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Ispiluan begiratu dut nire gorputz biluzia. Goitik behera. Han dago. Nire bi hanka argalen 

tartean. Txiki-txikitatik gustuko ez dudan gauza luzanga eta itsusi hura. Txiki-txikitatik soilik 

arazoak ekarri dizkidan hura. Ispilutik begirada bizkor kendu dut, beti bezala. Bertatik urrun, 

beste pertsona bat sentitzen bainaiz. Beste gorputz bat dudala pentsatzen baitut. Baina ez da 

horrela… Amak erositako mutil arropa nazkagarri hau jantzi eta beste egun bati hasiera 

emateko prestatu naiz. Aitaren garrasiak berriz ere. Goizero bezala. Eta berriz ere berandu noa 

eskolara. Katilukada bat esne edan eta etxetik irten naiz. 

Eskolara iritsi eta hasi dira txutxu-mutxuak, barreak, burlak… egun hartatik dena aldatu baita. 

Egi dena esan nien egun hartatik. 15 urtez egunero-egunero barruak jaten zizkidan hura bi hitz 

soiletan esan nien egunetik. Zergatik esan nien? Zergatik erabaki nuen ezpain gorriekin 

etortzea? Orain mundu guztiak gaixo banengo bezala begiratzen nau. Nire ahizpa da 

laguntzen didan bakarra. Maite nauen bakarra… Baina jendearen txutxu-mutxuak ez dira 

infernu honen bukaera. Gorputz hezkuntzako orduak daude. Mutilen aldageletan dutxatu 

beharra. Nire kontrako sexualitatea duten pertsonen aurrean biluztea. Ezin da azaldu momentu 

horretan sentitzen dudan guztia. 

Bukatu dira eskola-orduak. Baina oraindik infernuan nago. Etxean. Orain dela asko esan nien 

gurasoei. Baina berdin jarraitzen dute. Mutila naiz beraientzat ere. Ez ditut jasaten. Ezin dut! 

Horregatik pasatzen dut egun guztia ahizparekin. Txikitan beti ibiltzen ginen panpinekin 

jolasean. Beno, aita etortzen zen arte. Momentu hartan, jostailuzko auto bat ekartzen zidan eta 

nire pozak panpinekin batera joaten ziren. Eta horrela arratsaldero. Gaur ere ahizparen 

logelara noa. Ohean etzanda dago. 18 urteko neska liraina da nire ahizpa. Ile beltz kizkurra eta 

ezti koloreko begi handiak. Beti nahi izan dut bera bezalakoa izan. Polita. Argia. Munduko 

ahizparik onena! 

Armairura hurreratu eta gona motz estua eta loredun niki motz bat lapurtu dizkiot, Mirenek 

makillajea hartzen duen bitartean. Gelara sartu aurretik genekien zer egin. Arratsalderoko 

pasarela! Batak besteari aurpegia pintatu, amaren takoiak jantzi eta showari hasiera eman 

diogu. Neska jantzita dagoen gorputza ispiluan begiratu eta indartu egin naiz. Ni holakoa naiz. 

Neska. Mokorrak alde batetik bestera mugitzen dituen zakildun neska. Gizon ahotsa duen 

neska polita. Zergatik ez? Zergatik ez ditugu estereotipo denak behingoz hausten? Baina ez da 

holako erraza…. Eta hori pentsatzean malko tanta batek ezpaina ukitu dit eta beso goxo 

batzuk besarkatu naute. Ez dago ezer esan beharrik. Nire ahizparen eta nire begiek dena 

esaten baitute. Ez dut mutil baten atzean ezkutatzen jarraitu nahi. Ezin dut naizena ezkutatu. 



Eta momentu hartan nire ahizpak, entzun nahi nuena esan zidan. Neska gorputza izateko 

prozesua egin behar dudala. Nire barnean, askotan entzun izan dudan ideia bat da. Baina beste 

baten ahotzean entzunda, ez da berdina. Errealagoa da.  

Berehala entzun ditut aitaren deiak. Erlojuari begirada bat eman diot.  Zortziak. Futbola 

ikusteko ordua. Futbol nekagarria … Zer uste du? Futbola ikustearren gizondu egingo naizela 

ala? Nire eguneroko mozorroa berriz jantzi eta egongelara jaitsi naiz, ahizpak esan didanari 

buelta batzuk ematen dizkiodan bitartean. Gustatuko litzaidake gurasoei prozesuarena 

kontatzea. Baina ez daukat nahikoa adore… ziur asko zer den ere ez dute jakingo. 

Horrelakoak dira… Oraindik antzinakotasunean  bizi dira. Lotsagarria.  

 

Zazpiak. Esnatzeko ordua. Arropa berdinak, aitaren oihuak,  irainak … Betikoa. Baina gaur ez 

diot garrantzirik eman. Beste gauza bat baitut buruan. Arratsaldeko medikuaren zita. Ezin diot 

atzamar-oskolak jateari utzi eta irribarre handi batek estaltzen ditu nire begi apalak. Eta mutil 

gorputzez ikusten naizen azken aldia bada?  Eta hormona horiek ematen badizkit?  Galdera 

gehiegi! Beno egia esan, ez dakit ondo zelan doan prozesu famatu hori. Soilik ordenagailuz 

aurkitutakoa dakit. Zer gertatuko da gaizki irteten baldin bada? Eta ezin badut pilularik hartu? 

Eta … buff! Estresatzen hasia naiz.  

Txirrina jo eta korrika batean irten naiz eskolatik anbulatoriora. Bertan, soilik behin ikusitako 

nire medikuaren gelara sartu naiz. Bi aldiz pentsatu gabe, dena azaldu diot. Galdera asko 

egiten hasi zait. Ea gurasoek badakiten, noztik sentitzen naizen horrela, ea norekin hitz egin 

dudan … Hasieran, bere atentzioak garrantzitsua sentiarazi nau baina, gainontzekoak 

bezalakoa dela konturatu naiz. Psikologoarena joateko esan baitit. 

PSIKOLOGOARENGANAA?! Ni? Trastorno bat al da dudana ala?  Eta nire ikaskide 

guztiek? Eta nire gurasoek? Horrek bai joan beharko liratekeela psikologoarengana. Nirea 

trastornoa baldin bada, beraienak ez baitu hitzik ere izango eta!  

Baina ezin nion hori esan. Ez nintzen gai. Ez neukan indarrik. Arazo honetan laguntzarik ez 

izateak, daukadan energia guztia gastatzen baitit. Beno, transexualitatea ez da arazo bat. 

Arazoa besteak dira. Nahi gabe gizakiok jarritako arauak jarraitzen dituztenak. Arra eta emea. 

Arrosa eta urdina. Ahultasuna eta indarra. INDARKERIA! Ez dauka beste hitzik. 

Ez daukat irtenbiderik. Gela beltz baten barruan banengo bezala sentitzen naiz. Inork ez dit 

aurrera jarraitzeko arrazoirik ematen. Ez daukat esperantzarik... 


