
BISITA LABURRA BAINA EDERRA 
 
Denbora gutxi egin zuen gure artean Ihintzak, gutxiegi. Bisita laburra, baina ederra. 
Momentuan, noski, ez genuen hori pentsatzen, baina, denborarekin, gauzek beste 
zentzu bat hartzen dute edo, hobe esanda, zentzua hartzen dute.  
 
Patuak, edo dena delakoak, nire sabeletik lapurtu zidala sentitzen dut oraindik ere. Hori 
ere egia da. Eta bizitzako esperientziarik gogorrena izan dela esango nuke. Hala ere, 
asko ikasi dugu esperientzia honi esker eta topiko bat dirudien arren, ikasi dugun 
lehenengo gauza izan da bizitzako momenturik gogorrenetatik sortzen direla bizipenik 
aberasgarrienak eta ederrenak ere. 
 
“Nire” esperientzia 
Nire esperientzia kontatzen hasi aurretik, gauzatxo argitu nahiko nuke: lehen 
pertsonan idatziko dut guztia hau nire esperientzia delako eta ez nire bikotekidearena. 
Gertaera bera modu ezberdinean bizi izaten baitugu guztiok; bakoitzak baditu bere 
sentsazio, sentimendu, gertaerak bizitzeko modu, ikuspuntu... propioak. Hemen 
irakurriko duzuena nirea da eta nirea bakarrik. Hori argitu nahi nuen, izan ere, 
norbaitek pentsa dezake nire sentimenduez hitz egiten dudanean Aitorrenak ahaztu 
egiten ditudala eta hori ez da horrela. Agian noizbait bera ere animatuko da “bere” 
esperientzia kontatzera, baina, momentuz, honako hau “nirea” da.  
 
Uztailean esan zigun ginekologoak Ihintzak hesteetan malformazioren bat zuela. Ni 
berehala beldurtu nintzen. Kuriosoa da, eta esateko gogorra ere bai, baina nik ez nuen 
ilusio handirik izan haurdunaldian zehar; gaizki sentitzen nintzen, arraro, umorerik 
gabe, indarrik gabe, fisikoki ere ondo ez, eta denetan txarrena, ez nuen “sentitu behar 
den” ilusio hori sentitzen. Gero ulertu nuen inkontzienteak, instintuak, zelako eragina 
duen gugan. Ziur nago ni hain gaizki sentitzearen arrazoia zela nire barruan neraman 
txikia gaixo zegoela, ahul, osasun arazo larriekin. Baina hori ez genuen jakin izan 
uztailera arte. 
 
Urak bota eta ospitalera 

Ordutik aurrera, are eta tristeago bizi izan nuen haurdunaldia. Ardurak, beldurrak, 
tristurak... Horrela irailera arte. Urak bota nituen eta ospitalean egon nintzen lau 
egunez; han ere oso gaizki pasatu nuen. Izugarrizko beldurra nuen eta igande goizean, 
goizero bezala, emagina etorri zitzaidan umearen taupadak kontrolatzera. Egun hartan, 
baina, ez zen taupadarik sumatzen; halako batean, sumatu ziren, baina oso ahulak... 
Hango korrikaldiak, hango zalapartak, hango oihuak, hango arropa kendu beharra, 
hango kirofanoko jende pila... Ez dut inoiz ahaztuko kirofanoko hotz sentsazioa.  
 
Anestesiaren eraginpetik esnatu nintzenean, Aitorrek eman zidan berria, baina, 
ordurako nik banekien, banekien Ihintza hil zela. Momentu latzak izan ziren, benetan, 
deskribatzen asmatzen ez ditudanak. Saiatu ere ez naiz egingo, ezinezkoa iruditzen 
zaidalako. 
 
Ihintza nire besoetan 

Nire bizitzan oso garrantzitsuak diren hiru pertsona nituen alboan eta hori poztekoa da: 
Aitor, nire aita eta Oihana, nire lagun onenetako bat. Euren babesarekin bizi izan 
nituen lehenengo momentu haiek, eskerrak! Umea ikusi nahi ote genuen galdetu 
ziguten; beno, ez dakit galdetu egin ziguten edo zuzenean gomendatu. Nik ezetz eta 
ezetz, ez nuela ikusi nahi. Azkenean, baina, konbentzitu ninduten. Baietz erabaki nuen 



eta ziur nago bizitzan hartu dudan erabakirik onena izan dela. Hamabost minutuz eduki 
nuen besotan; ez ditut sentsazio haiek inoiz ahaztuko, ezta nahi ere: haren usaina, 
taktoa, gorputzaren hoztasuna... Maite nuen; eta han neukan, maite nuen alabatxoa, 
besotan, hilda. Gorputz osoa arakatu nion, dena ikusi eta ukitu nahi nion. Besarkatu, 
muxu eman, maite nuela erakutsi... eta barkamena eskatzen nion. Behin eta berriz 
eskatu nion barkatzeko. Izan ere, errudun sentitzen nintzen, ni sentitzen nintzen 
gertatu zen guztiaren erantzule. Huts egin niola sentitzen nuen. Nork bere burua 
torturatzeko modurik onena. Eta nork bere buruari laguntzeko modurik txarrena.  
 
Burutazio “makabro” baina ezinhobea 

Eta halako batean, zeharo “makabroa” iruditu zitzaidan burutazio bat izan nuen: 
argazki bat ateratzea. “Makabroa” iruditu arren, baina, aurrera egin genuen 
burutazioarekin eta Oihanak bere sakelako telefonoarekin atera zion argazki bat, 
kamerarik ez geneukan-eta. Eta horixe izan zen beste erabaki garrantzitsu bat. 
 
Irailean bete ziren bi urte Ihintza hil zenetik eta orduantxe ikusi nuen lehen aldiz 
argazki hura. Baina, bien bitartean, banekien Oihanak zeukala eta lasai nengoen. 
Azken baten, umearekin etxera bueltatzeko ideiarekin zoaz ospitalera eta esku hutsik 
zatoz edo, okerragoa dena, altzoan errautsak hartuta. Eta hori benetan da gogorra. 
Argazki hori nire txikiaren presentziaren froga dela esango nuke. Gure minaren 
arrazoiari aurpegia jarri ahal izan diot eta maite dudala esaten jarraitzeko aukera 
ematen dit.  
 
Baina argazkia hori baino gehiago ere bada. Ez dakit ondo azaltzeko gai izango naizen, 
baina, nolabait, guk pasatu dugun guztia errealago bihurtzen du argazki horrek. Izan 
ere, hasieratik sentitu genuen jende gehienak ez zuela batere enpatizatzen gurekin, 
jendeak ez zuen gure minaren tamaina ulertzeko gaitasunik (eta, batzuen kasuan, ezta 
gogorik ere). Noski, jendeak ez zuen ume hori ezagutu, nolabait esatearren, ez zen 
gizartearen parte izan eta bazirudien “existitu” ere ez zela egin. Eta orain, hainbati 
gustura erakutsi diot argazkia, “benetako” ume bat ikus dezan, beste edozein ume 
jaioberriren itxura duen neska txiki bat.  
 
Hamabost minutu haiek pasatu zirenean, erizain batek eraman zuen Ihintza eta kitto. 
Ez genuen berriro ikusterik izan. Autopsia egitea erabaki genuen. Gero, erraustu 
egingo genuen. Ostegunean eman zidaten alta eta ostiralean erraustu zuten Polloen, 
Aitor eta biok han ginela. Errautsak altzoan hartuta itzuli ginen etxera.  
 
Eskerrik asko ospitalari 

Donostiako ospitalean gertatu zen guztia eta a zelako zortea izan genuen! Zorionekoa 
sentitzen naiz han bizi izan nituelako momentu gogor haiek. Hango mediku, erizain, 
emagin, psikologo, garbitzaile, pertsiana konpontzera etorri zen mantenuko langile... 
denak sentitu genituen gure ondoan, gu babesten, guri laguntzen, gu zaintzen, guri 
kariñoa ematen. Profesional hoberik ezin aurkitu. Eskerrik asko guztioi, bihotzez.  
 
Guk hala nahi izanez gero, Ihintzaren gorpuaren kargu eurak egingo zirela esan 
ziguten. Horrek zeharo harrituta utzi ninduen. “Nola? Zer egingo duzue, bada, 
gorpuarekin?”, galdetu nien, eta haiek erantzun zidaten Polloen, (hango zuloren baten-
edo, ez dakit, ba, nik) lurperatuko zutela. Egia esan, gaizki hartu nuen proposamena; 
gure alaba zen, gu egin behar ginen bere kargu (beno, bere gorpuaren kargu)! Eta, 
esan bezala, erraustea erabaki genuen.  
 
 



Jendearen jarrera 

Lehen ere esan dudan bezala, badirudi umea ezagutu ez duzunez, eta batez ere, 
“jendeak” ezagutu ez duenez, bada, ez dakit nola esan, bada, ez dela existitu. Askok 
eta askok ezer gertatu izan ez balitz bezala jokatu zuten gurekin; beste batzuk, eta hau 
oso tipikoa eta era berean mingarria da: “Lasai, gazteak zarete, edukiko duzue beste 
bat!”. Begira, hori, behintzat, ez iezaiozue inoiz esan egoera hori bizi izaten ari diren 
guraso batzuei. Noski izango dudala beste bat! (Edo hori espero nuen, behintzat!) 
Baina Ihintza ez, beste bat. Eta niri Ihintza galdu izanak min egiten zidan. Ihintza nire 
alaba zen eta hil egin zen.  
 
Hurrengo hilabeteak oso gogorrak izan ziren. Ez nuen tunelaren amaierako ditxosozko 
argitxo hori ikusi ere egiten. Baina, (hau ere oso tipikoa da, baina, egia), bizitzak 
aurrera egiten du eta norberak ere halaxe egin behar, aurrera. Dena dela, denok ikasi 
beharko genuke gaizki sentitzen; bizitzan badaude momentu batzuk gaizki sentitzea 
tokatzen zaigunak eta baimena eman behar diogu geure buruari gaizki egoteko... eta, 
batez ere, ingurukoek eman behar digute baimena. Izan ere, inguruko askok, 
intentziorik onenarekin baina eraginik txarrenarekin, “animatu” nahian pasatzen dute 
eguna: afaria egingo dugu, goazen halako ekitalditara, egin dezagun beste hau... 
Kontua da zu etxetik ateratzea eta ia “ahazten” duzun tristatzen zaituen hori. Baina, 
denbora behar da, denborak ez du, beharbada dena sendatuko, baina, arindu egiten 
du. Gainera, osasungarria da (eta munduko gauzarik normalena eta naturalena), ume 
bat hiltzen bazaizu, triste, lur jota eta kristo bat eginda egotea.  
 
Lezio (eta lagun) garrantzitsuak 

Lehenago esan dudan bezala, bizitzak lezio garrantzitsuak ematen dizkigu eta, are 
gehiago, bizitzako momenturik txarrenek. Ihintza hil zenetik asko ikasi eta asko irabazi 
dudala sentitzen dut. Benetako lagunak zeintzuk diren ikusi nuen, eguneroko gauza 
askori duten garrantzia ematen ere bai (batzuei handia eta beste batzuei bat ere ez), 
Marenekin dudan harremana are eta hobea bihurtu zen... eta lagun berriak ere egin 
nituen. Kristina, Iñaki, Eider eta Iker hobeto ezagutzeko aukera izan dut; baita Belen 
eta Iratxe ere. Antzerako esperientziak bizi izan ditugu guztiok eta oso aberasgarriak 
izan dira eurekin bizi izan ditudan momentuak. Lehen ezagunak besterik ez ziren 
askorekin ere harreman estua egin dut. Ez nuen izenik ematen hasterik nahi, baina, 
ezinbestekoa dela sentitzen dut. Oihana eta Larraitzi, nire lagun onenak eta leialenak 
zirela eta inoiz hutsik egingo ez didatela jakin arren, hor egon zirelako. Baita Karmele 
ere (bere tuper eta guzti). Eurak, baina, kanpoan bizi dira eta Antzuolan beste lagun 
on bat irabazi nuen: Lide. Nire makulua eta akuilua izan zen eta ez dakit zela eskertuko 
diodan nigatik egin zuen guztia. Berarekin eta Nagorerekin ikasi dut bizitzak sorpresa 
oso politak ematen dizkigula askotan eta ezagun edo erdi-lagun zirenak berehala 
bihurtu daitezkeela lagun on eta benetan maitatuak. Nire bihotzean toki garrantzitsua 
irabazi dute biek. Amaia nire lehengusina maitea ere ezin ahaztu; zenbat ordu pasatu 
ote zituen ospitalean nire ohe ondoan! Eskerrik asko guztioi, asko maite zaituztet.  
 
Eta, noski, txanponaren beste aldea ere hor dago: laguntzat nituen beste batzuk, 
berriz, oraindik ere ez dakit non zeuden. Baina, hori ere positiboa da; horrelako 
egoerek bakoitza bere tokian jartzen dute eta jakitea beti dago ondo. Zein ze tokitan 
dagoen, alegia.  
 
Gogorra da, ez dut kontrakorik esango, baina duela gutxi antzerako zerbait gertatu eta 
lur jota dagoen norbait hau irakurtzen baldin badago, zera esan nahi diot: laguntza 
eskatu, sentitu gaizki, egin negar, haserretu, sentitu amorrua, hitz egin, egoerari 
irtenbidea bilatu eta aurkitu... Baina, lasai, gauzak ondo eginez gero, ondo sentitzera 



iritsiko zara. Bakoitzak jakingo du gauzak ondo egitea zer den, baina, niretzat izan da 
gertaera onartzea, psikologo baten laguntza jasotzea, hitz egitea, hitz egitea eta hitz 
egitea. Gainera, barruan enkistatuta neuzkanak kanpora ateratzeko ere balio izan dit.  
 
Maren, nire beste alaba 

Hasiera hasieratik horixe zen nire ardura handienetako bat: Maren. Hiru urte eta erdi 
zituen orduan eta niri falta izan zitzaidan ilusio guztia berak zeukan. Haurdunaldian 
zehar ez zeukan beste konturik: Ihintza eta Ihintza. Poz-pozik zegoen. Ospitalean 
nengoela, Ihintza dagoeneko hilda, han etorri zitzaigun lore-sorta batekin; oraindik ez 
zekien zer gertatu zen, geuk esan nahi genion. Eta esan genion, esan egin behar. Zuri 
geratu zen, sinistu ezinda bezala. Gero, etxera itzuli ginenean, sekulako negarrak egin 
zituen. Oraindik ere, tarteka, negar egiten du eta asko gogoratzen da Ihintzarekin. 
Dena dela, oso ondo eraman du dena eta nire ustez, sekretua izan da gaiaren inguruan 
naturaltasunez hitz egitea, tabuak eta mamuak alde batera laga eta lasai-lasai hitz 
egitea. Horrela eginez gero, barruan ditugunak kanpora ateratzea askoz errazagoa da 
eta horrek izugarri laguntzen du. Ihintzaren argazkiaren kopia bat ere badu (berak hala 
eskatu zidalako).  
 
Gaur egun gure familiaren parte izaten jarraitzen du. Horrela esanda, badirudi kakari 
bueltaka eta lamentazioetan ibiltzen garela etengabe, ez da horrela, kontua da ez 
dugula gertatu zena ezkutatzen eta, gainera, ez dugula ahazten ez bakarrik ezin 
dugulako, baizik eta ez dugulako ahaztu nahi.  
 
Goiatz, hirugarren alaba 

Oraintxe urtebete egingo du Goiatzek. Gure hirugarren alaba da, nahiz eta jende 
gehienarentzat bigarrena izan. Horra hor jendeak gure ikuspuntua ulertzen ez 
duenaren beste adibide bat. Ihintza hil eta bederatzi hilabetera geratu nintzen berriro 
haurdun. Orduan baneukan ilusioa, baina, baita beldur galanta ere. Eta tori, berriro 
loteria tokatu zitzaigun: Goiatzek ere beste malformazio bat zuela esan ziguten 
haurdunaldiko hamabigarren astean. Ezin genuen sinistu ere egin. Ezpain leporinoa 
deritzana zeukala esan ziguten; azkenean, jaio eta gero jakin genuen ez dela hori 
zehazki berak daukana, holoprosencefalia, baizik. Malformazio zeharo ez-ohikoa da, eta 
“hori ere guri tokatu behar”, pentsatzen duzu. Iazko otsailean jaio zen eta datorren 
apirilean egingo diote lehen ebakuntza. Merezi izan du, baina.  
 
Nik beti esaten dut hil zaizkigun gure txikiak martir txiki batzuk direla; izan ere, hil egin 
behar izan dute guk ikaspen garrantzitsuak jasotzeko, lagun onak egiteko, gure 
bizitzan bizipen interesgarriak izateko, jende interesgarria ezagutzeko... eta gure 
kasuan, behintzat, Goiatz gurekin izateko ere bai. Ihintzak egin digun beste opari bat 
izan da Goiatz, baina, horrenbeste opari egin dizkigu... ESKERRIK ASKO, MAITIA! 
 
 


