarrei eraginez bertikaltasuna mantentzea lortuko du. Hala ere, ez da kolpe xamurra 
izango, orkatila okertuko du, eta kolpea leuntzeko buruzgain biratzean, hondoko harriak bizkarrean 
iltzatuko zaizkio. 

Hala ere ihes egiteko aukera izan lezake, sagua zuloan katua barauan. Etzanda zoruan, 
eroritako zuloa  izango du gainean, zaila tamaina asmatzea zein sakonerara dagoen jakin gabe. 
Soin formako soslaia agertuko da argi zirkuluan. Handia proportzioan, ez da zulotik sartuko. 
Soslaiaren erdian piztuko den argiak itsututa utziko du. Eskuineko besoaz babestuko ditu begiak, 
berehala behar izango du bestea gainean erortzen hasiko zaizkion lur eta harri pusketatik 
babesteko. Burutik eginda al dago txatar hura? Ez al du bere osasuna babestu behar? Albo batera 
biraka zuloaren bertikaletik aldenduko da, harri zaparradari guztiz ihes egitea lortu barik. Bere 
sudurrak untxiaren muturrekin topo egingo du, kilimak egingo dizkio honi eragitean. Ez da 
gehiago geratuko, ihesari emango zaio, haren tamainako ate baten aurrean zutitu, ireki eta 
danbatekoa emanez beste aldetik desagertzeko. 

“Zer arraio?” Robotaren bi oinak gerriaren bi aldetara eroriko zaizkio, harriak zapaltzearen 
soinu lazgarriaz. “Alicia lurralde harrigarrian?” Robotak belaunak iltzatuko ditu bere saihetsetan, 
haren gorputz tzarraren larderiaz. “Burua galdu egin al dut?” Robotak gorputza makurtuko du, 
haren zama sentiaraziko dio, begi plastikoek begirada osoa hartuko diote, ahoa azal sintetikoaren 
zapore itogarriaz beteko zaio. 

Bere indar guztiaz bultza egingo du, robota gainetik kendu nahi izango du, ez du lehen 
segundotan lortuko, ahoan aire garbia sentituko du aitzitik, eta ondoren agonduta dela ohartuko 
da, besoak izterretan, izara grisetan nahasia, aurrean espazio-ontziko  idi-begi izartua duela. 

Herstura arinduz joango zaio, ez berehala. Amesgaiztoa besterik ez dela, larritasuna ez dela 
egiazkoa errepikatu behar izango dio bere buruari. Azken hilabetetan hainbatetan amestu arren, 
oraindik biziki erasango dio, sumendiko barrunbetako jazarpenak gogoan lorratz sakona utzi 
izango dion seinale.  
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Ez da deuseztatzen, naiz jazarpenaren biharamunerako, zaindaritza mehatxua izateari utzi 
izango dion, naiz justizia prozeduran,  geltokikoaren ardura osoa duela ebaztean, epaia betetzeko 
espazio-ontziko deserriaren aukera proposatuko duena izan, naiz geroztik, hark gobernatutako 
espazio-ontzian, bien arteko harremana egunerokoa izan. Bere subkontzientean, ordu haiek 
ondoren bizitutako guztiak baino garrantzia gehiago edukiko dute, agian bizitza jokoan jarri 
izanagatik, ezin jakin. 

Juliaren erditzean bertan hasiko da inork sinetsiko ez lukeen erlazio harrigarriena, zeinean 
jazarria eta jazarlea izaeren normaltasunetik kanpo aurkituko dute batu egingo dituen 
erakargarritasuna. 

Erditzearen ondoko gauan Itsaso esnatu egingo da, negarrez, gose. Julia eta Fromistaren 
ondoan etzanda, hostoz eta hondarrez eratutako sehaskan, inprobisatutako maindiretan bildua. 
Esnatuko dira guztiak, Juliak umea hartu, altzoan bildu, eta egin ahal izango duen gauza bakarra 
egingo du, elastikoa erantzi eta bularra eskainiko dio, ez dute besterik izango umea elikatzeko. 

Itsaso baldar hasiko da, ahoarekin asmatu ezinik, titiburua bereganatu nahiz burutxoari 
eraginez. Juliak lagunduko dio, bularra alabatxoaren ahora egokitzen, laster izango da umea 
edoskitzen, gogoz, Juliak noizbehinka irribarre arteko min imintzioak egingo dituela. Fromistak 
arretaz begiratuko die, artega, Juliak bere animaltasuna azaleratu ahala, desiragarriagoa bilakatuko 
balitzaio bezala. 

Robota han egongo da, adi ere. Ez da sartuko, Julia erditu ostean ezer gutxi esango die. 
Gizakiek izango dute lan nahikoa egiteko, nahi izango duten gauza bakarra atseden hartzeko 
tarteak aurkitzea izango da. Zaindariak haiek atxilotu eta betebeharra osatzeko zain egon beharko 
luke, baina ez du ezer adieraziko, eta hark egin ezean, beraiek ez liokete gogoratuko. Gaua iritsiko 
da, loa eta berehalako negarra. Beila gero, eskuargiaren argi zirkuluaren intimitatean. 

Eta orduan gertatuko da, Juliak haren liluratze dohaina gutxien espero litekeenarekin 
erabiliko du eta hitz-egin dezan lortuko du. Ez honen jokalekua izango den arrazionaltasunetik 
konbentzitzen, sentikortasunaren bide zidorretatik eramanez baizik. Juliak azken orduen emozioen 
mundutik eramango du, bere sentimendu eta  bestearen obserbazioez osatuz joango den irudi 
inpresionistaren armonia ezkutuak ikusaraziko dizkio. Zaindariak sentimenduak zer diren ikasi 
egingo du, hau egin daitekeen era bakarrean, norberaren eskarmentutik. 

Juliak zein judiziotan sartua izango zaion Zaindaritzari identitate propioaren distortsioa 
erakutsiko dio, kanpoko ispilua baino, norberaren isla den pentsamendua, norberaren baitan 
konstatazio batek uzten duen arrasto ez kausala, ustearen erreflexu behartua dena. 

Nortasuna deitzen zaio horri, baina hau Zaindaritzak aurretik jakingo du, haren identitatearen 
jakitun izango da, aitortuko die. Jakingo ez duena, bere baitan ohartuta edukiko ez duena, 
norberaren usteen araberako zuzentasun edo okertasun judizioen harat, identitateak eragindako 
aldekotasuna ebatzi ezineko desadostasun eran espresatu daitekeela izango da, norberaren behar 
izan eta munduaren izanaren arteko leizearen ondorioz sortua; pentsamenduari, xehaduratik 
egituratzaile den heinean, errealitatearen  diskontinuitatetik osotasuna sortzera behartuta dagoen 
heinean, itxi beharrekoa zaiona. Ezin ixtean, mina, ixten lortzean, asetasuna. Sentimenaren oinarri 
sinplea, errealitatearen konplexutasunaren kariaz infinituki nabartu daitekeena, zaindariaren 
hainbat aburutan Juliaren sentiberatasun adiari ihes egingo ez diona. 

Harrigarria izango da. Gizakientzat, zientzia fikzioak askotan aurreikusia, baina adimen 
artifizialarekin mendetako elkarbizitza ondoren kimerikotzat joko dena idoro egingo dutelako,  
Zaindaritzarentzat, bere nortasun ezkutuan, sentimena, ordura arte atzemanezina, ezagutu ahal 
izango duelako. 

Errebelazio bikoitzak haien arteko erlazioa betirako aldatuko du, betebeharren eta guren gain, 
gertaera berezi haietan sustraitutako konplizitatea sortuko da. Ez dute berdin sentitzen, gizakiei 
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sentimena lurretik datorkie, senetik, sentsazio fisikoetatik, Zaindaritzari aldiz konputaziotik, 
ezagutza analitikotik, erregistro enpirikoetatik. Sentimenduak erdibidean aurki litezke, nahas litezke, 
konpartitu litezke, baina grabitate gunea polo oposatuetan edukiko dituzte. Ez da berez txarra, 
bitxia baizik, osagarria askotan. Deserriko espazio-ontzi txikian, erotzea saihesteko oso lagungarria, 
hormonak tiratzen hasterako kontrapisu arrazional enpatikoa. 

Irenek izara baztertu, jaiki, eta idi-begira hurbilduko da, izarren paisaia geldiari begira 
geratuko zaio. Argizagi gertuenen posizio aldaketa, soilik astetako irudiak erkatuz atzemango da, 
hondoko argiteria bere horretan mantenduko da egonkor, infinitu. Idi-begitik begira ulertuko du 
infinitua zer den, Zabalkuntza XVI eta haren planeta anfitrioiko sistema uztean infinitua bere gelan 
sartu izango da, esne koloreko argiaz busti egingo du etengabe, neurri gabeko autokonplazentzian. 
Hala izaten jarraituko luke, jada epeltzen ariko zaion erakarmena guztiz xahutu bitartean, eta 
ondoren, hilabete luzeetan, hutsaren zeharko jauzian, hutsaren hurrengoko ontzian. 

Infinituak ez du orduraino menderatzen, baina gerta liteke. Ez da egun horretan izango ordea, 
amesgaiztoa gorabehera sendo sentituko da.   

Egun estandarra jada aurreratua egongo da, bainu gelara joan eta dutxa bizkorra hartuko du. 
Bi zatiko elastikoa jantzi eta korridorera aterako da jangelara joateko. Bere gelako atearen aurez-
aurrekoa erdi irekita egongo da, argitasun ahula aterako da zabaldutako tartetik. Burua atera 
hurbildu eta entzuten egongo da, Ez da ezer adituko. 

— Sar naiteke?—  Galdetuko du ahotsa altxatu gabe. 
— Pasa Irene. 
Atea zabaldu eta gelan sartuko da. Berearen bizkia izango da. Idi-begiaren espazioan 

kokatutako kadiretako batean eserita, izarrei begira Julia egongo da. Burua biratuko du sartzen ari 
dela egiaztatzeko, ondoren bere aurrean degoena begiratzen jarraituko du. 

Irene hurbilduko zaio eta idi-begiaren markoan bermatuko da. Juliak Itsaso izango du altzoan, 
edoskitzen ematen ariko zaio. Ilobaren aho mugimendua jarraituko du, xurgatze erritmikoa, 
espirituaren bakea xurgatze haren antzeko zerbait izan beharko lukeela pentsatuko du. 

— Ume honek salbatuko gaitu zoratzetik. Sorgintxoak harrapatuta gauzka eta hori da gerta 
zekigukeen gauzarik hoberena, zeren hurrengo urte eta erdian, bera hazten laguntzea egin ahal 
izango dugun ganorazko gauza bakarra izango da. 

Juliak ez dio erantzungo, alabari begira, zoriona aurpegian. Harentzat ere bake unea izango 
da hura. Berarekin konpartitzea bien arteko intimitatearen partaide egitea izango da. Tribuko 
amatasun batuak baino gertuago kokatuko duen pribilejioa dela ohartuko du. Naturaltasunez 
erdietsia izango da, Itsasorekin batera gestatua izango baita planetako zailtasunetan. Intimitatea 
eta maitasuna izango dute bat, poza eta ardura, ez da bere sabeleko umea izango baina bai bere 
erraietakoa. 

Berez datorkio pribilegioa baina ez erabili ahal izatea, beraz intimitateak ez bezalako ezkerron 
hunkigarria eragingo dio bere ilobaz gozatzen jarraitzeko aukera ahalbideratu izanak. Juliak, 
harengatik egindako guztiaren ordaina besterik ez dela esango badio ere, zordun sentituko da, zor 
gozo eta pozgarriren, karga baino bedeinkapen. Ez baita gutxi izango egindakoagatik eskatuko 
dizkioten ordaintzetatik Julia bitan libre geratu ondoren, bera erru-gabetzeko egindako ahalegina, 
izena eta ospea xahutzeko erreparorik gabe, bere aldeko mugimendua gidatu izana, eta honen 
porrotaren ondoren, tratamendu psikiatrikoa ezar liezaioten saihesteko, Zaindaritzak 
proposatutako sei urtetako deserrira berarekin etorri izana. 

Ama eta alabaren eszenaz lipar batez gozatu ondoren, agondu, Juliari buruan musu eman eta 
gela utziko du. Jangelako kafe usainak urdaila dantzan jarriko dio. Orduagatik ez du inor egotea 
espero baina Fromista egongo da gosariaren hondarren artean. Bere iloba han izatearen ekintzaile 
zuzena, bidaiako polizoia, Juliari umea intxaur oskol hartan sei urtez giltzaperatzea eragotzi izango 
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diotenenan, alaba zaintzen Zabalkuntzan geratuko den itxura egin, eta ontzia abiatzeko unean 
seguritatea gaindituz, edo ez, alaba amaren ondora ekarri izango duena.  

Ukondoak mahaian, bi eskuez oratuko duen katiluari zurrutadak emango dizkio . Agurtuko 
du eta bere katilua hartzeko ondotik pasatzean musu bat emango dio kopetan. Kafe beroz beteko 
du katilua. Galleten ordez ogi xigortua eta gurina hartzea pentsatuko du, urdaileko aldarria ase 
beharra egongo da. 

— Gustatuko litzaidake zure txera adierazpenaren zioa zein den jakitea. Azkenaldian 
misterioa da niretzat nire merituen izaera. Gustatuko litzaidake, nire laztan kreditua handitu aldera, 
zertan diren argitzea. 

— Ez duzu ezer jakin behar, senideon eskuetan zaudela eta hau ondo doakizula da jakin 
behar duzun guztia. 

Fromistak ez du erantzungo, zurrutada luzea emango dio katiluari. 
— Gimnasia egitera noa. Nirekin etorriko al zara?—  Galdetuko dio katilua albo batera uzten.  
— Ez, ez dut gaur ariketarik egingo, berandu esnatzeaz gain, gimnasia ohean egin dudan 

sentsazioa daukat. 
Fromistak gosaltzeko erabilitakoa eta kondarrak jaso eta alde egingo du. Irenek gosari lasaia 

hartuko du. Gura izandako guztia poliki dastatu ondoren, ariketa fisikorako erabiltzen ohi duen 
denbora zertan erabili oso ondo jakin gabe, korridorera atera eta jardunetarako aretoetarantz 
abiatuko da. Liburutegitik solas ahotsak iritsiko zaizkio. Burua azalduko du, Alba eta Martin hitz-
egiten ariko dira. Ikusiko ez dutenez, atzera egin eta korridorean geratuko da, zertaz  ari diren 
entzuteko. Beraien arteko solasa, haien jarduna oro har, interesgarria izango da, baina maiz, Tai eta 
enparauak salatzeko egin beharrekoari buruz hitz-egitera emango dira, eta gaia  jada maiztuegia 
egongo da. 

Martinentzat garrantzitsua izango da hala ere, Tai bakarrik ote dagoen ala morroi gehiago 
leudekeen argitzeko eta hauen identitatea ezagutzeko egin beharrekoa hausnartuko du, ondorioak 
egiaztatu nahiko ditu, Zabalkuntzan geratukoek ikerketa lana burutzeko ahalbideak izango ote 
dituzten jakin nahiko du. Oraindik ez du burua bizi osoko korapilotik askatzen. Azken unera arte 
egon izango da Zabalkuntzan geratu ala ontziratu artean dudatzen. Lana behingoz bururatuta ikusi 
nahiko du. 

Etortzeko Albak konbentzituko du, deserriko bidaia oxigenagarria izango zaiolakoan egingo 
du. Hasi behar duten bidaia historikoa izan daitekeela esango dio, espero dutena aurkitu ezkero, 
morroien izatea eta haien amarruak begi bistan geratuko lirateke. Asmo berarekin Zabalkuntzan 
geratutakoen taldea oso eraginkorra izan litekeela ulertaraziko dio, Zaindaritza bera egonik, Tribua 
eta Alba proposamenaren eragileekin bat eginda, ez dela adimen eta ezagutzaren faltan egongo, 
eta beraz, azkenik, gaiaren erantzukizunetik aske gera litekeela ikusaraziko dio . 

Onartuko du, baina  matazarekin bueltaka jarraituko du. Zabalkuntzako berririk ez jasotzeak   
obsesiotik aldentzea zailduko dio, benetako estrategiak ezagutu ezean irudikatzea izango da han 
geratutakoek lana burutuko duten konfiantza izateko bide bakarra, baina isolatuta egongo dira, 
Zabalkuntzarekin erabat  inkomunikatuak. 

Ez deserriko baldintzek hala izatera behartuko luketeelako, berez une oro komunikatuta 
egoteko ahalmena izango dute, Zabalkuntza edo planetatik aldentzera behartuko ez duten ber, 
aitzitik, deserria gauzatzeko bitartekoak prestatze aldian, deserria zigor izan beharrean, aukera izan 
litekeela Briani bururatu osteko azken konspirazio aldian, hala izan beharko duela erabakiko delako 
baizik, morroiek kontrolpean edukiko dituzten Zabalkuntzaz kanpoko komunikazioak, ontzia  
espazioan kokatzeko erabil ez ditzaten, esplorazio bidai bihurtutako deserriko  helmuga atzeman 
ez dezaten. 
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Ez da hura izango, hala ere, mintzagaia une hartan, Alba Proposamenak aurrera ez egitea 
baizik. Gutxigatik galdu izango du, baina finean status-quoa gailenduko izango da, Tai eta 
enparauek eragindako nahasmenaren laguntza ezin hobeaz. Ez da behin-betirako porrota izango, 
proposamenaren gaineko erabakia gizadi osoari legokiokeela erabakiko da ere, beraz, 
proposamenari Zabalkuntza guztien gain saltoka hedatzea eta giza-asentamendu guztietan 
bozkatua izatea geratuko zaio, beraz, ezeren ziurtasuna izan aurretik, aldi oso luzea geratuko da.  
Gaiari buruzko jardun oro espekulatiboa izan liteke soilik,  bai proposamenak beste mundutan izan 
lezakeen harrerari buruzkoak, zein proposamena bultzatzeko erabilitako bitartekoen egokitasunari 
buruzkoak. 

Alde egitera doala, sorbaldan eskua nabarituko du. Ikaratuta bueltatuko da, Liaison izango da, 
isilik egoteko keinua egingo dio. Korridoretik aurrera eramango du. 

— Pazientzia dauka Albak Martini soka ematen. 
— Zure aurreikuspenen geroak ez zaizula gehiegi kezkatzen dirudi. 
— Nire aurreikuspenen geroa beraiena da, ni gurasoa besterik ez naiz, eta izendapen hori 

merezi duen edonoren gisan, ibilbidea libre  egin dezaten besterik ez dut nahi.— Esango du 
erantzukizun aurpegia jarriz.— Utz ditzagun bakarrik, Martin arindu dadin, ea pixkanaka obsesiotik 
husten den. Goazen zubira, makinistak zerbait erakutsi behar digu eta. 

Jarraituko dio,  Liaisonen izaera, hainbeste heldu zentzudun artean, freskagarria izango zaio 
oso. Bi gazteenak izanik, konplizitatea sortu izango da bien artean. Azken urteko gertakarien zioaz 
gogoari itsatsitako seriotasun zarakarra erauzten lagunduko dio. 

Zubi gardenean Brian egongo da, beraiek bezala gonbidatua. Bertan nagusia Liaisonek 
txantxaz “makinista” deituko duena izango da, pilotua, Zaindaritzak bere buruaz mitosia egin 
ondorengo bestea, senide bizkia. 

— Ikus ezazue gure helmugaren azaleko lehen irudiak, hau da ezkutatu zitzaigun planetaren 
benetako itxura. 

Ez da definizio handiko irudia izango, orbainez osatutako koadro borobil lanbrotsua, baina 
kolore hunkigarriak antzemango zaizkio, ez gris mortu iluna, klorofila berde argia, ur urdin 
berdexka. Etxekoak,  Zabalkuntzek garraiatuko dituzten parekoak, Lurretik  kanpo  aurkitutako 
lehenak. 

Emozioak isilik mantenduko ditu irudiari so, orbainetan formak bereizi nahian, unibertsoan 
bakarrik ez izanaren zantzuak antzeman nahian. 

—  Goizegi da ezer jakiteko.— Esango du pilotuak pentsamendua irakurriko balie bezala. 
Emozio bera sentituko luke? Haren pareko adimenak aurkitzeko itxaropenez egongo litzateke? 
Zabalkuntzan bi bakarrik ezagutu izango ditu, ez bide dira ekoitzitako adimen guztiak 
autokontzientzia  garatzera ailegatu izango, ezta garatuenak ere, Zabalkuntzako biziraupenerako 
erreguladoreak berak ez omen du izango, bai ordea Juliaren etxeko robotak, honen oharpenaren  
ondorioz,  Zaindaritzak egiaztatu ahal izango duenez. Kide gehiago aurkitu nahi izango luke 
dudarik ez,   horregatik haren buruaren zatitzea agian, autokontzientzia transmitituko ote 
litzatekeen jakin gabe, bidaian egon ahal izateko. 

Deserriratuen zaintza izango da fatxada, baina azpitik jakin-mina eta adiskidetasuna egongo 
da, baita makinistan ere. Ontziaren kontrola izango du, ontziaren sistema osoan txertatuta egongo 
da, konfiantza izango diote. Bodegako barrunbeetan robot bat muntatzen ariko da haren agertze 
fisikoa izan dadin. Banako ezagungarri agertu nahiko du, ziur aski planetako ikerketarako 
autonomia gehiago eduki ahal izateko ere, eta “makinista” beharrean beste izen propioa eduki 
nahiko du. Ondo deritzo, Zaindaritza ez da egokia, baina zergatik nahi izango du “Kasta”? 
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