
LEIHO IREKIAK 
Ez dakit istorio hau nola kontatu baina egin egingo dut. Maria deituriko neska 

bat oso lotsatia zen, ez zen janzten gainontzeko neskak bezala, bakarrik zerbait 

berezia zuen egunetan. Nafarroako herri batean bizi zen, herriaren izena zein 

zen ez dut gogora ekarri nahi. Bere familia oso ona zen baina ez dut perfektua 

zenik esan nahi. 

Anai bat zuen Adrian deiturikoa. Mariak hamabost urte zituen eta bere anaiak 

berriz hamar. Musika entzuterakoan, bere arazoetaz ahazten zen, hots,beste 

mundu batean egongo balitz bezala sentitzen zen. Bere sekretu handienetako 

bat abestea zen, egia esan oso ondo egiten zuen.Ispilu bat aurrean  zuela 

kantatzen zuen. 

institutuko lehen egunean iritsi eta jende berria ezagutu zuen eta ez zen 

bakarrik sentitzen zen lehen bezala . Institutu horretan jende asko zegoen, bera 

jolas orduetan iskin batera joaten zen bakarrik ikastera asko ikasten zuen 

horietakoa baitzen eta. Nik uste dut  arrazoietako bat  hori zela bakarrik uzten 

zutenengatik. Arrazoi horregatik soilik ez, bakarrik egotea gustuko zuelako ere. 

 

Istorioa kontatuko dizuet: 

Txikia zenean lau urte besterik ez zituenean bakarrik uzten zuteneko denboraldi 

latz bat pasa zuen. Bere ama idazlea zen, munduari bira eman zion bere 

liburuari esker eta horregatik ere bere amaren ohitura alde batetik bestera 

bidaiatzen ibiltzea zen  eta bitartean Maria aita, amona eta aitonarekin geratzen 

zen. Hurrengo urtean bere anaia, Adrian, jaio zen.  María ez zen eskolara joan 6 

urte eduki arte. Normala den bezala Mariak ez zituen lagunak eskolara joan ez 

zelako. Ez zitzaion bat ere ez ezaguna egiten.  Lehen eskola-egunean iritsi 

bezain pronto neska oso atsegin eta oso azkarra ezagutu zuen. Hura zen zuen 

lagun bakarra  baina bi urteera beste herri batera aldatu zen eta erlazioa galdu 

zuten. Maríak nahiko gaizki pasatu zuen.Hau bakardadeko gaitza duen beste 

arrazoia zen. 

 

 

Egun batean hura etxera iritsi zen eta mahaiaren gainean kartel bat zegoen, 

"talentuen lehiaketa Apunta zaitez institutuaren sarreran eta guri laguntzeko 

gure ikasketa bidaiarako (DBH 2)” jartzen zuena. 

Bere sekretua argira atera nahi zuen eta aukera ona izan zitekeela pentsatu 

baina lotsak jota ez zuela egingo sartu zitzaion buruan, ikastetxeko jendeak 

ikusterik ez zuelako nahi. Egun gutxietara bere familiarekin hitz egin zuen, haiek 

parte hartzera animatzen zuten baina ez  zuen ezertarako balio, bere buruan 

ezezkoa sartu eta horrekin jarraitu zuen aurrera. 

Asteak eta asteak pasata ere berak apuntatu gabe jarraitzen zuen. Egunero 



bezala kantatzen jarri zen leihoa irekita zeukala. Mutil bat handik pasatzen hari 

zela hura entzuten gelditu zen eta zalantzarik gabe neskaren ahotsa grabatu eta 

talentu lehiaketara bidali zuen..Mutilak nor zen aztertu behar zuen.Hark 

pentsatu zuen modurik onena gelaz gela neskagatik galdetzen joatea zela baina 

horrek ez zuela funtzionatuko. Hari ideia gehiago bururatu zitzaizkion eta 

bilatzeari utzi zion. Lehiaketa eguna iritsi zen, María talentuak ikustera joan zen. 

Ideia handia Alejandro deitutako mutilari bururatu zitzaion institutu guztiaren 

aurrean audioa jar zezaten, norena zen ahots hori galdetzeko. Pista jarri zuten 

eta María harrituta geratu zen, berak ez zuen nahi jendeak jakitea bera zela 

baina azkenean zutik jarri eta bera zela esan zuen. 

Institutu guztia hari begiratzen geratu zen. Momentu horretan Mariak desagertu 

besterik ez zuen egin nahi. Egia da Alejandrok irekitzea eta egia kontatzera 

lagundu ziola. Mundu guztia lehiaketa amaitzerakoan Maria zoriontzera joan 

zen,inoiz ez zela hain maitatua sentitu esan zuen.Hurrengo egunean institutua 

zuen eta jendeak zoriontzen jarraitzen zuen. Hark Alejandro bilatu nahi zuen. 

Maríak pentsatzen zuen oso polita zela agertokira igo zenean galdetzeko, ikusi 

zuenez gero. Hura bilatzen jarraitu zuen baina ez zuen aurkitu. Egun batean 

liburutegian ikusi zuen, baina hura hain lotsatia  zenez ez zion ezer esan.Baina 

hark ikusi zuen ere eta harengana hurbildu zen eta eta tarte ona han hitz egiten 

ari izan ziren hain irekia den bezala eta tartea ondoren konturatu ziren klase 

berean zeudela.Hark eskertu zion egin zuen.Maríaren bizitzak jendea aldatu 

du,lagun taldeak ditu eta bera hainbeste nahi duen herria du.Igartzen baduzue 

zein herri denikustea etorri.Jendea oso adeitsua eta sinpatiko da, oso 

jaizaleak,horrelako pertsona onak dira herriko jendea.Zuen aukerara uzten 

dizuet. 

Ona bada istorio hau, erreala dela jakin dezazuen! Hurbilekoraino! 

 

 


