
  

—Bai, bai, horregatik ibil zaitez azkar eta hitz egizu. DENA jakin nahi dugu. 

 Mandarina ahotik atera eta botatzera noa. 

 —Eta… nondik hasi behar dut? 

 —Bada, autora igo zineten unetik, noski. 

 —Orduan hura zera zegoen... nola esan... egon ezinik. 

 —Bai, pentsatu dut. 

 Leilak begiaz keinu egin dit eta nik barre egin dut. 

 Urduri nago, zergatik ez dakidala. Alferrikako mandarina mahaian jarri dut. 

 —Baina autoan elkarri musu eman besterik ez genuen egin. 

 —Tira, eskerrak! 

 —Baina, egia esan, gidariak ezin gintuen ikusi zera zegoelako… 

 —Badakit, badakit. Baina hori ez zen oso dotorea izango, ezta? 

 —Ez, noski. 

 Leilak barre-algara egin du. Zirikatzen ari da. 

 Baina Amira hain tolesgabea da, Jainko maitea.  

 —Eta gero etxera heldu ginen. 

 —Noski, begi-bistakoa da. Besotan eraman zintuen? 

 —Ez, ni lehenago igo nintzen, berak gidariarekin kontu bat konpondu 
behar zuelako. 

 —Ondo. Bai, benetan oso erromantikoa. 
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 —Bada, eman dezagun hori horrela dela. Begira iezaiozu pixka bat 
zorioneko patu horri niri janaria ekarri baino lehen, zeren eta ezinezkoa 
baitzait zurekin jatea ez badakit gutxienez zure izena. 

 —Yusef. 

 —Ondo. Kaixo, Yusef. 

 Eskua luzatu dit, nahiz eta nik hura estutzeko batere asmorik ez izan. 

 Estutu egin diot, ezin nuelako besterik egin, baina izerditsu dauka. 
Pentsatu dudan bezalaxe. 

 —Esan, Yusef, zer egiten duzu bizitzan? Egoera larrian dauden neskak, 
tartaz zikindutako soinekoa garbitu nahian dabiltzan neskak molestatzeaz 
gain, esan nahi dut. 

 —Ez dakit bada, neure ama lasaitzen dut, egoera larrian dauden neskek 
berari soineko gainera txarro bete edari botatzen uzten baitie. 

 —Mmm… Zure bizitzak oso kilikagarria izan behar du. 

 —Batzuetan. 
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  Lau emakume nahi dituen kabroi batekin ezkontzeko bezain 
 tentelak baldin badira, beraientzat kalte. 

 zaila da esplikatzen, baina minduta edo irainduta sentitzea baino zerbait 
gehiago zen. Sakonenean joko bazintuzte bezala zen, hankapean ibiliko 
bazintuzte bezala 

  ... Bataiategiko marmolak profanatzen zituzten pixa-arrasto horiak. 
 (Zer nazka. Oso pixa luzea dute Alaren seme horiek!) 

 erabateko laidoa da. Ez dut uste ahoberoa naizenik esaten badut haren 
hitzak munduko milioika musulmanen harrotasun eta duintasunarentzako 
laidoa direla; euren kontraesanen konplexutasuna eta barne sufrimendua bizi 
baitituzte, eta elkarrekin besteen artean bizitzen saiatzen baitira, beraien 
arazoak ulertarazteko zailtasuna edukita ere 

  Benetan hain txiroak baldin badira, nork ematen die Italiara  
 joateko itsasontzietarako dirua edo txalupak? 
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 Askatasuna ez da esloganen bidez lortzen. Askoz ere kontu 
korapilatsuagoa dela uste dut.  

 Eta nire ustez neska bati institutuan beloa jarrita sartzea debekatzeak beste 
neska asko bideratzen ditu beloa jartzera. 

 Baina, jakina, alferrik da hau guztiau Dianari esatea. Ezetz esaten diot, 
pilula hartzeari utzi behar diola. Baietz, body sexi horrek Dani zoratuko 
duela. Autoan beste hori egitea ez dela munduko onena. Adiago egon dadila 
hurrengoan. 

 Aldi berean niri barrutik begiratzeko esan nahi nioke, saia dadila ulertzen 
neska birjina zentzugabea ez dela eroa edo emakume otzana. ]asmine naiz. 

 Zure laguna. 

 Entzun hari pixka batean. 

 —Ez, Jasmine. Eeez. Benetan, ezin dut. 

 —Oso ondo, Didi. Orduan egizu nahi duzuna. 

 —Mesedez, Jas, uler ezazu. Gaur gauean mutila nirekin lo egitera etorriko 
da. Ezin diot horrelakorik esan. 

 Konforme. Ondo da, Diana. Nahi duzuna. Zuk pentsatzen duzuna. Ez ni 
gehiago gogaitarazi. 

 —Jasmiiiiiiiiiine! 
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 —Unibertsitatea utzi duzu? 

 —Bai, oraingoz. Senarraz arduratu nahi dut. Gure ezkontzako lehen urtea 
ez ahazteko modukoa izatea nahi dut. Datozen hilabeteetan haurdun 
geratzen ez banaiz, daitekeena da azterketaren batera aurkeztea. Baina 
oraingoz ez dut horretan pentsatzen. 

 —Baina nola, Amira... eta karrera... lana... askatasuna… emantzipazioa… 

 —Ez dakit nork esan ote dizun emantzipazioa lanari lotuta dagoela. 
Batzuetan karrera bera da esklabo bihurtzen gaituena. Jasmine, maite dudan 
gizona aurkitu dudanetik, nahi dudan bakarra hura zoriontsu egitea eta 
harekin seme-alabak izatea da. Hura baldin bada soldata etxera ekartzen 
duen bakarra, pozik egongo naiz. Egunak jatorduak prestatzen eta seme-
alabak hezten ematen baditut, pozik egongo naiz horrela ere. 

 Orduan bai harriturik geratu naizela. Nire laranja zukua edan dut, hutsera 
ergelki begira. 

 Horra non Arnira zoriontsua den. Orduan, europar nazionalitatea duten 
neska musulman guztiek ez dute mundua jan nahi eta denei erakutsi lan 
bikaina egin nahi dutela, burujabeak izan eta diru piloa irabazi. Horrela, 
bada, emakume menperatua dirudien neska, etxe barruan, beharbada, 
bikote-bizimoduko alderdi guztiak matriarkatuan bezala zuzentzen dituen 
amazona bihurtzen da. 
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