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(Ekainaren 18a)

(22:14) Hodeik dio:
Ez dut azterketa hau sekulan gaindituko.

(22:16) Oscarrek dio:
Hori esaten duzu, animoak galdu dituzu… zeren animoak galdu dituzu.

(22:17) Hodeik dio:
Egia biribila delako; horregatik esaten dut. Bide batez, “animoak 
galdu dituzulako” esaten da.

(22:20) Oscarrek dio:
Ostia, ze zaila den euskaraz.

(22:21) Hodei idazten ari da… Hodeik dio:
Oscar, zer egingo dut. Gurasoek irailerako bat utzi dudala jakiten 
dutenean, akabatu egingo naute.

(22:24) Oscarrek dio:
Zoaz Australiara, bizitzera. Esan didate han neskak oso politak dira… 
direlako… direla.

(22:26) Hodeik dio:
Utzi kontu horiek. Serio ari naiz. Nola pasako naiz bigarren mailara 
MGZ utzita!

(22:28) Oscarrek dio:
Ze kabroia, zure irakasle. MGZ da maria bat, joder. Hori gainditzen 
da con la minga.

(22:30) Hodeik dio:
Bai, zuk segi nitaz trufatzen. Subnormala deitu nauzu, oraintxe 
bertan, aurpegira. Jainkoarren, Batxilergoa hasterakoan, letra 
puruetako modalitatea aukeratu nuen zientziak berriz ez ikustearren. 
Zer eta, orain, Mundu Garaikiderako Zientziak irakasgai horrekin topo 
egiteko!

(22:31) Oscarrek dio:
Ez du inporta, Hodei. Zuk MGZ suspenditu duzu, eta nik, Hizkuntza 
Eskola. Berdinduta gaude. Irailean, biok gaindituko dugu. Hala, mocé, 
afaltzera noa. Zerbait behar… duzu, 12ak arte Zuriñerekin egongo 
naiz, txatean.
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Nire gelak leihoa duen arren, leiho horren bestaldean ez da zerua 
ikusten. Ezker edo eskuin, gora nahiz behera begiratuz gero, adreilu 
gorriak ikusiko dituzu. Baina, zerurik ez, zerurik ez da batere ikusten.

Leiho horrek zerua ikusteko aukera eman balit ere, ez nukeen ia 
hodeirik ikusiko. Ez goiz hartan, bederen. Ekain‑bukaera gehienetan, 
hala izan ohi da, eta, egun hartan ere, Iruñeko zerua urdin‑urdin 
ageri zen.

Zian urdina.

Gosari‑legea egin bitartean, amaren oharra ikusi nuen sukaldeko 
mahai gainean: “Hodei, maitea, azken astea duzue ikastetxean, eta 
gogoratu azken nota begiratzea (Mundu Garaikiderako Zientziak). 
A, eta, jainkoarren, egin ohea eta bildu gela. Muxu.”

Nire ama horrelakoa da, uste du beti hodeietan nagoela. Badakit, 
ongi jakin ere, noten bila joan beharra dudala. Egia esan, bezperatik 
neukan notaren berri, Interneten ikusita. A, ze gaua eman nuen! 
Eskerrak Oscarrekin txatean aritu nintzen oheratu baino lehen; 
horrek arindu zidan umorea.

Hala ere, ezingo nion ba zuzenean amari esan, “Bai, ama, gogoan 
duzu irakasgai erraz hura? Bai, tontoentzako zientziak zirela esan 
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nizun hura. Ja, ba, ez duzu sinetsiko baina… antza denez, zure 
semearen adimena bataz bestekoaren oso azpitik dago, eta ez da 
‘gainditua’ lortzeko gai izan”.

Irakaslearen bulegora negar egitera joatea besterik ez zitzaidan 
falta. Baina hori umiliagarria izango litzateke. Ez, negar egitea ez 
da konponbidea. 

Badakit zer egin, pentsatu nuen. Amarekin luzamendutan 
ibiliko naiz zenbait egunez, kalifikazioen berririk ez dudala esango 
diot, eta antzerkitxoa egingo dut. Aurrerago, ikasturtea amaitzen 
denean, hurbilduko naiz berriz ikastetxera, eta jasoko ditut notak 
buletinean. Gero gerokoak.

Oharrari bira eman, eta atzealdean idatzi nuen erantzuna: 
“Galdetuko dut kalifikazioa, bai. Ezer berririk jakiten badut, eguerdian 
esango dizut. Sotoko giltzak hartu ditut, bizikletaz joango naiz. 
Adio!”.

Leihotik zerua ikusten ez den arren, nire etxeak baditu beste 
abantaila batzuk. Esate baterako, bizikletak gordetzeko gela bat 
sotoan. Garai batean, haur txikia nintzenean, etxe‑saileko atezaina 
arduratzen zen auzoko haur guztien bizikletak bertan gordetzeaz. 
Gurpilak konpondu eta txukun gordetzen zituen hogei metro karratu 
eskaseko gune batean, paretan zintzilikaturik, urdaiazpikoen modura.

Gizona jubilatu egin zen, eta gu koxkortu. Hark ezingo zuen 
gure zulatuak konpontzen jarraitu, baina ordurako ez genuen horren 
premiarik, ikasi genuelako lima eta partxeak eta itsasgarria erabiltzen.

Hari ikasi genion gurpil zulatuak ur‑balde batean sartu behar 
direla, burbuilak ateratzen direlako zulotik kanpora. Horrela jakin 
dezakezu zuloa non dagoen. Ondoren, atzera gurpila lehortu eta 
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zuloaren ingurua limaz leundu behar da, itsaskinak bere lana ongi 
egin dezan. Ganbera ongi berdindu ezean, partxea ez da behar 
bezala itsatsiko.

Amaitzeko, gurpilaren azala garbitu behar da. Pentsa ganberako 
zulatua iltze txiki batek edo ezten batek eragin duela. Eztena 
gurpilaren azaletik kendu ezean, puztu bezain pronto zulatuko da 
ganbera berria.

Hasi naiz luzamendutan. Tira, atezainak erretiroa hartu zuen, 
baina, oraindik ere, auzokook bizikletak leku hartan gordetzeko 
ohitura dugu, hark irakatsitako sistema berari jarraituz.

Mota eta modelo guztietako bizikletak daude sotoan, 
zintzilikaturik. Boladan izan zirenean, gurasoek mendiko bizikleta 
oparitu zidaten, baina ez dut sekulan mendiko pistetan ibiltzeko 
gogorik izan –eta, esan dezadan, ezta trebeziarik ere.

Nahiago izan dut hiria, eta, horregatik, hirian ibiltzeko gurpil 
finak jarri nizkion mendiko bizikletari. Errepidean ibiltzeko gurpilak 
jarri nizkion, ze, bestela, mendiko gurpil lodiekin izaten duzu sentipen 
hori, gurpilak errepidera itsasten ari diren sentipena. Batez ere, 
udako egun beroetan. Gaurkoa bezalako egun beroetan.

Nire bizikleta ongi bereizten da sotoko gainerako bizikleten 
artean, morea delako. Zahartzen hasia denez, galdu egin du jatorrizko 
kolore bizia. Hala ere, apalagoa den arren, oraindik gordetzen du kolore 
more eta iluna. Eskulekuaren albo banatan bi adar ditu, nahierara 
heltzeko. Erosoa da ibiltzeko, mendiko bizikletaren garapena duelako, 
eta hiriko bizikleta baten gurpilak dituelako –Iruñeak aldapa ugari 
ditu, bai jauna.

Nire bizikletari buruz, zer gehiago esan. Beste garai bateko 
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bizikleta da. Mendiko bizikleta hibrido bat. Horrelakoak dagoeneko 
ez dira asko ikusten kalean. Bizikletaren egiturak ez du askorako 
ematen, eta zaila gertatu zitzaidan berarentzat lohi‑babesle eta 
parrilla egokiak aurkitzea.

Bizikleta gogorra da, hori bai, eta dagoeneko zenbait urte dituen 
arren, ongi eusten dio eguneroko martxari; milaka kilometro egin 
dizkiot bidaietan.

Esate baterako, iaz, Donejakue bidea egin genuen Oscarrek 
eta biok. Bidaia mundiala izan zen, inondik inora, gogoangarria. 
Eta etorkizunean bidaia gehiago egiteko asmotan ere bagabiltza. 
Besteak beste, Duero ibaia jaitsi nahi dugu bizikletaz, hasi Soriako 
mendietan eta Portoraino.

Bizikletaz ibaiaren albotik ibiliko garela esan nahi nuen, ez gara 
ibaian bizikletekin sartuko. Bestela, pedalak eta flotagailuak eramango 
genituzke. Tira, uste dut ongi azaldu dudala nire burua.

Institutu‑garaian ere askotan errepikatu dugu Orreagarako 
igoera. Iruñetik 50 kilometro eskasera dagoen arren, Pirinioen ataria 
da paraje hori, eta benetan maite dugu Oscarrek eta biok.

Behin baino gehiagotan egin dugu asteburuko bidaia hori. Hartu 
bizikletak, fardelak eta oihal‑etxola, eta Linduxeko lepoan pasa izan 
dugu gaua. Iparraldearen eta hegoaldearen artean muga egiten du 
gain horrek, eta, bi aldeetara, bista zoragarriak ditu.

Iparraldean, Urepele eta Luzaideko bordek apaintzen dituzte 
Laurinaga eta Adartza mendien magalak. Hegoaldean, Auritz eta 
Aurizberriko herriguneak ikus daitezke, eta Orreagako kolegio‑eliza.

Orreagak bakea eta sosegua transmititzen ditu. Egun hartako 
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egunak kutsatzen zituen bake eta sosegu bera. Kalera atera, eta, 
nik aurreikusi bezala, zerua ziana zen, urdin‑urdina.

Eta urdin horretan, nabigatzen edo, hodei gutxi batzuk pasatzen 
ikusi nituen. Hodei fin eta luzeak, zuri‑zuriak.

Denak ari ziren pasatzen altu, eta denak, altuera berean. Imajinatu 
kristal urdinezko esfera bat, eta, haren gainazalean margoturik, 
hodeiak, kupula bat osatuz.

Hodeietako bakoitzaren mutur batean –eta hodei guztietan zen 
alde bereko muturra–, hodeia desegin egiten zen, eta erori, kupulatik 
zintzilik dagoen amaraunaren gisara.

Pirata batek eskua galtzen badu Karibeko borroka batean, kakoa 
jartzen diote, ezta? Ba, desegiten diren leku horretan, hodeiek ere 
kakoa izaten dute. Hari‑zuntzen antzeko kizki edo kako hori zuten 
haiek ere, bihurdura modukoa; hodei guztiek alde batean, eta guztiek 
alde berean.

Hodeiak, kakoak eta piratak. Burutazio horiek lasaitu egin 
ninduten. Momentu batez, azterketaren kontua eta uda ikasten 
eman beharra, biak desagertu ziren ene burutik. Desagertu, kito!

Hodei horiek sosegua ziren, bai.

Zer eta, hartu nuen, beraz, bizikleta. Jakin gabe egunak zer 
ekarriko zidan. Jakin gabe egun hura izango zela Estibalizekin topo 
egiteko eguna, eta, artean, jakin gabeko ustekabeko enkontru horrek 
istorio luze bat ekarriko zuela.

Pedal‑kolpeka hasi, eta burua berriz abiatu zitzaidan, zerura begira. 
Hala bada, hodeiei so, heldu nintzen halako batean ikastetxearen 
atarira, eta bizikleten aparkalekura hurbildu nintzen, nirea lotzeko 
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asmoz.

Eta han zegoen bera, bizikleta lotzen. Hiriko bizikleta bat, 
barra baxua duten horietakoa. Amsterdamera bidaia eginez gero, 
etengabean ikusiko dituzu antzinako bizikleta horiek, tranbia eta 
oinezkoen artean. Bizikleta beltza, beraz, barra finekoa. Horrelako 
bizikletetan, zera, neskak lepoa tente ibiltzen dira, elegante.

Estibalizen bizikletak saskia ere badu, eskulekuaren aurrean. 
Zume marroiz egindako saskia. Hor eraman ohi ditu apunteak, 
erosketak, zernahi dela. Estibalizen bizikleta beltza da, eta ez du barra 
horizontalik. Barra horizontalik gabeko bizikletei nesken bizikleta 
esaten zaie. Tira, hori diote, behintzat.

Beste bitxikeria‑pare bat ere baditu Estibalizen bizikletak.

Alde batetik, katearen mekanismo guztia babesteko, hasi 
platoaren inguruan eta atzeko gurpileko pinoietaraino, metalezko 
estalki bat du, kukurutxo lau baten formakoa. Horrela, galtza luzeekin 
ibilita ere, koipez zikintzeko arriskurik ez duzu.

Ze, nik, neguan, galtzen azpietan, lotu egin behar izaten ditut 
halako matxarda batzuk, hain zuzen ere, katearen koipearekin ez 
zikintzeko –entzun behar dira gero amaren errietak, galtzak koipetuz 
gero.

Metalezko lohi‑babesak ere baditu Estibalizen bizikletak, beltzak 
horiek ere, aurreko eta atzeko gurpiletan. Zikinetik babesteko, horiek 
ere.

Bestetik, bizikleta hori antzinakoa da; larruzko aulkia du, eta 
aulkiaren azpialdean, malgukiak. Espaloia igo eta jaistean, malgukiek 
dantza egiten dute. Dantza, eta soinua ere bai. Klasikoa.
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Baina noan harira. Institutuko atarian, metalezko uztai batzuk 
daude, bizikletak lotzeko. Han zegoen bera, bere bizikleta kateatzen.

Metalezko uztai zahar batzuk dira, hogeiren bat urte izango 
dituzte. Baxuak dira, eta ezerosoak. Bizikleta lotzeko, makurtu egin 
behar duzu horrelako uztaiekin. Uztaietan makurtu behar. Ulertzen? 
Ba, han zegoen bera, makurturik, gerrialdea eta ipurdi puska hura, 
nire aldera makurturik.

Bakero pirata urdin batzuk eta puntuzko jertse gris fina 
zeramatzan –aurrerago berotuko zuen arren, artean goiza fresko 
zegoen–, eta sandaliak. Jertsea zera zen, zabala, eta, gure neska 
makurtuta bizikleta lotzen zebilenez, sorbaldetako bat agerian geratu 
zitzaion, alegia, jertse zabala erori egin zitzaion besoan behera.

Eta, gero, adatsa, puf! Haren adatsa. Mototsean bildurik zuen, 
eraztun erraldoi horiek bistan utziz, zera, belarritakoei buruz ari 
naiz; horrelako uztai erraldoi bana. Mototsa horretarako baitzen, 
hau da, belarritakoak erakusteko. Belarritakoak, eta, jakina, haren 
lepoalde ederra.

Jainkoarren, txo, ez hadi horrela geldi hari begira. Hori pentsatu 
nuen. Institutuko inork ikusiz gero, ergel baten gisa geldituko 
nintzela iruditzen zitzaidan. Horrela bainengoen hari begira, ergel 
baten gisa.

Han zegoelako bera, bizikleta lotzen, makurtuta, eta ni ez beste 
inor hura ikusten. Pentsatu nuen momentu hura aurretik planeaturik 
zegoela. Ez zela kasualitatea ni eta hura, eta ez beste inor egotea 
momentu horretan bertan, han, ikastetxeko atarian. Institutuko 
urte guztiek horretara eraman nindutela pentsatu nuen, helburu 
bat zegoela bizi izandako urte eta esperientzia guztietan.
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Beraz, aurreko urteetako parranda eta elkarrizketa guztiak une 
horretarako prestakizuna besterik ez ziren izan. Arraioa! Seinale bat 
zen. Puf! Hortxe hasi nintzen urduritzen. Eta, urduritzen naizenean, 
akabo. Ergelkerien fabrika bat bihurtzen da nire burua. Tira, hori 
geroxeago azalduko dizuet.

Bidaiatu izan dudanean bizikletak lotzeko denetariko sistemak 
ikusi ditut. Danimarkan, adibidez, bizikletak ez dituzte inon lotzen 
–han izan nintzen duela bi urte, oporretan. Bizikletaren gurpila 
blokeatzeko gailu bat dute, hagatxo baten modukoa, erradioen 
artean sartu eta gurpila blokeatzen duena. Baina hor uzten dute 
bizikleta, tente, zangoaren gainean zutunik. Fidatzen dira, antza. 
Hemen, pentsa, bizikletek ez lukete arratsalde oso bat iraungo inork 
lapurtu gabe. Horrelakoak gara hemen. Ez dugu errespeturik.

Aurreko udan, berriz, Irlandan izan nintzen, eta, han, bizikletak 
espiralean kateatzen zituzten kiribil erraldoi batzuen artean. Metalezko 
espiral erraldoi horiek lurrean etzanik zeuden, eta bizikletaren gurpila 
sartu behar zenuen espiralaren bi biraren artean. Han, Irlandan, han 
bai; han kateatzen dituzte bizikletak. Irlandan gure antzerakoagoak 
dira, dirudienez.

Bizikletak lotzeko gure institutuan daudenak ez dira 
espiral‑formakoak, ez horixe. Eta zeharo ezerosoak dira, bai horixe. 
Irlandako espiralak erosoak ziren, ez zenuelako zertan makurtu. Gure 
ikastetxeko horietan, berriz, makurtu beharra duzu, lurrean jarritako 
zirkunferentzia‑erdiak direlako. Aitzitik, ezerosotasun guztiek dute 
beren alde ona…

Estibalizek katea sartu zuen, lehenik, bizikletaren atzeko gurpileko 
erradioen artetik; bigarrenik, bizikletaren koadroaren artetik, eta, 
bukatzeko, uztai herdoildu horietako batetik. Azken hori egiterakoan, 
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makurtu egin behar izan zuen, eta, lotsaturik, ohartu nintzen haren 
gerrialdeari begira egon nengoela, liluraturik, ergelkeria horiek 
denak gogoan nituela.

Luzamendutan nenbilen, ezin Estibalizi ezer esan. Estibaliz, hura 
izena, printzesa baten izena, ez Letizia edo antzerakorik. Estibaliz: 
printzesa bat lepoa tente, Amsterdameko bizikleta handiki batean.

Puf! Hura izan zen Estibaliz ezagutu nuen eguna, eta gogoan 
dut lehenengo hizketaldi hark nigan sortu zuen lilura. Bizikletarekin 
ez baitzen dena amaitu: egoera aprobetxatu nuen hari hitz egiteko.

–Bizikletak lotzeko sistema aldatu beharko lukete. Uztai hauekin, 
ezin da –bota nion.

–Arrazoi duzu. Uztaiak ezerosoak dira, eta nire katea, laburregia. 
Bizikletan ibiltzeko nahiago izaten dut kate laburra eraman, kate 
luzeek enbarazu egiten didatelako. Eta orain lanak ditut bizikleta 
behar bezala lotzen. Kito.

Kito. Lelotuta gelditu nintzen, inozo, irribarre eginez, ze, hark 
amaitu zuen, baina nik ez nuen haren lekua hartu, ezta nire bizikleta 
lotzeko inolako imintziorik egin ere.

–Ongi zaude? –galdetu zidan.

–Zer? Bai, noski, ongi nago, ez naiz ba ongi egongo, zer esan 
nahi duzu? –plantak egiten hasi nintzen.

–Ez al duzu bizikleta lotzeko asmorik? Duela bi minutu amaitu 
dut, eta lekua libre duzu –harriturik zegoen, begiak zabal‑zabal.

–Bai, bizikleta, noski, bizikleta. Ez, e, zera ari nintzen pentsatzen… 
Hodeiak! Bai, bidean nentorren, hodeiei begira… Ze, ohartu zara? 
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Pirata‑kakoaren moduko bihurdurak dituzte gaur hodeiek. E…, zure 
prakek bezala.

Hizketan hasi nintzen, esaten nuena asko pentsatu gabe. Inoiz 
ergela naizela pentsatu baldin badute, momentu horretan, Estibalizek, 
ergel hutsa nintzela pentsatuko zuen, ziur.

Ezer erantzun gabe alde egingo zuelakoan, baina ez. Nire 
harridurarako, ez zen horrelakorik gertatu. Hizketan jarraitu zuen. 
–Zirruak horrelakoak izaten dira, bai. Izugarri gustatzen zaizkit.

Eta gora begiratu zuen, esaten nuena aintzat hartuz, eta hodeiei 
tankera antzemateko asmoz edo.

–Horrek duen formagatik izan daiteke, ea, uncinus bat. Cirrus 
uncinus. Hori da, kako‑itxurakoa bai. Pentsatzea ere zazpi mila 
metrotik gorako altueran daudela, guk horren hurbil ikusi arren. 
Gu hemen epel  –epeletan gaude, baina hodei horiek izotz‑kristalez 
osaturik daude. Ez al da sinestezina?

Bizilagunek eguraldiari buruz hitz egiten dutenean, “gaur ona 
dago” edo “gaur txarra egingo du” gisako esaerak erabiltzen dituzte. 
Estibaliz, aldiz, gai zen gisa horretako azalpenak emateko, esaten 
zuena munduko gauzarik naturalena balitz bezala.

Haren lepoalde ederra, haren hitz‑jarioa eta jakituria… Puf! 
Zorabiatzen hasia nintzen.

–Nola esan duzu? Cirrus uncinus? Baina, hori latina da. Uncinus, 
latinez, zera da, kakoa edo kizkia –ausartu nintzen.

–Hara bestea! Latina da, noski! Hodeien izenak, izen teknikoak, 
animalienak bezalaxe, latinez esaten dira.
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Nola liteke! Hura latina zen! Nik ikasitako latin bera! Hodeiek 
latinezko izenak izan zitzaketela pentsaezina zen ordura arte niretzat. 
Inoiz oharturiko lehenengo lotura zen hura, hizkuntzen eta zientzien 
artekoa. Eta bazen ezohiko gauza gehiagorik ere, hark esandako 
hartan.

–Eta zero azpiko tenperaturetan baldin badaude, nola ez dute 
kazkabarrik botatzen? Ez dute urik? –galdera inozoa egiteko beldur 
nintzen.

–Ez dute ba urik izango! Bai horixe! Hodei guztiak sortzen dira 
ur‑lurrunaren kondentsazioaren bitartez. Hodei horiek hain daude 
altu eta hotz, izotzezko kristalez osaturik daude. Baina dauden 
tenperaturan daudelako, eta ur gutxi dutenez, ur hori ez da ez 
kondentsatzen ez eta erortzen ere. Ez behintzat eguratsak gaur 
duen bezalako presio txikiarekin.

Goiz osoan begira egon nintzaion arren, burutik ez zitzaidan pasa 
ere egin hodei hark latinezko izena izan zezakeenik. Eta, gainera, 
izotz‑kristalezkoa zen –alegia, hodeia; ez izena, noski–. Estibalizen 
gerriak zorabiatu baninduen, azalpen haiek erabat seduzitu ninduten. 
Argi zegoen: seko maiteminduta nengoen.

Bai, ikasketetan letra puruak aukeratu nituen, zientzietatik 
eta matematikatik ahalik eta urrunen egoteko, beti izan bainaiz 
oso baldarra bi materia horietan. Inoiz ez dut lortu ezer ulertzerik, 
fenomeno fisikoak fikzioa baitira niretzat, eta, horrexegatik, ikasi 
nituen euskara, gaztelania, latina, eta grekoa, hots, zientzietatik 
ahalik eta gehien urruntzeko. Harik eta, Estibalizi esker, hodeiek 
latinezko izenak dituztela jakin nuen arte. Sinestezina.

–Ea ongi ulertu dudan. Zirruak kako‑formako hodei finak dira, 
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altu nabigatzen duten hodeiak, ezta? –galdetu nion, hizketaldia 
elikatu nahirik.

–Tira, guzti‑guztiak ez. Badira kako‑forma ez duten zirruak ere. 
Batzuei spissatus esaten diete, horiek zera dira…

Ez dira alferrekoak izan nire latin‑eskolak. Noski, spissatus, 
spissaretik dator. Horrek esan nahi du…

–Hodei trinkoak, ezta?  –bukatu nion esaldia–. Izenagatik.

–Hain zuzen ere! Aizu, zuk nola dakizu hori?

Nire ustez, hura izan zen unea. Istant horretan lortu nuen 
Estibalizen arreta neureganatzea. Ordura arte, adingabe bati hitz 
egiten zaion modu berean ematen zizkidan azalpenak, eta, ondorioz, 
elkarrizketaren norabidea bere esku zegoela iruditzen zitzaion. 
Momentu horretatik aurrera, ordea, dena aldatu zen; nik ere zer 
esan banuela ohartu zen.

–Ez gutxietsi letretako jendea –gehitu nion, unea aprobetxatuz–. 
Batzuetan, hodeien geruza fin eta trinko batek estaltzen du Eguzkia, 
edo Ilargia gaua bada. Horrelakoetan, oihal zuri baten atzean ikusten 
da Eguzkia. Itzalen antzerki txinatarretako txotxongilo bat balitz 
bezala. Ba, horiek behar dute izan spissatusak.

–Momentu hori magikoa da, bai. Gainera, efektu optiko politak 
sortzen dira horrelako egunetan.

Hasierako sorpresa txiki horren ondotik, ahaztu egin zitzaion 
Estibalizi umemoko ezezagun batekin ari zela. Kalakarekin jarraitu 
zuen, baina ordurako ez zidan klaserik eman nahi. Hodeien formekiko 
sentitzen zuen lilura transmititu nahi zidan, besterik gabe.



bizikletak

23

–Gustukoenak floccusak ditut. Kotoi‑matazak dirudite, eta, 
behealdean, piru fin batzuk dituzte. Zera, harrigarria da, baina piru 
horiek izotz‑kristalezko euria dira, erortzen hasi eta berehala berriz 
lurruntzen diren kristalak.

–Iruteko prest dauden artilezko malutak. Hala ere, izotzezko 
fitsekin egindako jertse batek ez du askorik berotuko. Ez duzu uste?

Barre egin zuen! Eta ohartu nintzen ez zirela hodeiak zuri perfektu 
bakarrak goiz hartan. Haren irribarreak erakusten zituen txirlarri-sail 
zuriak ere perfektuak ziren –bai, badakit, euskal literaturako gure 
klasikoak gatzgabeak dira, batzuetan, baina…

Horrela joan zitzaigun denbora, solasean, harik eta klasera 
sartzeko tenorea heldu zen arte. Aio esaterakoan ohartu nintzen 
kandadua oraindik eskuetan nuela eta bizikleta lotu gabe.

Lasterka sartu behar izan nuen institutura, beraz, bizikleta korrika 
batean lotuz, zirkuluerdi ezeroso horien gainean makurtuta. Hau da 
hau, behin garaiz helduko, eta klasera berandu sartu behar!

Egun osoan ezin izan nuen burutik kendu Estibaliz eta haren 
harrikada. Zein misteriotsua neska hura, zein argia eta zein ederra.

Gauza bat argi gelditu zitzaidan, bederen. Zirruak sosegua eta 
patxada sentiarazten duten hodeiak dira, uncinus, spissatus edo 
floccus izan.

 

 




