
 
 
 
XABI, GURE TXIKIXA 
 
2011ko abenduaren 22a 
 

Atzo, Iñakik eta biok zera esan genuen: urtebete. Urtebete Xabi jaio eta hil zela. 
Denboran luze, labur? Urte bat. Urte gogorra, eta inola ere 2010eko abenduaren 
20an  irudikatzen genuen bezalakoa. Baina, aldi berean, esan beharra daukagu 
ikaspen handiko urtea izan dela 2011. 

Baina hasieratik hasiko gara… 

Xabiren berri jakiteak gure bizitza erabat aldatu zuen. Azkenean! Iñakik eta biok 
amestutakoa bertan zegoen. Umetxo bat! Osasun arazo batzuen ondorioz urtetan 
atzeratu behar izan genuen gure nahi hori, baina saiatu eta berehala hortxe 
zegoen…gure txikixa. 

Xabiren haurdunaldia zoragarria izan zen. Ni inoiz baino hobeto, baita fisikoki ere. 
Inongo arazo barik. Dena bikain zihoan, dena ondo, medikuarengana joaten ginen 
bakoitzean berri onak, dena ondo zegoen,… 

Abenduaren 12rako espero genuen, baina Xabi gustura omen zegoen amatxoren 
sabelean. Horregatik, 40 asteak pasatuta zeudela eta bera mundura etortzeko eguna 
guk geuk aukeratu genuen: abenduaren 21a, egun polita, Santo Tomas.  

Erditze eguna, haurdunaldia bezala, primeran. Kontrakzioen minekin, bai, baina 
ilusioak eta Xabiren aurpegia ikusteko gogoak dena balio zuen. Baina, guztia azken 
momentuan aldrebestu zen. Erditzerakoan izandako arazo baten ondorioz, Xabik 
ezin izan zuen bizitza honetan aurrera egin.  Minutu batean, segundu batean, gure 
asmo, ilusio, amets guztiak, pikutara joan ziren…Xabi hilda zegoen. Hilda. 9 
hilabeteren ondoren, mila amets pikutara joan ziren… 

Xabiri ongietorria eta agurra aldi berean eman behar izan genion, eta hori oso 
gogorra da. Hain zen politxa gure Xabi…Bera agurtzea gogorra izan zen, baina baita 
oso polita ere. Hirurok elkarrekin egon ginen minutu horiek urrea balio dute guretzat. 
Oraindik gogoratu egiten ditugu bere usaina, bere azala ukitzearen sentsazioa, bere 
espresio lasaia… 

Hurrengo orduak, egunak, eta hilabeteak lausotuta bezala gogoratzen ditugu. 
Shocka, ulertu ezina, ulertu nahi eza, onartu ezina, onartu nahi eza, galduta, 
noraezean… 

Eta galdera bat: eta orain zer? Zer egingo dugu orain gure bizitzarekin? Zer egingo 
dugu Xabirentzat eta Xabirekin genituen amets guztiekin? Eta bere gauza guztiekin? 
Nola hasi berriro bizitzen? 

2011 urte gogorra izan da. Egoera horri buelta emateko dolu prozesu luze bat egin 
behar izan dugu. Baina, era berean, hasieran esan dugun bezala, ikaspen handiko 



urtea ere izan da. Poliki-poliki elkarrekin, ingurukoen eta hain ingurukoan ez zirenen 
laguntzarekin,  eta baita laguntza profesionalari esker ere, aurrera egin dugu. 

Urtebete pasa da eta orain hobeto gaude, egun onekin eta batzuetan ez hain onekin. 
Baina orain onak askoz gehiago dira. Oraindik Xabiren falta gogorra da, min egiten 
du, baina desberdin, ez da hasierako min zorrotz hura; orain bere oroitzapena 
positiboagoa da, esker onekoa,…asko erakutsi baitigu gure txiki honek. 

Esperientzia gogor honek, gainera, jende interesgarri asko ezagutzeko aukera eman 
digu. Esate baterako, harreman oso ona egin dugu gure antzeko gertaera izan duten 
beste familia batzuekin.  

Xabik eman digun indarrarekin, orain lanean ari gara, era xumean, zoritxarrez 
horrelako esperientzia batetik pasa behar izango dutenei bidea errazago egin 
nahian: protokoloen sorrera bultzatuz inguruko ospitaletan, bloga sortuz,… 

Eskerrak eman nahi dizkiogu Xabi, gure txikixari, bere bizitza laburrean gauza asko 
erakutsi dizkigulako.Eskerrik asko Xabi! Beti izango zara gure lehenengo semea, 
beti. 

Bukatzeko, gure antzeko egoera bat bizi izandako emakume baten hitz batzuk ekarri 
nahi nituzke gogora: 

 “Tximeleta mitologian, sinbologian hegan egiten duen arima da… 
Niretzat tximeleta bizitza labur baten sinboloa da. Izan ere, tximeletak denbora laburrez bizi 
diren animaliak dira, baina oso bizitza ederra dutenak; tximeletak oso ederrak baitira, eta 
niretzat Lucia, horixe izan zen; bizitza laburra, baina ederra…” 

Luz Angela Lizarazu 
         

 

 

Xabiren ama eta aita 

 

 


