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Aiiiiiiiii…

–Sartuko dut?
–Ez dakit…
–Ez duzu nahi?
–Bai… baina…
–Zer?
–Ez dakit… beldurra ematen dit…
–Zergatik?
–Handia daukazulako.
–Baina ikusi eta ukitu duzu beste batzuetan ere.
–Bai, baina ez dakit kabituko zaidan…
Marenen etxean daude Peru eta bera, gurasoak
oporretan joanak dira. Haien ohe handian daude.
Marenen ohean justu samar baina kabitzen dira biak
batera; halere, gurasoen ohean egoteak morboa areagotzen du, berotu egiten ditu gazte biak, nagusiago
sentitzen dira, eta, horrez gain, mundua jan dezaketela pentsatzen dute. Pizza bat afaldu ondoren. Telebistan terrorezko film bat ikusi eta gero (edo hura
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ikusten dutela disimulatzen duten bitartean elkarri
eskua sartuz egon eta gero). Ostiral gaua da. Gaueko
hamaikak inguru.
Heldu da momentua, pentsatu du Marenek,
gurasoen ohean, biluzik, Peruren azpian dagoela.
Egia da ez dela lehenengo aldia Peruren pitoa hain
puzturik ikusten duena. Ukitu izan du, mugitu eta
dantzan jarri izan du, harik eta Peruk aldarri egin
eta esperma isuri duen arte. Peruk ere badaki nola
bustiarazi Marenen potota: hatzak ahora sartu, listuaz busti, eta ondoren botoia bilatzen du, badakielako hori dela neska pizteko modua. Hori, eta kokotean haginka egitea, eta iztarte depilatuetatik
hatza pasatzea, eta mingaina haren ahoaren barruraino sartzea… Askotan egin dio hori, baita hatz erakuslea zulotik sartu ere, baina oraindik ez du asmatu
Maren klimaxera eroaten.
Neskaren gurasoen gelan sortu den berotegiefektuaren ondorioz, lurrundu egin dira leihoak.
Baina gazteak ez dira konturatu ere egin. Peru Marenen barruan sartzeaz ari da pentsatzen; Maren, Perurekin nola hasi zen ateratzen, zerk eraman duen
bere gurasoen ohean mutil horrekin egotera, nola
heldu diren momentu horretara.
Ikasturte hasieran ezagutu zuten elkar. Peru batxiko bigarren mailan zegoen. Maren orduan joan
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zen institutura, batxilergoko lehen maila egitera, hamasei urte bete berritan. Korridoreetan hasi ziren
elkar ikusten. Korridoreetan hasi ziren elkarri begiratzen. Korridoreetan eskatu zion batak besteari telefono zenbakia. Eta orduan hasi ziren mezuak: kodifikatuak hasieran eta deskodifikatuak ondoren,
lotsatiak aurrena eta lotsabakoak gero, zeharkakoak
eta zuzenak, egunez eta gauez, honetaz eta hartaz,
baina, batez ere, “horretaz”.
–Sartuko dizut?
–Bale. Baina astiro. Ez minik eman. Eta kontuz.
Kontuz, Peru.
–Zerekin kontuz?
–Ez dakit… baina kontuz!
Marenek arnasa hartu du sakon, eta bere buruari
esan dio ez dela ezer gertatzen, lasai egoteko, ez dela
kondoia apurtuko, ez dela haurdun geratuko, ez
diola sexu bidezko gaitzik pasatuko, baina, batez ere,
lasai egoteko, ez diola minik emango.
–Zuloa bilatzen ari naiz, baina ez dut asmatzen
–esan dio halako batean Peruk, eskumako eskuarekin bere zakilari eutsiz; eta, Mareni lotsa izugarria
ematen dion arren, bere tortolara begira, zur eta lur,
altxor baten bila egongo balitz bezala.
–Sartu ya, Peru, mese –erantzun dio Marenek,
urduri jarrita.
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Orduan Peruk bultza egin dio zakilarekin zuloaren inguruan, eta orduan sentitu du Marenek mutilaren tramankulu mandoa bere baginan sartzen.
–Hor?
–Bai.
–Baina hor al dago zuloa?
–Baietz, ba!
–Ez dut ondo sentitzen…
–Ba sartu gehiago, jolin!
Eta Peruk bultza egin du gogor, bere gizontasuna zalantzan jar ez diezaion neska horrek. Marenek orduan sentitu egin du: sentitu du barrura sartzen ari zaion zakil luze potolo handia, zizare edo
har potxolina-jale bat balitz bezala; barruraino sartzen sentitu du, nahiz eta paretekin marruskadura
egiten duen, nahiz eta horiek nahiko bustita ez
dauden. Eta nahaste-borrastea: plazer tanta bat minean urtua, batxilergoan dagoenetik hartzen hasi
den kafesneari botatzen dion azukre-koxkor zatiaren pare.
–Aiiiii… –kexatu da Maren.
–Zer??? Gustatzen? Niri baiiiii!!!! –eta orduan
Peruk atera eta sartu egin du, atera eta sartu, eta bultza egin, eta barre algaraka hasi da, eta hasperenka,
eta, eta, eta… eta korritu egin da, minutuari amaiera
emanez–. Bua txabal!!!
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–Zer? –galdetu dio Marenek, nahiz eta sumatu
duen gertatutakoa–. Ya?
–Bai, joder, listo. Bua bua bua. Bua txabal, ze
ona. Eskerrik asko, Maren –eta, hori esanaz, atera
egin da beraren barrutik, bete-beteta dagoen kondoia kendu du, eta eskatu dio neskari–: Pasatuko klinex bat, mese?
–Bai…
Eta listo. Hau da guztia, pentsatu du Marenek.
Apur bat dezepzionatuta. Apur bat minez. Apur bat
komunera joanez txiza egitera, nahiz eta ez zaion ateratzen. Apur bat gurasoen komuneko bidetean bere
potota ur hotzez bustiz, erreta sentitzen baititu barruko paretak.
–Zer, Maren, gustatu zaizu, ezta? Bua txabal,
bua txabal! Gustatu zaizu, ezta?
Eta orduan neskak ez du jakin zer erantzun.
Lehen egindako aiiiii hori ez baita izan plazerezkoa,
minaren minaz egindakoa baizik. Eta lotsatu egin da
Peruri hori esaten, eta ez da atrebitu, eta lotsa, eta
ikara, eta gustuko du Peru, oso jatorra da eta listoa da
zientzietan, eta pixka bat guaya da, guapoa, baina…
–Zer, Maren? Ez duzu ezer esaten. Gustatu
zaizu?
–Bai –erantzun dio neskak mutilari, sentitzen
baitu hori dela esan behar duena, eta ez beste ezer:
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ez, adibidez, uste zuena baino mierdagoa dela “hori”
egitea, ez duelako plazerik sentitu minaren minez,
edo Peru minutugarrenean korritu delako eta ez diolako astirik ez modurik eman berari ere gustatzeko;
baina “bai” esaten dio, eta horrez gain: “asko”.
Eta, ezpainetan musutxo bat emanez, diotso
Peruk Mareni:
–Ederra!!!
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2
Ane “kulero-blai-blai”

–Putamierda handi bat, Ane.
–Zer diozu baina!
–Benetan… kaka zaharra.
–Zergatik baina?
–Ba… nik zer dakit ba…
Ane Marenen lagun mina da. Txikitatik ezagutzen dute elkar, haur eskolan gela berberean jarri zituztenetik. Marenek badaki Aneri marrubiak azukre
askorekin gustatzen zaizkiola; Anek badaki Marenek
ezpainak hozkatzen dituela zalantzaren bat burutik
pasatzen zaion bakoitzean. Batak bestearen etxean
egin du lo askotan. Elkarrekin ikasten dute kontroletarako beti. Gutxitan haserretzen dira, eta, gertatzen denean ere, Mareni barrea ateratzen zaio, urduritasunagatik, eta orduan Aneri kutsatu egiten
zaio algara, eta, haserrearen haserrez, barrezka egoten
dira biak.
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–Zure lehenengo aldia izateko ez zen hain gaizki
egongo, Maren –esan dio lagunak, kolakaoari xurrut eginez.
Larunbat goiza da. Taberna irlandar horietako
batean daude. Anek kolakaoa, Marenek kafesnea esnearekin; hau da, kafetik gutxi duena.
–Ez dakit, Ane. Nik gehiago espero nuen.
Biharamuneko ajea dauka Marenek. Nahiz eta
bezpera gauean Peruk eta berak ez zuten edan ezer.
Biharamuneko aje emozionala.
–Baina seguru zaude gustatzen zaizula Peru?
–Nik uste dut baietz… –Eta, disimulatzeko, tragoxka bat eman dio Marenek kafesneari; baina, nahi
gabe, kontrako eztarritik doakio likidoa eta eztulka
hasten da: eztarria bero.
–Kuleroak bustitzen zaizkizu berari muxu ematean?
–Ba… ez naiz konturatu… ez dut uste… –Oraindik eztarria bero, eta eztula–. Horrek ez du ezer esan
nahi, ezta?
–Hombre, ba, nik uste baietz…
–Keba, Ane. Horrek ez du zerikusirik. Gainera,
ez dut uste sekula kuleroak busti zaizkidanik.
–Ba niri askotan bustitzen zaizkit!
Eta orduan barrezka bukatu dute, nahiz eta ez
egon haserretuta. Algara artean, Marenek aldarri
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egin dio Aneri, ganberra bat dela esanez, eta “kulero-blai-blai” deitu. Ez da mutil askorekin ibili Ane,
baina bai bizpahirurekin. Lasaiago hartzen ditu gauzak Anek. Ez da laguna bezain ikasle fina; baina txarra ere ez. Janzkera atrebituagoa dauka. Polita da,
baina are politagoa jartzen ere asmatzen du jaietan.
Nahi gabe ligatzen du; baita nahita ere. Zur eta lur
utzi du Maren askotan, Anek berak iniziatiba hartuta mutilengana hurreratu denean, ligatzera. Eta
ganberra hutsa da, bai: txantxetan beti, ziria sartzen
beti. Askotan pentsatu izan du Marenek apur bat
Ane bezalakoa izan nahiko lukeela; baina ez, ez da
ausartzen. “Eskerrak laguntzat naukazun –esaten dio
askotan Anek–: nigandik ikas dezazun; bestela, goiz
batean moja bihurtuta esnatuko zinateke”.
–Maren, bromak aparte: ezagutzen zaitut, eta
raiatuta zaude zerbaitengatik. Horregatik baldin
bada, ez eman buelta askorik. Badakizu nik Gontzalekin egin nuen lehenengo aldia ere ez zela mundiala izan.
Baina Maren, barrutik, triste eta frustratuta eta
zalantzati eta urduri dago, ez baitaki zer joan den
gaizki, gertatu behar zuen hori gerta ez zedin.
–Ya, baina zuk gutxienez badakizu zer den orgasmora ailegatzea. Zuk badakizu nola egiten den.
–Zer esan nahi duzu, txarto egin zenuela?
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–Ba igual bai…
–Ea, kontatu pausoz pauso egin zenuten guztia.
–E? Bai zera!
–Zuk badakizu-eta Gontzalekin egin nuen
guzti-guztia!
Aurpegi arraroa jarri dio Marenek Aneri, beheko
ezpainari haginka egin dio. Baina egia da bien artean ez dagoela sekreturik. Egia da mutilen gainetik, beste ezeren gainetik dagoela lagun bien arteko
harremana. Egia da garrantzi handiagoa duela hamasei urteko neska bien arteko laguntasun sendo eta
apurgaitzak, gustuko mutilekin dituzten lige-harremanek baino.
Eta orduan Marenek dena kontatu dio Aneri,
eta honek ezin du ebitatu barrezka hastea, eta kolakaoa erori zaio kokotsetik behera.
–Zeri barre? –galdetzen dio Marenek.
–Zuri, neska!
–Zer ba?
–Peruren pititoa buzkantza handi bat bezala deskribatzen duzulako. Eta ez dut uste horrenbesterako
izango denik…!
–Ba bai, bada! Oso handia dauka… min emateraino, joder.
–Agian inpresioa emango zizun, besterik ez.
Baina… –eta zerbait gehitu nahi du Anek, benetan
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arduratuta ikusten baitu laguna, gauzak oker-edo
egin dituela pentsatuz balego bezala–, ez zen ba
izango Peruren errua?
–Perurena? Ez, ez, Ane, ez: beste neska batzuekin oheratutakoa da… eta badaki. Badaki gauzak
nola egin.
–Zelan dakizu zuk hori?
–Ba, berak esanda.
–Eta gezurra esan badizu?
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