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PAPEREZKO BOLATXOA 

 

Berandu zen. Beti zen berandu. Badirudi ez dakigula gauzak hobeto 

antolatzen. Beste modu batean moldatuko bagina, ziur bizitza lasaiago gozatuko 

genukeela. Edonola ere, eguneroko moduan, Pilik etxeko atea itxi zuen eta 

giltzak XL poltsan gorde bezain laster, arineketan eskaileretan behera abiatu 

zen kalera. Egunen batean zerbait eroriko zitzaiolakoan zegoen. Edo agian ipuin 

ezagun horren printzesari gertatu zitzaion bezala, zapata bat galduko zuen. 

Batek daki! 

Astelehen lainotsu hartan, haize hotzak malkoak sorrarazten zizkion. 

Aurrean zeukana ere ikustea zaila egiten zitzaion. Hala ere, Metrorako bidean 

aurretik zebilenari paper bolatxo bat erori zitzaion eta horretaz bai ohartu zela. 

Edo nahita egin zuen? Ezezagun hura segundu batez gelditu zen eta, gorputza 

jiratuz, lurrera bota zuen bolatxoari begiratu zion. Aurpegia malkoz beterik 

zeukala nabaria zen. Egia esan, hasieran ez zen malko haien arrazoia 

ezberdintzekorik: hotzagatik  akaso? edo agian emozioak eragindakoak? Bere 

aurpegiera ez zen pozik zegoen pertsona batena, beraz, negar-malkoek izan 

beharko zuten. Zertarako egin zuen jiro? Paper hura bota izanaz damu ote 

zegoen? Ez, ez zuen arrazoi horrek ematen, ibilbidea berehala aurrera jarraitu 

baitzuen. 

Bat-batean azalpen arrazionalarik ez duen zerbaitengatik edo 

kuriositateak bultzatuta, Pilik besoa lurrera luzatzeko eta paper hura 

eskuratzeko bulkada menderaezina sentitu zuen.  A ze portaera bitxia, 

irrazionala, guztiz instintiboa, lehenago inoiz ez bizi izana. Pili ez zen horrelako 

pertsona, sentzuduna baizik. Oraingo honetan, ordea, bere buruaren alde berri 

bat aurkituko zuen. Argi dago jabeak azken begirada bota zion arte ez zuela 

Pilik bolatxoa harrapatu; beraz, hura ez zen inola ere horretaz konturatu eta 

egoera arraro hura gertatu litekeen imaginatu ere ezin izan zuen. 
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Ez zekien ondo zergatik baina Pili lapur alu bat sentitu zen. Izan ere, 

lurretik har zezan, burua ezkerraldera eta eskumaldera oso arin biratu ondoren, 

papera hartu eta jakako sakelean gorde egin zuen, ezkutatu nahi balu bezala. 

Norengandik ezkutatu baina? Pertsona triste hark bota izan zuen, bistan zegoen 

hartaz libratu nahi izan zuela. Hala eta guztiz ere, ez zuen espero kuxkuxeroren 

bat hortik pasatzea eta di-da batean botatako oharra harrapatzea. 

Zortzietako metroa bazetorrela entzun zuenez gero, ezin arinago bidaiako 

txartela makinatik pasatu zuen eta libre zegoen eserleku bakarrean jesarri zen. 

Han pausatu bezain laster, eskua poltsikora eraman eta barruko paper bolatxoa 

atera zuen. Kanpoko haizeak lehen erangindako deserosotasuna gune bero eta 

jendetsu hartan desagertu izan zen. Bakarrik zeuden bera eta, apur bat behean, 

paper bolatxoa, zabaldu ondoren barruko mezu misteriotsua irakurria izan 

zedin. Bueno, Piliren buruan eszena horrela aurkezten zen, nahiz eta bagoi hura 

jendez beterik hartu izan. 

“Asko kostata, baina erabakia hartu dut: ez naiz zurekin irteten 

jarraituko. Neka eginda naukazu zure mesfidantzarekin. Hobe zenuke zure 

buruarekin ere pixka bat fidatu. Ezingo zaitut beti nire gauzetan ikusmiran 

ibiltzen. Beraz, agur eta inoiz ez arte” 

Pili irakurriarekin aho bete hortz geratu zen. Are gehiago, burua altxatu 

zuenean. Artean, bere begiek aurreko eserlekuan zegoen pertsonaren begiekin 

topo egin zuten. Ay ene! Oharraren jabearenak ziren! Begirada zorrotz batekin 

bihotza izoztu zion Piliri, zer egin ez zekiela. Ez zuen hitzik azaldu, ez zen batere 

beharrezkoa izan, ordea. 

Hurrengo geltokira ailegatu baino lehen, paperaren jabetasuna jatorrizko 

nagusiak berreskuratu zuen. Mezua argi zegoen. Pilik ere, bere buruaren jabe 

soilik izatea erabaki zuen. 


