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Zergatik ikusi ote nuen?
PATRICIA ETXEGARAI ALTUNA
DBH 1. eta 2. kurtsoak 3. Saria

Berako Labiaga Ikastola

Onintze dut izena eta 12 urte ditut, baina 13 urte beteko ditut mar-
txoan. Ni berez lesakarra naiz, baina bertze herri batera joan nintzen 
bizitzera, attak bertan lana aurkitu zuelako. Orduan egin nuen nere 
bizitzako akatsa. Beraz, herri berria, ikastetxe berria, jende berria…

Astelehen goiza:
—Egunon «pedorra»! – agurtu ninduen amattok, nire gelako leihoa 

irekitzen zuen bitartean.
«Ñan, ñan, ñan…» batekin erantzun nion. Jadanik prest nen-

goenean, etxetik atera nintzen amari muxu bat eman ondotik. Nire 
lehenengo eguna Labiaga ikastolan! Horiek ziren nerbioak! 21 ikasleko 
DBH-ko (1 eta 2 soilik) ikastola ttikia. 

Normala den bezala, hasieran hagitz lotsaturik nengoen. Baina 
berehala hurbildu zitzaizkidan katu bat edo bertze:

—Kaixo! Batekin agurtu ninduen neska batek.
—Kaixo, zer moduz? –modaletan hamar t’erdi daukat.
—Ongi eta zu?
—Bueno… nahiko urduri egia errateko.
—Lasai, hagitz arrunta da, lehenengo eguna izanik. Nola duzu 

grazia?
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—Onintze dut izena. Eta zuk?
—Jare.
—Jare?? –Hori izentxo bitxia.
—Bai, nire gurasoak Finlandiarrak dira –bere elur azal eta begi 

berdeen azalpena– finlandieraz Jarek askatasuna erran nahi du.
—Izen ederra.
—Zurea bezainbat.
Algaraka bukatu genuen elkarrizketa. Orduantxe bertan, ondoko 

institutuko txirrinak jo zuen eta mundu guztiak beren motxila astunak 
bizkarrean jarri eta ate baterantz joan ziren. Atean gaizki egindako 
grafiti bat zegoen: «club enpoitzera». Izen polita. Begiradarekin Jare 
bilatu nuen, baina atzetik bulkaka, aurretik korrika ezinezkoa egin 
zitzaidan.

Lehenengo pisura igo ginen. Batzuk bertan geratu ziren, bertzeek 
gorantz segitu zuten. Behean gelditzea erabaki nuen, bertan baitzegoen 
ikastolan ez galtzeko salbazioa, Jare. 

—Zer dugu, Hegoa? –entzun zen. 
—Euskara… hau aspertzea! Iñakirekin lehenengo klasea!
Bertzeek apaletan uzten zituzten gauzak, nik berriz leiho ondoko 

izkina batean utzi nuen motxila, estutxea eta agenda badaezpada ateraz. 
Guztiak goiko pisurantz zihoazen, hurrengo klasearen hasierarekin 
haserre bezala. 

—Egunon! –hogei eta piko urteko mutil argala, amatxik erranen 
lukeen bezala, «xinxangre» bat.

Gutti batzuk izan ziren umore onez errandako agurrari erantzun 
dezente bat eman ziotenak.

—Gaur sorpresatxo bat dut zuentzat. Antzinetik abisatu nizuen 
bezala, hemen dugu Onintze Zurraga, Lesakatik etorria. Kaixo 
Onintze!

Mundu guztiak niri begiratu zidan. Hura zen lotsa! 
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—Kaixo! –Ze agur mota zen hura baina! Inoiz ez dut egin tonu 
bajugorik.

Orduak joan eta etorri, klaseak joan eta etorri, aurkezpenak joan 
eta etorri. Mareo galanta! 

Azkeneko klaseetan geunden eta ez nuen inondik Jare aurkitzen. 
Beno ez zuen inporta, ateratzerakoan ikusiko nuen! 

Baina ez, «club enpoitzera»-ko atean ez zegoen. Baten bati galdetu 
nion ea Jare non zegoen eta erantzun azkarra eman zidan: «Jare??? Ze 
Jare? Benga, benga bueltatu Lesakara ergel zikina!» eta umore txarrez 
ihes egiten zuen.

Astearte goiza. «Club enpoitzera»-ko atea dut parean. Irakasle batek 
giltzaz ireki… jende-jauzia heldu da! 

—Zer dugu, Garazi? –Goizeroko despistatu baten galdera.
—Orain… Gizarte! Buff… –Goizeroko erantzuna baina klasea 

berriz, aldatzen doa. 
Kezkatzen hasia nago. Ez dut Jare ikusten. Eri egonen da. 
—Erdi Aroan beraz, Espainian merkataritza handia zegoen. Ez 

Italian, Frantzian edo Alemanian bezainbat hala ere –Maria zegoen 
esplikatzen. Orduan erlojura begiratu eta ordua zela ikusirik klasea 
bukatu du– Ordua da, etxerako 34. jarduera eta oroitu, ortzilean 
kontrola dugu!

Jolastordua! Kasilleroetara jaitsi, gauzak utzi eta kanpora atera gara! 
Neska bati galdetu diot ea Jare non zegoen bazekien eta bere erantzun 
sinpatikoa: «Jare? Zer da Jare? Neska bat? Nik ez dut Jarerik ezagutzen! 
Itxi ezazu ahoa, urde pelotera!» Ahoa bete hortz gelditu naiz.

Putza! Hamaiketakoa ahantzi dut kasilleroan! Berriz igo naiz. Mo-
txilan dut bokadiloa. Hartu, buelta eman berriz jaisteko eta… 

Ispilu bat dut begien aurrean. Zaharra dirudi, 50 urte gutxienez. 
Gorputz osokoa. 

Begiak itxi ditut, ez baitut ikusten dudana sinesten. Zergatik dago 
bat-batean ispilu bat nire begien parean? 
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Berriz ireki ditut. Ispilua bere tokian dago. Baina oraingoan zerbait 
isladaturik dago bertan. Neska bat. Baina ez naiz ni. Azala xuri-xuria 
du eta begi berdeak. Niri begiratzen dago, baina zerbait du begian. 
Noski! Negarrez dago. Non ikusi dut nik neska hori?

Orain ulertzen dut. Neska hori Jare da. 
Hurbiltzen ari da, niregana. Poliki-poliki. Ispilutik atera da. Xuabe-

-xuabe. Eskua hartu dit. Ez dut inoiz sentsazio hau eduki. Gorputz 
osoan, azkeneko zelularaino beldurrez itoa nago. 

Jare ispilurantz ekartzen ari da nire gorputza. Malko bat erori zait 
begietatik. Ispilu barrura sartu gara. Mantso-mantso. 

—Jare dut izena –erran dit bere ahotsarekin leun-leun hitz eginez– 
13 urte ditut eta orain dela 25 urte etorri nintzen ikastola honetara 
ikastera. Zu bezalaxe ispilu hau ikusi eta barruan zegoen neskak barrura 
ekarri ninduen. Neska horrek Jare zuen izena, askatasuna. Orain zu 
izango zara Jare. Ni berriz, askatua izango naiz. Jare, askatasuna.


