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HOLAXE BIZI DA

XOLA

XOLA
ETA LAPURRA



Xola nagi-nagi zegoen. Ez zeukan kezkarik. Ez zeu-
kan arazorik. Bere lan bakarra etzanda egotea zen,
leihoaren ondoan, sofaren gainean, goxo-goxo.

–Sofan etzanda egotea lana iruditzen al zaizu?
–galdetzen zion Grogok batzuetan, hala ikusten zue-
nean.

–Bai! –erantzuten zion berak–. Ezinezkoa da beti
postura berean egotea. Gorputzak mugimendua eska-
tzen du. Eta mugitzea lana da, ez dago zalantzarik.

–Langile Onaren domina emango dizute, hortaz
–esaten zion Grogok.

–Zuk egin burla, baina ikusiko duzu halako egun
batean!
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–Zer ikusiko dut halako egun batean?
–Ba, halako egun batean, ni ikusiko nauzu, baina

ez orain bezala, baizik eta dominadun!
“Dominadun” bezalako hitz sendoak asko gustatzen

zitzaizkion Xolari. Eta dominak ere bai, haiek ere asko
gustatzen zitzaizkion. Batez ere txokolatezkoak. Gozo-
dendan saltzen zituzten, urrezko paperean bilduta.

Egun hartan Grogo ez zegoen etxean, eta ez zuen
harekin eztabaidan hasi beharrik izan. Hobe! Lan gu-
txiago! Baina txokolatezko dominen oroitzapenak go-
zoa jateko gogoa jarri zion, eta sofatik altxatzeko lana
hartu eta sukaldera abiatu zen. Bai, hozkailuaren al-
boko armairu bateraino joango zen, han gordetzen
baitzituen Grogok gozo guztiak, eta txokolate ontza
bat hartuko zuen. Eta gaileta bat ere bai, agian. Edo
bi gaileta. Edo bi txokolate ontza eta gaileta bat. Edo
bi. Ikusi egin behar. Hartuko zuen erabakitzeko lana,
eta erabakiko zuen.

Baina ez zen une hura iritsi. Lehentxoago, bera so-
fatik jaitsi orduko, gizon baten oihua iritsi zitzaion:

“Zuhaitzak hitz egiten du! Loreak hitz egiten du!
Eta mendiak ere bai!! Eta lainoak! Lainoak ere hitz egi-
ten du!”.

Arraroa iruditu zitzaion hura. Adi jarri zen.
“Eskuek hitz egiten dute! Eta hankek ere bai”,

jarraitu zuen gizonak oihuka. “Baita begiek ere! Eta
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sudurrak! Eta bihotzak… bihotzak zer esanik ez! Biho-
tzarena da ahotsik ederrena! Entzun, arren, zure biho-
tzari!”.

Jabetu egin zen bat-batean. Baieztapen haiek guz-
tiak telebista aparatu batetik zetozen, 2F etxebizitza-
tik hain zuzen. “Caruso” esaten zioten auzoa bizi zen
han. Erdi gorra zen Caruso hura, eta aparatua oso altu
jarrita edukitzen zuen beti. Goiz askotan, kantatu
ere egiten zuen, opera edo operaren antzeko zerbait,
oso altu, eta auzoak esnatzen zituen. Bera, eta Grogo
ere bai. Tamalgarria zen.

Xolak korri
egin zuen etxeko
salara, eta telebista
piztu zuen. Nola-
koa ote zen halako
gauza arraroak
oihu batean



esaten zituen gizona? Pailazo bat ikusi zuen pantailan.
Irribarre zabala zeukan, ezpainetako gorri nabarmenak
areagotzen zuena.

“Bai, zuhaitzak, loreak, lainoak, begiak, guzti-guz-
tiak ari zaizkigu etengabe hizketan”, esan zuen paila-
zoak. Gero, soinekoan gorriz pintatuta zeukan biho-
tza seinalatu zuen eskuaz. “Baina, batez ere, bihotza ari
zaigu hizketan. Eta entzun egin behar diogu! Ikasi
egin behar dugu entzuten! Hartara, gure mundua as-
koz hobea izango da. Bai! Hobea! Askoz hobea!”.

Azken hitz haiek indartzeko, pailazoak zapatakada
batzuk eman zituen lurrean –Zap! Zap! Zap!–: “Bai!
Hobea! Askoz hobea!”. Jarraian, ezkutatu egin zen
pantailatik, eta haren ordez film bateko eszena azaldu
zen. Gangster batzuk lapurreta egiten ari ziren banku
batean. Ustekabean, polizia azaldu zen, eta pistolak as-
tintzeari eta tiroak botatzeari ekin zioten denek.

Xolak aparatua itzali zuen. Sukaldera joan, txoko-
late ontza bat hartu hozkailu alboko armairutik, eta
hari koxkaka itzuli zen sofara. Segi beharra zegoen
etzanda egoteko lanarekin.

Carusok lehen bezain ozen zeukan telebista.
“Geldi hor! Bota lurrera pistolak!”, entzun zuen.

Poliziek aginduak ematen zizkieten banku-lapurrei.
Baina, segidako zarataren arabera, lapurrek ez zuten
obeditu nahi izan, eta tiroka jarraitu zuten.
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Isiltasuna egin zen bat-batean. Caruso bere auzo-
ari ez zitzaizkion nonbait lapurreta filmak gustatzen,
eta telebista itzali zuen. Kantatzeari ekingo ote zion?
Xola zain jarri zen, ea zer makakorro sortzen zen 2F
etxebizitzan. Baina ez zen halakoik izan. Carusok ba-
zekien isilik egoten ere.
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Xola leihotik begira jarri zen, parkerantz. Han ze-
goen bere zuhaitz gogokoena, magnolia loredun eder
zabal bat. Belarriak luzatu zituen, ea zerbait esaten
zion. Baina ez, magnoliak ez zuen txintarik atera.
Isil-isilik jarraitu zuen. Dena lore, eder-eder… baina
isilik.

“Zuhaitzek hitz egiten dute”, hori zioen telebis-
tako pailazoak. Baina ez zen egia unibertsala.

Laino bat ikusi zuen zeru urdinean, laino koskor
borobil txuri-txuri polit bat.
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–Zer dugu? –zuzendu zitzaion Xola. Lainoak
txuri-txuri, koskor-koskor, polit-polit jarraitu zuen,
baina ez zuen fitsik ere esan.

Telebistako pailazoa gezurti bat zela pentsatuz
etzan zen sofan. Baina lan hura hartu eta segituan,
gauzak beste modu batera begitandu zitzaizkion. Izan
ere, Urdaila hasi zitzaion hitz egiten.

“Hartuko nuke, ba, beste txokolate ontza bat”,
zioen bere Urdailak. Garbi-garbi.

Eta ez zen hizlari bakarra, segituan bere Hankak
sartu baitziren hizketaldian. Laurak batera, koruan.

“Erraz esaten duzu zuk, Urdail. Baina kontua
da txokolatea sukaldeko armairu horretan dagoela,
eta lana dela haraino iristea. Gainera, bueltan etorri
beharko genuke.”

“Zuei behintzat ez dizuete emango Langile Ona-
ren dominarik. Inoiz ez zarete dominadun izango!”,
protestatu zuen Urdailak.

Sofatik mugitu gabe, begia altxatzeko lana hartuz
gero, eguzkia ikusten zen. Laino txuri-txuri koskorra-
ren ondoan zegoen, borobil. Urrezko domina bat
ematen zuen. Hizketan egiteko gai ote zen? Ez, mag-
noliaren edota lainoaren familiakoa zen. Mutua.

Xolak hots bat entzun zuen. Ez zen justu hitz bat
izan, baina ia. Bere sudurretik zetorren. Frrruuu, Fr-
rreee, Frrriii, zioen hotsak. Zer zen?
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