Laida Martinez Navarro

ZOMORROEN

kluba

oporretara doa

Perzebal, 36

Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko,
nahitaezkoa da jabeen baimena, legeak aurrez ikusitako salbuespenezko kasuetan salbu.
Obra honen zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu nahi baduzu, jo CEDROra
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 47)
Liburu honek Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren diru-laguntza jaso du.

1. argitalpena: 2018ko martxoan

Azala eta liburuaren diseinua:
Iturri
Azaleko marrazkia:
Iván Landa
Maketazioa:
Erein
© Laida Martinez Navarro
© EREIN. Donostia 2018
ISBN: 978-84-9109-199-8
L. G.: SS-339/2018
EREIN Argitaletxea. Tolosa Etorbidea 107
20018 Donostia
T 943 218 300 F 943 218 311
e-mail: erein@erein.eus
www.erein.eus
Inprimatzailea: Itxaropena, S. A.
Araba kalea, 45 Zarautz
T 943 835 008 F 943 130 822
e-mail: itxaropena@itxaropena.net
www.itxaropena.net

Laida Martinez Navarro

ZOMORROEN

kluba

oporretara doa

Iñigori eta Martinari.
Zuek gabe, ezin.

Igandea, 17:00
DUELA BOST MINUTU

Zergatik gertatu behar zait guztia niri? Zergatik,
e?… Duela bost minutu udalekuetara lagunekin
joateko irrikaz nengoen. Saltoka nenbilen pozaren
pozez!
–Tira, azkar! –errepikatzen nien gurasoei etengabe–. Goazen!
Aita langabezian dagoenetik, kontu handiz ibiltzen gara etxean diruarekin; horrexegatik pixka bat
kostatu zitzaien gurasoei esatea udalekuetara joaterik
banuela.
–Edertooo! –oihukatu nuen baimena eman zidatenean.
Barrez hasi ondoren, gurasoek jakinarazi zidaten
udalekukoa nire urtebetetzerako oparia zela.
–Beraz, hamalau urte betetzen dituzunean ez duzu
gehiagorik espero behar, Teresa!
Ezetz, ez nuela opari gehiagorik nahi ziurtatu
nien. Jarraian nire lagun minei whatsapp bana bidaltzera abiatu nintzen: Aliciari (“Inurrierdi” esaten
diogu askotan, txiki-txikia-baxua delako) eta Paulari
(“Armiarma” du ezizena, besoak eta hankak argal-argalak dituelako).
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–Neu ere banoa!!! –idatzi nuen mugikorrean–.
Nire lagunik onenekin, gauza dibertigarri pilo bat
egiten egun batzuk ematea udalekuetan… Duela
bost minutura arte, munduko planik onena iruditzen zitzaidan. Horrexegatik hasi naiz korrika autobus-geltokira heltzeko.
Maletak, motxilak eta lo-zakuak daude nonahi.
Ni ikusi bezain laster, Paula eta Alicia presaka hurbildu zaizkit. Inurrierdik buruko erraldoi bat darama poltsa batean. Bizitza osoan ez dut handiagorik ikusi! Alicia oso baxua denez, haren ondoan
ikaragarria ematen du geltokian zehar mugitzean,
talka egiten du inguruko jende guztiarekin buruko
itzel hori dela eta.
–Hau gabe ezin dut lorik egin! Horrexegatik daramaaat! –oihukatu du, burukoa seinalatuz.
Oihuka hitz egiten du beti Aliciak. Horrek arazoetan sartu gaitu behin baino gehiagotan.
–Autobusera igotzeko irrikaz nago! –orro egin
du, oraingo honetan.
–Baita ni ere! –gehitu du Paulak. Belaunekin eta
buruarekin, kolpetxoak ematen dizkio baloi bati.
Futbolzale amorratua denez, ez du urratsik egiten baloi hori gabe. Gustatzen zaizkion futbolari guztiek sinatuta dago.
–Bat, bi, hiru…! –kontatu du jarraian zenbat
kolpe emateko gai den ikusteko–. Udalekuetara
heldu nahi dut!
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–Nik ere bai! –oihukatu du Inurrierdik, berak
ere kontatuz–. Lau, sei, zazpi…!
Zenbakiak oihukatu ahala, buruko erraldoia mugitu du hara-hona. Halako batean, sekulako kolpea
eman dit harekin. Zart! Nik, atzerantz egitean, Paularekin txoke egin eta baloia joan zaio. Korrika irten
naiz berreskuratzeko. Metro batzuetara, neska-mutilen talde baten aurrean gelditu da. Gurpil-aulkian
jesarritako neska batek hartu du:
–Jokalari pilo batek sinatu du! –esan du liluratuta
baloia aztertzean.
Bere ondoan dagoen mutil bati pasatu dio. Mutilak txistu jo du:
–Zelako baloi ederra!
Mutila guapoa da, benetan! Begiratu didanean,
gorri-gorri jarri naiz, bihotz-taupadak arindu zaizkit.
–Ez da nirea! –azaldu dut arrapaladan–. Nire lagunarena da!
Irribarre egin dit mutilak.
–Klaudia dut izena –aurkeztu du bere burua gurpil-aulkiko neskak–. Hauxe nire neba Imanol da.
Udalekuetara goaz, zeu ere etorriko zara?
–Teresa dut izena –azaldu diet–. Eta bai, neu ere
banoa!
Nire baiezko erantzuna entzunda, berriro egin
du irribarre Imanolek. Ualaaaa, guapoa da gero! Urdailean kilimak nabaritu ditut.
–Joateko irrikaz gaude –jakinarazi dit mutilak
baloia itzultzearekin batera.
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–Baita ni eta nire lagunak ere! –erantzun diot.
Nahiz eta nire burmuina estutu zerbait dibertigarria edo interesgarria Imanoli esateko, ez dut lortu.
Unerik garrantzitsuenetan hitzek huts egiten didate!
Ez dago eskubiderik! Zorionez, ahots bat entzun da
bozgorailu batetik:
–Goazen! Denok autobusera!
Agur esan ondoren, buelta eman dut nire lagunekin itzultzeko. Baina jendearen eta lurrean utzitako
maleten eta motxilen artean pasatzea ez da erraza.
Metro bakan batzuk besterik ez dut egin, eta pertsona bat jarri zait aurrean bidea moztuz. Aj! Sinets
dezakezue?… Vanesa da. Institutuan ni ikusi bezain
laster, iraintzen eta burla egiten hasten zaidan neska.
Eskukada batez kendu dit baloia, eta goitik behera
aztertu nau, mespretxuz, makillatuta dauzkan ezpainak estutuz.
–Hara! A zelako sorpresa! Kaixo, La-be-zo-mo-rro!
–Hitzak arrastaka ahoskatu ditu, nazkaz eta ozenki,
inguruko guztiek entzuteko moduan–. Ez zara ZENTIMETRO BAKAR BAT HAZI azken asteotan!
Kaka! Hori entzunda, duela bost minutu neukan
ilusioa mila puskatan puskatu da.
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Egun berean, 17:10
EEEEZ!

Hamahiru urte ditut eta, nire benetako izena Teresa izan arren, “Labezomorro” esaten didate. Hona
hemen zergatiak: beltzarana naiz, txiki-txikia, eta
gehienetan beltzez jantzita noa jendearen arretarik ez
erakartzeko. Baloia kendu didan sorgin ilehori desatsegin horrek eta bere lagunek jarri zidaten ezizena
iraintzeko. Iraintzeko esaten diote “Inurrierdi” Aliciari ere (ni baino askoz baxuagoa da, buru erdi baten aldea ateratzen diot altueran); eta “Armiarma”,
Paulari (arestian esan dudan bezala, haren besoak eta
hankak alanbreak bezain argalak direlako). Nire lagunek, berriz, paso egiten dute ezizen horietaz. Are
gehiago, dibertigarriak iruditzen zaizkie, eta askotan,
gure artean ere erabiltzen ditugu. Hori ez da Vanesaren eta bere lagunen gustuko. Sorginen ustean,
guk, hirurok, Zomorroen kluba osatzen dugu: zomorro nazkagarriak gara eta destaina baino ez dugu
merezi. Niri, sorginen ideia horiek amorrua ematen
didate, baina Inurrierdiri eta Armiarmari barregura
besterik ez diete eragiten. Horrek nerbioetatik jartzen
du Vanesa. Pu, sorgina! Maltzurrenetan maltzurrena
da. Lurraren aurka talka egitean meteorito batek
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daukan grazia berbera duela esan dizuet?… Ba horixe!
–Inoiz baino TXIKIAGO ematen duzula esango
nuke! –oihu egin du oraingo honetan–. NANO
bihurtuko zara azkenean?
Inguruko guztiak begira geratu zaizkit. Batzuek
barre txikiak egin dituzte.
Zergatik? Zergatik, e?… Munduan dagoen pertsona guztien artean Vanesa da gutxien gustatzen
zaidana. Pasa den ikasturtearen amaieran Zomorroen klubaz mendekatzea zin egin zuen. Institutuko
jende guztiaren aurrean barregarri utzi genuela uste
duelako egin zuen promesa hori. Baina gezurra da,
argi gera dadila. Guk ezer egin gabe geratu zen barregarri; horretarako ez baitu laguntzarik behar.
Orain, baloia nigandik urrun mantendu bitartean,
haserre begiratu dit. Gero, Klas!… libre daukan eskuko atzamarrak klaskatu ditu. Soinu hori entzunda, haren lagun bat, Gorane (bera ere ilehoria
da eta ezpainak Vanesarenak bezain makillatuta
dauzka), arineketan hurbildu zaigu. Bi motxila, bi
maleta eta bi lo-zaku dakartza. Gabon-arbola ematen du, gauza pilo bat eskegita edo erdi arrastaka daramalako!
–Begira nor daukagun hemen! –oihukatu dio
Vanesak. Haren ahotsa ate herdoildu bat ixtean
ateratzen duen zarata bezain atsegina da–. Udalekua primerakoa izango da! Zomorro nazkagarriak
ere datozenez, mendeku hartzeko aukera izango
dugu!
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–Ederto! –erantzun du Goranek, Vanesaren hitzak
munduko zentzudunenak balira bezala–. Mendekua! Mendekua udalekuetan! Kar, kar, kar!
Bostekoa eman diote elkarri adostasuna adierazteko.
Zer?… Orduan bi eta bi eta bi batu ditut: bi motxila, bi maleta, bi lo-zaku. Eta batuketa egin eta
gero, pot eginda geratu naiz: haiek ere etorriko dira
udalekuetara?… Aste osoan jasan beharko ditugu
sorgin ilehori desatsegin horiek?… O, ez! Hau zoritxarra!
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