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—Ama, goazen hondartzara! —esan dio Lorek bere amari, leihoaren bestaldetik azaldu den eguzkia baino irribarre handiagoarekin.
—Laztana, badakizu ezin garela etxetik atera —erantzun dio maitekiro bere sei urteko alabari—. Konfinamendu egoera amaitu arte
etxe barruan egon behar dugula. Oso kontu serioa da hau, Lore. Uste
nuen argi azaldu nizuela bai zuri eta baita zure neba txikiari ere. Koronabirusaren aurkako guda denon artean irabazi behar dugu eta guda
horretan, guri etxean egotea egokitzen zaigu. Ados, maitea?
—Badakit, ama! Nik ez dizut kontrakorik esan!
—Eta zer egiten duzu orduan hondartzako toalla eta surfeko ohola
hartuta? —eta burutik eginda ote dagoen keinua egin du.
—Ama, esan dizut hondartzara noala. Etorri nirekin!
Eta han abiatu da Lore etxeko pasiluan barrena, eguzkitako betaurrekoak eta bainujantzi estreinatu berria jantzita. Amak atzetik jarraitu dio, konfinamendu egoerak alabaren jarreran zenbateraino eragin
duen deskubritu nahian edo.

“Eta bikini gorria eta
hondartzako txankleten
bila joan da”
Lorek orduan bainugelako atea zabaldu eta toallak lurrean zabaldu
ditu. Eguzkitako itzalkina pasilloan utzi du bainugelan sartzen ez zenez eta krema ematen hasi da gorputz osoan zehar.
—Ama, ez duzu arropa erantziko? Aitak oparitu zizun bikini gorria
jantzi dezakezu.
Ama, bisigu begi zabala bailitzan alabari begira jarri da, aho zabalik.
—Zer ama? Bizkor! Bestela Ikerrek lekua kenduko dizu. Espabilatu, ama!
Eta han agertu da Iker ate ondoan, bisera eta bainujantzia jantzita.
Amak ez duela beste erremediorik erabaki du. Eta bikini gorria eta
hondartzako txankleten bila joan da. Bost minutu ere ez dira igaro eta
Lore eta Ikerrek bainera urez betetzen jarria zuten dagoeneko. Ura
txorrotean behar erortzen ari zen, zaratatsu eta garden.
—Ene, itsasoa aurkitu duzue!
—Bai, eta gaur olatu ederrak daude —eta hori esan eta berehala
surfa egiteko posturan jarri da Lore.
Ikerrek hondartzako bere poltsa zabaldu eta jostailu mordoa ateratzen hasi da. Plastikozko arrainak, olagarro bat, gazteluak egiteko
kuboa, palak, pilota parea… Bainerara jaurti ditu guzti-guztiak. Aitaren kainabera zaharra atera du orduan eta arrantzan ere hasi da.
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Amak hasperen txiki bat egin eta bere toallan etzatea erabaki du.
Eguzkia hartzen balego bezala luzatu ditu hankak eta bizkarra. Barre
bat atera zaio, nahiz eta ez jakin bere buruari barrezka ari ote den.
Eta orduan, kalatxoriak entzun ditu, hondartzara bidean doazenean
entzuten dituen bezalatsu.
—Ama, itzela dago ura. Zatoz bainua hartzera. Denbora guztia
etzanda emanez gero, erre egingo zara eta!
—Ederto nago ba, hemen hondar epelaren gainean.
—Amaaa!!!
Eta amak eskuineko hanka punta sartu du uretan, beste hanka sartu du gero eta itsasoan sartzerakoan egiten duen zirrara keinu berbera egin du.
—Alga asko daude gaur —ohartarazi dio Lorek amari.
—Eta arrain txikiak —erantzun dio amak.
—Olagarro bat da —esan du Lorek.
—Ez!!! Marmoka bat da! —ihardetsi dio Ikerrek—. Kontuz ibili, ez
zaitzan ziztatu!
Salto txikiak eginez hasi dira orduan hiruak, olatu eta bits artean.

“Non gauden?
Non egongo gara
ba eguraldi eder honekin?”
—Non dago aita?—galdetu du Lorek handik tarte batera.
—Kotxea aparkatzen ariko da —erantzun du amak irribarrez—.
Badakizu ez dela batere erraza aparkalekua aurkitzea. Halako eguraldi ederra egiten du, jende guztia hondartzara joateko irrikan egongo dela.
—Ama, zergatik ez diozu aitari deitzen? Esan bere zain gaudela.
Eta ez ahazteko ura, freskagarriak, sandwichak eta fruta apur bat.
Gose pixka bat ere badut eta!
Amak aitari deitu dio. Ondoko gelan mugikorra entzun da. Aita telelanean ari da azken hilabetean eta bere logelan sartzen da inork
molestatzerik nahi ez duenean.
—Amaitu duzu lana, laztana? Orduagatik diot. Ah, primeran. Zera,
hartu itzazu freskagarri batzuk eta zatoz gurekin. Non gauden? Non
egongo gara ba eguraldi eder honekin? Hara, laster aurkituko gaituzu. Zatoz bizkor! Ez duzu kotxea aparkatzeko arazorik izango eta!
Handik ordu laurdenera bainugelako atea zabaldu da indartsu. Aita
agertu da eskuetan bi freskagarri zituela. Lore eta Ikerrek eskuetatik
kendu dizkiote arrapaladan.
—Baina zer egiten duzue zuek hemen?—galdetu du aitak barrezka.
—Eguzkia hartu!— esan du Lorek.
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—Surfa egin!— esan du Ikerrek.
—Zure zain egon!—esan du amak.
—Kontxo! Badakizue niri ez zaidala hondartza asko gustatzen, erre
egiten naizela eta beroa ezin dudala denbora luzez jasan. Badakizue
mendia atsegin dudala gehiago.
Orduan Iker uretatik atera da, aitari olagarro besarkada handi eta
busti bat emateko.
—Ideia zoragarria, aita! Mendira joango gara. Lore eta bion logelatik abiatuta bada mendi-bide bat. Goazen kanpin denda eta lo zakuen
bila. Ia gaua egin orduko tontorrera iristea lortzen dugun!
—Nik, linterna hartuko dut —esan du Lorek.
—Nik, aita hartuko dut —esan du amak, begi bat kliskatuz.
—Ados, orduan nik kotxea hartuko dut —esan du aitak azkenik.
Eta bainugelan sartuta zituzten hondartzako traste guztiak biltzen
hasi dira guraso eta seme-alabak.
—Lore, ez ahaztu surfeko ohola jasotzea! Iker, kainabera! l

