
Gronholm metodoa- Autorea: Jordi Galcerán  

FERNANDO: 

Gai hori ezta ukitu ere. Bestela ematen badu ere, niretzat gurasoak beste 

edozeren gainetik daude. Gurasoek hainbeste ematen didate, gogotik 

saiatuta ere ez dut lortuko zor diedan guztiaren zati txiki bat bueltatzea eta 

haiek bezain eskuzabal izatea. Badakizu zergatik ez dudan seme-alabarik? 

Uste dudalako ez naizela gai izango gurasoek ni maite izan nauten adina 

maitatzeko. 

Zu neska pijoa zara. Ni ez, ni langile auzo batean hazi nintzen. Aita 

Renfeko begiratzailea izan zen bere bizitza puta osoan. Erlojuak baino ordu 

gehiago egiten zituen lanean. Gau batzuetan ez zen etortzen lotara, baina 

itzultzean, opari bat ekartzen zidan beti. Eta beti diodanean beti da. Gauza 

txikiak. Goxokiren bat… Baina detaile harekin adierazi nahi zidan gogoan 

edukitzen ninduela egun osoan. Batzuetan, astebete ematen zuen etxetik 

kanpo, eta orduan amak, aitak bueltatu bezperan, babak erosten zituen, eta 

aletu egiten genituen bion artean, hori zelako aitak gehien maite zuen 

platera. Zuk ez dakizu zertaz ari naizen, ezta? Zure etxean ez zenuen 

babarik jaten, noski. Ba, nirean bai. Eta niretzat, gauza handia zen amari 

laguntzea aitarentzat babak prestatzen. Gaur egun ere, noizean behin, 

prestatzen dizkiogu. Eta aitak besotik heldu eta esaten dit: “Ze, lagunduko 

hion amari babak aletzen, ezta?”. Eta, berrogei urte ditudan arren, 

kaskarrekoa ematen dit, sei urte nituenean bezala. Zuk ezin duzu ulertu, 

baina aitari begiak ikusi eta badakit harro dagoela nitaz. Eta ama ere 

berdin. 

Baina zuk ez duzu puta ideiarik zertaz ari naizen. Zuk telefonoa 

deskonektatzen duzu. Ala, hil dadila mundu guztia, ni oso okupatuta nago 

une honetan. Ez zara inoiz sartu gurasoen ohean beldurrak jota? Zer uste 

duzu, zure ama ez zegoela beldurtuta gaur? Badakizu zer den 

garrantzitsuena bizitza honetan? Badakizu zergatik lan egiten dudan, 

zergatik nahi dudan gora egin lanbidean? Ba, esan egingo dizut, ulertuko ez 

duzun arren. Aukera eman nahi diet gurasoei nitaz harro egoteko beti. Jakin 

dezatela arrakasta lortu dudala. Eta edozertarako prest nago hori 

lortzearren, baita apezpikuaren kapela janzteko ere. 

 


