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Hasieran, zorriengatik zela pentsatu nuen. Izurritea hedatu ez zedin,
etxera bidali gintuzten. Egia esan, gauzak ulertzeko adina daukat
baina aitortuko dizuet, nahas-mahas hartan, koronabirusa zorri zikin bat zela pentsatu nuela. Buruari hazka eman nuen egun pare
bat, zozomikote bezpera arte. Orduan, gaitzak birikietan eragiten
zuela jakin nuen.
Hurrengo egunetan, gauza pare bat ikasi nituen. Lehenengoa,
iparraldea ez zegoela goian. Bigarrena, hegoaldea ez zegoela behean. Hirugarrena, eguzkia ekialdetik ateratzen zela eta ekialdea
ez zela beti, nire eskuina. Ondo ikasi nuen hori, izpi harrapatzaile amorratua bihurtu nintzelako, sugandila nola, balkoiko izkinetan
tinko. Aurrerantzean, amatxo izango zen mapak gaizki interpretatuko zituen orientazio eskaseko pertsona bakarra. Hala ere, argiaren lehia hartan ez zen txarra; egun haietan, balkoi eta leihoetako
txoko guztiak konpartitu genituelako. Guk eta auzoko gainontzeko
bizilagunek. Barraskiloek euri osteko egunetan bezala, atera zituzten etxeetatik buruak, hankak barruan baina. Zaborra jaisteko baino ezin genituen oinak kanpora atera. Txakurrak eta jabeak, libre.
Umeak eta katuak, preso. Ez nituen lege horiek lar ondo ulertzen,
birusarena eta zorriena egin ez nuen bezala.

“Hori ez nion esan;
ez nuelako emotikono
egokirik aurkitu”
Aurreko etxebizitzan, nire adineko neskato bat bizi zela deskubritu nuen. Begiak txaloekin batera kliskatzen zituelako arreta deitu
zidan. Neu ere, berdina egiten saiatu nintzen baina ez nuen lortu. Gauza bitxiak egiten zituen jendeak balkoi haietan, egia esan.
Amak, adibidez, ezpainak pintatzen zituen eskuekin plasta-plasta
egiteko edota, lapikoari danba-danba emateko. Neskatoaren aitak,
berriz, arnasari eusten zion eta giharrak puzten zitzaizkion. Gero,
zaparrada bukatzean, berriketak hasten ziren, birusaren ingurukoak
gehienak, edota etorkizuneko planetaz. Ama, berriz, aurreko neskari hitz egin niezaion tematuta zebilen. Horregatik, berba bat bera
ere, ez nion luzatu. «Kaixo», esan nion ama afaria prestatzera joan
zenean. «Kaixo», erantzun zidan begiak kliskatzen zituen bitartean.
Zoragarria iruditu zitzaidan sinkronia hura eta lagunak izan behar
ginela erabaki nuen. Gero, barrura sartu zen eta ni balkoian geratu
nintzen. Konfinamenduan, gauza pare bat ikasi nituela esan dizuet
lehen, baina gauza pare bat baino gehiago izan ziren. Adibidez,
autobusik eta kotxerik ez zebilen gau haietan, olatuak eta plater
hotsak atera zirela burrunben azpitik. Goizetan, berriz, txorien kantak eta kaioen arrantzak. Hegaztiek hartu zituzten kaleak eta etxe
barruak ere. Bai, amaren ordenagailuan, txori urdin bat agertzen
zen uneoro, twitter izenekoa. Leihoetako pandemia zela esan zuten.
Telebistan entzun nuen mila bider. Leiho haiek, ordea, ez zeuden
kristalaren atzean bakarrik. Eguna, ordenagailu eta mugikorretako
pantailetatik begira ematen genuelako. Hasieran, aberatsak ginela
pentsatu nuen. Amak gailu haietako datuak garesti saltzen zituztela
esaten zuen eta. Baina aberatsek, pandemiak etortzen direnerako,
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balkoi handi-handiak izaten dituzte. Batzuek, lorategi eta guzti. Ez
zen hori gure kasua, ordea.
Eskola ere, hodeian geneukan. Datu garestiz betetako hodei
horietako batean. Andereñoak bideo-deiak egiten zizkigun eta
gelakideak biltzen ginen bertan. Mara, nire lagun hoberena, ez
zen hodeitik agertzen. Hegazkinak gorroto zituela esan zion andereñoari baina nik badakit, hori gezurra zela; bere gurasoek ez
daukatelako ordenagailurik, ezta datu garesti horiek ordaintzeko
dirurik. Whatsappa bidali nion amatxoren mugikorretik. Tximistaz
eta kaka-emotikonoz betetako mezua. Eskola horretan, konekxioa etengabe eteten zela esan nahi nion; ekaitz egunetan telebista joaten den bezala. Eta horregatik, eskola hori, kaka handihandi bat zela. Baina oraingoan, neuk esan nion gezurra; benetako
kaka, kaka zaharra eta kaka mokordoa, berarekin ezin jolastea
zelako. Hori ez nion esan; ez nuelako emotikono egokirik aurkitu.
Eta horrek tristetu ninduen eta borratzen ez den errotuladore batekin, bateria agortu bat pintatu nuen leihoko kristalean. Ez nuen
jakin zehazki, zergatik. Orain bai, ordea. Nekatuta nengoen leiho
guzti haietaz. Eta orain, badakit. Esan dizuet gauza asko ikasi nituela egun haietan?
Amatxok kontsolatu ninduen. Teknologia berriek izugarrizko
abantailak dakartzatela baina baita gaizki ulertu ugari ere. Gizakiok, aintzinako su inguru hartan, elkarri begira komunikatzen ikasi
genuela eta elkar ulermenean, oso inportanteak direla begiradak,

“«Konfinamendua ez da
oporraldia», esan zuen
emakume batek telebistan”
usainak, gorputzeko keinuak…egun haietan, faltan botatzen nituen
gauza guzti haiek.
Berehala gogoratu nituen amonaren perfume usaina eta aurreko
neskatoren keinu sinkronizatuak. Penaz beteta, amona, mugikorretik ikusi ahal izan nuen, usaindu ez baina. Eta neskatoarekin jolasteko irrikaz, balkoira atera nintzen. «Egingo al dugu bidai bat», esan
nion. «Nora?», galdetu zidan, begiak tximeletan hegaladaren pare
ixten zituela. «Hawaiira», esan nion. Orduan, kapelu handiak jarri
eta freskagarriak atera genituen hozkailutik. Berak, tantodun bainujantzia zeraman eta nik loreduna. Neba txikiaren kontura barrezka
jardun ginen. Ume moko halakoa! Bale zuria baineran hondoratuta zuela esan zigun eta bela-bete-haize zebilen pasilloan barrena,
partxea begian jarrita. Gero, balkoitik behera soka-saltoa bota eta
txitxarro bat harrapatu zuen. «Behintzat ez du koronabirusa harrapatu», eta freskagarria okerreko zamatik joan zitzaigun barreari
eutsi ezinik. Flipatu galanta da nire neba!
Iluntzean, barrura sartu nintzen. «Konfinamendua ez da oporraldia», esan zuen emakume batek telebistan. Hasieran, ikara sentitu nuen, bizilagun begiluzeren batek Hawaiin ikusiko gintuelakoan,
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alferkerian, eskolako lanak egin barik. Amari aditu nion, leihoetako
espiak ugaritu zirela. Salatari profesionalak. Horregatik, konfinamenduko egun haietan, beldurra sentitu nuen askotan. Amarekin
erosketak egitera atera nintzen behin bezala, polizia batek arreta
deitu zigunean. Orduan, urduritasunak eraginda, txakurrak paseatzera atera zitezkeelako, bestelako animaliek ere, posible izango
zutela pentsatu nuen. «Zorriak paseatzera atera ditugu», esan nion,
konfinamenduko egun haiek eragindako hazkura zela eta. Amatxok
barre txiki bat egin zion poliziari eta badirudi asmatu nuela, txakurrez gain, zorriek ere, libre izateko pribilegioa zeukatelako. Txakurrek bai, umeek ez. Zorriek bai, katuek ez. Nahasgarri bezain liluragarriak izan ziren egun haietako istorioak.
Gau hartan, olatu talkak plateren kontra entzuteko prest, leihora
hurbildu nintzen. Eta uste baino indartsuagoa nintzela sentitu nuen.
Bai, hala zen. Hogeita hiru egun neramatzan konfinatuta eta gauzak ikasten jarraitzen nuen. Errotulagailua hartu eta leihoan borratu
gabe zegoen bateria agortua, bete egin nuen. Hori eta gehiagorako
gai nintzen ni. Ondoren, txaloak etorri ziren. Pare bat egin nizkion
neure buruari. l

