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Zahartuz joan zenean, Oreretako Ospitalilloan 

ordu luzeak eman zituen, bisitan, jakina, hango 

zaharrekin hizki-mizkian, eta hara joaten zen don 

Juan Jose apaizarekin. Bere garaikideak hil zirenean, 

bizitzari aurre egiten jarraitu zuen amamak, zuhur 

eta apal.

101 urte beteko zituen abuztuaren 24an. 

Ahizpak, izeba Justinak, desafioa bota omen zion: 

ea bera baino luzaroago biziko ote zen. Izebak 

ez zituen bete 99 baino; hortaz, amamak irabazi, 

nahiz eta azkenean heriotza izan beti saria. Behin 

batean, erizain batekin haserretu zen, oso gazte 

eta guapa zegoela esan baitzion doinu amatiar 

eta mainatiz, ume bati hitz egingo balio bezala. 

Amamak, gogorra izaki, suharturik erantzun zion: 

“Zer guapa eta zer guapaoste! Zaharra, zaharra 

naiz orain! Baina ez ergela!”. Bazekien bere burua 

errespetarazten. Zaindari hura ere amama baino 

lehenago joan zen.

Beharbada, kontraesanak zein dotore zera-

matzan egiten zuen berezi amama: aldi berean zen, 

esaterako, gorria eta erlijiotsua. Elizaren aurka jardun 

ondoren, ohera sartu eta 20 pertsonaren alde otoitz 

egiten zuen, gauero, memoriari eutsiz. Betidanik izan 

bazen ere errepublikazalea, gaztetan korrika zihoan 

erregea ikustera, festa giroan. Reala eta Osasuna 

bihotzean eraman arren, Athletic-ekoa. Hori bai, 

abertzale bezain euskaltzale; horretan tolesik ez.

Amama elegantea zen; azken egunetara 

arte itxura gorde zuen (onartu behar da itsusiak 

M
aria Luisa Haranburu Argarate (1912-

2013), Iñaki eta Lore Egañaren ama, Kar-

mina Gimenezen eta Lorentxo Mendiola 

zenaren amaginarreba, sei biloben amama eta 

8 birloben birramona, apirilean hil zen, 100 urte 

zituela. Haren txakur emeak Itzuli du izena, izebak 

batzuetan “mopa” deitzen badio ere.

Amamaren buru azpian kokatzeko ohitura 

zuen, inork eskatu gabe, burkoaren funtzioa betez, 

edo magalean kuxkurtzen zitzaion, amamaren 

hankak lokarrarazi arte. Bichon Maltes zuriak 

amamaren falta sentitzen du, maitekorra baita; 

maitekorregia, agian? Amamak eskertzen zituen, 

dena den, bere mimoak, denon mimoak. Guk 

amamaren falta sentitzen dugu.

Eibarren jaioa, Zumaiatik pozarren igaro eta 

Oreretan eman zituen urte gehienak, ia 60. Bertan, 

familiaz gain, lagun ugari izan zuen; izan ere, 

Landare Elkarteko bazkide ere hasiera-hasieratik 

egin zen. Oiartzunen eta Bilbon eta Hendaian ere 

bizi izan zen, Bilbon gerra garaian, errefuxiatu gisa, 

hain zuzen, bi ume txikiak alboan zituela. Zer ez ote 

zuen ikusiko.

Urte askorekin hil den jendeaz esan ohi da 

gorabehera asko bizi izan dituztela. Nola ez bada. 

Gure amamak gertaera historiko ugari ezagutu 

zituen, ederrak batzuk, latzak beste asko: adibidez, 

gerra eta gerraoste ilun luzea. Hurbilago, senideen 

bolada ilunak ere pairatu behar izan zituen bizialdi 

luze horretan, maite zituenen espetxeratzeak, kasu; 

eta heriotzak: senarrarena, ahizparena, lagunena… 

Batik bat, bilobarik gogokoena zuen Aitorren 

heriotzak oinazetu zuen. Gogokoena eta ederrena. 

Ezin jakin zenbat sufrimendu eraman daitekeen 

gorputz barruan; kilotan neurtuz gero, altxatu ere 

ezingo lukete askok. Edonola ere, amama bukaera 

arte zutik ibili zen, eta tente; horretan ere sasoia 

nabaritzen zitzaion.

Itzuli

Arrate Egaña Gimenez



2013OARSO  165

ez zituela oso gogoko). Animalien eta landareen 

zale porrokatua, txoriak etxean hazten zituen. 

Lorontziak edonon eta katu edo zakurren bat 

beti aldamenean, Karolina maltzurra bezala, edo 

Kaiku, txapelokerrei zaunka egiten ziena. Etxea 

txukundu baino nahiago zuen dekoratu, gustu fina 

zuen. Eta, oroz gain, gozozale porrokatua izan da; 

ondorengoei ondaretzat utzi digun zaletasuna.

Puntu melodramatiko baten jabe ere bazen 

amama. Seme-alabek gogoratzen dute gaixotzean 

biziki urduri jartzen zela, eta, medikuari deitzea nahi 

ote zuen galdetzen ziotelarik, hark ezetz, medikuari 

ez, baizik eta apaizari! 30 urte bete berriak zituenen 

ere, berdin! Bitxia da, kontrasteetara bueltatuz, 

azkenean apaizik gabe hil izana. Azken asteetan 

zaindu zuen emakumeak izebari esan zion “cura” 

eskatzen ari zela. Baina ez, “ura” zen hil aurretik 

nahi zuena. Ura baino ez. Urteak aurrera, heriotzari 

beldurra galdu zion. Elizkizunik ere ez zuen nahi 

izan; horren ordez, bera gogoratzeko bazkari bat 

ordaindu zigun senideoi.

Nola iritsi 100 urte betetzera? Batzuek garbi 

janda erantzungo dizute, beste askok kirola eginez, 

edo meditazioaren bitartez… Amamaren errezeta 

orijinala izan zen. Denetarik eta ugari jaten zuen, 

frijituak gustuko zituen, eta, esan bezala, pastelak 

ere bai: bat jan aurretik bere gustuko beste bat 

erretiratzen zuen, geroko. Ez zen ariketa fisikoaren 

laguna, kolore guztietako botikak hartzen zituen, eta 

ebakuntza eta ebatondo ugari zeukan gorputzean. 

Umoretsua zen; umore beltzaren zale, zehazki, eta 

ziur aski horrek luzatuko zion horrenbeste bizialdia.

Hil aurretik oraindik etxean jendea 

hartzen zuen, apainduta, zutik eta 

Gara irakurtzen. “Lehen hasi eta buka 

irakurtzen nuen egunkaria, goitik behera”, 

esaten zuen azken hilabeteetan, “orain 

iritzi artikuluak baino ez”. Berriro bisitan 

joatean, Itzuli jauzika etorriko zaigu gainera 

eta pixaz beteko du korridorea. Izebarekin 

kafetxo bat hartuko dugu, eta amamaren 

hutsune handia topatuko.

Aitor joan zenean, bere alaba 

Ainarak ere Argentinarako bidea hartu 

zuen amarekin batera. Amamaren etxera 

orduan eraman zuten zakur emeari 

Itzuli deitu zioten, Ainara itzul zedin 

laguntzeko edo. Eta sorginkeria bete egin 

zen, birloba ondora etorri baitzitzaion hil 

aurretik. Eta hemen gelditu da, gurean.

Guk ere amama itzultzea nahi 

dugu, 100 urte ez baitira nahikoa izan 

hura ezagutzeko, maitatzeko, haren 

bizitzako pasadizo gehiago entzuteko. 

Denbora galdua berreskuratzeko. 

Horretarako 100 ez dira aski urte. Eta, 

nolabait, sorginkeria betetzen ari da: 

joan zenez geroztik bere inguruan 

gabiltza, haren istorioak gurera ekarriz, 

argazkiak miatuz, azkeneko egunak 

gogoratuz. Gure baitan dabil, barrea 

eraginez, harridura, maitasuna. Gertatu 

da. Gure bihotzetara behin eta berriro 

itzultzen da Itzuli.



166  OARSO2013 

AMAMARI

Gure amama, 100 urteko emakume sendoa,

iraunkorra.

Zumaiarra bihotzez, baina Eibarren jaioa,

eta eibartar guztiak bezala, dotorea.

Markesa izateko jaioa,

bere silloitik, eserita, besteek zer egin behar

zuten esaten ederki zekiena.

Edertasunaren mireslea,

guapoenganako inkondizionala.

Kontu-kontari alaia,

aukera emanez gero, besotik heldu eta

gaztetako istorioak kontatzen zituena.

Eta gozozale bezain besarkada eta musu zalea,

goxoa eta, aldi berean, karakter handikoa.

Denon amona,

baina Aitorrenganako debilidadea

ezkutatzen ez zuena.

Gehienetan bizitzaren alde ilunari begira

egon arren,

momentu larrietan indartsua, oso indartsua.

Moderna, buru-argia, politikoki abertzalea

eta erradikala,

ia azkenera arte periodikua goitik behera

irakurtzen zuena.

Berezia.

Amama, arraroa da bizitza zu gabe.

Agur amama maitia!

Lore Mendiola Egaña


