
  

 Molokot eginda enpresak, galdutzat zuen ontzi ugerra, antza, armadoreak. 
Ez omen zien bidaltzen zitzaizkion faxei eta e-mailei erantzuten, ez zuen 
telefonorik egundo hartu. Atenasko bulegoa Egeoak ito zuela ematen zuen, 
Jonikoak jan zuela, Adriatikoa traganarru bihurtu eta betirako irentsi zuela. 
Mataza gaitza zegoen bildua antza interesen artean, bateko kontsigna 
agentziak eta zamaren ugazabak, besteko aseguru etxeak eta itsas 
agintaritzak... Kontua zen marinelak txori txikirik jaso gabe zeudela azken 
zazpi hilabetean. 

 Kontsulatuetara deituta, ezinezkoa bihurtua zen munta hartako arazoari 
aurre egingo ziokeen arduradunik aurkitzea. Azkenik, ezin zuela legediaren 
amaraunean ezer egin aitortu behar izan zuen diplomaziak. 

 Liberiakoa zuen bandera Serenity Starrek. 

 Liburuan zetorrenaren berdina zuen. Zerrenda zuri-gorriak zituen oihal 
zikinak, estatuaren sorreratik eredu izan zuen Ameriketako Estatu 
Batuetakoen irudira, baita lauki azul bat ere ezkerrean. Izar zuri bakarra 
izatea Liberiakoak berrogeitakaren ordez. «Liberiak lur askea esan nahi du» 
idatzi nuen koadernoan. Marrak eta izarra, adin horretan bakarrik lortzen 
duzun doitasunez marraztu nituen orri zurian. Mateo Vallejok bere gelan 
zuen entziklopedian begiratuta erantsi nizkion orain irakurrita irri-antza 
eragiten didaten lerroak: «Monrovia du izena hiriburuak, James Monroe 
estatubatuar presidenteagatik». 

 Hamalau gizon zeuden ontzi herdoildu hartan gatibu. 

 — Hamalau gizon –errepikatu zituen bere artean Mateo Vallejok Peñaren 
hitzak. 

 Serenity Starren ukrainarrak ziren nagusi, bi moldaviar ere bazeuden, bi 
aljeriar eta filipinar bat. Kapitainak portura heldu eta aste bigarrengoan alde 
egin zuen, Amsterdam kanpoaldean, Markenen zuen etxera. Urbano Peñak 
esanda jakin genituen hauek guztiak. 
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 Orduko lerroei erreparatzen diedalarik, harritu egiten nau neure 
idazkerak. Txikia da letra eta, elkarren beharra balute bezala, gertuegi daude 
hizkiak. Arnasa bila goiko lerrora jotzen dute marra bertikalek, edo behekoan 
sartzen sustraiak. Letrak harrotu gabe idazten nuen sasoi hartan. Orain 
ikusita, bolumena falta dutela ohartzen naiz. 

 Bakanka garatzen nituen zirriborro zoragarriz ditut beteak koadernook. 
Poemaren baten hasiera idazten nuen hemen, egundo amaitzen ez nuena; 
eta publizitate txatalak han: «Piztu zure sua, amatatu zure egarria». Amak 
hala irakatsita, baita hilekoaren egunak ere, neuk bakarrik ulertzeko moduan 
markatuak. Tartean, edozeri buruzko datu teknikoak. Inoiz marrazkiren bat, 
presaka eta boligrafo beraz egina. Edo kraionez, lasaiago hartuta. Mundua 
zen azken beltzean, eta ez nion guztiz joaten utzi nahi. Ez dira egunerokoak, 
baina ordukoak berregiten lagundu didate anabasaren koadernook. 

 Bere garaian, ozeanorik beltzena argitzeko limurrarazi zuten ontziolako 
arranpan behera Serenity Star: 123 metro luze zen, eta 18 metro zabal. 

 Abran eman zuen denbora hartan, inork galdetu gabetanik maiz, zirenak 
eta ez zirenak ikasi genituen Serenity Starrez. Hogeita hamar urte beteak 
zituela, esaterako. Ikaragarri ez izanda ere, urte asko zen edonola zaindu 
gabeko zamaontzi batentzat. 
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 — Zergatik ez zara lagunekin ateratzen? 

 Zer erantzun behar nizun lehendik zenekiena errepikatu besterik, zeuk 
bakartu ninduzula, niri iritzirik eskatu gabe erabaki zenuela Mateo 
Vallejorenean sartzea, institututik, lagunengandik ezin urrutiago? Hainbeste 
luzatu zenuela etxe berriarena non heldua zen unea berdin zitzaidana zer 
erosteko asmoa zenuen? 

 — Eta ezin zara neska bat bezala jantzi? 

 Ezin izan nion eutsi. Aurreneko aldiz, karelean behera bota nituen 
guztiak. Berehala xaretu zen gonbitoa ur koipetsuaren azalean, hari zurixka 
batzuk bakarrik geratu ziren arte. 

 — Hobe izango dugu joatea. 

 Banekien ezin izango niola itzuri egin hitzik egin gabe, atetik sartu orduko 
behartuta egongo nintzela zure galderei erantzuten, ezagutzen zaitut 
horrenbeste. Aste osoan aurrez aurre egon gabeak ginen kasik. Huts, ordea. 
Zapatak erantzi, esnea mikrouhinean berotu eta txintik atera gabe irten nuen 
balkoira. Gaugiro zegoen. Oporrak heldu orduko joango nintzen ama 
ikustera. Erosia nuen hegazkin txartela. 

 Orduan ikusi nituen: itzalez beteriko bi motor-txiki ziren, gauarekin 
olgetan. Posizio-argiak itzalita, Serenity Starrera inguratzen ari ziren. 
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 — Filipinetan, haur nintzela, etxeko txakurra ostu zigun behinola amaren 
neba batek. Ez zen gehiago agertu. Borroka batean hil zela esan ziguten 
auzoek. Horren berri izan zuenean, koinatuaren bila atera zen aita etxetik. 
Lokatzetan aurkitu zuten osaba hurrengo egunean, burua irekita. Erreka 
bazterreko ihiek ezkutatu zuten gau osoan. 

 Ganduak moteldua zion begirada. 

 — Mozkor batekin borroka izan eta hark botila batez eraso ziola esan 
zien osabak poliziei. 

 Inguruko batzuen soak sentitzen nituen bion artekoan. Mutu egin genuen 
gelditzen zitzaiguna. Laino itsua zen, ezin zabaldurik segitzen zuen egunak. 
Argiak piztuta igarotzen ziren autoak trenbide ondotik. 

 — Ni heldu naiz. 

 Jaikitzen hasi nintzen. Denbora beharko nuen jende artean bidea egin eta 
atera iristeko. Itxaroteko mesedez pixka batean. 

 — Badakizu non dagoen Teofilo Guiard kalea? 

 Eskura eman zidan aldizkari batetik erauzitakoa zirudien paper muturra. 
Helbide bat eta telefonoa, faxarekin. Kontsulatua, irakurri nuen. Gerora jakin 
nuen, Teofilo Guiard kalean dago Filipinetako kontsulatua Bilbon. 

 — Ez dut azkena izan nahi hemen geratzen. 

 Ezetz erantzun nion, ez nekiela non zegoen. Orduan piztu zen abiatu 
ginenetik ondoan izan nuen irakurlea. Atsegintasun izpirik gabe, magalean 
utzi zuen liburua. 

 — Neu noa harantz, lagunduko dizut —esan zuen ingeles bikainean. 

 Ateak zabaldu zirenean, musu bat bezala hartu nuen goizeko freskura.

  IL  AZALPEN PROBA   ●   Zamaontzia Edukia / 2,5

Moldea / 2,5

  Kodea* ……………        Taldea …………… Zuzentas. / 5

  *Anonimotasuna, eraginik gabe kalifikatzeko GUZTIRA / 10

> Hasteko, kokatu zati hori: aurkeztu obra, nork idatzia den, ezaugarri orokorrak, berezitasunak… 

> Ondoren, zehaztu zatia (zer, nor(tzuk), non, zergatik...), eta hortik abiaturik egizu iruzkina edo
     komentario orokorra, beti ere obraz ezer ez dakien irakurle bati azalduko bazenio bezala.

1. Idatzi orri zurian bakarrik. Orrialde honen atzeko aldea zure apunteetarako erabil dezakezu.

2. Helburua –IL lanean egin duzun bezala–: obraren edukia eta ezaugarriak azaltzea, eta iritzia ere 
ematea.

3. Azalpena argia izan dadila, eta kohesionatua, idazlan moldekoa. EZ idatzi zatiak eginez, txosten eran. 

4. Neurria: 300-400 hitz; txukun eta margenak utzita.  Amaitutakoan, jarri hitz kopurua:   ………….


