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DUMITRU
koldo izagirre





Dumitru guztiei.

Ikerri, adibidez.



I

Arrunt xumea duzu istorio hau. Arrain bat

dauka protagonista. Urrun samarreko ibai

handi batekoa da, baina bera ez da handia.

Arrain txikia da. Oraindik hazten ari da, izu-

garri luzatuko ez bada ere. Ez luke handia izan

nahi. Arrunta izateko asmoa du, beste asko be-

zalakoa. Baina beste asko horiekin gauza han-

diak egin ditzakeela uste du. Urak garbitu, adi-

bidez. Edo ibaia idorteak jendea hiltzen duen

leku mortuetaraino eraman.
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Hiriburuan ez bezala
“Krisialdia” diote telebistek eta egunkariek, adi-

tuak omen diren guztien esana errepikatuz. Baina

garai batean buila eta zalaparta nagusi izan zen ka-

rrika oker eta laburrotan bizi direnek isiltasuna

esaten diote lan eskasia heldu zenez geroztik za-

paltzen dituen giro astun honi. Tristura handia

ekarri zuen zaratarik ezak, jaso ezin duen behe lai-

noaren antzeko bat. Horregatik estimatzen dute

hainbeste karrikan jotako musika. Inork ez zuen

Cosmin ezagutzen, inork ez zekien Cosmin ize-

neko inor izan zitekeenik munduan. Nongoa zara?

Nolaz hemen? Non ikasi duzu jotzen? Bertakotzat

daukate hiriburuko konpetentzia gogorretik alde

eginda asteburu oroz azaltzen den musikaria. Alai-

tasuna ekarri du isiltasunera. Ez du izugarri ondo

jotzen egia esan, baina tristura inarrosten du, ba-

teko eta besteko doinuak entzunarazten dizkie,
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irratian noizean behin baizik ematen ez dituzten

horietakoak. Piztu egin da hilik zegoena. Eta he-

men, hiriburuan ez bezala, markako dendarik ez

daukaten karrika oker eta laburrotan, inork ez du

gaizki ematen zarpail samar jantzi arren. Diru han-

dirik ez daukagu, esango dizute, arropa garestia

erosteko. Pozik botatzen dute hala ere txanponen

bat edo beste nolabait samar janzten den Cosmin

soinujolearen ondoan.

Merkatuko solasa
Udaberrian gereziak, udan meloiak, udazkenean

sagarrak, neguan estufa on bat bezeroek eskuak

bero ditzaten aza edo porrua erosiko duten erabaki

bitartean. Eta umore ona, hori sasoi guztietako

fruta du Mohamedek. Hiztun egokia da, hainbat

mintzairatan moldatzeko talentua dauka.

–Saltzeko, hizketan ikasi!

Zenbat tokitan bizi izan den galdetzen diote-

nean, barre egiten du. Ez du inoiz esango mun-

duko zein bazterretan ibili behar izan duen dendari

edo margolari edo garraiolari edo zaborketari. Gaz-

tea da, baina historia luzea dauka seguruenik.
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–Bertako barazkiak. Dena naturala.

Felisarekin ari da.

–Zerbak hartuko ditut.

Sorta bat zerba hartu duMohamedek, balantzan

ipini du.

–Zerba, ederra zerba. Baserrikoa. Zer moduz be-

laun hori, etxekoandre?

Felisak hasperen egin du, haragiaren barnean

hezurrak dituela oroitarazten dioten guztietan be-

zala.

–Gero eta okerrago, operatu egin beharko dut.

–Osakidetzan sendagile onak. Zu lasai.

Patata bat hartu du Felisak.

–Jarridazu kilo erdia, batere gabe nago.

Mohamed lur-sagarretara hurreratu da balan-

tzako platera hartuta. Horrela esaten die berak,

lur-sagarrak. Bi atzamar pintza gisa erabiliz, Feli-

sari eskuan zeukana delikatezia handiz kendu eta

balantzako metatxoaren gainean utzi du.

–Azenarioarekin oso ona zerba. Azenarioa nahi?

Zain dauden bezeroak txutxu-mutxuka ari dira,

Felisaren erosketek luze jotzen dute Mohameden

jardunarengatik.

–Este habla mejor euskera que castellano…
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–A estos no les hacen falta ikastolas! Menuda es-

cuela tienen!

–De fuera vendrán que de casa te echarán!

Horixe, hitzez hitz, bezeroek elkarri belarrira

esana. Mohamedek begia kliskatu die barrezka.

Entzun egin die, edo badaki zer ari diren. Izan ere,

dendaria bezeroaren esanetara omen dago.

Espaloiko musikaria
Ez dio konplimenduz eginMohamedek belaunaren

galdea, herrenka dabil erosketetarako gurditxoari ti-

raka. Pena ematen du Felisa horrela ikusteak. Mu-

sika datorren aldera hurbildu da. Geldialdia egiten

du larunbatero musikariaren aurrean. Gaztetako

dantzaldiak datozkio akordura, erromeriak… Zei-

nen eder jotzen duen! Felisari hala iruditzen zaio

behintzat, musika zoragarria dela soinujolearena, O

sole mio!, eta ezpainak ere mugitzen ditu gizonak,

kantari ari da ahapetik… Eskua berokiaren sakelan

sartu eta euro bat jaurti du musikariak alboan ahoz

gora daukan kapeluaren barruan.

Baina, besteetan egin ohi duen esker ona

azaldu ordez, musikariak utzi egin dio jotzeari
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barre adeitsu bat eginda. Felisak abesti osoa merezi

ez balu bezala.

–Eskusi, etxekoandre… soi molto enfadato.

Ikaratu egin da Felisa dohakabea.

–Enfadado conmigo?

–Usted da caritate a me.

Felisa gorritu egin da. Kartera atera du.

Tanpez, jesarria zegoen koskatik altxatu eta be-

sotik heldu du musikariak. Espaloian zetozen he-

rritar batzuk gelditu egin dira inguruan: kartera la-

purtu behar ote dio zarpatsu zikin horrek emakume

xaharrari?

–No, no más dinero. Usted da dinero a me, y

usted no accetta musica di me.

Zer ote da berak hartzen ez duena? Felisak ez du

ulertu. Beldurra ematen dio gizon zakar honek.

–Oiga, déje en paz a esa mujer!

Ez entzuna egin du gizonak. Felisari begiratzen dio

bekoz beko. Gaztaina koloreko begi ederrak ditu

musikariak. Zakarra da, baina felpazkomanta balitz

bezalako ahotsa dauka, bildu eta berotu egiten du.

–Siñora, usted da dinero a me i va. ¿Por qué no

resta un poco, a ascoltare? Tu das dinero a me, io

do música a te. No gusta de la mia música?

13



Zergatik gorritu ote zaizkio masailak Felisari?

Horixe jakin nahi luke berak.

Udaltzain bi hurbildu zaizkio musikariari.

–Io non voglio caritá! –esan die karrikako mu-

sikari zakarrak, haserre antzean, zertaz ari den ezin

atzeman duten ordenatzaileei.

Felisaren arrangura
Sekula baino minberagoa daukat belauna, ope-

ratu egin beharko dut hondarrean. Bai gizon al-

drebesa! Nolako izialdura eman didan! Zer uste du

horrek? Makurrena da esertzen banaiz oinazea ba-

retu bai baina ahulduta geratzen naizela, lanak

gero altxatzeko belaun minbera honekin. Karita-

terik nahi ez badu, ba ez diot xentimorik emanen!

Erromero alkohol gehiago erosi behar dut bihar.

Apuntatu egin behar dut atzendu gabe. Zergatik

sartu dit horrenbertze azenario Mohamed koipe-

zale horrek? Baina karitatea emaiteko geldialdia

egiten ez badut, gehiago minberatuko zait. Eta

musika entzuten geratzen baldin banaiz, zer pen-

tsatu behar dute nitaz? Oilaskoa gisatuko dut bihar,

gaur arraina prestatuko dut, Olatzek gustura jaten
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du arrain zopa. Edozer gauza pentsatuko dute…

Pentsatuko dute ez daukadala irratirik etxean! Pres-

tatzen dudan guztia gustatzen zaio Olatzi. Ez dakit

enbusteria ez didan egiten! Xahartua nagoela erra-

nen dute, erosketetako karrotxoa eremaiteko gauza

ez naizela erranen dute… Edo okerragoak pentsa-

tuko dituzte! Zergatik berotzen zaizkit masailak

horrela gaur? On egin dit orain ere alkohol igur-

tziak. Ez, ez naiz operatuko. Tira, egin dezadan

arrain zopa bertze bi horiek azaldu aitzin. Hala

ere, hezurretako kontu hauek ez dira nolanahi kon-

pontzen…Hara, arraina erosi gabe etorri naiz! Be-

rriz joan beharko dut merkatura. Belaun honekin!

Danubio ez da urdina
Eguerdi, eguzkiak espaloia epeltzen duen tenorea.

Eguerdi eta eguzki ez ezik, larunbata, urriaren au-

rrenekoa. Sakelak ez bero, baina bai epel samar, ez

hotz behintzat, irten gaitezen aperitiboa hartzera

diote herritarrek, iritsiko da hilaren azkena eska-

sean ibiltzeko. Irten gaitezen, musika daukagu

gainera, zuzeneko musika, gure Cosmin. Eslove-

nian ikasi zuen polka bat ari da interpretatzen,
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malenkoniatsua, sentimendu handiarekin. Atza-

marrak baldar baina, moldatzen da pozak eta tris-

turak sentiarazten. Esker oneko entzuleak ditu,

isiltasuna apurtuko duen edozer maite dute.

Bezero batzuk inguratu zaizkio, edaria eskuan,

jotzen ari den aldameneko kafetegitik. Bikoteak

dira, festarako edo ezkontza baterako moduan jan-

tziak. Arropan gastatzeko desenkusa, aldian behin

egin beharreko erokeria. Gizonezkoetako bat hiz-

ketan hasi zaio musikariari, interpretatzen ari dena

besteoi dastatzen utzi gabe.

–Barkatu, joko al zenuke Danubio Urdina?

Eta hamar euroko bilete bat erakutsi dio.

Musikariak eten egin du bere lana, astiro, esku-

soinuak hauspoan zeukan arnasa hustu arte.

–Danubio ur-di-na?

Bikote batzuk entzuten ez dugun baltsean hasi

dira espaloian, edari zipriztinak jaurtiz.

–Danubio Urdina. Da-nu-bio A-zul. Vals. Dan-

tza. Bailar.

Triste erantzun die musikariak.

–Danubio no azzurro.

Harritu egin dira bikoteak, utzi egin diote mu-

sikarik gabe dantzatzeari.
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–Dunărea este neagră! Danubio nero!

Barrezka hasi dira bikoteak.

–Danubio gaiztoa!

Bikoteak barrezka eta soinujolea kopetilun.

–Ez jarri horrela, gizona! Jo ezazu bals bat!

Hogeiko biletea eskaini dio beste batek.

Baina soinujoleak goratu egin du ahotsa dan-

tzazaleengana.

–Danubio no azul! Danubio no azul!

Jantzi garestietan mozorro dauden dantzazaleen

artean emakume xahar bat azaldu da bere poltsa-

rekin, pauso motelean. Merkatutik dator Felisa

arrandegiko poltsa zuri batekin.

–Dunărea a luat vaca bunicului meu, a luat

casa noastră, cartierul nostru… Dunărea este rea!
Eskusoinuaren hauspoa hustu den bezala hustu

zaizkio birikak musikariari hasperen ahul batean,

esan beharrekoak esanda lo hartu edo kordea galdu

izan balu bezala. Espaloikoak zer egin ez dakitela

geratu dira Cosmini begira, Felisak ere ez daki gi-

zona nola kontsolatu. Hori besterik ez du konpre-

nitu, gizajoak nahigabe handiren bat daukala ba-

rruan.
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