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Ostiral goiza da, zortziak inguru, ez dakit zehatz, oraindik ezin ditut begiak ireki. Norbait 

nire aurrean jarri dela sumatu dut, norbait ezaguna, mutilen bat izango da? Ezinezkoa, oso 

goiz da gelan sartzeko. Ez dago mutil bat bera ere klasera sartzen denik komunetik pasatu 

orduko. Bekarrak atzamarrekin kendu, begiak ireki, eta begirada altxatu dut. Begiek nire 

aurrean dagoen figura ikusi eta informazioa burmuinera bidali bezain pronto jaitsi dut 

begirada. Nire aurrean, hain liraina, hain adiktiboa den  neskatxa dago. Ordu honetan, nire 

Hirugarren Mundu Gerra bihurtzen dena, nire buruaren galerarako. Aulkian eseri eta 

zorrozkiloa atera du. Lehen Hezkuntzako 3.mailan nik oparitu niona da, sinestezina da 

oraindik zorrozkilo hori edukitzea. Orain dela 11 urte erosi nion, berea nik apurtu niolako, 

gelan, andereñoak printzeen eta printzesen amodioak kontatzen zizkigun bitartean. 

Txikitatik irakurtzen zizkiguten amodiozko ipuinak, printzesa printzipe batekin 

maitemintzen zenekoa, baina inoiz ez printzesa batekin, ezta printzipe bat beste printzipe 

batekin amoratzen zenekorik ere. Zergatik? Badakit, badakit erantzuna, erreginari ez 

zitzaiolako ondo irudituko, nire ama kuttunari ere ez. XXI. mendean bizi gara bai, baina 

berak  oraindik XX. mendeko pentsaera dauka, gajoak. Berak ez daki gure bizimodu 

modernoko plazerak dastatzen, dastamena nolabait ahituta dauka. Guri oraindik hainbat 

sentsazio, plazer, zapore geratzen zaigu miazkatzeko, Karraspioko hondartzan kokatzen 

den dendako izozki zaporeak baino gehiago. 

Ez dakit zer egin, nora begiratu, zer aurpegi jarri edota zer aldera bota ilea, eskuinerantz 

edo ezkerrerantz, nola ikusten nahiz apainago? Garrantzia du horrek? Ez dakit jada zerk 

duen garrantzia eta zerk ez, ez naiz gai nire bizitzan lehentasunak jartzeko .Nire ondoan 

dagoen zakarrontzia besarkatuko balu bezala dago arkatzari punta ateratzen, bere esku 

hauskorrekin. Niregandik zentimetro batzuetara dago nire maitea, oso hurbil, larregi 

esango nuke, nire pentsamenduak irakurri nahian egongo balitz bezala, ez mesedez, hori 

ez. Bakoitzak bere pentsamenduentzako toki bat du, bakarrik haientzako, inork ez du 

eskubiderik espazio horretan  sartzeko. Toki hori ez da norbait egoteko, ez da norbaitekin 

partekatzeko, leku hori paregabea da, zu zarena izaten uzten zaituen txoko bakarra. Bere  

ileak estaltzen dituen begi marroi distiratsuetara eta gero atzamarretara bideratu dut 

begirada, argalegiak niretzako. Beldurra emango zidan bere esku goxoak nire esku artean 

laztantzea, gehiegi laztantzearen izu, apurtuko zirelakoaren ikara. 

Hasi da goizeko desfilea. Azken denboraldiko soinekoak dira gaur nagusi. Victoria’s 

Secret-eko  modelo hauek bata bestearen atzetik haien lekuetan eseri bezain laster hasi 

dira txutxumutxuak. Noizean behin gainbegiratzen gaituzte besteok, ea zein dagoen 



gizarte honetan onartuta dagoen janzkeratik at. Batzuetan, nire ama etortzen zait burura,  

dena kritikatu beharra, “Horrek orrazkera zatarra du, besteak gona motzegia”, Bilboko 

metroan ikusi genuen neska gaztearena bezalakoa, gure aurretik pasatzearekin batera 

ahoa zabaldu baitzuen: “Gona hori oso motxa da”, “Ipurdi osoa du bistan”, “Ez da 

lotsatzen?”. Eta orain, zelan esan, nire ama kuttunari , printzesa bat dudala maite, gonari 

ere neurria jartzen badio? 

Bederatziak dira. Nire Hirugarren Mundu Gerra ebatzi ezin den ekuazioa bihurtu da. Orain 

ezin dut ikusi, ezkutaturik baitago hainbat mahai eta aulkien artean, nigandik urrun. Bera 

imajinatzea  baino beste aukerarik ez zait geratzen. Ordu bat bere edertasuna imajinatzen, 

hori bai gustagarri. Munduko plazeretatik handiena irudimena erabiltzea da. Orduak 

ematen ditut pentsatzen, nire munduan hondoratzen,  bainuko uretan sakoneratzen, amak 

izorratu arte. Beti galderaz josten bainau. Bakean egon nahi duena utzi ezin. Berak ez 

daki, bere jakin mina, bere XX. mendeko bizia, bere neurria jartzeko araua dela ura 

botatzen didatena, gero eta sakonago joateko, gero eta itoago sentiarazteko eta bultzada 

batekin itsasoan ateratzeko, arnasa itsasoan hartzeko, itsaso askean. Askea izan nahi 

dudan bakoitzean kartzela honetako nabarrekin egiten baitut topo. Haiek esaten didate 

debekatuta dudala aurrera joatea, ezin naizela kartzelatik atera, ezin dudala kartzelatik 

kanpo dagoena egin, ezin dudala hori jantzi, bestea esan, izan … 

Gaur koadrodun alkandora, bakero marroiak eta orain dela 50 urteko zapatak dituen 

bibotedun gizona hurbildu zait. Gaurko gosaria usaindu diot. Kafetxoa eta kaneladun 

gailetak. Sorbaldan kolpetxo bat eman dit, berehala bota du ea zergatik ez naizen saiatzen 

ekuazio hori egiten, ekuazioari soluzio bat aurkitzen. Baina ba al daki zenbat aldiz saiatu 

naizen? Zenbat aldiz egon naizen hain hurbil eta zenbat aldiz egin dudan porrot? Nire 

egunerokotasuneko arazoa hori baita. Egunero saiatzen naiz. Egunero joaten naiz 

amarengana esaten, gaur bai, gaur kartzelako nabar muga horiek pasatuko ditut. Esango 

diot nire amodiozko ipuinean printzesa bat dudala maite. Nire ezkontzan ez duela soineko 

bat ikusiko, ezpada bi. Eta hau dena buruan dudala  berarengana hurbiltzen naiz, berak 

neuri begiratzen dit eta … Ezer ez, ezin izaten dut ezer ahotik atera, ez zait hitzik 

ateratzen,  dena neure burmuinean geratzen da, ez da irteten, nabarren arauek ez die 

uzten. Isilik geratzen naiz, neure ausardiaren bila. 

Txirrinak jo, bibotedun gizona agurtu eta latineko klasera noa. Bidean pare bat lagunei 

agur esan diet, baina ez naiz eurekin hizketan geratu, ez dut gogorik. Gelara sartu, eseri 



eta hamar minutu pasatu ostean, gelan bi ikaskide soilik geratu dira, besteak beheko 

solairuko kaxa batzuk eramaten laguntzera joan dira, beti lausengutan. Bi ikasle geratu 

dira, ni eta neure Hirugarren Mundu Gerra, ekuazioa, desira, neure maitea. Bakarrik 

geratu gara, isilpean, ezer esan gabe, edo, zer esan jakin gabe, ez dakit. Gure aurrean 

dagoen leihate handiari begira gaude. Nire ausardia aurkitu nahian, nonbait egongo den 

ustean, hemendik urrun, hemendik Jamaikara arte. Lekeitiotik Jamaikara arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


