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Galdutako ispiluak
BEATRIZ CHIVITE EZKIETA
DBH 3. eta 4. kurtsoak 1. saria

Burlatako Askatasuna BHI

Bizitzak eraikiz bizi gara

Askotan entzun izan dut eskuko poltsa edo zorroa gauzik pertsona-
lena dela, gure izateko modua islatzen dutela bertan gordetzen ditu-
gun gauzek. Haurrak ginenean, gure amaren, ezezagunen, amonaren 
poltsoan eskua sartzen genuen jakin-minez, misteriotsua edo sekretua 
den zerbaiten bila. Gurasoek errieta egiten ziguten, guk horren arrazoia 
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jakin gabe, hazten garen heinean hori debekatuta dagoela ikasten dugu, 
besteen gauza pertsonalak ez ditugula begiratu behar esaten digute. 
Ume batzuk zergatia galdetzen dute, eta irakasleak «horrela delako» 
erantzuten die.

Duela bi urte Milango aireportuan nengoelarik, adineko emakume 
dotore bat ikusi nuen aireportuko bi langile italiarrekin eztabaidan. 
Emakumea alemaniarra zen eta ez zuen italieraz txintik ere ulertzen, 
langileak italiarrak ziren eta ez zuten alemaniarrez txintik ere ulertzen, 
ondorioz ingeles eskas eta ulertezin batean ari ziren hitz egiten.

Ni ondoko eserlekuan nengoen eserita, aldizkari bat irakurtzen 
nengoela zirudien baina benetan eztabaida entzuten ari nintzen arreta 
handiz. Azkenean, elkar ulertzen ez zirela konturatu nintzenean, zutitu 
nintzen eta itzulpen lanak egin ahal nituela esan nien. Alemana eta 
italiera badakidanez gero haiei laguntza eman nien.

Emakumea haserre bizian zegoen, aupegiko muskulu guztiak ten-
tsioan nabaritzen zitzaizkion, urduri eta kezkatuta zirudien, azkar eta 
bortizki hitz egiten zuen eta noizean behin erlojua begiratzen zuen, 
denboraz larri zebilen bere hegazkina aireratzear baitzegoen. Langileak 
lasai zeuden, esku eta gorputzarekin keinuak egiten zituzten, erlaxa-
tuak eta axolagabeak ziruditen, motel eta kantari hitz egiten zuten eta 
noizean behin txisteren bat kontatzen zuten haien hartean.

Egoerari buruz galdetu nuenean emakumeak berehala erantzun 
zidan, bera japonian bi urte igaro ondoren, etxera itzultzerakoan, Mi-
lanen hegazkinez aldatu behar izan zuen; aldaketa horretan, askotan 
gertatzen den bezala bere maleta guztiak bidaian galdu zirela esan zio-
ten Frankfurtera hegazkina hartu baino ordu erdi motz bat lehenago. 
Maleta horietan bere bizitza osoa zegoela azaldu zidan, ezin zituela 
galdu. Negarrez hasi zen, eta bere bizitza berriz hasi behar izango zuela 
esan zuen. Langileek bere eskuetan zegoen guztia egingo zutela esan 
zioten; hala ere aurkitzea oso zaila izango zutela esan zioten, ziurrenik 
bere gauzak Japoniatik ateratzean galdu zirelako eta agian Alaskan ber-
tan egon ahal zirelako, batek daki!!! Emakumeak bere helbildea eman 
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zien eta langileek hortzetako eskubila, xaboi bat eta kamiseta urdin 
bat zeraman nezeser txuri bat eman zioten. Emakumea korrika bere 
hegazkinean sartu zen, malkoak lehortzen zituen bitartean. Langileak 
emakumeari begira gelditu ziren eta bizkarrari eragin zuten ezer esan 
gabe, gertatutakoa ez zegoen haien eskuetan, ez zen haien arazoa, ezin 
zuten ezer egin eta azken finean edonori gertatu ahal zitzaion, ez zen 
batere larria. Emakumea desagertu zenean beste alde batera joan ziren 
eta kasua ahaztu zuten, egunero, orduro kasu hori bezalako hamaika 
historia entzuten zituztelako, horrelakoa zelako haien lana, ohituta 
zeudelako.

Orduan haiengana hurbildu nintzen eta galdera sinple bat egin nien 
italieraz, «cosa facete con le valigie che desaparescono e che nessuno 
le richiede?» hau da, zer egiten duzue inork erreklamatzen ez dituen 
maleta desagertuekin?

Galdera arrunt horren ostean hasi zen guztia. Haiek kontatu zidaten 
jasotzen zituzten jabe gabeko maletak urte batez jabearen esperoan 
gelditzen zirela aierportuan, denbora tarte horretan inor erreklamatzen 
ez bazituen orduan denda batera eramaten zituztela eta bertan maleta 
multzoak saldu egien zituztela. Harrituta gelditu nitzen eta denda hori 
buruz gehiago galdetu nien. Milanen bertan horrelako bat zegoela 
adierazi zidaten, haiek helbidea eman ondoen eskerrak eman nizkien 
eta agurtu nintzen.

Nire ustez, pertsona guztiei gustatzen zaigu txikitatik debekatu 
diguten zerbait egitea, debekatuta dagoena erakartzen gaitu. Niri 
besteen poltsetan arakatzea debekatu zidaten ume bat besterik ez 
nintzenean; eta agian horregatik betidanik atsegin zait besteen bizitzei 
buruz jakitea, besteen bizitza pribatuari buruz. Bost urte nituenean, 
gurasoekin herriko plazan udako arratsaldeetan banku batean esertzen 
nintzenean, inguruko jende ezezagunen bizitzak irudikatzen nituen, 
euren arazoak, euren amodio eta euren kezkak imaginatzen nituen, 
mundu paralelo bat sortuz, fantasiaz betetako mundu eder bat. Nire 
izena esaten zutenean amets hortatik bueltatzen nintzen eta nire bizitza 
maite nuela konturatzen nintzen.
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Milanen nengoenean, dendari buruz entzun nuenean nire amets 
mundutik hurbilago egon nintekeela konturatu nintzen, beti nahi 
izan nuena lortu ahal nuen. Orduan nire poltsa hartu eta emandako 
helbiderantz abiatu nintzen; baina oraindik ez dizuet azaldu ni Mila-
nen egotearen arrrazoia.

Zergatia honakoa zen, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatze-
rakoan ikasketak niretzako ez zirela konturatu nintzen, niri askata-
sunez eta presiorik gabe lan egitea gustatzen zitzaidan, nire modura, 
imaginazioa eta ametsak nahasiz.

Mundua aldatu nahi nuen eta ez nuen hori egiteko unibertsitate 
karrerarik edo lanbide ziklorik aurkitzen. Nire gurasoek atsekabe 
handia hartu zuten nire erabakia zirku ibiltari batean sartzea zela jakin 
zutenean. Ordurarte haien ideia ni zerbait «garrantzitsua» izatea zen, 
diru asko irabazten duten enpresario estresatu eta deprimitu batzuk 
bezala egun osoa paperen artean egotea nahi zuten. Irakasleak ere   
etsituta gelditu ziren eta ikasteari ez usteko konbentzitzen saiatu ziren, 
alferrik izan zen.

Azkenean ez nion inori kasurik egin eta hamasei urteak bete nitue-
nean, nire maleta hartu eta mundua zoriontsu egitera atera nintzen. 
Badakit, eta kontziente naiz horri buruz, kontatzen ari naizena guztiz 
irreala eta zentzugabekoa dirudiela; baina bene-benetan idatzi dudan 
bezalakoa da nire bizitza, beno nire ustez guztion bizitza irreala eta 
zentzugabekoa da, dena begiratzen duzun ikuspegiaren araberakoa 
da. Hamasei urtekin oraindik ere nire gurasoen baimenik gabe ezin 
nuenez bidaiatu, hilabete batean nire amak papera sinatzea lortu nuen; 
hori niregatik egin zezakeen guztia eta hoberena zela egunero berari 
errepikatuz.

Guztia prest neukan eta mundua ezagutzera joan nintzen. Hegaz-
kina hartu behar nuen egunean inoiz baino urduriago sentitu nintzen, 
beldurra eta gogoak elkarrekin zeuden nire sabelean jolas egiten, kili-
mak sentitzen nituen. Bestalde triste sentitzen nintzen, hemen familia, 
lagunak, momentuak, etxea… utzi behar nituen, eta oso desberdina 
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izan behar zen zerbatit hastear nengoen, zerotik hasi behar nuen eta 
inoren laguntzarik gabe bizirik iraun.

Zirku frantses batean hasi nintzen lan egiten. Astero egiten genituen 
ekitaldiak Frantziako iparraldeko herri txiki eta baztertuetan. Hasi 
nintzenean, pailazo lanak egin nituen, baina ni ez naiz inoiz ere oso 
gatzduna izan eta erortzen nintzen baina denbora pasa ahala hobetu 
nuen, erorketetatik ikasi nuen. Zirkuarekin bost urtez Alemaniatik, 
Italiatik eta noski Frantziatik bidaiatu ondoren etxera bueltatzea era-
baki nuen.

Herritik urrun egondako sei urte haietan ez nintzen nire beste bi-
zitzaz gogoratzen, ez nintzen iraganaz oroitzen, oraina bizitzen nuen; 
baina bueltatzeko erabakia hartu nuenean Iruñean bizitako guztia 
etorri zitzaidan burura eta egunero bueltatzeko momenturako zenbat 
egun gelditzen ziren kontatzen nituen.

Hegazkina Parisen hartu nuen, baina prezio baxuko elkarte guzti 
hauekin gertatzen den bezala ez zen zuzenean Bilboko aireportura 
iristen, Milanen egiten zuen geldialdia. Eta han nengoen beraz, nire 
poltsa zaharrarekin, Milanen, maleta denda baten bila, nire ametsetako 
mundu eta bizitzaren bila. 

Duela urte asko erositako Milango planu tolestu eta jada zaharturik 
neukan bat hartu nuen eta San Vittore kaleraino joan nintzen. 14. 
zenbakian gelditu nintzen, portalari begira. Hori zen nire zeruko atea, 
urdina, zurezkoa eta graffitiz magortuta, apainduta… Atearen ondoan 
gurpil handiko txirrindula zahar gorri bat zegoen, eta haren gainean 
latorrizko xafla batean «ahaztutako bizitzak» zioen kartel txuri bat.

Atera jo nuen eta bost minutu igaro ondoren itxura berezia zeukan 
gizon heldu bat atera zen, idazlea, filosofoa, musikaria, hau da, artista 
zirudien. Ile urdina, luzea eta nahasia zeukan begirada galduko begi 
berde disdiratsuak betaurreko lodi baten atzean, arrrakalatutako jertse 
lodi horia eta eskuan kontu handiz landutako makil bat zeraman. 
Irribar adiskidetsu batez agurtu ninduen eta sartzeko esan zidan.

Liburuz eta maletaz betatako gela zabal bateko eserleku batzue-
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tan eseri nintzen; bitartean kafesne bat prestatu zidan eta italieraz 
hasi ginen hitz egiten. Nire bizitza kontatu nion eta hark berea, oso 
desberdinak izan arren amankomunean hainbat gauza geneuzkala 
konturatu ginen.

Paolo (hori zen bere izena), betidanik Milanen bizi izana zen, hiria 
nola hazi den ikusi du bere etxea den San Vittore kaleko leihoetatik. 
Hala ere ez zen italiarra sentitzen, esan zidan bezala bere odola eus-
kalduna zen, ama Bilboko emakume bat baitzen, gerra zibilean hogei 
urte zeuzkalarik herritik ihes egin zuen eta Italiara joan zen. Bertan 
maitemindu eta handik lau urteetara Paolo jaio zen. Biok euskaraz 
mintzatzen genuela ikusita hizkuntzaz aldatu genuen. Arratsalde osoa 
pasa nuen bertan, gure herriari buruz, oroimenei buruz, familiari 
buruz…bizitzari buruz hizketan. Oso gizon atsegina eta jakintsua zen. 
Aireportuko gizonek noizean behin maleta multzo bat ematen zioten 
eta hark saldu egiten zituen, barruan zer zegoen jakin gabe.

Lau maletako sorta bat erosi nion Paolori, poltsa bakoitzarengatik 
hamar euro ordaindu nituen. Gizona agurtu nuen eta nire helbidea 
eman nion noizbait bere iturburura itzuli nahi bazuen lo egiteko toki 
bat zeukala jakiteko. Maletak hartu eta guztiak taxi bateko kapotan 
sartu nituen eta nire aterpera joan nintzen.

Gauean ohean eseri nintzen eta poltsa guztiak hartu nituen. Haiei 
begira gelditu nintzen eta barruan zer izango zuten galdetzen nion nire 
buruari. Haietako bat arrosa kolorekoa zen eta Heidiren irudia zeukan 
erdian; beste bat larruzko maleta handi bat zen, hainbat herrialdeetako 
pegatinak zituen itsasita, askotan ikusitako maleta apaindura gabekoa, 
barruan diru beltz edota diamanteren bat egon zitekeela pentsatu nuen, 
edo ez, agian paper garrantzituren bat…; horietako beste bat txuria 
zen, plastikozkoa, nahiko handia.

Lehenengo arrosa ireki nuen. Erdian panpin bat zegoen, eta manga 
komikiak inguruan. Soineko eta gona ugari zeuden, guztiak arrosak eta 
txuriak. Pentsatzen hasi nintzen, maleta hori hamar urteko neskatila 
japoniar batena zen, egunero panpin bat izango balitz bezala janzten 
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zen neskatila zoriontsu batena. Mundua Edith Piajek bezala ikusten 
zuen, arrosa eta ederra. Denbora pasa ahala eta haziz joan ahala, 
munduaren krudelkeria ikusi zuen neskak. Ama auto istripu batean 
hil zitzaion eta aita beste emakume batekin joan zen, ondo tratatzen 
ez zuen amaorde bat izan zuen. Nerabezaroan, manga pertsonaia 
bezala ateratzen zen kalera eta diseinuzko drogak hartzen zituen bere 
sufrimendua ahaztu nahian.

Supermerkatu batean hasi zen lanean eta egunero gaueko bede-
ratzietan iristen zen etxera, ohean etzan eta musika jartzen zuen. 
Maleta hori egin zuenetik hamar urte eta hamaika arazo pasa izan 
zituen. Guztiz aldatuta zegoen, ez zen pertsona bera, bizitzak aldatu 
zuen Nikita, orain ez zuen guztia arrosa ikusten baizik eta beltza eta 
batzuetan grisa. Agian gizon on bat aurkitzeko zortea izango zuen, 
agian ez. Agian bere bizitza osoa etxe berdinean igaroko zuen egunero 
hamabi ordu lan egiten, agian ez.

Bigarrena, larruzkoa. Izugarri pisatzen zuen eta oso zaila izan zen 
irekitzea. Azkenean, lortu nuenean, marfilezko irudi mordo bat aurkitu 
nituen, guztiak ondo babestuta zeuden, gainean arropa zegoen eta 
ingelesez idatzitako egunkari baten orriak tolestuta babesteko.

Merkatari ilegal baten maleta zen. Afrikan merke erosi eta Europan 
garesti saltzen zuen merkantzia. Berrogei urteko gizon sasijakintsu 
bat zen, alde batetik bestera bidaiatzen zuena, munduko herrialde 
gehienak ezagutzen zituen, guztietan dirua egiten saiatzen beste gizaki 
guztiei kaltetu arren. Diruduna zen, diru beltza zeukan eta hondartza 
pribatu batzuen jabe; hala ere ez zeukan lagunik, bakarrik bizi zen, 
bere larruzko maletarekin eta faltsifikatutako paperekin. Justiziaz ihes 
egiten zuen eta ez zeukan familiarik.

Ez dakit nola bukatuko zituen bere egunak, beharbada luxuzko 
hotel garesti batean, Mailyn Monroe bezala, beharbada irla txiki ba-
tean, eskuan whisky botila bat, beharbada norbaitek tiro egingo zion, 
beharbada GARTZELAN…

Hirugarrena, poltsa beltza. Ireki baino lehen beste mafiosoren ba-
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tena izan zitekeela pentsatu nuen. Beraz azkar ireki nuen, bertan zer 
aurkituko nuen galdezka. Barruan ez zegoen dirurik. Hiru galtzontzilo 
pare, kolonia merke bat eta hainbat paper besterik ez. Hilabetero mi-
laka kilometrora bidaiatu behar duen enpresa gizonen batena izango 
zen. Pariseko elektrika enpresa batean lan egiten zuen, emaztea eta 
hiru seme-alaba zeuzkan eta hiriko kanpoaldeko txalet txiki batean bizi 
zen. Emazteak bankuetxe batean lan egiten zuen eta haurrak amonaren 
etxean gelditzen ziren. Postu altua lortu zuen enpresa barruan, beraz ia 
hamabost egunero Txinara bidaiatu beharra zuen, hiru eguneko bidaia 
motzak egiten zituen eta egun horietan ez zen hoteletik eta ofizinatik 
ateratzen, egunero lanpetuta zegoen, eta itzultzen zenean opari txiki 
bana eramaten zien bere umeei. Baina behin poltsa galdu zuen, pa-
per garrantzitsuak zeuden bertan. Enpresa jabeak jakin zuenean kale 
gorrira bota zuen. Ez zen berriro ere Txinara bueltatu, bidai horretan 
lana, paperak, hiru galtzontzilo pare, opariak eta kolonia merke eta 
usain txarreko bat galdu baitzuen. Agian lan berri bat aurkituko 
zuen, agian bere seme-alabekin geldituko zen etxean eta etxekogizon 
bihurtu, batek daki!

Laugarrena, plastikozko maleta txuria. Kanpotik garbi-garbia 
zegoen, berria zirudien; baina ireki bezain laster konturatu nintzen 
maleta horrren jabea bakarrik txukuna zela kanpotik, itxurek ez dute 
egia esaten. Barruan dena nahasita zegoen. Arropa asko zegoen, ondo 
tolestu gabe eta edonola sartuta, zikinak zeuden gauzak garbiak zeu-
denekin nahasita zeuden. Bitxiak, liburuak, kolonia, argazki kamera, 
makillajea…elkarren ondoan. Nahasketa horretan bi argazki aurkitu 
nituen, berarenak zirela suposatu nuen. Modelo bat zirudien, goi mai-
lako joskintza zeraman argazkietan eta oso jarrera artifiziala zeukan. 
Argalegi zegoela iruditu zitzaidan eta bere aupegiaren espresioak tris-
tea zirudien. Askotan telebistan ikusten ditugun modelo estralutar 
horiek bezalakoa zen. Txikitatik inguruko guztiek zein ederra zen 
esana zioten. Gurasoek Ipar Ameriketara eraman zuten hamabi urte 
zeuzkalarik edertasun lehiaketetan parte hartzeko. Aitak Madrilen 
zeukan lana utzi eta bere alabaren managerra bilakatu zen, hainbait 
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txapelketetan parte hartu ondoren, milaka kilometro egin ondoren, 
dirutza handia bere alaban inbertitu ondoren, azkenean marka famatu 
batetan lanean hasi zen. Aita bere ondoan egon zen ahal izan zuen 
guztia; baina gaztea fama lortu ahala bere familiatik urrunduz joan zen. 
Manager berria, mutil lagun berria, festa berriak, droga merkeagoak… 
itxuran zoriontsua zirudien baina… bere ondoan lan egiten zutenak 
argalagoak zirela ikustean eta lan gehiago lortzen zutela ikustean, dieta 
gogor horietako bat egiten hasi zen. Gero eta gutxiago jaten zuen eta 
Milaneko aireportuan zegoela hil egin zen, bere maleta desgertutzat 
eman zuten. Egunkarietan berri motz bat agertu zen izkin batean 
«beste modelo bat anorexiaz hilda agertu da». Kanpotik hain txukun 
zirudien neskatxak barrutik nahsmendua besterik ez zuen.

Maleta guzti horiekin diru pixka bat irabazi nuen baina benetan 
jaso nuena ez zen dirurik izan, baizik eta zoriontasuna, konturatu 
nintzen nire bizitza maite nuela. Lo egin baino lehenago nire maleta 
nolakoa zen pentsatzen hasi nintzen, ezin izan nuen jakin, nire burua 
ezagutzen ez nuelako, ez nekielako nor nintzen. Pertsona baten maleta 
bere izateko modua islatzen du, hasieran esan dudan bezala. Guztiok 
maletaren bat daukagu eta benetan lortu nahi izan dudana nire maleta 
aurkitzea izan da. Txikitan poltsetan arakatzen nuenean nire poltsa 
bilatzen nuen. Maletak, poltsak… gure ispilu dira, galdutako maletak 
beraz galdutako bizitzak dira, galdutako ispiluak.


