
Hogei egun zeramatzan Telmok etxean sartuta atera ezinik. Koro-
navirusaren erruz ezin zen etxetik atera eta luzea egiten ari zitzaion. 
Ezin zuen bere auzoko lagunekin jolastu, ezin zituen bere aitona-
amonak ikusi, ezin zuen hainbeste gustatzen zitzaion Rugbyan joka-
tu, ezin zen ikastolara joan.

Hala eta guztiz ere, nahiko ondo zeraman itxialdia, tarteka aspertu 
egiten zen baina ez zegoen triste, bazekien egun batzuetarako baino 
ez zela izango eta egun horiek igarota berriz ere auzoko lagunekin 
jolastu, aitona-amonak ikusi, Rugbyan entrenatu eta ikastolara joan 
ahal izango zela.

Gau hartan, ordea, bere amatxo gaueroko muxua ematera joan 
zitzaionean, triste ikusi zuen.

−Zer gertatzen zaizu, maitea? –galdetu zion amak kezkatuta. Tel-
mo oso ume alaia zen eta ama harritu egin zen semea horrela ikus-
tean.

−Beldur naiz, ama –erantzun zion segundo batzuen ondoren.
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−Ez kezkatu, Telmo. Zurekin geratuko naiz hemen lokartzen zaren 
arte.

−Ez da hori, ama. Ez naiz lo egitearen beldur.

−Zer gertatzen da, orduan? –galdetu zion amak ulertu ezinik.

−Aititerengatik naiz beldur, ama. Laurogei urte ditu eta ez dakit 
berriro ikusiko ote dudan –Telmo negarrez hasi zen.

−Eta zergatik diozu hori? Egon lasai, hau amaitzen denean, Ko-
ronavirusa amaitzen denean, kotxea hartu eta aitite ikustera joango 
gara, ados?

−Orduan ez da hilko? 

−Ez. Nondik atera duzu burutazio hori?

−Berarekin telefonoz hitz egiten entzun zaitut eta errietan egin dio-
zula entzun dut egunero ateratzen delako ogia eta egunkaria eroste-
ra. Egiten ari dena oso arriskutsua dela esan diozula entzun dut. Bere 
adineko jende asko hiltzen ari dela eta berari ere gertatu ahal zaiola.

−Zure aititea oso burugogorra da, seme, eta ez dit inongo jaramo-
nik egin nahi. Gainera esaten diodan bakoitzean haserretu egiten da 
nirekin –erantzun zion amak zer esan ez zekiela.

−Hitz egin ahal dut berarekin?

−Orain?

−Bai.

Ama bere logelara abiatu zen mugikorraren bila.

−Aitite!

−Kaixo, Telmo. A zer ustekabe ona! Zer moduz zaude?

−Aitite, ez dut zu hiltzerik nahi –negarrez hasi zen berriro Telmo.

−Egon lasai, Telmo. Aitite oso indartsua da eta ez da hilko –eran-
tzun zion gizonak barrez.

−Eta zergatik ateratzen zara egunero ogia eta egunkaria erostera? 
−Badakizu asko gustatzen zaidala egunkaria irakurtzea, ezta? 

Baina, ez kezkatu, ez naiz kutsatuko eta.

−Eta nola jakin dezakezu ez zaizula gertatuko, ez zarela kutsa-
tuko?

−Oso zaila delako, gainera ez dut ezer ukitzen eta etxera itzuli be-
zain laster eskuak ondo-ondo garbitzen ditut. Ez kezkatu!

Telmoren beldurra 02

“Egon lasai, hau amaitzen 
denean, Koronavirusa 

amaitzen denean”



Gizona isilik geratu zen.

−Zin egingo didazu ez zarela berriro irtengo, aitite? Bestela ezin 
izango dut lo egin −esan zion Telmok berriro negar-zotinka.

−Bai, Telmo zin degizut –erantzun zion aititek azkenik.

−Eskerrik asko.

−Ez dago zergatik, Telmo. Ondo lo egin.

−Ondo lo egin, aitite. Asko maite zaitut!

−Eta nik zu Telmo, eta nik zu.

Amak, ezer esan gabe, telefonoa hartu eta eskegi egin zuen. Tel-
mok amari muxu eman eta buelta emanda goxo-goxo eta lasai asko 
egin zuen lo gau hartan. l

Telmoren beldurra 03

“Berriro ikusi nahi zaitut, 
aitite, zurekin jolastu 

nahi dut berriro”

−Aitite, zuk badakizu zergatik ez naizen etxetik ateratzen?

−Ba, ez kutsatzeko. Txikia zara oraindik eta zaindu egin behar 
duzu. Umeek etxean geratu behar duzue.

−Ba, ez, aitite. Ez naiz etxean horregatik geratzen. Umeak ezin 
gara gaixotu. Ez da horregatik.

−Eta zergatik orduan?

−Oso erraza da aitite. Zugatik geratzen naiz etxean. 

−Nigatik? –galdetu zion aititek erantzunarekin harrituta barrez.

−Bai, aitite. Umeak etxean geratzen gara koronavirusa gelditzeko, 
horrela zuek ez zarete kutsatuko. Hori ikastolara joan ginen azken 
egunean azaldu zigun andereñoak. Asko maite genuen adineko 
pertsona batengan pentsatzeko eskatu zigun eta nik zugan pentsatu 
nuen, aitite. Ni zugatik ari naiz geratzen etxean. Berriro ikusi nahi zai-
tut, aitite, zurekin jolastu nahi dut berriro, zurekin egon…


