
 FAMILIA (IN)PERFEKTOA 

Arrazoia erabiltzen dudanetik, beti pentsatu izan dut nire familia oso normala dela eta inoiz 

ez dela ezer berezirik gertatzen. 

Neguko goiz hotz batean, eskolara iristean, Noa aurkeztu ziguten, duela gutxi gure herrira 

bizitzera etorri zen neska berria. Nire ondoan eseri zen. 

Neska lotsatia eta isila zen, horrek intrigatu egiten ninduen eta jakin nahi nuen zergatik zuen 

beti begirada tristea. 

Goiz batean, Noa komunean negarrez ikusi nuen eta zergatik negarrez ari zen galdetzera joan 

nintzen. 

-Noa, zer duzu? Zergatik egiten duzu negar?- galdetu nion. 

-Ezer ez, ez da ezer garrantzitsua.  

-Garrantzitsua ez balitz, ez zinateke negarrez arituko –erantzun zidan- Nahi duzuna konta 

dezakezu, eta arazoa bada... bien artean irtenbide bat bilatuko dugu. 

Gertatzen zaiona kontatzea pentsatu zuen Noak, baina minutu batzuk igaro ondoren, 

alboetara begiratu zuen, inork entzun ez zezakeela ziurtatzeko, eta bere istorioa kontatzen 

hasi zen. 

Aspaldi iritsi zen herrira, eta orain ia ezagutzen ez zuen amonarekin bizi zen. 

Asko harritu nintzen gurasoekin bizi ez izana, ni amarekin eta bi ahizpa gazteagoekin bizi 

naiz. 

Bere istorioa kontatzen hasi zen, amak aspaldi herritik alde egin zuen eta ez zen berriro itzuli. 

-Baina, egia esan, inoiz ez zinen etorri zure amona ezagutzera - harrituta galdetu nion, ni 

astero joaten naiz amonarekin bazkaltzera, munduko galletarik onenak egiten ditu, ezingo 

lukete haiek gabe bizi. 

-Ez, amak inoiz ez zidan kontatu zergatik ez ginen inoiz bueltatu, eta espero dut noizbait 

jakingo dudala. Zirkulazio-istripu batean hil zen  eta nire kargu egin zitekeen pertsona 

bakarra amona zen. 

-Egia jakin behar dugu, eta nik lagunduko dizut. 

 

Noari ideia ona iruditu zitzaion eta liburutegira joan ziren Noaren amak herria utzi baino 

hilabete batzuk lehenago albisteen bila, baina ez genuen ezer aurkitu. Egia izateko modu 

bakarra Noaren amonari goiz batean galdetzea zela ikusita, gertatu zitzaionaren egia eta 

zergatik alde egin eta ez zen inoiz itzuli. 



Hasieran, Noaren amonak ez zuen ezer kontatu nahi, une batez pentsakor geratu zen. Bat-

batean aulkitik jaiki zen. 

-Behin betiko! -amonak haserre esan zuen -ez beste sekreturik etxe honetan! 

Noa eta biok harrituta begiratzen dugu, ez dugu oso ondo ulertzen amonaren erreakzioa, 

emakume zaharra zen, begirada triste eta itzaliarekin. Haren historia kontatzen hasi zen. 

Emakumea senarrarekin oso maiteminduta zegoen, senar-emazteak ziren bitartean, dena hitz 

politak eta atseginak ziren berarekin, baina ezkontzaren ondoren gauzak aldatzen hasi ziren, 

hitz politak gero eta gutxiago ziren, berak uste zuen hori zela normala, gero Noaren ama jaio 

zen, aitak ez zuen nahi, gizonak negozioa jarauntsi eta semeak aurrera egin zezan nahi zuen 

eta gaitzespen-hitzak konstanteak ziren, seme edo alaba gizonik ez ematea ama zen errudun 

bakarra… 

 

Historia entzuten ari nintzela, aspaldi bizi izan zituen irudiak etortzen hasi zireen, ni hiru 

ahizpa baino zaharragoa naiz. 

 

Nire etxean ohikoa zen aitak amari semerik eman ez ziola aurpegiratzea, ez zuela ezertarako 

balio, ezertarako balio ez zuten alabak edukitzeko gai zela; Amak, aitak horrela jartzen 

zuenean, esaten zigun ez zela normalean gertatzen, errua neskarena zela, semerik ez 

emateagatik. 

Noaren amonak berandu egiten zela ikusita, nahikoa bagenuela esan zigun. Ez genuen joan 

nahi historia guztia jakin gabe, hurrengo egunean amaitu egingo zela hitz eman zigun. 

Nire etxerako bidean ezin nuen burutik kendu aita oihukatzen  amari, ez zuela ezertarako 

balio, alferra zela... Nire etxean ere gertatzen da eta zoriontsu gara, hori da normala. 

Etxera iristean, aita berriro ari zen amari oihuka, oraingo honetan afaria ez zelako bere 

gustukoa. Ordura arte normala iruditzen zitzaidan aitaren jarrera, familiaburua da, etxetik 

kanpo lan egiten du eguzkitan, ezer falta ez dakigun; amak eta arrebek eskerrak eman behar 

dizkiogu amari eta arrebei behar duguna emateko egiten duen ahaleginagatik. Autoritate 

handiz tratatzen gaitu, guraso guztiek egiten duten bezala. 

Ohean sartu nintzenean, Noaren historian pentsatzen hasi nintzen, baina nire ahizpa txikia 

negarrez hasi zen aitaren garrasiek izututa, beste gau batean gurasoak eztabaidatzen ari ziren. 

Berarekin sartu nintzen ohean, eta lo geratu ginen. 

Hurrengo goizean Noaren amonaren etxera joan nintzen, istorioaren amaiera entzutera…. 

Amonak aurreko egunean utzi zuen istorioa jarraitu zuen... Noaren aitona, urteak igaro eta 

seme gizonik ez zutela ikusita, garrasi egiteaz gain, hura jotzen hasi zen, ez zen bere 



frustrazioa kontrolatzeko gai. Edaten hasi zen eta gero eta mozkorrago zetorren etxera, eta 

egoerak okerrera egin zuen egunez egun. 

Noaren ama hazten ari zen, eta amonarentzat gero eta zailagoa zen bizi zuten egoera 

ezkutatzea. 

Gau batean, hain mozkortuta iritsi zen etxera, ezen, gauero bezala emaztea jo ondoren, 

alabaren bila joan baitzen hura jo eta bortxatzera… Noaren amona garaiz iritsi zen hura 

eragozteko. 

Noaren amak ez zekien oso ondo zer gertatzen ari zen, 12 urteko neskatoa zen. 

Hurrengo goizean, amonak bere bizitzako erabakirik gogorrena hartu zuen, barneko ikastetxe 

batera eraman zuen aitarengandik urruntzeko, ezin zuelako alabari ere jo. Etxera itzuli 

zenean, senarrak ez zuen onartzen egin zuena, alaba bisitatzea debekatu zion. Egun hartatik 

ez zen une hartaz mugitu. 

Noaren amak ez zuen ulertzen zergatik utzi zuten gurasoek... eskola amaitu zuenean erabaki 

zuen ez itzultzea gurasoen etxera. Noa jaio zenean, familiarik ez zuela eta biak bakarrik 

zeudela esan zion. 

Noa pozik zegoen amarekin istripua gertatu zen arte, eta ama hil egin zen amak eskolara 

zergatik eraman zuen jakin gabe eta ama ez zen joan bisitatzera. 

-Baina amona, zergatik ez zinen saiatu nire ama bilatzen?- Noak negarrez betetako begiekin 

galdetu nion. 

-Maitia, aitona hil zenean, eskolara joan nintzen, baina ez zegoen han. Galdetu nion, baina 

inork ez zekien non egon zitekeen - erantzun nion - ikastetxean utzi nuen egunetik egunero 

pentsatu dut. 

-Amak inoiz ez zidan izebaz hitz egin - esan zion Noak amonari - Nik familiarik ez zuela 

pentsatzen nuen. 

-Berak ez zidan inoiz barkatu. Egin nuena badakit ez dagoela ondo, baina nik ezin nuen 

onartu senarrak nire alabari min egitea, eta ikusi nuen irtenbide bakarra hura gugandik 

urruntzea izan zela. 

Noaren amonaren istorioa entzuten ari nintzela… Irudi asko etorri zitzaizkidan burura, istorio 

hori ezaguna zitzaidan…. Horixe gertatzen zen egunero nire etxean, orain ulertzen dut amak 

ohera bidaltzen gintuela aita lanetik etorri baino lehen, zergatik amak kolpeak zituen 

justifikatzen zuelako atearen markoarekin gertatu zela, inoiz ez gaituelako bakarrik uzten 

gure aitarekin…. 

-Baina amona, zergatik ez zinen amarekin joan? – galdetu zion Noak 

-Beldurra izan nuen, biok igoz gero, segi ginateke eta biei min egin - erantzun zuen. 



Noa amari besarkada bat ematera joan zen, sufritu zuen guztia ikusi zuenean. 

Nik oso pentsakor jarraitzen nuen, eta konturatu nintzen nire etxean gauza bera gertatzen ari 

zela eta amari lagundu behar geniola egoera horri amaiera emateko, ez ginela nik uste nuen 

familia zoriontsua. 

-Noa sentitzen dut, oso berandu da eta amari jaten laguntzera joan behar dut - esan nion 

Noari. 

Noa konturatu zen zer gertatzen zen, baina ez zidan galdetu. 

Etxera iristean, ama ikusi nuen janaria prestatzen, sukaldean bero handia egiten zuen, baina 

neskak zapi bat zeraman lepoan. 

-Ama zergatik daramazu zapi hori bero handia egiten badu? -galdetu nion. 

-Eztarriko min handiarekin esnatu naiz - erantzun zidan. 

Berari esan nion ez nuela sinesten, eta kendu egin nion. Orduan ubeldura handi bat ikusi 

nuen, eta berak justifikatu nahi izan zuen erorita zegoela esanez. 

-Hori ez da egia, aitak jo zaitu, gauero berandu eta mozkortuta iristen den bezala. Hori ez 

dago ondo.-esan nion 

-Ez, eskaileretatik erorita ere, aitak asko maite gaitu, ez da gai kalte egiteko - erantzun zidan. 

-Ama, hori ez da egia, etxean gertatzen ari denaren egia osoa da. Gure familia ez da familia 

zoriontsua, aitak ezin gaitu tratatu guk nahi bezala - erantzun nion- laguntza eskatu behar 

dugu. 

-Baina zer esango dute? Ezin dugu utzi besteek etxean gertatzen denaren berri izan dezaten. 

-Ez larritu, laguntza behar dugu konpontzeko –erantzun nion–, bestela ni joango naiz hura 

eskatzera. Lagunduko didazu? 

 

 


