
  

Gainera, beldur nintzen nire neskatila-ahotsak salduko ote ninduen. 

	 —Mutua,  beraz? –esan zuen jarraian,  eta nengoen   lekutik  zutitzera behartu 
ninduen  ezpataren  muturraz.  Bitartean  irri  egiten  zuten  berarekin  zeuden  hiru 
soldaduek. 

	 Zutik  jarri  orduko zaplazteko ikaragarri  bat  eman zidan eta  lurrean geratu 
nintzen berriro lehengo lekuan etzanda. Zaldi baten ostikoa baino bortitzagoa egin 
zitzaidan  gizon  haren  indarra.  Belar  mehe  baten  gisara bota  ninduen  airean. 
Neure txikitasunean,  deuseztatu  egin ninduen ustekabeko zaplada ikaragarriak, 
eta, era hartan ni bezalako ume errugabe bat jotzen ibiltzeko, Patraña hark erabat 
izan  behar  zuela  nardagarria  pentsatu  nuen.  Gizon  ankerra  eta  txarra, 
derrigorrez. Sugerik gaiztoenen artekoa. 

	 Hantxe hartu nuen erabakia: mutua izango nintzen, bai, guztiz mutu geratuko 
gizon  harentzat  eta  bere  soldaduentzat.   Ez  zidaten  hitz  bat  ere  aterako 
ezpainetatik. Ez erregurik eta ez bestelakorik. Mutuaren keinuak egingo nituen eta 
ez nien emango nire malkoak ikustearen  atseginik. Ez horixe. Indazubiko Inesa 
txikiak bazeukan horretarako baino adore gehiago bere baitan. 

	 Belarritik tiraka zutitu ninduen lurretik Patraña liutenantak baina, hala ere, 
nire ahotik ez zen irten fitsik: ez kexurik, ez zirkinik. Min egiten zidan, bai, baina 
nahiago  nuen  min  ikaragarri  hura,  erabakitakoari  kontra  egin  eta  neure 
buruarekin  lotsagarri  geratu  baino.  Gorrotoz  begiratzen  nion gizon zarpailari, 
piztia gaiztoari, eta nire bi begiak sutautsez kargatuak. 
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Hala aurkitu zuen Pellotek bere burua gazteluko ziegetatik kanpo, gela handi 
batean, ingeles agintari gorenak noiz hartuko zuen zain. Horma garai eta lodiz 
eraikitako gela bat zen, leihoak oso goian zituena eta, gainera, burdinazko hagaz 
hertsiak guzti-guztiak. Ihesbide bat bera ere gabekoa, alegia.

Pellotek bazekien ondo gorderik zirela bazterrak, atearen beste aldean zirela 
bera lagundu zuten soldaduak, belarrietaraino armatuak. Zer ote zegoen, ordea, 
gelaren beste aldeko atearen atzean? Pellotek ez zuen gauza handirik ulertu baina, 
emakume baten ahotsa ere garbiki entzun zuenez, Almirantea bere emaztearekin 
ariko zela pentsatu zuen. Zarataka ziharduten biek ala biek, batak besteari nork 
sutsuago erantzungo.

Pellot  zegoeneko  gelaren  ertz  batean  Almirantearen  arropa  batzuk  zeuden 
zintzilik, beste gauza askoren artean. Ez luze eta ez motz, arropa haiek denak eta 
burukoa jantzi zituen Pellotek.
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