
  

Horregatik, Enekok elkarrekin lo egiteko eskatu zionean, Xabik izua eta 
lotsa sentitu zituen. Gurasoak salan asko luzatuko zirela esan zion (Xabik 
salan egiten zuen lo), ez zuela merezi orain sofan mihiseak jartzen hastea, 
eta ongi zeudela burusien azpian linterna eskuratu berriekin jolasean, 
bazegoela tokia, eta gainera halako ilusio batekin esan zuen, opari bat egiten 
duenaren pozarekin. 

 Agian egia esan izan balio... «hi, eskertuta zagok, baina txiza egiten diat 
ohean». Baina ez zion esan nahi izan. Laguna lokartu bezain pronto 
altxatuko zen katuen gisara, etxea zeharkatuko zuen argirik piztu gabe, 
komunean jarriko zuen pixoihala, eta berriz bueltatuko zen ohera. Eta hala 
egingo zukeen, laguna bere sorterriko kontuekin hasi izan ez balitzaio, eta 
bere amonaren pasadizo nahikoa aspergarriekin. 

 Esnatu zenean maindirea heze nabaritu zuen, eta berehala sartu zuen 
eskua azpian, kalteak neurtzearren, eta asko urduritu zen maindirea ez ezik 
lagunaren pijama ere bustirik zegoela sentitu zuenean. Katastrofea zen. Egia 
esan izan balu! 

 Zer egin daiteke, ezer egin ezin denean? 
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 Fabrika artean sartu dira, motorraren argiek baino argitzen ez duten kale 
zulo batean, eta berriz azeleragailuari sakatu dio Txominek. 

 Zer litzateke bizitza, kontatzekoak diren gauzengatik ez balitz! 

 Horrexegatik merezi zuen hezurretaraino sartzen zitzaion hotza sufritzea, 
besterik ez bazen tabernara itzuli eta anai-arrebei kontatzeko motor baten 
gainean ibili zela inoizko egunik hotzenean. Gero etxe batzuen artean sartu 
ziren, eta Txominek hatz erakuslea atera zuen, zuhaitz baten alboan zeuden 
eta motorraren zaratarekin burua itzuli zuten mutil batzuk erakustearren. 

 — Auzoko mutilak dituk –esan zuen–. Motorrak lapurtu eta puskatan 
uzten ditiztek. 

 — Zertarako? 

 — Haiekin beste motor batzuk osatu eta saltzeko. 

 Xabi isilik zihoan, bere auzoko Mangaperros akorduan. Bizikletak ebatsi 
eta margotu ondoren berriz saltzen saiatzen zen. Ugartetarrei Abelux zaharra 
lapurtu zien, eta hantxe agertu zen gero auzoan bizikleta eskuan hartuta. 

 — Hi, Ugarte –esan zion Gotzoni–, bizikleta berri hau hamar durotan 
utziko diat. Nik ez diat erabiliko. 

 Anaiaren larridura, bizikleta berea zela deskubritu eta lapurrari ezer 
esateko adorerik ez zeukalako. 

 — Nirearen antza dik. 

 — Bizikleta guztiek zauzkatek bi gurpil. 
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 Neskatila hark bazuen Xabi liluratzen zuen zerbait. Xabik berak nahi 
lukeen bizitza zeukala, adibidez. Haren bizkar-zorroa ikusi besterik ez 
zegoen bere mailaz jabetzeko, edo lumaz betetako beroki arrosa hura, edo 
belkroz lotzen ziren oinetakoak. Garrantzitsuena, ordea, ikusten ez zena 
zen. Zeren ikusten zena imitagarria baitzen, baina ez ikusten ez zena, 
aberatsei hurkoa Maiteren moduan begiratzeko kemena ematen ziena. 

 Maitek bere urtebetetze ospakizunera gonbidatu zuen egunean, gaua ezin 
begiak bildu egon zen ohean, haren etxera nola agertuko ote zen, zein 
jantzirekin, zein oinetakorekin, eta, bereziki, zein opari eramango zion, 
oparirik sekula erosi gabea izaki. Amaren laguntza behar zuen. 

 — Neskarekin maiteminduta al zaude? 

 Ez zen maitasun kontua. Baina nola azaldu amari? Eta orduan baietz esan 
zion. Bazekien ama diskretua zela, ez zela adarra jotzen eta eskandalua 
sortzen ibiliko. Azkenean sos batzuk eman zizkion, eta asteburuan Oreretara 
joan zirela baliatu zuen han kasete bat erosteko; azken boladan etxean 
anaiaren bidez asko entzuten zuena: Hertzainak. 
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 Kontzertuaren ondoren Oihanarekiko sentimenduak aldatuta zeuzkan, 
gainera. Jada ez zen hura ikustearekin asetzen. Desioa ate joka sentitzen 
zuen, eta sentimendua areagotu zitzaion etxean Imanol kantariaren Mea 
culparik ez diskoa aurkitu zuenean. Agian Jokinena izango zen, baina ez 
zegoen seguru. Gauza seguru bakarra zen, diskoaren azalean bularrak airean 
eta mahatsak eskuan agertzen zen neskatilari ezin zizkiola begiak kendu. 
Gorputz mehar gihartsua zeukan, emakumetu aurreko une lausoan, 
haurtzaroaren eta heldutasunaren arteko marra finean. Eskuineko eskua 
beherantz utzita zeukan, baina dotore, ballet dantzari batek bezala. 
Zizelkaturik agertzen ziren giharrak haren haragi herdoil kolorekoan, eta 
bereziki hunkigarria zen pelbisetik gerriraino zihoan gihar fina, zeina zauria 
irudi baitzezakeen, edo pintzelada perfektu bat. Baina zinez erotzen zuena 
bere kuleroen azpiko haragi hanpatua zen, argiaren maisutasunari esker 
ñabardura sentsual guztiekin ageri zena, kafe ale bat bezala, bi muinoetan 
banaturik. 

 Nahiko zukeen kitzikatuta sentitu, baina mina zen nabaritzen zuena. 
Ukoa. Neska hura bere besoetan sekula izango ez zuen segurtasun 
gorrotagarria. 

 Diskoaren atzealdean ageri zen argazkilariaren izena: JM Zabala. Aitak 
bezala izena zuen agian, Joxemari, edo beharbada John Milford, edo halako 
izen ingelesen bat. Izen hori gustatu zitzaion: John Milford Zabala. 
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 — Baina zergatik ezin gara hemengo ikastolara joan? —galdetu zion 
Xabik amari. 

 — Ikasturtea hasita dagoelako. Hau amaitu eta hurrengoan hona etorriko 
zarete. Sei hilabete besterik ez dira. 

 Sei hilabete!, pentsatu zuen Xabik bere artean. 

 Ezin zuen ulertu zer zela-eta ez zen aita Oreretan bakarrik geratzen, 
kontua ikasturtea amaitzea bazen. Eta ezin zuen ulertu nolatan onar 
zezakeen amak haurrak aste osoa etxetik urrun pasatu beharra. 

 Aste osoa eman beharko zuten alde batetik bestera. Asteburua Oreretan 
igaro ostean, igande iluntzean, Hendaiara joan beharko zuten hirurek, 
astelehen goizez autobusa hartu ahal izateko. Gotzonek Isabelleren abaroan 
emango zuen gaua, elkarren ezagutzak anaiari emango zion 
lasaitasunarekin. Nagorek eta Xabik, ordea, gurasoen lagunen kate luzeko 
norbaiten etxean hartu beharko zuten ostatu, edo lagunen baten adiskide 
baten etxean, edo auskalo. Etxe arrotzean seguru.
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