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Azken eguna zen Etxarri Aranazko ikastolan, haurrak udako oporrak hartzeko

gogotsu zeuden, eta irakasleak, are gehiago. Horregatik inork ez, ez langile eta ez

ikasle, ez zuen lanik egin egun hartan. Soilik irakasle bat saiatu zen kurtso osoko

errepasoa egiten eta emaitza ez zen espero zuena izan. Hasiberriaren hanka

sartzea; haurrek errespetu gutxi bazioten, are gutxiagorekin amaitu zuen klasea,

paper-bola gerratik ihesik alde egin behar izan baitzuen ikasgelatik.

Lehen hezkuntzako seigarren mailako ikasleak sekulako iskanbila sortzen ari

ziren, batetik, eta normala den bezala, kurtsoa amaitzen zelako, baina bestetik, eta

askorentzat zirraragarriago zena, etapa luze bat amaitu eta berri bat hasteko zorian

zeudelako: hurrengo urtean DBHra pasako ziren.

Gauzak asko aldatuko zirela entzun zuten irakasleen ahotan. Bateon batek

anaia edo arreba zaharragoren bat ere bazeukan, eta, honelaxe kontatu zien

ikaskideei: «Ikasten ez duenak kaka egingo du». Askorentzat hori zen hitz egiteko

gai bakarra. Urduritasuna, kasu batzuetan beldurra, gainerakoekin elkarbanatzean

lasaitzen zuten.

Enrikek ez zeukan horrelakorik buruan. Bera pozik zegoen kurtsoa amaitzen

zelako. Berdin zitzaion zerk itxaroten zion udatik bueltan; aldaketa nabarmena

izango zen edo ez, hori bere garaian jakingo zuten, eta ez zegoen zertan denbora

galdu urduri jartzen. Antzazko patxada horren atzean ba zen zerbait, ordea, tripak

larritzen zizkiona. Ikastolan lagun minak zituen Enrikek, gutxi batzuk, Etxarritik

kanpokoak zirenak, eta kurtsoa amaitzean gutxitan ikusiko zituenak. Josu eta Andoni

lakuntzarrekin, herriko koadrilakoekin baino erlazio estuagoa zuen Enrikek. Azken
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finean, Josurekin eta Andonirekin aritzen zen informatika kontuez, bideojokoei buruz

eta soilik haienak ziren afizioez hizketan.

Inguruan paper-bolak hegaka zebiltzan bitartean Enrike pentsamenduetan

galdurik zegoen, lagunak faltan botako zituelakoan. Azken boladan denbora asko

pasa zuen Andoni eta Josurekin, batzuetan Lakuntzara ere joan zen, eta horregatik

ziurrenik uda hartan gehiago botako zituen faltan. Baina ohituko zen.

Paper-bola batek jo zuen buruan, bete betean. Atzera begiratu zuen azkar eta

azken ilaran ikusi zituen Aitor eta Xuban, barrezka, baina alboetara begiratzen,

ezjakinarenak egiten. Ez zien erantzunik eman Enrikek, aurrera itzuli zuen begirada

eta ilea astindu zuen, papera-bola buruan geratzeak kezkatuko balio bezala. Ilea

luze zuen iada, marroi kolorekoa, aurrealdean bi aldeetara banatu behar zuen

zeozer ikusi ahal izateko.

—Ezetz eman beste behin? —bota zion erronka Xubanek Aitorri.

—Beste bitan —erantzun zuen Aitorrek harro.

Hegaka zebilen paper-boletako bat harrapatzeko zain egon zen Aitor, baina

inor ez zen ausartzen berari botatzera; beraz, berak egin behar izan zituen beste

biak. Ezker eta eskuin, bi eskuekin jaurti zituen bi bolak, eta batak Aneri eman zion

eta besteak kale egin zuen.

—Barkatu señorita, ez zen zuretzat —esan zion Aitorrek, eskuekin barkamen

keinua egiten eta begitxoak jartzen.

Anek haserre begirada bota zion, baina gero, ikusten ez zuenean, irribarre bat

atera zitzaion.

Aitor zen klaseko handiena, neskatoekin eta zaharragokoekin gehien hitz

egiten zuena, eta atentzioa gehien ematen zuena. Koadrilako liderra zen bera.
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Horrelako kargu bat, noski, ez zen inon ez inoiz aipatzen, baina denek zekiten hori

horrela zela. Ile beltza motz motza zeraman, eta hainbat neskatok aipatu zutenez,

mutiko guapoa zen. Bere ondoan esertzen zena, Xuban, Azeri ezizenaz ere

ezaguna zen. Zaharragokoek jarri zioten izen hori eta berak pozik hartu zuen

beretzat, ezizen hori berataz barre egiteko erabiltzen zutela konturatu gabe. Azeria,

azken batean, pertsona argiari, azkarrari deitzen zitzaion, baina baita azkartasun

hori maltzurkerirako erabiltzen zuenari ere, lagunekin zakurra zenari. Aitorren

antzera ile beltza zen Azerirena, baina kaxkalo eraman ohi zuen burua. Sudurra

luzea eta zorrotza zeukan.

Bien artean koadrilako gainerakoak menderatzen zituzten. Zer egin behar

zuten, non eta noiz geratu behar ziren eta gainerako erabaki guztiak haiek hartzen

zituzten. Hilabete batzuk lehenago, uda gertu ikusi zutenean, txabola bat egiteko

garaia zela erabaki zuten, eta koadrila lanean jarri zuten. Leku bila jarri zituzten

batzuk, material bila beste batzuk, eta haientzat lan politena utzi zuten, txabola

diseinatzea eta eraikitzeko aginduak ematea.

Klaseak amaitu ziren eta denak arrapaladan irten ziren gelatik. Ikastola

aurrean, autobusera igo aurretik, Josu eta Andoni lakuntzarrak agurtu zituen

Enrikek, aldi berean triste eta pozik, eta koadrilako korrora joan zen. Bederatzi lagun

ziren, baina horietatik hiru, Aitor, Azeri eta Joanes, albo batean zeuden

txutxumutxuka.

Enrikek barrezka ikusi zituen, emozionaturik hizketan.

—Zer diote? —galdetu zuen Enrikek.

Gainerakoek ez zekiten eta ezin izan zioten ezer erantzun. Enrikek geroz eta

intrigatuago begiratu zituen, hizketan, barrezka, azpijokoan, seguruenik.
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—Bueno, zer diozue? —galdetu zien haiei, ozen.

Hirurak isildu ziren, eta irribarre batekin eta zeharka begiratuz erantzun

zioten.

—A! Gure kontuak dira! —esan zuen Azerik.

Azken boladan, hirukote horrek txutxumutxuan aritzeko ohitura hartu zuen.

Norbaitek galdetzen zienean «Gure kontuak dira!», erantzuten zuten irribarretsu.

Horrela, koadrilako gutxi batzuek informazio sekretuen jakinean egoteko eskubidea

zeukaten, eta gainerakoek, eskubide hori lortzeko lan egin behar zuten. Enrikeri

amorrua ematen zion horrek denak. Sekretuka ibiltzen ziren, bai, txutxumutxuka,

baina denen aurrean, jakiteko denek sekretuak zituztela.

Etxera bidean zen Enrike Azerik atzetik garrasi egin zionean.

—Bostetan txabolan!

Bazkaldu ondoren telebista ikusten aspertu zen Enrike. Normalean

arratsaldeko lauretan geratzen ziren, horregatik ez zekien zer egin ezohiko ordu

horretan. Dena den, ofizialki udako oporrak iritsi ziren, eta berdin zitzaion nun

zegoen, hurrengo egunean ez zuen ez ikastolarik ez eta extraeskolarrik ere izango.

Bostak jo baino lehenago atera zen etxetik, ezin zuen gehiago itxaron.

Txabola bere etxetik gertu zegoen menditxo batean eraiki zuten. Menditxoa baino,

muino bat zen, eta Etxarrin Montañita izenaz ezaguna zen. Enrikek ongi ezagutzen

zuen Montañita, ez zen bertan eraikitzen zuten lehen txabola. Koadrila hartakoa izan

aurretik, eraikiak zituen bertan txabola pare bat, eta haien aurretik, hamaika

generaziotako gazteek eraiki zituzten bertan haien txabolak. Askotan, txabola bat
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eraikitzeko aurrekoen hondarrak erabiltzen ziren, ohol ustelak eta egurrezko

zutabeak, batik bat.

Montañitako ertzeko bidexkatik igo zen Enrike. Bero zakarra egin arren, praka

luzeak jantzi zituen Enrikek, bidexka haiek sasiz eta asunez beteta egoten ziren eta.

Sasiez gain, pinuek eta pagoek iluntzen zuten muinoa. Bidegurutze pare bat hartu

eta garbi batera iritsi zen Enrike. Hor zegoen txabola, ia amaituta, teilatua eta ataria

besterik ez ziren falta. Hor zeuden ere koadrilako guztiak, Aitorrek sekretuan agindu

bezela, arratsaldeko lauretatik. Etorri berria ikusi eta barrura sartu ziren denak

korrika. Enrike gelditu egin zen, ez zuen aurrera jarraitu, susmatzen zuen zer

zetorren orain.

—Ez duzu txabola egiten lagundu eta orain etortzen zara? —esan zuen ahots

batek, Azerirena zen—. Ba orain ez zara koadrilakoa!

Enrikeren masailak gorri jarri ziren eta ezpainek dardara txiki bat egin zioten,

kontrolaezina. Zerbait esateko zorian egon zen, justifikatzeko, kexatzeko, baina isilik

geratu zen. Buelta eman zuen eta oinez hasi zen. Malkorik erori behar bazitzaion, ez

zien ikusteko plazerrik emango.

Etxera itzuli zen Enrike, bakarrik, udako oporretako lehen egunean.

2

Goizeko hamaiketan eguzkiak gogor jotzen zuen muinoan, baina inguruko

pinuen babesean, eta aurreko egunean eraiki berri zuten teilatuarenpean, Aitor,

Azeri eta Joanes fresko zeuden txabola barruan. Sartzen ziren izpi bakarrak oholen
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arteko zirrikituetatik pasatzen ziren, argi ilara zuzen batzuk sortuz. Hiru mutikoak

sofa bakarrean eseririk zeuden.

—Hau ez esan inori —hasi zen Aitor—. Garbiñerekin moztuko dut aste

honetan, Anerekin hasteko.

—Ongi egina! Ane askoz ere hobe dago —erantzun zuen Azerik.

—Bai, bai —Joanesek, pixka bat galdurik, neska kontuez gutxi zekien oraindik

eta.

Hilabete bat zeraman Aitorrek Garbiñerekin. Zurrumurruek ziotenez,

mingainarekin musuak ematen hasiak ziren eta laster pasa behar ziren zeozer

gehiago egitera. Lagunekin hitz egiten zuenean, Aitorrek behar baino gutxiago

kontatzen zuen, interesa sortzeko, baina astebete lehenago, zaharragokoen

koadrilakoekin egon zen hizketan, eta esan zioten Ane zela haien adineko neskarik

ederrena. Aitorrek Azeri bidali zuen Aneren lagun mina zen Saioarekin hitz egitera,

eta Ane interesatuta zegoela adierazi zionean, Aitorrek Garbiñe uzteko erabakia

hartu zuen.

—Badakizue zer dioten Manexen anaiaz? —hasi zen Azeri —horrelako

txabola batean Nerea Iriarterekin sesenta y nuevea egiten zuela.

—Benetan? —galdetu zuen Joanesek, entzundakoarekin erabat harriturik.

—Nerea Iriarte bai dagoela kriston ona! -esan zuen Azerik.

Aitor pentsamenduetan galdu zen. Berak izan behar zuen koadrilako lehena

horrelako gauzak egiten. Ez zegoen ziur hori berak nahi zuelako pentsatzen zuenik,

edo berataz espero zena zelako, baina berdin zuen. Txabola bat zeukan, sofa bat

eta neska bat. Oraindik oso gaztea zen hori egiteko, hamabi urte besterik ez zituen,

baina laster, agian, urte pare bat barru...
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Txabolako ataria irekitzen ikusi zuten, eta Aitor pentsamenduetatik esnatu

zen.

—Itxaron kanpoan!— garrasi egin zuen Aitorrek.

Manex eta Txomin ziren, eta agindua entzun bezain pronto atea utzi eta

atzera pauso bat eman zuten. Elkar begiratu ziren eta, momentu batez, haiekin

kontu sekretu horiek partekatu edo ez erabakitzen ari zirela pentsatu zuten. Manex

mutiko lodia zen, kaxkagorria, eta askotan txokolatezko palmera batekin ikusten

zitzaion. Mutiko alaia zen, inoiz eztabaidarik egiten ez zuen horietako bat, batik bat,

alferra zelako eztabaidan indarrak galtzeko. Txomin, ordea, argala zen, eta ez

horren alaia. Erraz sumintzen zen eta edonori erantzuten zion.

Ezberdintasunak salbu, biek aurpegi bera jarri zuten txabola barrura sartzeko

baimena itxaroten zuten bitartean. Bazitekeen, agian, haien "kontu" horietan sartzen

utziko zietela, aste batzuk lehenago Joanesekin egin zuten bezala. Joanes, Manex

eta Txomin adinekoak ziren, klase berekoak. Koadrilako gainerakoak urte bat

zaharragokoak ziren, eta Aitorrek eta Azerik Joanes haien mailara igotzea erabaki

zutenean, Manexi eta Txomini normala iruditu zitzaien. Azken finean, Joanesek

abilezia bikaina erakutsi zuen txabola egiteko garaian. Ausarta zen obretan sartu eta

materialak lapurtzeko; indartsua zen oholak jaso eta iltzeak sartzeko, eta konfiantza

zeukan gainerakoei (Aitorri salbu) zer egin behar zuten esateko. Baina batez ere,

anai bat zeukan, zaharragokoen koadrilan oso errespetatua eta mirestua zena;

kaletik "artista" eta "makina" deitzen zioten, eta Aitorrek pentsatu zuen anaia gaztea

ere errespetatua eta mirestua izan behar zela. Azeriri ez zitzaion gustatu Joanes

bere mailara igotzea, ez eta Aitorrekin hain ondo eramatea ere, baina ezin zion bere

lagunari aurka egin.
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—Pasa! —entzun zuten txabola barrutik Manexek eta Txominek.

Txomin sartu zen lehena, urduri zer esango ote zioten. Atzetik Manex sartu

zen, eskuekin atzean, epai garrantzitsu bat entzuteko prest egongo balitz bezala.

Segundo batzuk egon ziren zutik, Aitorrek edo Azerik zerbait esango zuelakoan,

baina hauek hizketan jarraitu zuten, haienera, eta Txomin eta Manexek dezepzio

aurpegi batekin deskantsua hartu zuten. Sofan ez zegoen leku gehiagorik eta

egurrezko banku fin batean eseri ziren. Ez zen oso atsegina, batez ere Manexentzat,

ipurdi handia zuen eta.

—Pentsatu dugu —hasi zen Azeri, eta Manex eta Txomin urduri jarri ziren

berriro ere—, zozketatzea nor joango den merienda erostera.

Aitorrek txanpon bat atera zuen eta bi mutikoei begiratu zien.

—Cara o cruz?

Manexi eta Txomini kosta egin zitzaien ulertzea zozketa soilik bien artean

izango zela, eta bietako batek denen merienda erostera joan beharko zuela.

Azkenean Txominek gurutzea hartu zuen, eta Manexek, deskartez, aurpegia.

Aitorrek txanpona bota zuen eta gurutzea irten zen.

—Kaguen sos! —esan zuen Txominek gainerakoen iseka eta barreen artean.

—Ez haserretu, seguru Manex lagun ona dela eta erostera laguntzen dizula

—esan zuen Azerik.

Ondo bazekien Azerik Manexek Montañitatik herriko dendaraino laguntzea

ezinezkoa zela. Bi kilometro inguruko distantzia zegoen, eta alferregia zen Manex

horretarako. Pentsatu zuen agian bi lagunen artean liskartxo bat sortu zezakeela,

entretenimendu pixka bat izateko, baina ez zen hori gertatu. Txominek lagunen

enkarguak hartu zituen eta herrirantz joan zen. Bidetik Ibai eta Beñatekin elkartu
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zen, baina ez zien esan horiei merienda erostera zihoala, horrela ez zituen horien

enkarguak ere hartu behar izan.

Etxean afaltzen ari zen Aitor, erlojuari behin eta berriro begiratuz. Gaueko

hamaiketan Garbiñerekin geratua zen, eta urduri zegoen egin beharrekoarekin.

Anerekin ateratzen hasteko, Garbiñerekin utzi egin behar zuen lehenik, eta hori,

bere buruan erraz ikusten bazuen ere, momentua gerturatzen zen heinean ez zuen

hain argi ikusten.

Hilabete bat pasa zuen Garbiñerekin, eta bien lehenengo muxua emana

zioten elkarri. Lehenengo egunetan hitz egin besterik ez zuten egin, gainerakoez

gaizki esaka, batez ere. Gero muxua emango ziotela elkarri adostu zuten, gau

zehatz batean, eta momentua iritsi zenean, ezpainak elkartu eta muxukatu egin

ziren. Horrez geroztik beste hainbat aldiz muxukatu ziren, eta Aitor gustura zegoen.

Anerekin berriro hasieratik hasi beharko zen, eta horrek urduri jartzen zuen Aitor.

Azeriri, ordea, esan zion beldurra ematen ziola Anek inor muxukatu ez izana, eta

berak dena erakutsi behar izan ezkero bera ere utzi egingo zuela.

Afaldu ondoren elkartu ziren Aitor, Azeri eta Joanes, herriko parkeko banku

batean. Orduerdi egon ziren haien "kontuez" hizketan eta beste hiru neska agertu

ziren, hamar bat metrora zegoen beste banku batean eseri zirenak. Neska horietako

bat Garbiñe zen. Ile beltz luze eta kizkur deigarria zeukan, eta lagunak eserita utzi

eta aurrera jarraitu zuen oinez.

Monjen eraikin bat zegoen parke ondoan, eta eraikin honen atzean, larre

diskretu bat. Geratzen zirenean, lagunak bankuan gelditzen ziren, zain, eta bikotea
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larrean elkartzen zen. Garbiñe larrera joan zen, eta hor geratu zen Aitorren zain. Ez

zekien mutilak berarekin uzteko asmorik zeukanik, eta marrubi zaporezko kakaoa

eman zuen ezpainetan, hobeto muxukatzeko.

Aitor bankuan zegoen, ordea. Ez zen mugitu Garbiñe larrerantz joaten ikusi

zuenean, eta lagunekin berriketa tuntun batekin distraitzen saiatu zen.

—Joan beharko zara —esan zion Azerik.

Aitorrek besoak gurutzatu zituen eta bizkarra atzerantz bota zuen.

—Segi zu.

Azeri eta Joanes harriturik geratu ziren.

—Segi Garbiñerengana eta esan gurea amaitu dela, nik ez dudala jarraitu

nahi —agindu zion.

—Bai zera! —ausartu zen Azeri—. Neri sartzen didazu marroia!

Aitorren begirada bat nahikoa izan zen Azeri kikiltzeko, eta bankutik altxatu

eta larrerantz abiatu zen. Pareko bankuan, Garbiñeren lagunek Azeri joaten zela

ikusi zuten, eta zeozer txarra susmaturik, altxatu eta gelditu egin zuten. Zer

gertatzen zen galdetu zioten, eta Azerik dena kontatu zien. Neskek, haserre,

bultzada bat eman zioten, eta Garbiñeren bila joan ziren. Azeri bankura itzuli

zenean, Aitorrek ukabilkada bat eman zion besoan, hain gogor, non gau guztian

lokarturik izan zuen.

—Garbiñeri esan ordez neska txotxola horiei esateagatik —justifikatu zen.
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Astebete eman zuen Enrikek etxetik atera gabe. Koadrilatik kanpo egotearen

okerrena gurasoei esatea zela iruditu zitzaion. Gurasoak kezkatu egiten ziren udan

etxe barruan ikusten zutelako, berak horretarako arrazoirik ematen ez bazien ere.

Lehen bi egunak tristeak izan ziren, bai, baina ez lagunak galtzeagatik edo bakarrik

geratzeagatik, jasandako umilazioarengatik baizik.

Haserrea sentitu zuen, batez ere Azeriren aurka, berea izan baitzen txabola

barrutik entzun zuen ahotsa, baina egunak joan ahala, lasaitzen joan zen. Ohartu

zenerako ahazturik zeukan gertatutakoa. Josu eta Andonirekin kontaktua mantendu

zuen, noiz-behinka internet bidez jokoetara jolastuz eta telefonoz hizketan. Horrez

gain, etxean liburuak, pelikulak, jokoak, eta denetarik zituen; horren gustora zegoen

etxean non uda guztia bertan pasako zuela pentsatu zuen, eta pozik zegoen.

Egun batean, bere mundu sakonetik atera behar izan zuen dei bati

erantzuteko. Telefonoa eskegi eta Txominen ahotsa entzun zuen.

—Kaixo, Enrike. Geratuko al gara ateratzeko?

—Ez zinen enteratu koadrilatik bota nindutela edo? —galdetu zion Enrikek, ez

baitzuen ulertzen Txominen proposamena.

—E... Eta zu ez zara enteratu ni ere bota nautela edo?

Enrike harriturik geratu zen hasieran, baina gero ez zitzaion hain arraroa

iruditu. Koadrilan beti jaso behar zuen norbaitek egurra, eta bera iada ez zegoenez,

Txomin izango zen hurrengoa. Gainera Txomin suminkorra zen, eta haserrealdiren
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bat izango zuen norbaitekin; ez Aitorrekin, ez zen ausartuko, baina Azerirekin edo,

agian.

—Bueno, zer, aterako gara? —tematu zen Txomin.

—Etxean gustora nago orain...

—Benga! Ni kriston asperturik nago!

—Eta zer egingo dugu ba? Bi besterik ez gara eta...

—Ba ez dakit, gure txabola propioa egingo dugu.

—Bai zera!

Barrez hasi ziren Txominen xelebrekeriarengatik. Ezinezkoa zen bi lagunek

txabola bat egitea, baina behintzat, posible zen bien artean barre batzuk egitea, eta

Enrikek gonbidapena onartu zuen. Herriko banku batean geratu ziren, bien

etxeetatik antzeko distantziara zegoena. Bertan elkartu zirenean, Txominek kontatu

zion zergatik bota zuten koadrilatik. Susmatu zuen bezala, Azerirekin izandako

haserrealdi batengatik izan zen. Antza, denen merienda erostera bidali zuten Txomin

gizajoa, eta itzuli zenean, Azerirena erostea ahaztu omen zitzaion. Azerik Txominen

merienda exijitu zuen, eta Txominek, erabat suminduta, pikutara bidali zuen. Gero,

Azerirentzat egun pare bat nahikoak izan ziren Txomini buruz gaizki esaka hasi eta

koadrila guztia, edo behintzat koadrilako garrantzitsuenak, haren kontra jarri eta

koadrilatik botatzeko.

Enrikek gorrotoa ikusi zuen Txominen begietan. Pentsatu zuen, berari gertatu

zitzaion bezala, haserrea pasako zitzaiola Txomini, baina ez zen horrela izan.

Egunak joan ahala Txominek gauza beraz hizketan jarraitzen zuen. Azerik

egindakoaz mendekua hartu nahi zuela, eta haiek ere txabola bat egin behar zutela,

koadrilakoena baino hobeago bat.
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—Txabola bat egiten badugu tranpak jarriko ditugu alde guztietatik, horrela

Azeri puto hori agertzen bada gorriak ikusiko ditu —esan zuen behin Txominek.

—Ezin dugu txabola bat egin. Ezin dugu toki ezkutu bat bilatu, ezta materialik

lortu ere; gainera, bien artean eraikitzea ezinezkoa da —erantzun zuen Enrikek.

Enrike konforme zegoen noizean behin Txominekin ateratzen eta

gainerakoetan etxean geratzen. Bizi lasai hori zen beretzat plazerra.

Elkarrekin aste bete baino gehixeago zeramatzatenean koadrilako bi

lagunekin elkartu ziren. Joanes eta Beñat ziren, plazatik oinez, seguruaski Montañita

aldera zihoazela. Enrike eta Txomin banku batean zeuden. Gurutzatu zirenean,

momentu desatsegina izan zen. Enrikek eta Txominek beste alde batera begiratu

zuten, jakinik, lagun ohiek ez zietela agurtuko. Joanesek horixe egin zuen, baina

Beñatek Enrike agurtu zuen, buruarekin, hotz. Enrikek hori ikusi eta berdin erantzun

zion.

Enrike eta Beñat txikitako lagunak ziren. Ez batak eta ez besteak ez zuten

gogoratzen noiz ezagutu ziren; haien gurasoak lagun onak ziren eta, seguruenik,

jaio zirenetik elkarrekin izan zituzten. Koadrila sortu aurretik Beñat eta Enrike iada,

lagunak ziren, eta horregatik, koadrilako gainerakoekin baino erlazio sakonago bat

zeukaten. Arraroa zen bata koadrilan egotea eta bestea ez.

Egun berean, ordu pare bat geroago, Enrike eta Txomin plazako kioskoan

igota zeuden, barandatik zintzilik eta arriskutsuak ziren saltoak egiten. Enrikek

susmo txar bat sentitu zuen. Aurrera begiratu eta hor ikusi zituen, koadrilako denak,

bizikletan, plazara sartzen eta haien parean hamar bat metrora geratzen. Zazpi ziren

koadrilan, eta bi koadrilatik kanpo. Elkarri begira geratu ziren instant batez, eta gero,

Beñat bizikletatik jaitsi eta kioskorantz joan zen.
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—Enrike, etorri pixka bat —esan zion Beñatek behetik, eskuarekin keinu

eginez.

Hor goitik txikiagoa ematen zuen Beñatek, baina ondo ikusirik, Aitor bezain

altua zen ia ia.

—Zertara? —galdetu zuen Enrikek besoak gurutzatuz.

—Gauza bat esan behar dizut, jaitsi.

—Esan behar duzuna hemen esan dezakezu.

Enrikek bere txikitako lagunari begiratu zion, begietara, eta argi utzi zion ez

zela hortik mugituko haien azpijokoetan sartzeko.

—Bale —etsi zuen Beñatek—. Koadrilara itzuli zaitezkela esatera etorri gara.

Enrikek zerbait sentitu zuen barrenean. Bera gustora zegoen koadrilatik

kanpo! Edo hori errepikatu zion bere buruari! Eta halere, Beñati hori entzun zionean,

bihotza berotu eta azkar batean baietz esateko gogoa jarri zitzaion; koadrilara itzuli

eta, gainerakoak bezala, taldearen parte izateko gogoa. Orduan Txomini begiratu

zion.

—Biak?

—Ez, zu bakarrik.

Beste begirada bat bota zion Txomini.

—Biak ala inor ez.

Beñati ez zitzaion gustatu Enrikeren erantzuna, ez kontra egin ziolako,

gainerakoek hori onartuko ez zutela ongi bazekielako baizik. Txikitako laguna

konbenzitzen saiatu zen, baina alferrik.

—Biak ala inor ez -esaten zuen Enrikek, behin eta berriz, esandako

bakoitzean segurtasun gehiago hartuz.
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—Proposatuko dut —esan zuen azkenean Beñatek, eta taldearengana itzuli

zen.

Koadrilakoak sutan jarri ziren Enrikeren erantzuna jaso zutenean; Aitorrek,

batez ere, errespetua faltatu ziotela sentitu zuen, eta hortik joateko agindua eman

zuen. Joan aurretik, noski, garrasiak eta irainak bota zizkieten, "marjis" eta

horrelakoak deituz.

Txomin mindurik geratu zen. Azken finean, soilik Enrikeri itzultzeko eskatzen

bera gutxiesten ari ziren. Enrikek triste ikusi zuen laguna, burumakur eta hitz egiteko

gogo handirik gabe. Etxera joan nahi zuela esan zion, baina ez zion utzi Enrikek;

ibiladi bat ematera behartu zuen.

Herria alde batera utzi eta ohartu zirenerako basoan zeuden.

—Zertan ari gara hemen? -galdetu zuen Txominek.

—Txabolarako toki bat bilatzen -erantzun zuen Enrikek gogotsu.
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Saskibaloiko kantxa bat zegoen etxarriko ikastolaren atzealdean. Bertan,

batik bat, hamabi eta hamalau urte bitartekoen koadrila egoten zen, hau da, Aitorren

koadrila baino generazio bat zaharragokoak. Hauek aspertu ziren bere garaian

txabolak egiteaz, eta arratsaldeak partidak antolatzen eta neskez hitz egiten

pasatzen zituzten.

Aitor mutiko altua zen, eta nahiko ongi moldatzen zen saskibaloira.

Zaharragokoek bazekiten hori, eta noizbehinka haiekin jokatzera gonbidatzen zuten.

Aitorrentzat plazer bat zen haiekin jokatzea; partaide garrantzitsua izaten zen beti,

eta aurkariak gazteago baten kontra galtzeagatik haserratzen baziren ere,

taldekideak pozik jartzen ziren, eta lausengu egiten ziotenean berezia sentitzen zen.

—Ane guapa da, ezta? —galdegin zien zaharragoei deskantsu batean.

Aitorrek bazekien zer uste zuten Aneri buruz, haiek esan ziotenagatik utzi

zuen Garbiñe eta.

—Bai, zeinen ona datorren! —erantzun zuten hainbatek batera.

Prest zegoen Aitor berria emateko, Garbiñerekin amaitu eta dagoeneko

Anerekin zegoela harro esateko.

—Ba, badakizue... -hasi zen.

Orduan Aitorren mugikorra soinuka hasi zen. Garai hartan ez zegoen

smartphone-ik; ez zegoen ez whatsapp ez eta sare sozialik, eta norbaitek deia

egiten zuenean, zerbait esateko zeukalako seinale zen.
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Poltsikotik atera eta pantailan ikusi zuen Azeri ari zitzaiola deika. «Ez da

momentua!» pentsatu zuen, eta deia eskegi zuen. Zaharragokoek ez zuten begi

oneko Azeri, eta gainera, Anerena kontatzez amaitu behar zuen.

—Ba nire neska da-. Harro esan zuen.

Ez zuen espero zuen erreakzioa jaso. Gehienak isilik geratu ziren, eta soilik

gutxi batzuk txalotu zioten esandakoa.

—Harroputza! —esan zuen batek. Joanesen anaia zen.

Gainerakoak farrez hasi ziren, eta bapatean, Aitor sentsazio arrotz batek

inbaditu zuen. Lotsa zen; ez zegoen ohiturik, koadrilan nagusi izanda, gainerako

farrak jasotzera. Ihes egin nahi zuen, sentsazio zakar hori gainetik kendu eta erabat

ahaztu. Joanesen anaia begiratu zuen. Peio deitzen zen, eta ezaguna zen herri

guztian "makina" bat zelako. Berataz jakin zuen azkena, motorreko kasko bat

jantzita, auto baten gainetik salto egin zuela izan zen; lurrera buruz erori zen eta

—jainkoak daki nola —urraturik ere egin gabe altxatu zen.

Mutiko zaharragoa eta mirestua izateak mendekua konplikatzen zion Aitorri.

Baina berdin zion. Aitorrek ez zituen irainak nolanahi ahazten, eta are gutxiago

ahaztuko zuen lotsa sentiarazi zion eraso bat. Behar adina itxarongo zuen Peiori

merezitakoa emateko.

Aitorren telefonoa berriro hasi zen soinuka, eta oraingoan pozik hartu zuen

deia, egoera desatseginetik ihes esgiteko balio zion eta. Azeri zen.

—Zer nahi duzu, mozolo? —esan zuen altu, ea besteek barre egiten zuten.

—Enrike eta Txomin txabola bat egiten ari direla enteratu gara.

—Bai zera, zer uste dute! —esan zuen Aitorrek irribarre batekin.

—Txabolan gaude, zer egin planifikatzen.
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—Banator!

Txirrindula hartu eta ziztu bizian joan zen Aitor txabolara. Enrikek eta

Txominek haien txabola egitea ez zen iraingarria, ezta errespetu falta bat ere;

kontrakoa, dibertigarria iruditu zitzaion Aitorri, haien aurka joateko aitzakia ematen

baitzion. Txabolara iritsi eta barruan bilduta zegoen koadrila guztia, zain: Azeri,

Joanes, Manex, Beñat eta Ibai.

Ibai ile luzea, argala eta nahiko altua zen. Bera ohartu zen Enrike eta Txomin

txabola bat egin nahian zebiltzala.

—'Kantera' zaharrean ikusi ditut, materialak bilatzen. Txabola bat egin nahian

ari dira, ziur! —errepikatu zion Aitorri gainerakoei esan ziena.

—Hau egingo dugu: oraingoz ez diegu ezer esango —hasi zen Aitor—.

Ezkutuan jarraituko ditugu, txabola non egiten ari diren jakin arte. Gero dena

eraikitzen utziko diegu, eta amaitzen dutenean haustera joango gara.

—Hori da! Ideia ona! —esan zuen Azerik.

Beñat izan ezik, gainerakoak ados zeuden. Manex zen, agian, oso

konbenziturik ez zegoena, hori dena egiteak sekulako esfortzua suposatuko ziola

uste baitzuen. Baina ez zen ezer esatera ausartu, ezta Beñat ere.

—Eta gainera, beraien txabola hautsi ondoren material guztia kenduko diegu,

gurea hobetzeko! —gehitu zuen Aitorrek.

Aho betean hasi ziren garrasika, "egurra!", eta txabolako paretari kolpeak

ematen. Joanes gehiegi emozionatu zen eta ia paretako ohol bat atera zuen, iltze

eta guzti.

—Kontuz, zozopastel! —esan zion Aitorrek, eta belarrondoko bat eman zion.
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Joanes mozturik geratu zen, ezin jakinik nola erreakzionatu. Aitorrek

aspaldian ez zuen jo Joanes, ezta errespetua horrela faltatu ere; nahi zuena egin

zezakeen, ordea, eta hobe zuen hori argi uztea. Gainerakoek ez zuter ezer esan,

baina denak, Azeri barne, pozik zeuden Joanesek belarrondoko hori jasotzez.

Joanesek ez zuen inor iraindu; kontrakoa, mutil jatorra zen, adeitsua denekin,

baina koadrilako jerarkian azkar egin zuen gora. Gainerakoentzat kontsolagarria zen

ikustea horren gora igo zenak ere jaso zezakeela besteek aina, eta horregatik poztu

ziren. Aitorrek, ordea, ez zuen bere nagusitasuna argi uzteko intentziorik, ezta

gainerakoei kontsolatzeko asmorik ere; Joanesi belarrondokoa eman bazion, bere

anaiak harroputz deitu ziolako izan zen.

Txomin eta Enrike zelatazeko bi laguneko taldeetan banatu ziren; Aitor eta

Azeri harrobi zaharrera joango ziren, material bila itzuliko ote ziren ikusteko; Beñat

eta Joanes, eta Manex eta Ibai, aldiz, herrian zehar ibiliko ziren, Txomin eta Enrike

ikusi ezkero disimuluarekin jarraitzeko.

Azeri pozik zegoen Aitorrek bera aukeratu zuelako eta ez Joanes. Gainera,

harrobira joatea herritik tuntunak bezala bueltak ematea baino askoz ere

entretenigarriagoa zen; berak erabaki zuen hori izango zela beraien zeregina.

Harrobiak hiru sarrera zeuzkan. Lehena, bistaz antzematen zena, eskolara

zeraman bideberritik ateratzen zen bidexka bat zen. Bidexka hura jarraituz harrobi

zaharreko beheko aldera iristen zen, eta bertan, zabortegi bat izango balitz bezala,

oholak, zurtoin zaharrak eta bestelako materialak pilaturik zeuden. Parean fabrika

bat zegoen, itxirik, eta hori zen bigarren sarrera lekua. Aitor eta Azerik, ordea,
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hirugarren bidea aukeratu zuten: goikoa. Eskolara zeraman bideberria jarraituz,

aldapan gora, harrobiko goialdera iritsi zitekeen. Goialde hartatik jaistea arriskutsua

zen bidexkak ezagutzen ez zituenarentzat, baina koadrilakoek soberan ezagutzen

zuten 'kantera', eta Aitor eta Azeri bidexka batetik jaitsi ziren, aldapa erdian zegoen

pinu bateraino; zuhaitzera igo eta, estalirik, Enrikeren eta Txominen zain geratu

ziren.

—Noiz geldituko zara Anerekin? —galdetu zuen Azerik, bere ardura baitzen

Aneren lagunarekin hitz egin eta hitzordua finkatzea.

—Ba gaur bertan, txabolan.

—Txabolan? —harritu zen Azeri—. Serio ari zara? Eta "senderista" agertzen

bada?

Esaten zenez, gauez Montañitan senderista bat ibiltzen zen, alde batetik

bestera korrikan. Koadrilakoek ez zuten inoiz ikusi, baina hari buruzko kontuak

entzun zituzten. Eta horiek ez ziren beste munduko ezer; hots, gauetan Montañitan

korrika aritzen zen gizon misteriotsu bat zela, besterik ez. Senderistaz inork ez zioen

hiltzaile bat zenik, ezta haurrak bahitzen zituenik ere; ez, nahikoa zen gauetan

Montañitara korrika egitera joaten zen norbait imajinatzea beldurrez kaka egiteko.

—Senderistarena mito bat da, Menddires-ena bezala —esan zuen Aitorrek.

—Menddires ez da mito bat, eh! —aztoratu zen Azeri—. Nik behin ikusi nuen!

Aitarekin Beheko Basoan pasieran ari nintzela!

—Bai zera!

Aitorrek arrama bat bota zion Azeriri. Buruan eman zion, bete-betean, eta

orduantxe ikusi zuten bi lagunek pinuaren egurrari erretxina zeriola. Azerik ilean

itsasirik zeukan, gogor eta zakar. Pinutik jaitsi ziren jauzi batean eta lekuz aldatzea
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erabaki zuten, baina orduan mezu bat iritsi zitzaien mugikorrera. Joanes zen, Enrike

eta Txomin topatu zituzten, eta ezkutuan jarraitzen ari ziren.

Joanesek eta Beñatek talde ona osatzen zuten. Biak ziren azkarrak, bai buruz

eta bai gorputzez, eta elkarrekin ongi konpontzen ziren. Berehala otu zitzaien Enrike

eta Txomin topatzeko modurik errazena plazan ezkutatzea izango zela. Plazan

zeuden bideokluba —bideo gutxi alokatu eta goxoki asko saltzen zituena—, eta

herriko bi denda nagusiak; denbora kontua zen Enrike eta Txomin horietako batera

joatea merienda erostera.

Bideoklubaren kale berean zegoen Udaletxea eta bertako arkupeetan

ezkutatu ziren, isilik, batak besteari ezer ere esan gabe. Betekizunean buru belarri

zeuden. Enrike eta Txomin zeharkatzen ikusi zituztenean arkupeetako zutabeen

atzean ezkutatu ziren. Bideoklubera sartzen ikusi zituzten, eta meriendarekin

ateratzen minutu gutxi batzuetara; gero, herrian behera joaten ikusi zituzten, Beheko

Baso aldera.

Aurreratzen utzi zieten, behar adina distantzia hartzen, beraien presentzia

atzemateko arriskurik izan ez zezaten. Joanes emozionaturik zegoen; jarraitzen

zieten heinean txiribueltak eta keinuak egiten zituen, ninja bat izango balitz bezala;

Beñatek ere berdin egin zuen, baina bere barrenean sentitzen zuen zerbaitek

gelditzeko eskatzen ziola; Enrikeren txikitako laguntasuna zen, agian.

Bidean aurrera egin ahala, geroz eta argiago zegoen Beheko Basorantz

joaten ari zirela.
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—Baina ze zapoak diren! —esan zuen Joanesek —Nola egingo dute txabola

bat Beheko Basoan? Herritik oso urruti dago!

Harro zegoen Joanes. Aitorrek emandako belarrondokoa espero ez bazuen

ere, bat-bateko txikitasun sentsazio hori gainetik kenduko zuen Aitorri Enrikeren eta

Txominen txabola non zegoen kontatzen zionean.

—Abixatuko dut! —esan zuen Joanesek, ohartu zenean Beñatek meritua

kendu ziezaiokeela.

Mugikorra hartu eta mezua bidali zion Aitorri, esanez Enrike eta Txomin

jarraitzen ari zirela. Bidali eta berehala irribarre egin zuen, bere irudimenean,

koadrilakoei kontatzen ari zen txabola nola topatu zuen.

Baina txabola oraindik ez zuten aurkitu, Beheko Basoko sarreraraino besterik

ez ziren iritsi eta. Ia hogei minutuko ibilaldia zegoen herritik haraino.

—Bizikletan etorri behar ginen! —kexatu zen Beñat, pentsatu zuenean

bueltatzeko beste horrenbeste ibili beharko zirela.

—Adi! Baso barrura doaz-eta!

Asfaltozko bideberria amaitu eta harrizko bat hasten zen; horrek ematen zion

sarrera Beheko Basoari, baina gero, barruan, hamaika bide eta bidexka zeuden.

Izan ere, Etxarriko Beheko Basoa izugarri handia zen, eta Enrike eta Txomin azkar

ibiltzen baziren galdu egingo zituzten.

Harrizko bidean zehar distantzia mantendu zuten, baina berehala galdu

zituzten. Enrike eta Txomin fago eta haritz handien artean desagertu ziren.

—Azkar! Harrapatu behar ditugu! —esan zion Joanesek Beñati.

Ia korrikan egin zuen aurrera Joanesek; Beñatek, ordea, ez zion erritmoari

jarraitu.
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—Geldi, Joanes! Harrapatuko gaituzte eta!

—Eta bestela galdu egingo ditugu!

Joanes bidexka batetik sartu zen. Ez zekien Enrikek eta Txominek bide hori

hartu ote zuten, baina, behintzat, susmoa bazuen, eta nahiago zuen susmoari

jarraitu galdu egin zituztela onartu baino. Beñatek atzetik jarraitu zion, ez konforme,

baina isilik.

Bizpahiru minuto ibili ziren basoan barna, Enrikeren eta Txominen arrastorik

gabe, bidexkatik urruntzen eta sasietan sartzen.

—Itzul gaitezen —esan zuen Beñatek—, galdu egin ditugu eta. Jarraitzen

badugu, agian, haiek ikusiko gaituzte gu!

Joanesek ez zuen erantzun. Argi zeukan bere zeregina beteko zuela; argi

zuen gero koadrilakoei kontatuko ziela nola jarraitu zituen "marjinatuak", ninja batek

bezala; eta nola sartu zen basoan, rambo bezala; eta Aitorrek ez zion berriro

belarrondokorik emango; auskalo, agian barkamena eta guzti eskatuko zion.

—Aspaldian galdu ditugu, Joanes, goazen! —kexatu zen berriro Beñat.

—Ez izan koldarra, jarrai dezagun.

—Ni ez naiz koldarra!

—Eta orduan zergatik itzuli nahi duzu? Agian ez duzulako Enrikeren txabola

haustea nahi?

Orduan gogoratu zuen Beñatek zeinen azkarra zen Joanes, esaten ez ziren

gauzak harrapatzen zituen-eta.

—Txorakeriak, marjinatuen txabolari su emango diogu —justifikatu zen Beñat,

eta aurrera jarraitu zuen Joanesekin.
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—Emango dizut aholku bat. Ahaztu marji horien laguna izateaz, edo zu ere

marji izango zara.

Antza, Joanesek ez zuen koadrilako jerarkian gora kasualitatez egin; ederki

ezagutzen zituen erlazio sozialen gainean jakin beharreko guztiak. Beñatek lagunak

esandakoa buruan izan zuen luzez. Ez zuen gustuko, baina argi zuen arrazoia

zeukala, eta hortan pentsatzen ari zela Joanesek besotik heldu zion. Behatzarekin

ixiltzeko keinua egin zion, eta aurrera begiratu zuenean, hor ikusi zituen Enrike eta

Txomin, eta sasiez garbitutako zonalde batean lau zurtoin nola edo hala sartuta. Hori

zen haien txabolaren kokaleku sekretua.
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Enrikek eta Txominek ez zuten buruhauste handirik izan txabola non egin

erabakitzeko. Bazekiten bi lagunek txabola bat defenditzea zaila zela, eta edonork

jakin ezkero, hausteko tentazioa izango zuela. Horregatik erabaki zuten Beheko

Basoan egitea. Basoa zabala zen, oso zabala, baina batez ere, herritik urruti

zegoen; zaila izango zen inor basoraino joatea txabola bat haustera. Horren kontran,

materiala haraino eramatea benetan erronka gogorra zen.

Hasieran harrobi zaharretik hartutako lau zurtoin eraman zituzten. Nahiko

usteldurik zeuden, eta ez ziren denak altuera berekoak, baina nahikoak izango ziren

espero zuten txabola eraikitzeko. Bizikletan eraman zituzten, banan-banan; bi

bidaietan lau zurtoinak eramateko arratsalde osoa behar izan zuten, eta egun hartan

ez zuten ezer gehiago egin.

Zurtoinak eramatea, halere, nahiko erraza zen. Esku batekin eutsi zezaketen

zurtoina, eta bestearekin bizikletaren eskulekua, baina ezin zuten gehiago egin. Nola

eramango zituzten paretak osatzeko oholak? Edo sarrerarako ataria? Oinez

eramatea ia ezinezkoa zen. Hasteko, lehen esan bezala, Beheko Basoa oso urruti

zegoelako; eta gero, haien txokoa bidexketatik irteten zelako, sasi eta arroka

nekosoetatik pasatuz.

Orduan erabaki zuten lau zurtoin horiez gain, txabola basoko materialekin

eraikiko zutela. Lan zaila zen hori. Inoiz ez zuten horrelakorik egin; paretak

enkofratzeko oholekin egitera ohituta zeuden, eta teilatua, toldo batekin edo

uralitekin.
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Enrikek txabola horrela, zuhaitzen arramekin eta sokekin, egin beharko zutela

esan zuenean, Txomin muturka jarri zen. Min egiten zion gainerakoek Montañita

erdian oholezko txabola on bat izatea, eta haiek, bien bitartean, Beheko Basoan

galdurik arramaz egindako zotola kaxkar bat.

—Ez dago besterik, Txomin —esan zion Enrikek—, horrela egingo dugu edo

ez dugu egingo.

—Kaka zaharra...

—Ez jarri horrela! Begira —Enrike txokoko mugan zegoen haritzera gerturatu

zen. Embor lodia zen, eta bi arrama sendo eta lodi ateratzen zitzaizkion bi

metrora—. Zuhaitz honetan arrama luze batzuk jarri ditzakegu, alde batetik bestera,

eta eskailera batekin dorre bat izango dugu.

—Etsaiak etortzen badira, zaintza egiteko! —erantzun zuen Txominek, pixka

bat alaiago.

—Eta inguruan sasiak eta arramak pilatu ditzakegu, txabola ezkutatzeko.

—Eta oilo bat ekarri dezakegu!

Enrike lagunari begira geratu zitzaion, galdezka ea egitan esan zuen hori.

Biak batera lehertu ziren barrezka, Txominen burutazioagatik, baina ez zuten erabat

baztertu. Basoan galduta txoko horretan nahi zutena egin zezaketen; oilo bat

eraman nahi bazuten oilo bat eramango zuten, eta ahuntz bat nahi bazuten ahuntz

bat eramango zuten. Lurrean etzan ziren eta irudimenak lanean jarri zituzten.

Pentsatu zuten nolakoa izango zen txabola, nola konektatuko zen haritzeko dorrera

eta nolako defentsa izango zuen lekuak. Entretenimenduak ere ez zituzten ahaztu;

saskibaloiko sare bat jarriko zuten zuhaitz baten goialdean, eta agian, baita piszina

bat ere, lurrean palarekin zulo bat eginez.
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Eguzkia sartzen ari zela ohartu zirenean altxatu ziren. Ez zitzaien komeni

basoan gauez geratzea, oraindik ez baitzuten Montañita bezain ongi ezagutzen.

Bizikletak hartu zituztenean Txominek sorpresa galanta hartu zuen: gurpil bat zeharo

husturik zeukan, eta dudarik gabe, zulaturik zegoen.

Pintxazoa zirudiena baino arazo okerragoa zen. Txominen aitak konpondulo

zuela esan zuen, baina auskalo noiz, eta Txominek aste batez bizikletarik gabe ibili

beharko zuen. Eta hori ez zen nolanahiko afera. Beheko Basoraino oinez joaten hasi

beharko zuen Txominek, eta hori, egun pare batez egin bazitekeen ere, luzera oso

nekagarria izango zen.

Hori pentsatu zuen Txominek etxera iritsi zenean, eta burura etorri zitzaion

lehen gauza izan zen txabola bertan behera utzi behar zutela.

Hurrengo egunean Enrikerekin elkartu zenean pasatu zitzaion, ordea,

pentsamendu hori, laguna oinez ikusi zuenean.

—Zu bizikleta gabe bazaude, ni ere bai! —esan zion Enrikek.

Txominek ez zion ezer esan Enrikeri, baina oso eskerturik zegoen lagunak

egindakoaz. Hurrengo egunetan, bizikleta berreskuratu arte, herrian zehar ibili ziren,

harrobian eta beste txoko batzuetan material interesgarriak (eta arinak) bilatzen.

Soilik behin itzuli ziren basora, zurtoinak zutik jarraitzen ote zuten begiratzera, eta

aldi hori nahikoa izan zen Joanesek eta Beñatek jarraitzeko, eta txabolaren

etorkizuna kolokan jartzeko.

Harrobi zaharra goitik behera arakatu zuten, eta ez zuten txabolara

eramateko material gehiagorik aurkitu; bertako aldapak noraezean igo eta jaitxi ari

zirela, udako ekaitz batek harrapatu zituen Enrike eta Txomin. Euritik ihes egin
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ordez, bi lagunak lokatzetan eseri ziren eta tanta bakoitzarengatik eskerrak eman

zituzten.

—Enrike, ba al dakizu zer esaten zuen Aitorrek zutaz? —hasi zen Txomin.

Enrikek ez zuen erantzun, eta lagunak jarraitu zuen—: Friki bat zarela, eta ahul bat.

Bera eta Azeri beti zutaz gaizki esaka aritzen ziren.

Enrikek Txomini begirada bat bota zion. Bere burua defendatu nahi zuen:

Aitorrek friki denei deitzen ziela esan, eta bera ahula bazen, Azeri are eta ahulagoa

izango zela, baina alfarrik zen. Zertarako esan hori Txomini? Zeru ilunera begiratu

zuen eta ahoa zabaldu zuen ea tantaren bat sartzen zitzaion.

—Eta besteek ere gauza bera egiten zuten —gaineratu zuen Txominek—.

Aitor eta Azeri norbaiti buruz gaizki esaka hasten badira, gainerakoek berdina

egingo dute. Ez daukate izaera propiorik, zombiak bezalakoak dira!

Enrike barrez hasi zen.

—Arrazoi! Nahiago dut koadrilatik kanpo egon horrelako jendearekin egon

baino! —esan zuen Enrikek.

—Bai. Aitor harroputz hutsa da, eta Azeri kaka sartzaile bat.

Enrikek lagunari begiratu zion.

—Badakizu zer? Ez dugu gehiago beraiei buruz hitz egingo, bestela berdinak

izango gara. Nik eztut Aitor edo Azeri bezalakoa izan nahi —esan zuen Enrikek.

Txomin isildu egin zen; antza, ulertu zuen Enrikek esan nahi zuena. Euria

lasaitu egin zen eta ekaitza desagertzen joan zen. Bazekiten biek udako ekaitzak

agertzen diren bezala desagertzen direla.

—Iltzeak behar ditugu, txabolarako —esan zuen Txominek.

—Sokekin egin dezakegu, Txomin. Bestela, nondik aterako ditugu iltzeak?
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—Erosi egin genituen—. Ahots serioarekin esan zuen.

Enrikek buruarekin ezezko keinua egin zuen. Koadrilakoekin txabola egiten

hasi zirenean iltze mordoa erosi zuten denen artean, eta Txominek iradokitzen

zuena, zera zen: koadrilakoen txabolara joatea eta beraien partea hartzea.

—Jota zaude? Kriston mobida izango dugu beraien txabolara joaten bagara!

—esan zuen Enrikek.

—Ez, ez bagaitu inork ikusten —erantzun zion Txominek. Bere begien

dizdiragatik aurretik planeatuta zeukala zirudien—. Gauean joango gara. Orduan ez

da inor egoten, senderistaren mito horrengatik. Iltze batzuk hartuko ditugu,

eskubidez gureak direnak, eta alde egingo dugu, inor ez da ohartuko!

Enrikek eskuak aurpegira eraman zituen. Ez zuen arazorik izan nahi

gainerakoekin, eta Txominen proposamena ia erasotzat har zitekeen.

—Ez dut uste iltzerik behar dugunik —atera zuen aitzakia.

—Eta nola lotuko ditugu egurrak eta arramak zurtoinetara? Eta nola eraikiko

dugu dorrea zuhaitzean? Sokak ez dira nahikoa izango!

Arrazoia zuen Txominek, baina Enrikek ez zuen onartu nahi.

—Aizu, iraindu egin gaituzte, gutaz gaizki esaka egon dira, eta koadrilatik

bota gaituzte. Ez gara beldurturik egongo iltze batzuk lapurtzeko, ez horixe!

Enrikek Txominen begietan ikusi zuen sumina sentitu zuen, eta momentu

batez, zuzena iruditu zitzaion lagunak proposatzen zuena.

—Eta senderista? —galdetu zuen, Enrikek, azken aitzakia bat jartzeagatik.

—Agertzen bada ihes egingo dugu! —erantzun zuen Txominek barrez.

Iluntzean plazan elkartu ziren. Enrikek linterna pare bat eraman zituen eta

plana zehazteko iniziatiba hartu zuen —azken batean, Txominek gauez joatea eta
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iltzeak hartzea besterik ez zuen proposatu—. Hasteko, plazatik erreka aldera joango

ziren, eta horko larreetatik, bide zailak izan arren, joango ziren Montañitaraino.

Herritik Montañitarako bidea luzea zen eta ezin ziren arriskatu koadrilakoek ikustera.

Gero, Montañitaren atzeko bidexkatik joango ziren, eta soilik txabolara iristean

piztuko zituzten linternak, inork ez ikusteko.

Txomin ados zegoen; bazekien Enrike mutiko azkarra zela, eta berak

esandakoan konfiantza zuen.

Ibai ondoko bidexketatik eta larreetatik joatea pentsa baino zailagoa izan zen.

Arratsaldean euria egin zuenez, lokatzez beterik zegoen, eta hainbat aldiz irristatu

ziren; Txomin, trakets, ibaira erortzeko zorian egon zen, eta linternak piztea erabaki

zuten. Azken larrea pasatzera zihoazenean itzali zituzten gero, Montañitara iritsi

aurretik.

Montañitaren atzeko aldea inguratzen zuen bidea garbia zen. Todoterrenoak

pasatzen ziren hortik, baina gero, sakonera sartzeko, sasiek eta arramek ixten zuten

pasabidea; gainera, bide hartatik ezin zuten kalkulatu non zegoen txabola, ez

baitzuten inongo erreferentziarik.

Aurrera joan ziren, aurreregi, eta gero atzera. Ordurako, Enrikeren bihotza

taupadaka baino, danborkadaka ari zen. Ahalegindu zen senderistaren baitan ez

pentsatzen, ezta koadrilakoek harrapatuko zituztelakoan ere, baina urduritasun eta

beldur sentsazioak ezin zituen gainetik kendu.

—Hemendik —esan zuen Enrikek, sasi batzuetan barrena egiten zuen

bitartean.
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Ez zekien hori bide egokia ote zen. Ez zeukan ideiarik ere! Baina hain zegoen

urduri, eta aldi berean, zirraraturik! Baso iluna deika ariko balitzaio bezala sartu zen.

Atzetik Txominek jarraitu zion, antzeko sentsazioarekin.

Linternak piztu eta sasi mordoaren gainetik ibili behar izan ziren bidexka bat

aurkitu arte; behin bidexka topaturik, bazekiten non zeuden: koadrilakoen txabolan.

—Iltzeak hartu eta bagoaz —esan zuen Enrikek, behatzarekin soinurik ez

ateratzeko keinua egiten zuen bitartean.

Kuxkurturik ibili ziren txabolako ateraino, edozein momentutan norbait

agertzeko arriskua izango balukete bezala. Enrikek ataritzat egiten zuen oholari

heldu eta tira egin zuen. Gogorra zegoen. Berriro tira egin zuen, eta kostata, atea

ireki zen. Enrikek eta Txominek susto galanta hartu zuten barrutik garrasi bat atera

zenean:

—Senderista! Lagundu!

Izuturik, alde batera egin zuten bi lagunek, eta barrutik figura bat korrikan

ateratzen ikusi zuten. Aitor zen, garrasika eta negarrez ihesika; atzetik, bere

neskalagun berria, Ane. Hain aztoraturik atera ziren non ez zituzten bi lagunak ikusi.
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—Zer egin behar genuen, ba! Korrikan atera! —kontatzen zien Aitorrek

zaharragokoei.

Saskibaloiko kantxara deitu zioten berriro, eta denen atentzioa lortu zuen

senderistaren istorioarekin.

—Barrutik soinuak entzuten hasi ginen, eta isil-isilik geratu ginen. Gero argi

bat ikusi genuen, zuzenean txabola barrura apuntatzen, eta, bat-batean, atea

parez-pare zabaldu zen. Saltoka ihes egin genuen! —esan zuen barrez.

Aitorrek inteligentzia soziala zeukan. Bere buruaz barre eginda inork ez zuen

esango koldar bat zenik; ez koldarra ez zelako, ausartaren plantak egin ez zituelako

baizik. Bere kezka bakarra Anek zer kontatuko ote zuen zen. Aitorren bertsioaren

arabera, senderista agertu zen, atea zabaldu zuen, eta biak, kaka eginda ihesika

atera ziren. Bazitekeen ordea Anek beste bertsio bat kontatzea. Hala nola, Aitor

txabolatik ziztu bizian atera eta Ane atzean utzi zuela zioen bertsio bat.

Bi bertsioak ziren benetakoak, baina kontatzen zenaren arabera jendeak

Aitorri buruz zuen irudia asko aldatu zitekeen. Eta ez zegoen bere esku. Gorroto

zuen hori Aitorrek. Anek zer esango eta zer ez esango, buruan bueltak emateari ezin

zion utzi, eta gau hartan bertan Anerekin hitzordua antolatzeko eskatua zion Azeriri.

Jakin behar zuen zer kontatu zien lagunei.

—Hori txorakeria bat da —esan zuen Peiok—. Senderista ez da existitzen.

Mito bat da.
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«Zuk itxoin, jasoko duzu zurea eta», pentsatu zuen Aitorrek. Joanesen anaia,

Peio, aurkari modukoa bilakatzen ari zen Aitorrentzat. Zaharragokoekin ibiltzen zen

aldioro hor zegoen, bazilatzen eta edonola ere aurka egiten.

—Zuk esaten baduzu, Peio. Egia izan beharko, zuk dena dakizu-eta! —esan

zuen Aitorrek sarkasmo exajeratu batekin.

—Ba dena ez dakit, baina badakit senderista mito bat dela —erantzun zuen.

«Ze flipatua zaren!», pentsatu zuen Aitorrek, baina ez zuen esan.

Zaharragokoekin kontrolatu egin behar zuen, nor insultatu eta nor ez.

—Badakit mito bat dela nik asmatu nuelako, guk montañitan txabola

geneukanean. Gauetan Nerea Iriarterekin geratzen nintzen eta ez nuen nahi inork

molestatzea!—. Barrez esan zuen Peiok, eta gainerakoei eskua eman zien,

ospatzen bezala.

Aitor mozturik geratu zen. Gainerakoak garrasika hasi ziren, Peiori txaloka

ariko balira bezala, baina Aitorrek ulertu zuen batzuk berataz barre egiten ari zirela.

«Jasoko duzu merezitakoa, Peio», zin egin zuen.

—Menddiresena ere zuk asmatuko zenuen! —esan zuen batek.

—Bai zera! Menddires ez da mito bat, eskolako etxe zaharrean bizi zen tipo

bat da —azaldu zuen Peiok.

—Ez flipatu!

—Baietz ba —jarraitu zuen—. Burutik jota dago. Bilixkorriko ibiltzen da

Beheko Basoan, alde batetik bestera manddire batekin estalirik, eta norbait ikusten

duenean manddirea kendu eta zakila erakusten dio. Hortik heldu da menddires

izena.
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Barrez hasi ziren denak. Egunen batean menddiresen bila joan behar zutela

zin egin zuten, batzuei —onartuko ez bazuten ere— beldurra ematen zien arren.

Aitorrek eskertu egin zuen atentzioa gainetik kentzea, senderistaren kontuarekin

nahiko gaizki geratu baitzen.

Arratsaldean txabolan geratu zen koadrila. Aitorrek senderistaren istorioa

kontatu zuenean ez zien aipatu Peiok esandakoa; hots, senderista asmakizun hutsa

zela, baina aditzera eman zuen gau hartan montañitan agertu zena edonor izan

zitekeela. Koadrilakoei ere, barrez kontatu zien ihesika atera zirela biak, bai Ane eta

bai bera; ez zen beharrezkoa zehaztea nor atera zen aurretik eta nor atzetik.

—Tranpak jarri behar ditugu, lehengo egunean egon nintzen diseinatzen

mekanismo bat —esan zuen harro Joanesek. Aitorri begira geratu zen, ea

begiradarekin jarraitzeko baimena ematen zion. Jaso zuen baimena—. Oso sinplea

da, zulo bat, iltze bat eta plastiko bat, besterik ez da behar —koadrilakoak txabolako

sarrerara eraman zituen. Zulo bat zegoen prest, eta hondoan iltze batek zeharo

gurutzatutako egur bat jarri zuen. Iltzea gora begira ongi kolokatu eta jarraitu zuen—:

Orain plastiko batekin estaltzen dugu. Ezagutzen ez duenak zapatu ezkero kriston

aberia egingo du!

—Bai zera! Seguro nik zapatzen dudala! —kexatu zen Manex. Kakahuete

poltsa bat jaten ari zen.

—Baina guk jakingo dugu non dauden tranpak, artaburua! Gogoratuko gara,

ez? —galdetu zuen. Aldatu zuen segurtasuna, dudarengatik, Aitorrek

proposamenaren alde edo kontra egitea erabakitzen zuen bitartean.
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—Ideia ona da —esan zuen Aitorrek azkenean—. Baina etxera joan aurretik

jarriko ditugu, eta itzultzen garenean kendu, horrela ez da arriskurik egongo.

Guretzat behintzat...

Joanesek poza hartu zuen Aitorrek bere ideia ontzat eman zuenean. Entzun

eta berehala tranpak jartzeko toki onenak bilatzen hasi zen, kamuflatzeko sistema

berriak pentsatu zituen eta iltzeekin gurutzatzeko ohol egokiak bilatu zituen. Tranpak

egiten hasi zenean, ordea, arazo bat izan zuen: iltze gutxi geratzen ziren; ez zuen

hortan pentsatu!

Inori ez zitzaion okurritu aurreko gauean txabolara joandako senderista —edo

pertsona misteriotsua— iltzeak ostutzera joan zitekeenik.

Tranpak egiteko materialik gabe geratu zirenean alde egin zuten. Inork ez

zuen onartuko, baina senderistaren kontu horrek beldurra sartu zien gorputzean.

Txirrindulak hartu eta txabolatik alde egin zuten, herrirantz. Eguzkiak gogor jotzen

zuen, egunero bezala, eta haietako batzuk, oporretan egon zirenak, erreta zeuden.

Ibai, adibidez, gurasoekin oporretan egon zen astebetez, eta aurpegia gorri-gorri

itzuli zen. Uztail erdialdea zen; horrek esan nahi zuen oporren erdia iada pasatu

zutela, baina inork ez zuen aipatzen hori. Momentu hartan udak amaiezina zirudien,

eta ez ziren abuztuko azken asteraino hasiko pentsatzen ikastolara itzultzeaz.

Plazara iritsi ziren. Bideoklubean goxokiak erosten zituzten bitartean, Aitorrek

Azeri heldu zuen eta alde batera apartatu zuen.

—Gero ze ordutan esan du Anek?

Azerik lurrera begiratu zuen, elkarrizketa hori izan nahi ez balu bezala.

—Esan du gaur ezetz, ezin duela.
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—Nola ezin duela? Zer esan dizu? Zer kontatu dizu? —Aitorren sudurzuloak

handitu eta txikitu egiten ziren. Urduri, haserre.

—Ba ez dakit, nik ez dakti ezer, bere lagun Jonerekin hitz egin dut, badakizu.

Eta esan dit, esan duela, gaur ezin dela gelditu.

—Baina zergatik…? —hasi zen Aitor, baina gelditu egin zen koadrilakoak

bideoklubetik ateratzen ikusi zituenean.

Diskretua izaten txikitatik erakutsi zioten Aitorri, etxean, eta ez zuen nolanahai

gutxiesten lekzioa. Kontrakoa, informazioa altxor kuttun bat balitz bezala zaintzen

zuen; ondo pentsatzen zuen zeinekin eta zein kantitatetan elkarbanatu. Hamabi

urteko haurra izateko eskola galanta zuen, baina orain beste lekzio bat jasotzekotan

zegoen: ezin zuela dena kontrolatu. Ezin zuen kontrolatu Anek zer esaten zuen eta

zer ez zuen esaten. Ezin zion eskatu isilik geratzeko edo antzekorik, hori bazekien,

baina pentsatzen zuen behintzat eskubidea zeukala jakiteko zer bertsio ari zen

kontatzen. Nahas-mahas egina zegoen, eta ez zuen gustuko sentsazio hori.

—Ze, txabolara berriro? —galdetu zuen Joanesek. Merienda geroko gorde

zuen, txabolara itzuli nahi zuen-eta, tranpa berriak pentsatzera.

Aitorrek ez zuen erantzun, eta inor ez zen ausartu ezer esatera berak lehen

pausoa eman arte.

—Begira marjiak —esan zuen Ibaik.

Denek batera jiratu zuten burua, plaza aldera, eta hantxe ikusi zituzten Enrike

eta Txomin. Burumakur zihoazen, koadrilakoekin kontaktu bisuala ekidin nahian.

Aitorrek bizikleta hartu eta haiei begiratuz esan zuen:

—Goazen.
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Eta gainerakoek gauza bera egin zuten. Aitor, Azeri, Joanes, Beñat, Manex

eta Ibai, bost lagunak, Enrike eta Txomin zeuden tokira joan ziren txirrindulan. Plaza

erdian harrapatu zituzten, eta inguruan bueltaka hasi ziren, kartzela moduko bat

sortuz. Enrike eta Txomin isilik geratu ziren, bizikleten artetik pasa eta ihes egiteko

momentua itxaroten. Koadrilakoak ere isilik zeuden, barre maltzur batzuk salbu.

Noizbehinka koadrilako bat Enrikerengana edo Txominengana joaten zen zuzenean,

bizikletarekin jotzearen keinua egin eta zirkulora itzultzen zen. Denek egin zuten hori

Beñatek izan ezik.

Aitorrek bereziki eskertu zuen momentua. Aneren eta senderistaren kontuak

sortutako nahasialdia pasatu zitzaion, eta egoera berri horretan zeukan erabateko

kontrolak kitzikaturik, Enrikerengana jo zuen bitan pentsatu gabe. Albotik eman zion,

ez gurpilarekin, baina bai belaunarekin, eta Enrike ia lurrera bota zen. Gainerakoak

barrez hasi ziren. Enrikek ez zuen kontraerasotu, eta Azeri gauza bera egiten saiatu

zen, baina eskibatu egin zuen. Azkenean, erabaki zuten nahikoa egin zutela, eta

Txomini eta Enrikeri ihes egiteko tartea ireki zieten.

Koadrilakoen barreen, txaloen eta txistuen artean korrika atera ziren Enrike

eta Txomin.

—Izutu egin dira! —harrotu zen Aitor.

Enrike eta Txomin plaza amaierara iritsi ziren, eta alboko kalean sartu

aurretik, gelditu eta buelta eman zuten. Txominek koadrilakoei seinalatu zien, edo

hobeki esanda, haien atzean zegoen zerbaiti. Larritu ahotsarekin garrasi egin zuen:

—Kontuz! Senderista!

Eta erabat exajeratuak ziren oihuak botatzen ihes egin zuten.

—Putakumeak! —garrasi egin zuen Aitorrek.
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Ziztu bizian atera zen bizikletan Txominen eta Enrikeren atzetik. Gero

gainerakoek jarraitu zioten.

—Al ataque! —garrasi egiten zuten.

Gori-gori zegoen Aitor. «Hil egingo ditut», pentsatzen zuen, eta kofiantzaz

uste zuen hori egingo zuela. «Nor uste dute direla marji horiek nitaz barre eigteko?».

Baina pertsekuzioa uste baino zailagoa izan zen. Etxarri ezagutzen zuenak bazekien

zein kaletan zen arinagoa korrika ibiltzea bizikletan ibiltzea baino. Kale estuak,

oztopoz betetako plazatxoak, larreak...

Galdu egin zituzten hasieran, baina gero bizikletatik jaitsi eta herritik

patruilatzeko agindua eman zuen Aitorrek. Orduan bai, berriro topatu zituzten, eta

berriro hasi zen pertsekuzioa. Lasterka, atzetik harriak jaurtitzen aritu ziren.

Joanesek eman zion harrikada bat Txomini bizkarrean, eta euforiarekin ospatu zuten

gainerakoek. Enrikeri ere eman zion harrikada bat Joanesek, hankan jo zion; Joanes

zen punteria onena zuena, eta harriekin aztatu zuen bakarra.

—Banandu! Akorralatzeko! —agindu zuen Aitorrek.

Koadrilakoak kaleetatik sartu ziren. Enrikek eta Txominek bira txar bat

emango zuten momentu batean, eta ez aurrera eta ez atzera geratuko ziren alde

guztietatik agertzen zirela ikustean.

Aitor eta Azeri izan ziren atzetik korrika jarraitu zuten bakarrak. Enrikek eta

Txominek kale estu bat hartu zuten; Aitorrek eta Azerik jarraitu; Enrike eta Txomin

larretxo batera sartu ziren, eta atzetik Aitor eta Azeri.

Ihes egiten ari ziren, geroz eta distantzia gehiago hartzen.

—Agertuko dira ba, besteak! Joder! —esan zuen Aitorrek, arnasestuka.
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Beste bidegurutze bat hartu zuten Enrikek eta Txominek, eta Azeri eta Aitor

iritsi zirenean, desagertuak zeuden. Galdu egin zituzten.

—Kaka zaharra! —garrasi egin zuen Aitorrek, eta etxe bateko pareta baten

kontra lehertu zuen harrikada.

Koadrila berriro elkartu zen, ea iheslariak topatzen zituzten, baina ezinezkoa

izan zen; desagerturik zeuden. Gaua erori arte egon ziren herritik bueltaka, eta

etsita, afaltzera joan behar zirenean, Joanesek zerbait somatu zuen:

—Aizue, Beñat falta da.
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Esku batek heldu zion Enrikeri besotik, eta kale estu batera tira egin zion.

—Hemendik —esan zuen Beñatek.

Txominek eta Enrikek herriaren eta ibaiaren artean zegoen baso txiki

bateraino jarraitu zioten Beñati. Duela urte asko eraikitako txabola baten hondarrak

zeuden han. "Txabola" hori ez zen, ordea, beraiek egiten zituzten txabolak

bezalakoa; hormigoiarekin eraiki zuten, eta adreiluzko pareta batek tinko jarraitzen

zuen. Hantxe ezkutatu ziren hiru mutikoak.

—Zergatik esan diozu senderistarena? —errieta egin zion Enrikek Txomini.

—Txotxolo bat delako —erantzun zuen Txominek, bizkarrean jasotako

harrikazoak ubeldura bat utzi ote zion ikusten saiatzen zen bitartean.

—Ixo biak! Harrapatzen bagaituzte gureak egin du —moztu zien Beñatek.

Kasu egin zioten. Enrike Beñati begira geratu zen, bere txikitako laguntasun

hartatik zeozer geratzen ote zen galdetuz. Agian laguntasun horrengatik lagunduko

zien Beñatek; agian Aitorren agindu despotikoez nazkatu egingo zen; edo agian

—pentsatu eta berehala deskartatu zuen, baina pentsatu zuen— tranpa bat izango

zen.

—Toki hau ezagutzen dute besteek. Etorriko dira edozein momentutan; alde

egin behar dugu —esan zuen Beñatek.

Basotxoa oso txikia zen eta ez zeukan irtenbide garbirik. Egia esan, soilik bi

irtenbide zituen, eta biek herrira eramaten zuten. Herrian koadrilakoek harrapatuko

zituzten, eta horrek azken aukera hartzera behartzen zien: Burunda ibaia.
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Basotxoa Burunda ibaiak mugatzen zuen. Hori zuten irtenbide bakarra; sasien

gainetik pasa eta ibaiaren ertzeraino iritsi ziren.

—Bai zera! Ez dugu ibaia gurutzatuko! —esan zuen Txominek.

—Ez dago beste aukerarik —erantzun zuen Beñatek.

—Eta tranpa bat bada? Beharbada bidali zaituzte gu tentelak bezala ibaira

sarrarazteko. Eta gero uretan gaudenean harriak botatzeko —esan zuen Txominek.

Beñatek Enrikeri begirada bat bota zion, konprobatzeko lagunak ez zuela hori

pentsatzen.

—Begira, ni orain kaka guztian sartu naiz zuei laguntzeko. Orain niri ere

egurra emango didate harrapatzen banaute; beraz, nik ibaia gurutzatuko dut eta ihes

egingo dut. Zuk egin nahi duzuna.

Beñatek mugikorra hartu eta ibaiaren beste aldera jaurti zuen —garai hartan

ez ziren horren erraz hausten—. Hasieran oina sartu zuen uretan, zapatilla ta guzti.

—Hotza dago —esan zuen barrez. Zorionez, kanpoan bero zakarra zegoen.

—Korrontea? —galdetu zuen Enrikek, kezkaturik.

Ibaia zeharkatu nahi zuten tokitik berrogeita hamar bat metrora presa bat

zegoen. Korronteak haraino eraman eta presatik behera jaurtiko zirelako beldurra

sartu zitzaien.

—Ez gaitu presaraino eramango, benga! —esan eta uretara salto egin zuen

Beñatek.

—Ni ez noa! —esan zuen Txominek.

Enrikek Txomini begirada bat bota zion. Biek pentsatzen zuten erokeria bat

zela, baina Enrikek bazkien ez zegoela beste aukerarik. Mugikorra sakelatik hartu

eta beste ertzeraino bota zuen. Geldi-geldi sartu zen uretan, hasieran; gero, erabat
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sartu eta hozturik zegoela, lurra ikutzera iristen ez zela sentitu zuenean, indar

guztiekin igerika hasi zen. Beñat aurreratu eta dena egin zuen.

—Itxaron! —garrasi egin zuen Txominek, eta salto batez joan zen uretara.

Korrontea indartsua izan zen, baina inolaz ere ez pentsatzen zuten bezain

arriskutsua. Halere, ez ziren lasai geratu beste ertzera iritsi eta bertako adar puskei

helduta geratu arte. Kostata igo ziren gora. Txomin, arrametatik tiraka eskalatzen ari

zela, arrama apurtu eta uretara joan zen berriro ere, beste bien barreak eragiten.

Lortu zuen igotzea azkenean, eta ertzean geratu ziren etzanda, deskantsua hartzen.

Pertsekuzioarekin eta ibaia gurutzatzearekin adrenalina asko laskatu zuten,

horregatik ez ziren egon luze etzanda. Altxatu ziren, pixka bat aztoraturik.

—Berriro egin behar genuke! —esan zuen Beñatek.

—Bai! Uste nuena baino dibertigarriagoa izan da —erantzun zuen Enrikek.

Txomin, ordea, ez zegoen oso zirraraturik.

—Zergatik etorri zara orain gurekin? Ni ez naiz zutaz fiatzen —esan zuen

Txominek, zuzenean.

—Txomin! —atera zen Enrike laguna defendatzera— Ihes egiten lagundu

digu, zer gehiago behar duzu?

—Ba ez dakit, baina duela ordu erdi bat gainerakoekin zegoen, bizikletan gu

inguratzen.

—Baina ez naiz saiatu zuek jotzen! —kexatu zen Beñat.

Txominek ez zuen ontzat hartu Beñaten aitzakia. Enrikek, ordea, bai. Enrikek

ikusi zuen Beñat ez zela jotzen saiatu, eta inguratzen zituzten bitartean ahalik eta

kanpoen geratzen zela, ihes egiten utzi nahiko balie bezala.

Txominek harri bat hartu zuen lurretik.
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—Eta zuri ematen badizut orain nik harrikada? —mehatxatu zuen Txominek.

Enrike Txominen eta Beñaten artean jarri zen.

—Txomin! Burua galtzen ari zara!

—Ez, arrazoia du —hasi zen Beñat—. Zuekin nago, eta probatuko dizuet.

Esango dizuet zein den koadrilakoen plana.

—Hitz egin! —agindu zion Txominek.

Enrike harriturik geratu zen. Ezuen imajinatu ere egin koadrilakoek "plan" bat

izango zutenik haein kontra zeozer egiteko.

—Duela aste batzuk txabola bat egiten ari zinetela enteratu ginen; kanteran

material bila ikusi zintuzteten. Egun batean zuei esperoan egon ginen, eta Beheko

Basoraino jarraitu genizuen. Zuek ohartu gabe zuen txabolaraino eraman gintuzuen,

eta Aitorrek agindu zuen eraikitzez amaitu arte itxarongo genuela, gero haustean

gehiago izorratzeko.

—A ze putakumeak! —esan zuen Enrikek, inongo sorpresa tonurik gabe.

—Eta nola dakigu hori egia dela? Seguru ez daukazuela ideiarik ere non

dagoen gure txabola! Eta orain, despistaturik gaudela, bertaraino eramatea nahi

duzu, ezta? —jarraitzen zuen berean Txominek.

—Nahikoa da, Txomin. Ni fiatzen naiz Beñatetaz, eta pasatzen ari zara.

Lagundu besterik ez digu egin!

—Lasai, Enrike —Moztu zuen Beñatek, eta bere burua defendatu zuen—:

Oso erraza da esan dudana egia dela erakustea. Nahi baduzue, nik eramango

zaituztet zuen txabolara. Ni aurretik, zuek ezer esan gabe. Ikusiko duzue nola

badakidan non dagoen!
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Beñaten ideia ona zen. Aukera bakarra zen Txominen mesfidantza

sendatzeko eta Beñat egitan ari zela erakusteko, eta proposamena onartu zuten.

Hiru mutilak, mugikorrak berreskuratu eta gero, arropak mela-mela eginda, Beheko

Basorantz abiatu ziren.

Beheko Basora iritsi eta Beñat bidexka batetik sartu zen. Txomin eta Enrike

isilik geratu ziren. Txomin esatekotan egon zen bidexka hori ez zela zuzena,

aztoraturik, Beñat gezurretan egongo balitz bere intuizioak asmatu izango

zukeelako. Baina Enrikek, ahoa zabaltzera zihoala ikusi zuenean, ukondoarekin

eman zion. Bazekien pistarik eman ezkero Beñatek ezin izango zuela ezer frogatu.

Bidexkatik atera ziren eta sasien gainetik igaro ziren luzez. Zaila zen hor

ibiltzea. Kosta egin zitzaien, baina aurrera egin ahala, Txominek eta Enrikek ikusi

zuten Beñatek egia esan zuela, eta bide ezezagun bat hartu zuela —horri bide

deitzerik bazegoen— zuzenean txabolara eramaten zuena.

Iritsi ziren. Lau zurtoinen artean jarri ziren hirurak.

—Barkatu horren mesfidatia izateagatik —esan zuen Txominek.

—Ongi jokatu duzu, ni ere ez nintzen fidatuko —erantzun zion Beñatek,

irribarre batekin. Gero, Enrikeri begira geratu zen. Bata besteari begira geratu ziren,

momentu batez, haien laguntasuna gogoratzen, edo berriro azalera ekartzen, eta

eskua eskaini zion—. Anaiak?

—Anaiak —erantzun zuen Enrikek, eta bostekoa eman zion, luze eta sakon.

Txomin begira geratu zen, ea ondoren Beñatek berari ere eskua ematen zion,

baina ez zen horrela izan, eta buelta eman zuen; zurtoina ea ongi sartuta zegoen

konprobatu zuen, zerbait egiteagatik.

—Beti gure kontra... —hasi zen—. Noiz bueltatu behar diegu kolpea?
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—Bueltatu genien ba! —esan zuen Enrikek, barrez.

Senderistaren istorioa kontatu zion Beñati, baina bertsio ona: ez zela

senderista izan, Enrike bera eta Txomin baizik, eta Aitor korrika irten zela Ane

atzean utziz. Beñat ere barrez lehertu zen.

Txominek bizkarra ikutu zuen. Joanesen harrikadak mindurik utzi zion.

—Hori ez da nahikoa, eta badakizu —jarraitu zuen Txominek.

—Badakidana da ez daukagula asko egitekorik koadrilakoekin borrokan

hasten bagara. Gehiago dira. Eta gainera, ez dauka zentzurik borrokan hasteak. Gu

gurera, eta beraiek beraienera. —Esan zuen Txominek.

—Gehiago dira, baina erdiak koldar hutsak! Eta ez bagara defendatzen ez

gaituzte inoiz pakean utziko. Edo bai, Beñat?

Beñatek begirada lurrera erortzen utzi zuen. Ez zion arrazoia eman nahi

Txomini.

—Ez —esan zuen azkenean—. Baina zer espero duzu? Gerra bat egingo

dugula, jipoituko ditugula eta orduan bakean utziko gaituztela? Edo kontrakoa,

agian. Jipoia guk jasoko dugula, eta orduan bakean utziko gaituztela? Ez dut uste

horrek ezer konponduko duenik.

Txominek lurretik egur bat hartu eta airean bota zuen, biolentziarekin.

—Lasaitu zaitezte biak. Koadrilakoak joan daitezela pikutara. Ez du merezi

beraietaz kezkatzen denbora galtzeak; ezta segundu bat ere! Ahaztu gerrak, eta

mendekuak eta txorakeria guztiak. Esan bezala: gu gurera.
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Koadrilakoek Beheko Basoko txabola non zegoen bazekitenez, bertan behera

uztea erabaki zuten. Ez zeukan zentzurik edozein momentutan erasotuko zuten toki

batean eraikitzen jarraitzeak. Gainera, ez zuten txabolarik behar.

Hirukotea iada koadrilatxo bat bezalakoa zen. Bizikletak hartu eta piszinetara

joaten hasi ziren. Etxarriko igerilekuak herritik nahiko urruti zeuden; Beheko Basoa

bezain urruti, haren ondoan zeuden-eta. Errutina bat eta guzti sortu zuten: goizetan

joan, bokata eraman han bazkaltzeko eta, arratsaldea ere, han bertan pasatzen

zuten. Ia astebete egon ziren horrela, koadrilakoen berririk izan gabe. Enrikeren

kezka bakarra zen ea salto egin eta uretara iritsi aurretik txiribuelta oso bat ematea

lortzen zuen. Ping pongera ere aritzen ziren, eta Beñaten eta Enrikeren artean lehia

bizia egoen zen; Txominek, aldiz, justu-justu ematen zion pilotari.

Astebetez hiru mutikoek uda lasai-lasaia bizi zuten. Lasaiegia agian.

Batzuetan, piszinetaz asperturik arratsalde erdirako itzultzen ziren herrira, eta zer

egin ez zekitela, bakoitza bere etxera itzultzen zen.

Hori ez zen arazoa Enrikerentzat. Etxera iristen zenean ez zeukan

aspertzekorik eta. Batzuetan Andoni eta Josu lakuntzarrekin internet bidez jokatzen

aritzen zen, eta bestetan liburu bat irakurtzen, bakar-bakarrik; errazagoa zen

Enrikerentzat kanpoan aspertzea etxean baino.

Baina egun batean, bat-batean, hautsi zen hirukotearen errutina baketsua:

arratsalde amaieran, herrira itzultzera zihoazenean, Enrikek bizikleta hartu eta

atzeko gurpila pintxaturik zegoela ikusi zuen.

—A ze putada! —esan zuen hasieran, inongo larritasunik gabe. Nagikeria

ematen zion herriraino oinez joateak, baina ez zen lehen aldia izango. Iritsiko zen,

azkarrago edo beranduago.
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Beñatek gurpila aztertu zuen orduan, eta ikusi zuen sekulako zuloa zeukala.

—Bai zera, ezinezkoa da horrelako zulo bat egitea eta! —esan zuen Beñatek,

zeozer ulertzen zuela pintxazoez.

Orduan Txominek bizikletaren aurrealdera seinalatu zuen.

—Aurrekoa ere pintxaturik dago.

Enrikek, orain bai larriturik, konprobatu zuen aurreko gurpila ere pintxatuta

zegoela, eta sekulako zuloa zeukala.

—Hau norbaitek egin du —ondorioztatu zuen Beñatek—. Laban batekin, edo

iltze batekin.

Hiru mutikoak bata besteari begira gelditu ziren.

—Badakigu nortzuk izan diren —esan zuen Txominek.

—Bai, argi dago! —Beñatek amorraturik.

Enrikek ez zuen ezer esan. Bizikleta hartu eta etxerantz joaten hasi zen.

Piszinetatik herrira joateko aldapa gogor bat igo behar zen, eta hor ari zen, bizikletari

bulkaka lagunak atzetik deitu zionean.

—Enrike —hasi zen Beñat—, putakume batzuk dira. Joder!

—Bueltatuko diegu! —esan zuen Txominek.

Enrikek isilik jarraitu zuen aurrera.

—Uste dut oraingoan arrazoia duzula, Txomin —esan zuen Beñatek—.

Pasatu egin dira.

Enrikek bizikleta bulkatzen jarraitu zuen. Ia aldapa goraino iritsi zen, eta

bizikletak geroz eta gehiago pisatzen zuela iruditzen zitzaion. Geroz eta indar

gehiago egin behar izan zuen; gorputzari indar hori eskatzen zion eta gorputzak

eman egiten zion, baina zeharkako ondorio batekin: sekulako sugarra sentitu zuen
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barrenean. Aldaparen azken txanpan ukabilak estutu eta bizikletari lehertu nahiko

balu bezala heltzen zion. Irudikatu zuen nola Aitorrek emango zuen agindua bere

bizikleta, soilik berea, pintxatzeko. Eta ez zen bera jaitsiko piszinetaraino, ez, seguru

Joanes edo Ibai bidaliko zuela hori egitera. Eta seguro Azerik berotuko ziola Aitorri

burua hori agintzeko! Eta aldapa guztiz igo zuenean, sutan, bizikleta airean jaso eta

sasietara bota zuen, bortizki.

—Gerra nahi dute? Ba izango dute.
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Aitor etxean zegoen zeharragokoen koadrilakoek mezu bat bidali ziotenean:

Altsasuko hamabi orduetan jokatzera gonbidatzen zuten. Hamabi orduak

areto-futboleko txapelketak izaten ziren, eguerdiko hamabietan hasi eta gaueko

hamabietan amaitzen zirenak. Gauean finalak jokatzen ziren, noski, eta

zaharragokoen koadrilak argi zeukan arratsalderako eliminaturik egongo zirela.

Halere, ez ziren burumakur joan, galtzera; kontrakoa, lehiaketan dena emateko

irrikitan zeuden.

Etxarriko autobus geltokian elkartu ziren. Aitorrek uste zuen autobusez joango

zirela Altsasura, baina zaharragokoek bazuten bidaiatzeko beste modu bat

dibertigarriago iruditzen zitzaiena. Peio, Joanesen anaia, bideberri aldera atera zen,

eta behatz lodia jaso zien pasatzen ziren autoei.

—Bitan banatu beharko gara, ez gara denak auto bakarrean sartuko-eta

—esan zuen Peiok, pasatzen ziren autoek kasurik egiten ez zioten bitartean—. Aitor,

zu azken taldean joango zara. Altsasura iristen ez bazara ez dugu asko galtzen-eta!

Barre maltzurra zuen Peiok.

—Egon isilik, Peio! Zu baino hobea da futbolean-eta! —defendatu zuten Aitor.

Furgoneta zuri bat geratu zen mutikoen parean. Peio lehiatilara gerturatu zen

eta esan zion Altsasura zihoazela. Gidaria abletzain bibotedun bat zen, eta koadrilari

begirada bat bota zion.
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—Sartu denak, zortziak. Bat aurrean, lau atzean eta hiru maleteroan —esan

zuen ahots lehor batekin.

Esandakoa egin zuten, eta Aitor maleteroan jarri zen, estu-estu beste bi

lagunekin. Zorua zikin-zikina zegoen, lastoa eta lokatza; bazitekeen, agian, lokatza

zirudiena gorotza izatea, edo hori pentsatu zuen Aitorrek furgonetan zegoen

usainagatik. Biboteduna erretzen ari zen puroaren keak disimulatzen zuen usaina

piska bat, baina maleteroan zeudenek nahiago izan zuten lurrera ez begiratu.

Hamar kilometro inguru zeuden Etxarritik Altsasura. Autobidetik joanda hamar

minutu nahikoak ziren iristeko, bide zaharretik joanda, ordea... Bibotedunak astapilo

bat bezala gidatu zuen. Altsasura iristear zeudenean San Pedroko basoan sartu zen,

eta hango bideko kurbak ziztu bizian hartu zituen. Maleteroan zeuden hiru mutilak

alde batera eta bestera joan ziren, eta gorotza zirudien horren gainean bota ziren.

Peio barrezka hasi zen, biboteduna animatzen:

—Tronpo, Tronpo!

Atzera begiratu zion Aitorri. Lurrean ikusi zuen eta begirada maltzur bat bota

zion. Gidaria, gaztetxoak entreteniturik zeudela ikusirik, Peioren proposamena

betetzera animatu zen. Basoa atzean utzi eta Altsasuko polikiroldegira iritsi ziren.

Harrizko aparkaleku bat zegoen. Bibotedunak azeleragailua sakon zapatu zuen,

gurpilak irristaka atera ziren aurrera, furgonetak abiadura hartu zuen eta, azken

momentuan, bolantea biratu eta eskuko frenoari eman zion. Furgonetak bira biolento

bat eman zuen eta alboz jarri zen, irristaka, eta Aitor eta maleteroan zihoazen beste

biak paretaren kontra joan ziren.

—Makina! —esan zuen Peiok txaloka.
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Gainerakoek ere berdina esan zuten, baita maleteroan zihoazen hirurek ere,

nahiz eta mindurik eta ia kaka eginik zeuden.

Bibotedunari eskerrak eman eta polikiroldegira joan ziren. Sarreran gazte

koadrila bat zegoen zigarroak erretzen, eta Peio han gelditu zen, gauza bera egiten.

—Erretzen duzu? —galdetu zion Aitorrek.

—Zer zara, nire ama edo? Mukizu!

Begitan hartuta zeukan Peiok. Aitorrek azkar ulertu zuen hobe zeukala isilik

geratzea haren aurrean.

Jokatu zuten lehen partida, eta hogei eta huts galdu zuten. Etxarriarrek jaurti

zuten tiro bakarra Aitorrek bota zuen, eta Peiok sekulako haserrealdia hartu zuen

—bere ustez— tiroa bota ordez pasea eman behar zuelako.

Hurrengo partida ere antzekoa izan zen. Hamabost eta huts galdu zuten, eta

etxarriarren tiro gutxiak Aitorrek bota zituen.

—Badakizu zergatik botatzen dituzun zuk tiro guztiak? —esan zion Peiok

besoekin keinu asaldatuak egiten zituen bitartean—. Ez zarelako defendatzera

jaisten! Beti zaude aurrean, baloia txupatzen!

Aitorrek kexatzeko keinu bat egin zuen, baina pentsatu zuen hobe zela isilik

geratzea. Talde osoa zegoen haserre. Ez berarekin, baina bai egoerarekin. Joan

aurretik bazekiten irabazteko aukerarik ez zeukatela, baina ez zuten espero

horrelako umilazio bat jasatea. Azken partida bat besterik ez zitzaien geratzen,

partida barregarri bat: azkenaren eta azken aurrenaren artekoa.

Ohore bat izan zen Aitorrentzat zaharragokoek haiekin jokatzera gonbidatzea.

Han zegoen, Altsasun, jende helduarekin areto-futbolera jokatzen, lehiatzen. Bera

zen denetan gazteena. Aukera zeukan hango denei sorpresa eman eta sekulako
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partida egiteko, zaharragokoentzat garaipena eskuratu eta denen miresmena

lortzeko. Dena emateko garaia zen.

Hasi zen partida. Aurkariak Iturmendiko gazte batzuk ziren, eta Iturmendiko

guztiak bezala, astakilo batzuk ziren. Kamiseta txuriekin jokatzen zuten; Peiok bati

aurre egin zion Real Madrideko kamiseta zeukalako, eta ia ukabilkadaka hasi ziren.

Lehia gori-gori zegoen. Ostikoak, ukondoarekin kolpeak, burukazoak... zikinkeria zen

nagusi bi taldeetan. Aitorrek pentsatu zuen gazteago zelako berarekin kontuz ibiliko

zirela, baina oker zen.

Eskuratu zuen Aitorrek baloia. Ostiko bat emanda saiatu ziren kentzen, baina

abileziarekin eskibatu eta atzean utzi zuen aurkaria. Beste bat driblatu zuen, eta

atezainaren parean geratu zen. Atzera bota zuen hanka. Abiada hartu zuen, baloia

jo eta atezainari, gelditzen saiatu ezkero, eskuak lehertzeko. Astindu zuen hanka,

indar guztiekin, eta zer gertatu zen jakin gabe, lurrera erori zen. Nahasturik begiratu

zuen aurrera, sinistu ezinik nola huts egin zuen, eta hor ikusi zuen baloia, bi metrora

geldi.

Atzetik zangotraba egin zioten, horregatik erori zen lurrera. Etxarrikoen eta

Iturmendikoen artean tentsio momentu bat egon zen; bultzadek, isekek eta

mehatxuek hartu zuten protagonismoa, eta ordura arte isilik egon ziren ikusleak

txaloka eta garrasika hasi ziren. Antolatzaileak sartu behar izan ziren giroa lasaitzera

—nahiz eta haietako batzuk gustura egon ikuskizuna ikusten—, eta partidarekin

jarraitzeko agindua eman zuten. Aitor, altxatu zenean, ohartu zen maki zegoela eta

ezin zuela jokatzen jarraitu.

—Ni gabe irabazi beharko duzue —esan zuen Aitorrek aulkirantz mindurik

ibiltzen zen bitartean.
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Huts eta huts zihoazen Aitor lesionatu zenean, eta huts eta huts zihoazen

arbitroak partida bukatzeko txistua jo zuenean.

—Enpate, ez dago gaizki! —esan zuen Aitorrek, gogoratu ondoren lehenengo

partida hogei eta huts galdu zutela.

—Ez ez —esan zion taldekide batek—. Irabazle bat eta galtzaile bat egon

behar da, jakiteko nor den azkena eta nor azkenaurrena.

—Penaltiak —esan zuen beste batek, txalo bat ematen zuen bitartean.

Taldea bildu zen antolatzera.

—Lehen hiru tiroak dira garrantzitsuenak. Hiru hoberenek bota behar dituzte

—esan zuten.

Lehen biak aukeratzea erraza izan zen. Mikel Flores eta Iñaki Maiza ziren

taldeko onenak, dudarik gabe, baina hirugarrena aukeratzea zailagoa izan zen.

—Nik botako dut hirugarrena —esan zuen Peiok ukabila estutuz.

—Zer moduz hanka, Aitor? Bota dezakezu? —galdetu zion Mikel Floresek,

Peiok esandakoari jaramonik egin gabe.

—Uste dut baietz —erantzun zuen Aitorrek, beldurturik.

—Bai zera! Nola botako du mukizu honek? Ez dauka baloiari emateko indarrik

eta! —kexatu zen Peio.

—Baina zuk baino toke hobea dauka —erantzun zion Iñaki Maizak.

Eta horrela, bi jokalari onenek erabakita, Aitor aukeratu zuten hirugarren

penaltia botatzeko. Penaltiak txandaka jaurtitzen ziren. Lehen hiru penaltietan talde

batek besteak baino gehiago sartzen bazituen partida irabazten zuen. Gol kopuru

bera sartzen bazuten, ordea, penaltiak botatzen jarraituko zuten, talde batek huts

egin arte.
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Iturmendiarrak hasi ziren jaurtitzen. Sekulako kanoikada bota zuen haien

jokalariak eta eskuadratik sartu zuen gola. Mikel Floresek bota zuen gero. Erdira

bota zuen, suabe eta lurretik. Atezainak alde batera egin zuen salto, eta baloia

geldi-geldi ikusi zuen iristen sareraino. Oso dotorea izan zen. Bigarren

iturmendiarrak beste kanoikada batekin sartu zuen gola. Iñaki Maizaren txanda iritsi

zen. Indartsu bota zuen, eskuadra aldera, eta ongi zihoan, baina zurtoinari eman

zion!

Hirugarren iturmendiarrak beste kanoikada bat bota zuen, eta gola sartu

zuen. Aitorren bizkar gainean zegoen pisu guztia. Gola sartzen bazuen penaltiekin

jarraitu ahal izango zuten; akats egiten bazuen, ordea, etxera joango ziren, azken

putzak bezala.

—Bota eskubitara, alde hori ez du ongi kubritzen —esan zion Peiok.

Aitorrek urduri kolokatu zuen baloia. Hiru bat metro egin zituen atzera, eta

abiada hartu zuen: indartsu eman zion baloiari, baina ongi kolokatuta, ezkerretara.

Atezaina alde berera bota zen, baina baloia azkar sartu zen atera. Taldea salbatu

zuen Aitorrek.

Taldekideek eskua eman zioten Aitorri, eta honek, umiltasunarekin esan zien

zortea izan zuela.

Bizirik zeuden oraindik eta erronda azkarraren txanda iritsi zen. Oso sinplea

zen: talde bakoitzeko batek botatzen zuen penaltia, eta batek sartzen bazuen eta

besteak ez, sartzen zuena garaile izango zen. Biek sartzen bazuten, edo ez batak

eta ez besteak sartzen ez bazuten, beste bik botako zuten, eta horrela garaile bat

egon arte.
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Peio zen etxarriarren lehena. Iturmendikoak hasi ziren. Haien jokalariak

sekulako kanoikada bota zuen, eta baloia sarera iritsi zen ziztu bizian. Real

Madrideko kamiseta zeukana zen.

—Real Mandril! Ikusi hau! —probokatu zuen Peiok.

Baloia marran jarri, atzera egin eta sekulako ostikoa eman zion. Atezaina ez

zen mugitu ere egin. Baloia ia-ia polikiroldegiko sabaira iritsi zen, eta ikusle guztiak

Peiotaz barrezka hasi ziren. Etxarriarrak azkenputz geratu ziren.

«Izorrai!», pentsatu zuen Aitorrek.

Etxarrira itzuli zirenean hizketan geratu ziren etxera joan aurretik. Denek

zioten —Peiok izan ezik, isilik baitzegoen— Aitorrek ederki jokatu zuela; beharbada,

baita taldeko onena izan zela ere.

—Hemendik aurrera gure taldekoa zara —esan zioten—. Beste torneo bat

jokatu behar badugu abisatuko dizugu, eh!

Eta maki, baina irribarre batekin, Aitor etxera itzuli zen.
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Goizeko zazpietan esnatu zen Enrike. Lehen aldia zen udan hain goizter

esnatzen zela; hobeto esanda, esnatu baino gehiago, jaiki egin zen, gau osoa ohean

bueltaka pasa baitzuen, erdi lo, erdi esna. Logelako lehioak zabaldu zituen, eta,

eguzkiak, irteeran, Etxarri estaltzen zuen zerua nola gorritzen zuen ikusi zuen.

Isil-isilik egon zen gosaltzen zuen bitartean, gurasoei txintik ere esan gabe.

Gero, goiz guztia logelan sarturik pasa zuen, eta berriro bazkaltzeko elkartu

zirenean, isilik jarraitu zuen.

Ama saiatu zen semeari hitzen bat ateratzen, baina ezinezko egin zitzaion.

—Bizikletagatik zaude horrela? —galdetu zion semeari, eta laztan

ahotsarekin esan zion—: Ez du axola, Enrike, konponduko dugu.

—Ez da ezer gertatzen, Ama —erantzun zuen Enrikek hotz—. Orain joan

beharra daukat lagunengana, Txominekin eta Beñatekin geratu naiz-eta!

Eta Enrikek etxetik alde egin zuen.

Harrobi zaharrera joan zen lagunei itxarotera. Goizeko zeru gorria aspaldian

desagertu zen, eta horren partez, laino ilun batzuek hartu zuten Etxarriko zerua.

Gora begira geratu zen Enrike. «Lehertu, bai!», esan zien lainoei.

Txomin iritsi zen, bizikletan, nekatu aurpegiarekin.

—Ekarri dituzu? —galdetu zion Enrikek.

—Bai —arnasestuka Txominek.
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Eskuak poltsikoan sartu eta iltze pare bat atera zituen. Aitorrek

senderistarekin konfunditu zituen egunean ostutako iltzeak ziren.

—Goazen —esan zuen Enrikek, hortzak estuta eta begirada irmo batekin.

Txominek buruarekin baietz esan zuen, ahoa zabaldu gabe. Herri osoa

zeharkatu zuten Momtañitaraino joateko. Bidetik Beñat batu zitzaien.

—Txabolan daude denak, konprobatu dut —esan zuen.

Beñat lagun ona izateaz gain pertsona balioduna ere bazen. Mutiko azkarra

eta ausarta, koadrilakoei zelatatzeko —haiek susmorik ere izan gabe— gai zen,

lehenago Txominekin eta Enrikerekin egin zuen bezala. Enrikek ezagutzen zituen

lagunaren gaitasunak; horregatik bidali zuen Montañitara, koadrilakoak zertan ari

ziren ikustera.

Montañita alboko larre batera iritsi ziren, eta han, menditxoaren magalean,

koadrilakoen bizikleta guztiak botata zeuden. Han uzten zituzten beti.

—Azerirena ez dago? —galdetu zuen Enrikek, lepoa luzatzen zuen bitartean.

—Bai, baina goian dago. Ia ez da ikusten —erantzun zuen Beñatek. Lagunari

begiratu zion, kezkaturik, eta jarraitu zuen—: Hor goian txabola gertu geratzen da.

Soinurik egiten baduzu, harrapatu egingo zaituzte; gainera, ez dut uste Azeri izan

zenik.

—Argi dago ez zela Azeri izan piszinetaraino joan zena nire gurpilak

pintxatzera. —Iltze bat zeukan eskuan harturik, eta estutu egin zuen—. Baina bera

izan zen kaka guztiak mugitu zituena. Berak merezi du mendekua.

—Arrazoi! —gaineratu zuen Txominek—. Azeri da koadrilako tiporik zikinena.

Beñat Enrikeren parean jarri zen.

—Nahi baduzu nik egingo dut. Isila naiz, ez da inor enteratuko.
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Enrikek iltzea estutzez utzi zuen. Orduan ohartu zen eskuek dardara egiten

ziotela, eta pixagureak zegoela. Beldur zen. Harrapatu ezkero koadrilakoek jipoi bat

emango zioten. Gainera, Azeriren bizikleta oso goian zegoen, txabolatik gertu.

Edonor txabolatik kanpora atera ezkero ikusi egingo zuen. Pentsatu zuen Beñati

egiten uztea; iltzea ematea eta arriskuaz ahaztea. Baina orduan Beñat egongo zen

arriskuan, eta harrapatu ezkero Beñat jipoituko zuten.

Iltzea estutu zuen berriro.

—Ez. Nik egin behar dut.

Eta lagunak atzean utzi eta Montañitaren magalera joan zen. Bidexka batek

zeharka egiten zuen gora, lurretik hasi eta, diagonalean, bizpahiru metroko altuera

hartu arte. Bidexkaren luzera guztian banan-banan eta behera begira zeuden

etzanda bizikletak; Azerirena goi-goian zegoen, hiru metroko altueran. Kontu handiz

hasi zen Enrike bidexkan gora, soinurik ez ateratzeko. Lehen hiru bizikletak pasa

zituen, eta koxka gogor bat igo behar izan zuen aurrera jarraitzeko. Koxka igo eta

gero, gaizki zapatu eta irristatzeko zorian egon zen. Azkar erreakzionatu zuen eta

eskuak jarri zituen lurrean, bestela sekulako muturrekoa hartu izango zuen. Lagunei

begiratu zien, apuraturik, eta ikusi zuen keinuka ari zirela. Orduan ikusi zuen ondoan

zeukan bizikleta, Aitorrena, maldan behera erortzeko zorian zegoela. Enrike

ahuspez bota zen lurrera, besoa luzatu eta bizikleta hartu ahal izateko, eta txiripaz

heldu zion. Barrabilak eztarriraino igo zitzaizkion. Bizikleta beheraino joaten utzi izan

balu kriston eskandalua sortuko zuen eta koadrilakoek hor bertan harrapatuko zuten.

Zorionez, ez zen horrela izan. Goxo-goxo utzi zuen bere tokian, eta gora jarraitu

zuen, Azeriren bizikletaraino.
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«Merezi duzuna, Azeri», esan zuen, eta indarrarekin iltzea gurpilean sartu

zuen. Sorpresa hartu zuen iltzea hain erraz neumatikoan sartzen zela sentitu

zuenean. Besoa bota aurretik beldurra ematen zion ea ez zuen indar nahikorik

izango gurpila pintxatzeko; edo imajinatu zuen iltzeak neumatikoa jo eta atzera

bueltan errebotea egingo zuela, baina ez zen horrela izan. Globo bat pintxatzea

bezain erraza izan zen. Plazerra eman zion Enrikeri. Hasieran gurpil bat pintxatu eta

korrika ateratzeko asmoa zeukan, baina lehena pintxatu ondoren, bigarrena ere

pintxatu behar zuen.

Bidexkaren altueran altxatu eta Txomini eta Beñati begira geratu zen.

Keinuekin ospatzen ari ziren horiek, isilik, baina saltoka. Enrikek ere garaipen

keinuak egin zituen. Zirrara bat sentitu zuen tripa barruan. Pixagurea desagertu egin

zitzaion. Jaisten hasi zen eta Aitorren bizikleta parean ikusi zuen. Iltzea oraindik

eskuan zeukan, eta, bi aldiz pentsatu gabe, gurpil bat zulatu zion. Gero bizikleta bi

eskuekin jaso eta maldan behera bota zuen. Gero Joanesena pintxatu zuen. Korrika

jarraitu zuen beheraka, baina ezin zen gelditu. Denbora luzean gordetutako

sentimendu bat askatzen ari zen: amorrua. Amorraturik zegoen Aitorren eta Azeriren

abusuekin eta gainerakoen jokabide ipurgarbitzailearekin, eta amorruarekin zulatu

zituen gainerako gurpil guztiak.

Behera iritsi zenean Txomin eta Beñat korrika hasiak ziren. Hasieran geldi

joan ziren, Enrikek harrapatzeko.

—Burua galdu duzu? —galdetu zion Beñatek, korrika jarraitzen zuen

bitartean.

Enrikek ez zuen erantzun. Barrez lehertzen ari zen korrika egiten zuen

bitartean. Herriraino iritsi ziren ihesika, nahiz eta inork ez zien jarraitzen. Beñatek
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esan zuen ez zela ideia ona plazara bertara joatea, ze koadrilakoak, gertatutakoaz

ohartzean, beraien bila joango ziren, eta hobe zutela ezkutuan egotea. Txominek eta

Enrikek esan zuten ez zutela besteen beldurrik, baina Beñaten aitonaren etxera

joatea onartu zuten, badaezpada ere.

Beñaten gelan zeuden hirurak, izerditan eta dardarkan izango ziren

ondorioengatik.

—Akabatuta gaude, ez zenuen nahiko Azeriren bizikleta zulatzearekin?

—esan zuen Beñatek.

—Zer inporta du? —esan zuen Txominek. Begiak zabal zabalik zituen, zaila

zen jakitea beldurturik edo emozionaturik zegoen—. Bazen garaia harroputz horiek

merezi zutena jasotzeko. Ongi egin duzu bizikleta guztiak zulatzen, zuk bai

dauzkazula bi potro!

—Hasi naiz eta ezin nintzen gelditu! —esan zuen Enrikek barreari ezin eutsi.

Txomin eta Beñat ere barrez hasi ziren.

—Joder... —Beñatek egoera onartu zuen—. Eta orain, zer?

Enrikek bi lagunei gerturatzeko keinua egin zien eta ahapeka hasi zen:

—Orain zure txanda da, Beñat...
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—Eta Mikel Floresekin eta Iñaki Maizarekin hitz egin duzu? Agian beraiek

baietz esango dute —esan zuen Azerik. Montañitan zegoen, txabolaren atzeko

aldean, Aitorrekin hizketan.

—Ezetz, Azeri! —erantzun zion Aitorrek—. Esan dizut, ba, kontua ez dela

hain erraza...

—Eta egun batean zurekin joaten banaiz? Saskibaloria jolasteko geratzen

zaretenean, edo futbito torneo batera joaten zaretenean!

—Kriston paketea zara-eta!

—Joder... Zuk ez duzu nahi ni ere zaharrekin ibiltzen hastea, ez? —esan

zuen Azerik burumakur.

—Ez esan txorakeriarik —erantzun zion Aitorrek—. Badakizu ez dela nire

erabakia. Gainera, oraindik ez da segurua ni beraien koadrilara pasatzea. Ezin dut

beraien konfiantzaz abusatu.

«Zaharren koadrilara pasa nahi dute!», pentsatu zuen Beñatek. Sasi batzuen

atzean estalita zegoen. Enrikek agindutako misioa hori zen: zelatari lanak egitea,

koadrilakoei buruzko informazioa lortu eta eraso posibleei aurrea hartzeko. Enrikek

esan zuenez, soilik Beñatek egin zezakeen misio hori, eta Beñat harro sentitu zen.

Betebeharra arriskutsua izan arren, irrikitan zegoen informazio baliagarriren bat lortu

eta Enrikeri kontatzeko; erakutsi nahi zion arrazoia zuela, bera zela onena horrelako

misio bat aurrera eramateko. Eta, dudarik gabe, ongi hasi zuen lana.
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Aitorrek eta Azerik zaharren koadrilara pasa nahi zutela ez zen txutxu-mutxu

sinple bat, koadrilaren egonkortasuna kolokan jartzen zuen informazioa baizik.

Azken finean, Aitor eta Azeri gabe, koadrila indartsu izatetik ahul izatera pasako zen.

Iada nahiko ahul zeuden, bost lagun besterik ez ziren geratzen; Aitor eta Azeri gabe

hiru besterik ez ziren izango, eta ze hiru! Enrikek, Beñatek eta Txominek, aise

menperatu ahal izango zituzten edozein borrokatan.

Hori dena Enrikeri kontatzeko irrikitan zegoen Beñat.

—Baina galdetu diezu ea ni ere joan naitekeen? —jarraitu zuen Azerik,

tematurik.

Aitorrek alde batera begiratu zuen erantzun aurretik, urduri, gezurra esan

nahiko ez balu bezala.

—Zin dagizut ahal dudana egiten dudala, Azeri —erantzun zion. Azeri

burumakur jarri zen eta besoak gurutzatu zituen. Aitorrek tonua alaitu zuen

jarraitzeko—: Bueno, lasai! Orain, beste gauza garrantzitsu batzuk eztabaidatu

behar ditugu...

Azerik buruarekin baietz egin zuen, begirada lurretik kendu gabe. Beñatek,

bere ezkutalekuan, bihotza taupada bortitzak ematen hasi zitzaiola nabaritu zuen. A

ze sustoa! Orain hitz egingo zuten Enrikeren erasoaz eta planeatua zuten

mendekuaz! Saiatu zen arnasik hartu gabe egoten eta belarria gerturatzen ezer ez

galtzeko, baina urduri zegoen, eta lepoa luzatu ahala desorekatu egin zen eta

botatzeko zorian egon zen. Arrama bat zapaldu zuen eta haustean soinua egin

zuen. Harri eginik geratu zen. Azerik entzun zuen eta begirada bat bota zuen Beñat

ezkutatzen zen sasi artera.
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Beñati iruditu zitzaion begietara begiratu ziola momentu batez, baina ez zuen

ezer esan. Ez zuen ikusi, beraz.

—Hemen behar zaitut —esan zion Aitorrek, hatzamarrekin klaska egiten zuen

aldi berean—. Aneren lagunak zer esan dizu, geldituko gara gaur?

—Ba esan du Anek ez dakiela; agian bai, edo agian ez.

Azeri ez zen berriro saiatu arramaren hotsa nondik zetorren bilatzen, horrek

Beñat lasaitu zuen.

—Agian bai edo agian ez? Baina zer uste du, ba? Aspaldian ez gara egon!

—Senderistaren egunetik —zehaztu zuen Azerik.

Aitorrek begirada hiltzaile bat bota zion Azeriri eta asaldaturik galdekatu zion:

—Zer esan dute? Zer dakite Aneren lagunek?

—Ezer ez. Esan didate Anek bakarrik hori esan duela. Agian bai, agian ez.

—Baina lagunek, zer esan dute lagunek? —Aitorrek besoetatik heldu zion

Azeriri—. Zer kontatu die lagunei? Eta zer kontatu dizute zuri?

Azeri alferrik saiatu zen askatzen, Aitor bera baino indartsuago zen.

—Zer diozu? —erantzun zion Azerik, ahots minduarekin. Tonu zintzo batekin

jarraitu zuen—: Ez dakit zertaz ari zaren, nik zuk kontatzen didazuna besterik ez

dakit!

Beñatek barreari eutsi behar izan zion hori entzun zuenean. «Koldar hutsa

dela. Ane atzean utzi eta ihesika atera zela, hori da kontatu ez dizuna, Azeri!»,

pentsatu zuen. Beñati Enrikek eta Txominek kontatu zioten, haiek egon zirelako

gertakarien lekuan gau hartan, eta Azerik erabilitako tonuarengatik seguruena zen

oraindik koadrilako inork ezer ez jakitea. Baina denbora kontua zen. «Kezkatzeko

arrazoiak dauzka. Anek kontatuko zien lagunei gertatutakoa, seguru, eta berehala
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jakingo du herri guztiak». Gustora zegoen Beñat hori dena entzuten. Informazio

baliotsua lortu zuen denbora gutxian.

—Hemen gaude! —entzun zen txabolaren aldetik.

Aitorrek Azeri laskatu zuen, eta ukabilkada bat eman zion beso gainean.

—Broma zen! —esan zion irribarre faltsu batekin.

Azeri eta Aitor txabolara joan ziren, eta barrura sartu zirenean, Beñat

sasi-artean geratu zen, bakarrik. Alde egitea pentsatu zuen. Nahikoa informazio lortu

zuen iada: Azerik eta Aitorrek zaharren koadrilara pasa nahi zutela, eta Aitor hortik

gertuago zegoela Azeri baino; senderistaren egunean gertatutakoa Aitorren

ahul-puntua zela, eta erabat kezkaturik zegoela noiz zabalduko ote zen. Oso

baliotsuak bi kontuak, gerra zikina egiteko. Enrikerengana horrekin itzuli ezkero

seguru zoriondu egingo zuela, baina ez zeukan presarik. Oso erraza izan zen ordura

arte zelatatzea, eta orain, denak txabola barruan zeudela, errazagoa izango zen.

Sasi-artetik atera zen. Aitorrek eta Azerik egin zuten ibilbide bera egin zuen,

baina geldi-geldi, isil-isilik. Txabolara iritsi eta atzeko aldean jarri zen. Barrukoa

entzuteaz gain, oholen arteko zirrikitu batetik dena ikusi zezakeen.

Aitor, Azeri eta Joanes sofan eserita zeuden, eta aurrerago, ohol fin batekin

egindako banku deseroso batean, Ibai eta Manex. Beñatek gogoratu zuen uda

hasieran bera ere banku deseroso horretan esertzen zela. «Ergelak izan behar

harroputz horien menpe egoteko!», pentsatu zuen, eta segidan bista sakrifikatu zuen

zirrikituan belarria jartzeko.

—Bizikletak gora igotzen baditugu ere ez dira seguru egongo —esan zuen

Joanesek—. Hemen geundela hori egiten ausartu baziren auskalo...
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—Kapaz honaino etorri eta txabola hausteko! —jarraitu zuen Manexek—. Hori

egin badute auskalo zertarako gai diren.

—Zaharrak izan badira, hobe daukagu burua makurtu eta isilik geratzea

—esan zuen Ibaik.

—Ez dira zaharrak izan, ez zara enteratzen edo? Zaharrekin ongi eramaten

gara —altxatu zuen ahotsa Azerik.

—Eta nor orduan? —galdetu zuen Ibaik.

Paretaren beste aldean Beñatek eskuak burura eraman zituen. «Ez dakite gu

izan ginela!».

—Ba bi potro dauzkaten batzuk—esan zuen Aitorrek, ilun. Berea izan zen

kalte gehien jaso zuen bizikleta, horregatik zegoen tailerrean oraindik—. Baina

enteratzen garenean galduko dituzte barrabilak! —Ukabil bat estutu zuen eta beste

eskuarekin guraizaren keinua egin zuen.

—Baina zaharragoak izan badira... —esan zuen Ibaik.

—Ez direla zaharragoak izan, txotxolo! —Aitorrek haserre. Zaharren

koadrilako norbaiten erasoa izatea, Peiorena adibidez, aukera posible bat zen, eta

haren aurka ez zeukan ezer egitekorik; sekulako amorrua ematen zion horrek.

—Badakit nortzuk izan ziren! —atera zen Manex—. Enrike eta!

Beñatek belarria zirrikitutik kendu zuen hori entzun zuenean. Masailak gorritu

zitzaizkion eta bihotzak kolpe gogor bat eman zion. «Harrapatu gaituzte», pentsatu

zuen etsita.

Isilune batek jarraitu zuen, Beñaten torturarako. Gero, barreak entzun ziren.

—Bai zera! Marji horiek? —esan zuen barrez Azerik.
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—Kaka eginda utzi genituen lehengoan-eta! —esan zuen Joanesek—. Nik

bati kriston harrikada eman nion bizkarrean. Ez ziren ausartuko.

Txabola barruko barreek lasaitu egin zuten Beñaten estuasuna. Orain hiru

berri zeuzkan Enrikeri emateko: Azeri eta Aitor zaharren koadrilara pasatzeko

ahaleginetan zebiltzala, Aitor senderistaren kontua zabalduko ote zen beldurturik

zegoela, eta garantzitsuena, koadrilakoek ez zekitela nork zulatu zituen haien

bizikletak.

Ukabilarekin garaipen keinua egin zuen Beñatek, espioi bikaina zela

ospatzeko. Belarria zirrikituan utzi zuen minutu para batez, baina ez zuen ezer

garrantzitsurik entzun. Aitorrek esaten zuen agian Altsasukoak izan zirela bizikletak

zulatu zituztenak, edo Arbizukoak, beti bronka bila aritzen ziren eta. Itzultzeko ordua

zela pentsatu zuen. Kosta egin zitzaion, ordea, belarria zirrikitutik kentzea, eta are

gehiago bere izena entzun zuenean.

—Beñat iada ez da koadrilakoa —esan zuen Azerik—. Argi dago traizionatu

egin gaituela, marji horiekin egoteko...

—Ikusten zen hasieratik zein zen bere lekua —esan zuen Aitorrek, eta

bizkarra aurrera bota zuen jakintsu ahotsarekin gehitzeko—: Marjiak beti marji.

Paretaren beste aldean Beñaten masailak berriro ere gorritu ziren. Bazekien

Enrikerekin eta Txominekin joatea erabaki zuenean koadrilakoek berataz gaizki

esaka hasiko zirela, baina hor ezkutatuta, zuzenean entzutea, mingarria bezain

tentagarria zen. Mingarria zen, eta hortik alde egin nahiko zukeen, edo belarriak

tapatu ezer ez entzuteko; baina aldi berean, dena entzuteko beharra zeukan, ezin

zuen belarria zirrikitutik kendu.
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Horren lanpeturik zegoen berataz esaten ari zirenak entzuten eta ez entzuten,

non ez zen ohartu ere egin Manex txabolaren atzealdera joan zela, eta han zegoela,

bere aurrean, zakila aterata txisa egiten. Beñat paralizaturik geratu zen. Manexek ez

zuen ikusi, hasieran behintzat. Azken tantak ateratzeko astindu bat eman eta buelta

eman zuen, barrura, antza. Beñatek hatsa laskatu zuen. Orduan Manex atzeraka

ibiltzen itzuli zen, bere subkonszienteak ikusitako zerbait pasatzen utzi izan balu

bezala. Begirada jaso eta hantxe ikusi zuen lagun ohia.

—Beñat! Hemen dago! —garrasi egin zuen.

Txabola barrutik mugimenduak eta trastapiloak entzun ziren. Beñatek buelta

eman eta sasietan barrena sartu zen ihesika. Oztopatu zen, erori zen, eta berriro

altxatu zen. Atzetik garrasiak entzun zituen:

—Ez utzi ihes egiten traidoreari!

—Zureak egin du!

Sasiak atzean utzi eta xenda bat hartu zuen. Arinago korrika egin zezakeen

han; hala ere, besteak geroz eta gertuago zeuden; Montañitatik atera behar zuen,

hori zen ihes egiteko aukera bakarra. Intuizioz albo batera jauzi egin zuen,

pentsatzen handik egongo zela irteera. Sasi batzuen gainetik pasa zen, gorosti

baten aurka jo, eta gorputz guztia ziztatuta, azken salto bat eman zuen.

Montañita inguratzen zuen bidexkan erori zen, belauniko. Azkar batean

altxatu eta minari azaleratzeko denbora utzi gabe ziztu bizian atera zen herrirantz.

Espero ez zuena zen, ordea, Joanes eta Aitor bat-batean bidexkara ateratzea.

Pasabidea blokeaturik zeukala ikusirik buelta eman zuen, baina hor zeuden Ibai,

Manex eta Azeri. Ez aurrera eta ez atzera. Harrapaturik zegoen.

68



69



11

—Beñat, ez gara inora joango zu atera arte —esan zuen Enrikek ahots

goxoarekin.

—Ez dut atera nahi —erantzun zuen Beñatek txirrinaren beste aldetik.

Txomin espaloian eserita zegoen. Eguzkiak bete-betean ematen zion, eta

burua jaisten zuen kopeta babesteko. Erretzen ari zitzaiola pentsatu zuen.

—Kontatu beharko diguzu zer gertatu zen —hasi zen Enrike. Beñati

laguntzeko irrikitan zegoen; bere lagun mina zelako, batetik, eta gertatutakoagatik

errudun sentitzen zelako, bestetik—. Edo ez. Nahi ez baduzu ez diguzu ezer kontatu

behar.

Beñatek bi egun zeramatzan aitonaren etxetik atera gabe. Enrikek eta

Txominek ez zuten haren berririk izan egun hartara arte, eta zerbait gertatu zela

jakin zutenean, korrika joan ziren haren bila.

Beñatek ez zuen erantzuten. Enrikek pentsatu zuen interfonoa eskegia zuela,

baina ez zuen etsi:

—Anaiak gara, gogoratzen?

Beñatek ez zuen erantzun.

—Barkatu Beñat. Nire errua izan zen —esan zuen Enrikek—. Ez zintudan

bidali beharko misio hori egitera.

Ez zuen erantzunik eman Beñatek. Txominek aurpegia eguzkitik ezkutatzeari

utzi zion eta salto batez gerturatu zen timbrera.

—Mendekua hartuko dugu, baina! Jaitsi! —esan zuen Txominek, aztoraturik.
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Enrikek bultza egin zuen, eta behatzarekin isiltzeko keinua egin zion. Txomin

urduriegia zen horrelako momentuetarako.

—Ez dut mendekurik nahi. Utzi pakean —erantzun zuen azkenean Beñatek.

—Ados, mendekurik ez —esan zuen Enrikek—. Gogoratzen zara

koadrilakoak gure atzetik etorri zirenean, harriak botatzen? Zuk salbatu gintuzun. Eta

orain hemen gaude Txomin eta biok, egun hartatik anaiak. Gogoratzen?

—Anaiak! —esan zuen Txominek, atzetik.

Timbrea eskegi zela entzun zuten, eta Txomin eta Enrike elkarri begira geratu

ziren.

—Ba mugitu behar dugu —esan zuen Txominek.

Enrikek eskuak gerrian erortzen utzi zituen eta buruarekin etsipen keinua egin

zuen. Ez zuen ezer esan, baina oinez hasi zen, eta Txominek jarraitu egin zion.

Hamar bat metro ibili ziren.

—Itxaron! —entzun zuten atzetik.

Beñat zen, pauso lotsatiarekin aurrera egiten. Enrike beregana joan zen eta

besoa sorbaldatik pasa zion, isilik, esan beharreko guztia esanda balego bezala.

Oinez zeharkatu zuten herria hirurek. Txomini galderak egiteko irrikitan ikusten

zitzaion baina kontrolatzen jakin zuen; edo Enrikek kontrolatu zion, begirada zorrotz

batekin.

—Harrapatu ninduten —hasi zen azkenean Beñat. Dardara egiten zion

ahotsak—. Barkatu, ez nintzen gai izan misioa...

—Ixo, ez eskatu barkamenik! —moztu zion Enrikek.

Harrobi zaharrera eramaten zuen bideberria hartu zuten. Txominek ezin zuen

ahoa itxita eduki.
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—Kontatuko diguzu?

Txominek galdera egin eta Enrikek ukabilkada bat eman zion besoan,

isiltzeko, baina Beñat hizketan hasi zen:

—Montañitako bidexkan harrapatuta geratu nintzen, ez aurrera eta ez atzera.

Aitorrek eta Joanesek hanketatik eta besoetatik heldu ninduten eta txabolara eraman

ninduten arrastakan. —Besondoak ferekatu zituen, arramaskaz beterik zeuden—.

Hasieran barruan utzi ninduten itxita. Kanpotik insultatzen egon ziren, eta esaten

guraizen bila joan behar zirela barrabilak mozteko. Ez dakit zenbat denbora egon

nintzen hor barruan, agian ordu bat, edo gehiago. Kontua da ez zutela espero nik

zelatatzera joateko ausardia izango nuenik, eta hori ikusi zutenean, pentsatu zuten

ea beste zertarako ere izango nuen ausardia.

—Bizikletak zulatzeko —esan zuen Enrikek.

—Bizikletak zulatzeko —konfirmatu zuen Beñatek, buruarekin baiezko

mugimendu ia ikusezin bat eginez—. Orduan benetan haserretu ziren. Txabolako

paretei kolpeak ematen hasi ziren, eta kantatzen: "Pittojoku! Pittojoku!".

Harrobiaren goiko aldera eramaten zuen aldapa bat eskalatzen hasi ziren.

—Putakumeak! —esan zuen Txominek.

—Atea ireki zen, eta denen artean atera ninduten arrastaka. Saiatu nintzen

libratzen, baina asko ziren, ezin nuen ezer egin! —Beñatek eskuak aurpegira

eraman zituen, lotsaz edo, estali nahian. Isilune bat egin zuen eta jarraitu zuen—:

Enteratu nintzenerako bakoitzak alde batetik heltzen ninduen: batek hanka batetik,

besteak bestetik, beste batek besotik... Eta airean eraman ninduten zuhaitz

bateraino. Hanketatik tira egin zuten nire hankatarteak zuhaitza jo arte. Lehenengo

kolpeak ia-ia konorterik gabe utzi ninduen. Agindu zidaten onartzeko ni izan nintzela
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gurpilak zulatu zituena. Ez nien ezer esan eta zuhaitzaren kontra astindu zidaten,

behin eta berriz.

Enrikek ukabilkada bat eman zion eskalatzen ari zen harrizko paretari. Igo

zen goraino, eta atzetik Beñat.

—Ez dakit zenbat denbora egon ziren pittojoku egiten. Ostikoak ere eman

zizkidan norbaitek tripan. Azkenean, laskatu ninduten, eta Aitorrek berriro txabolan

sartzeko esan zien Ibairi eta Manexi; baina bi horiek ez dira oso indartsuak.

Bakoitzak beso batetik heldu ninduen baina ostiko bat eman nion Manexi eta

sasietara bultzatu nuen Ibai, eta Aitor eta gainerakoak ohartu aurretik korrika atera

nintzen.

Harrobi gainean, Enrikek esku bat jarri zion sorbaldan Beñati.

—Oso ausarta izan zinen koadrilakoei ezer ez esateko. Esan zenezakeen ni

izan nintzela gurpilak zulatu zituena, baina isilik geratu zinen. Ohoretsua zara

—esan zuen Enrikek.

Harrobiko amildegian zeharka jaisten zen bidexka bat hartu zuten, kontu

haundiz. Beñatek eskerrak eman nahi zizkion Enrikeri esandakoagatik, baina

kontzentratuta zegoen bidexka arriskutsutik ez erortzen. Gelditu zen, bat-batean, eta

aurkikuntza bat egin izango balu bezala galdetu zion Enrikeri:

—Eta zuk nola dakizu ez nuela ezer esan?

Enrikek ez zuen erantzun. Beñatek atzera begiratu zuen eta Txomin ikusi

zuen, irribarre haundi batekin aurrera seinalatzen: harrobiaren magalean, pinu bati

lotuta, ezin mugitu, zegoen Ibai.
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Herriko plazan elkartu ziren Enrike eta Txomin Ibairekin. Beñat isilik geratu

zenez, koadrilakoek pentsatu zuten ezinezkoa zela "marjiek" bizikletak zulatzeko

ausardia izatea, eta seguruenik, Beñat kotilleatzera besterik ez zela joan txabolara.

Gauzak horrela, Ibaik Enrike eta Txomin ikusi zituenean bi mutil koldar eta ahul ikusi

zituen. Ez zuen inolaz ere espero haien barruan pixkanaka sekulako borrokarako

grina sortzen ari zenik; horregatik kontatu zien, harroturik, Beñati pittojoku egin

ziotela, eta mehatxatu zien haiek izango zirela hurrengoak.

Kristoren sorpresa hartu zuen ikusi zuenean Enrikek eta Txominek lepotik

heldu eta plazako ixkin bateraino eramaten zutela. Behartu zuten gertatutako guztia

kontatzera eta kaka eginda utzi zuten. Laskatzeko asmoa zeukan Enrikek gero;

Txominek, ordea, Beñatek mendekua hartzeko eskubidea zeukala aipatu zuen, eta

Enrikek proposamena onartu zuen. Harrobira eraman eta pinura loturik utzi zuten.

—Mesedez, utzi joaten... Barkatu Beñat, faborez —esaten zuen Ibaik. Ahoa

lotzen zion zapiak ez zuen presio nahikorik egiten, antza, eta berdin-berdin hitz egin

zezakeen.

Txominek zuma batekin eman zion berna-hezurretan, behin, bitan, eta

hirutan. Ibai negarrez ari zen.

—Ez zenuen negarrik egingo Beñati pittojoku egin zeniotenean, eh? —esan

zuen Txominek, eta berriro jo zuen.

—Nik agindutakoa besterik ez nuen egin, besteek bezala.

—Ba nik agintzen dizut isiltzeko! —esan zuen Txominek, berriro ematen zion

bitartean.

—Nahikoa da! —esan zuen Enrikek. Zuma kendu zion eskutik eta Beñati

eskaini zion—. Zuk eman behar diozu.
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Beñatek zuma hartu zuen eskuetan. Begirada bat bota zion Ibairi, zuhaitzaren

kontra loturik, negarrez eta beldurturik; gero begiratu zuen zuma bere eskuetan, eta

ohartu zen nolako beldurra zion Ibaik arrama gaizto horri. Momentu hartan Ibaik

pasatzen zuen beldurra seguruenik berak txabola barruan pasa zuenaren berdina

izango zen. Ikaraturik, ezin jakin zer etorriko zen, ezin jakin zer jasan beharko zuen.

—Ezin dut.

Makila erortzen utzi zuen eta harrobi behera jaitsi zen. Txomin azkar batean

kuxkurtu zen zuma hartzera, berriro Ibairen hankak astintzeko, baina Enrikek kendu

egin zion, eta itxaroteko esan zion.

Harrobiko beheko aldean elkartu ziren Beñat eta Enrike.

—Mendekua hartu behar duzu, edo ahulak garela pentsatuko dute.

—Ezin dut —Beñatek ezin zion begietara begiratu Enrikeri—. Ibairi egiten ari

garena... Hori da niri egin zidatena. Ezin dut nik hori egin.

—Nola ezetz? —altxatu zuen ahotsa Enrikek—. Justu horregatik egin behar

duzu! Entzun, badakit gogorra izan zela, baina honek lagunduko dizu.

—Nola lagunduko dit, ba? Gertatutakoa ahaztu egin nahi dut, eta honek

gogora ekartzen dit.

—Ahaztu? Ez esan txorakeriarik. Ez duzu inoiz ahaztuko, eta nik ere ez. Ezin

dugu atzera egin. Segi gora, hartu zuma, eta hartu mendekua!

Beñatek, azkenean, begietara begiratu zion Enrikeri.

—Agindu bat da?

—Bai.

—Orain Aitorrek bezala agintzen duzu?
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Enrike hitzik gabe geratu zen. Harrapaturik gelditu zen komentario horrekin,

horregatik gorritu zitzaizkion masailak eta geratu zen blokeaturik Beñatek bizkarra

eman eta alde egin zuenean.

Gora igo zen berriro Enrike, zuma hartu zuen eta gogor astindu zituen Ibairen

hankak.

76



12

—Gerra garaia da! —esan zuen Azerik.

Txabola barruan bildu zen koadrila osoa Ibairi gertatuakoa jakin zutenean.

Aitorrek Joanes bankura bidali zuen, horrela Ibaik sofan toki bat izan zezan; eta

momentuko gauza besterik ez izan arren, harro erakutsi zituen berna-hezurretako

zauriak, jerarkiaren sinboloa zen sofa gainetik.

—Txikitu egingo ditugu, ez izan dudarik —esan zuen Aitorrek Ibairen bizkarra

ferekatzen zuen bitartean—. Baina ongi etorriko zaigu ahal bezain beste informazio

biltzea. Zer entzun zenien Enrikeri-eta harrapatu zintuztenean?

—Bueno, hasteko atzetik harrapatu ninduten, oso zerriak izan ziren —hasi

zen Ibai—. Lotuta eraman ninduten pinura, bestela biak jipoituko nituen.

—Bai, bai... —esan zuen Joanesek, minduta bere tokian eserita zegoelako—.

Baina informazio horrek ez digu ezertarako balio.

—Badakit zerbait! —esan zuen Ibaik—. Pinuan lotuta utzi ondoren Beñaten

bila joan ziren. Berak mendekua hartzea nahi zuten, baina zuma pasa ziotenean

lurrera erortzen utzi zuen. Eta gero alde egin zuen!

—Kaka eginda utzi genuen, bai! Zakila ez zaio jasoko, seguru! —esan zuen

Azerik, gaizto.

—Beñatek ez du borrokatu nahi. Beraz, Enrike eta Txomin besterik ez dira

geratzen —ondorioztatu zuen Aitorrek.
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—Eta ez hori bakarrik —hasi zen Ibai, baina gelditu egin zen berna-hezurrek

min egiten ziotelako, edo hori eman zuen aditzera jarraitu aurretik—: Hirurak

niregana etortzen zirenean entzun nien Enrike izan zela gurpilak zulatu zituena. Bera

bakarrik igo zela bidexkatik bizikleta guztiak banan-banan zulatuz.

—Bai zera! Bera bakarrik? —esan zuen Azerik.

Aitor sofatik altxatu zen eta ukabilkada bat eman zion paretari. Ia ohol bat

atera zuen.

—Akabatu egingo dut —esan zuen, ahots lasai bezain beldurgarriarekin—.

Azeri, bidali mezu bat Enrikeri: esan berak jartzeko lekua eta ordua. Ea ausartzen

diren.

Denak isilik geratu ziren.

—Nola ausartuko dira, ba? Ez daukate zer egitekorik gure kontra —esan

zuen Azerik.

—Arrazoi, baina ez dute beste aukerarik edukiko. Gehitu mezuari: egun bat

aukeratzen ez badute beraien etxeetan egongo gara zain eta banan-banan

harrapatuko ditugu.

Azerik mezua bidali zuen, eta erantzunaren zain zeuden bitartean armak

fabrikatzen hasi ziren. Joanesek borra formako egurrak bildu zituen, eta batzuei

iltzeak sartu zizkien arriskutsuago izateko. Arratsalde hartan sabelan kilikiliak sentitu

zituzten. Prestatzen zuten arma bakoitza aurrekoa baino arriskutsuagoa zen, eta

nahiz eta bazekiten pasatu ezin zuten muga bat existitzen zela, irudimenean hil ala

biziko ekintza baterako prestatzen ari ziren.
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Gauak freskatu zuen arratsaldeko beroa. Monjen atzeko larrean eserita

zeuden Aitor eta Ane, batak-besteari aurpegira begiratu gabe. Senderistaren gauetik

zeramaten elkar ikusi gabe, eta Aitorri luzea egin zitzaion esperoa; gau hartan

gertatutakoa bueltaka eduki zuen buruan, zer kontatuko zuen Anek eta zer ez, eta

pentsatuta zeukan hortaz hitzegitea, baina hor, monjen atzealdean, ohartu zen lotsa

ematen ziola kontua aipatu ere egitea.

—Laster festak. Egin duzue koadrilako atorra? —galdetu zuen Anek, isiltasun

hotza haustearren.

—Ba, ez. Ez gara kapaz antolatzeko-eta! —esan zuen Aitorrek.

Baina pentsatu zuen: «Nik ekidin dut antolatzea, zaharren koadrilara

pasatzea espero dudalako, eta ez zuelako zentzurik izango besteekin atorra

egiteak».

—Bai zera, nola ez zarete antolatuko, ba? Zenbat zarete orain koadrilan,

bost? Gu hamabost gara eta antolatu gara.

Aitorrek Aneren ile kizkur ilunak ferekatu zituen, baina neskak burua apartatu

zuen. Mugimendu geldoa izan zen, eta irribarre bat gehitu zuen, Aitorrek

interpretatzen jakin izan ez zuena.

—Ba bai, marji asko dauzkagu —esan zuen Aitorrek—. Zuek ez daukazue,

edo?

—Bai —barre egin zuen Anek—. Baina bat bakarrik. Leire, frekillo zakar

horrekin marji bihurtzeko eskatzen ari zen.

—Eta koadrilatik bota duzue?

—Bai zera! Gu ez gara zuek bezela ibiltzen.
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Aitorrek ez zekien nola ibiltzen zen nesken koadrila, eta ez zion axola ere.

Ikusi zuen Ane bien arteko distantzia mantentzen saiatzen zela. Berak aurrera egiten

bazuen, Anek atzera egiten zuen.

—Gogoratzen zara senderista agertu zitzaigun gauaz? Hura sustoa, eh?

—hasi zen, kostata, Aitor.

—Bai... —Anek besoak gurutzatu zituen, eta begirada jaitsi zuen.

—Beldurturik atera ginen korrika, eh? —esan zuen, eta Aneren begiak bilatu

zituen, baina ez zituen topatu.

Bazeukan itxaropen inozo bat Aitorrek: Ane bera bezain beldurturik zegoela

gau hartan, eta horregatik ez zela enteratu ere egin atzean utzi zuela, koldar hutsa

izan zela.

—Bai —erantzun zuen Anek.

Horrek ez zuen Aitorren itxaropena baieztatzen, ezta ezeztatzen ere. Anek

distantzia handitu zuen, eta Aitorrek ulertu zuen erantzunik nahi bazuen galdera

zehatzak egiten hasi beharko zela.

«Zer kontatu diezu lagunei? Kontatu diezu atzean utzi zintudala?», esan zuen

Aitorren buruak, baina ahoa, lotsaturik, isilik geratu zen. Aitorrek aurpegia gerturatu

zuen, ea Anaren begiak topatzen zituen, baina ezinezkoa zen. Pixka bat gehiago

gerturatu zen, ezpainekin prest muxukatzeko —aspaldian ez ziren muxukatu-eta—

baina Anek "kobrarena" egin zion.

—Aitor... —moztu zion, eskua bien artean jarriz—. Hitz egin behar dugu.

«Ez gara ari hitz egiten, edo?».

—Begira... Uste dut ez nagoela prest erlazio baterako. Ulertzen duzu?

«Nirekin mozten ari zara? Zu? Nik erakutsi nizun muxukatzen-eta!»
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—Ez da zuregatik.

«Sorgiña! Senderistarena norbaiti kontatu badiozu ikusiko duzu!».

—Aitor?

—Bai, bai. Ulertzen dut eta errespetatzen dut. Oso neska jatorra zara, eta

niretzat plazer bat izan da zurekin egon izana, denbora gutxi izan den arren. Uste

dut zuk merezi duzula, Ane, eta egun batean iritziz aldatzen baduzu, zure zain

egongo naiz.

«Eta egunen batean ohartzen banaiz koldarra naizela esan duzula, zure zain

egongo naiz».

81



13

Koadrilakoen gerrarako mezua iritsi zitzaienean, Txominek etxera ihes egin

zuen. Bi bosten aurkako borroka galdua zela zioen, eta arrazoia zuen; ezinezkoa

zen Txominek eta Enrikek bakarrik koadrilako gainerako guztiei aurre egitea, are

gutxiago bizikleten kontuagatik eta Ibairi egindakoagatik amorru bizian zeudenean.

Enrikek bazekien Txominek arrazoia zuela, baina ez zion axola. Borrokarako

deia egin zuten koadrilakoek, eta ohore kontua zen onartzea. Ez zen ezkutatuko.

Bera bakarrik aurkeztuko zen behar izanez gero, eta berak bakarrik egingo zien

aurre denei, horren ondorioa sekulako jipoia jasotzea bazen ere. Gogoratu zituen

koadrilatik bota zuten eguna, bere erruz Beñati pittojoku egin zioten eguna, eta

Aitorrek eta Azerik umiliatu zuten gainerako egunak, eta berak ere sentitu zuen

borrokarako amorrua.

Gainera, Txominek esan zuen bezala, etxean geratzea ez zen batere ideia

ona. Mezuak argi zioen eguna eta lekua finkatzen ez bazuten etxez etxe joango

zirela, itxarotera, eta ateratzen zirenean harrapatuko zituztela. Saiatu zen hori

azaltzen Enrike, baina Txominek esan zion ez zeukala inoiz gehiago etxetik

ateratzeko asmorik.

Pasa zen egun bat eta Enrikek ez zion mezuari erantzun. Beñaten aitonaren

etxera joan zen. Bazekien bere lagun minak ez zuela borrokatzeko inongo

intentziorik ezta, seguruenik, berarekin hitz egiteko gogorik ere, baina kontatu behar

zion koadrilakoen mehatxua, behintzat etxetik kontuz ateratzeko, edo ez ateratzeko.
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—Abisatu nahi nizun —amaitu zuen kontatzez Enrikek—. Baina ez kezkatu,

finkatuko dut eguna eta tokia; horrela zuek lasai atera ahalko zarete etxetik, eraso

zikin bati beldurrik izan gabe.

—Eta zuk bakarrik egingo diezu aurre denei? —galdetu zion Beñatek. Etxe

barruan zegoen, atea irekita.

—Nire betebeharra da.

—Ados —esan zuen Beñatek, eta atea ixten hasi zen.

—Itxoin! —Enrikek atearen mugimendua gelditu zuen, eskua galtzea

arriskatuz—. Berriro eskatu behar dizut barkamena. Harrobian egin genuena...

Arrazoia zeneukan, Aitorrek bezala jokatu nuen, eta zuri egin zizutena egin genion

Ibairi. Momentuan ez nintzen gai izan ikusteko, baina zuk bai, ikusi zenuen, eta esan

zenidan! Behar zaitut, anaia, borroka honen ondoren bizirik jarraitzen badut, zin

dagizut beti entzungo dizudala.

Beñatek atea zabaldu zuen.

—Niregatik egin zenuen, anaia. Barkamenak soberan daude —esan zuen

irribarretsu, eta bostekoa eskaini zion Enrikeri.

Beñaten gelara joateko etxeko egongelatik pasa ziren. Han zegoen Beñaten

aitona, besaulki batean eserita eta telebista lodi batean indioen eta bakeroen

pelikula bat ikusten. Horren ozen zegoen bolumena non ez zen enteratu ere egin

Enrike eta Beñat atzetik pasa zirela.

—Belaun madarikatu hau! Joder, kristo! —garraxi egin zuen.

Beñatek barreari eutsi zion eta Enrikeri hatzarekin isiltzeko keinua egin zion.

Gelara iritsi eta atea itxi zuten.
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—Zeinen ausartak, koadrila osoa gure kontra —esan zuen Beñatek. Ohe

gainean eseri zen—. Eta zuk bakarrik aurre egin nahi diezu?

—Berdin du. Txomin ere kikilduta dago. Eta hirurok izango bagina ere, ez

genuke ezer egitekorik izango haien denen kontra. Denok egurra jaso baino lehen,

hobe nik jasotzea.

Enrikek paretaren kontra bota zuen bizkarra eta besoak gurutzatu zituen;

begirada lurrean, beheraka baina tinko. Beñatek aurrera bota zuen gorputza, eta

ukondoak belaunen gainean jarri zituen; berak ere, begirada behera zuzendu zuen,

baina finko.

—Hobe haiek jasotzea —esan zuen Beñatek.

Enrikek begirada altxatu zuen, baina berehala jaitsi zuen berriro.

—Dudarik gabe, baina ezinezkoa da hori.

—Ez. Badaukagu aukera bat —esan zuen Beñatek. Enrikek bizkarra hormatik

kendu eta zuzen jarri zuen—. Tokia eta ordua aukeratu dezakegu, ez? Ba, bidali

Azeriri, gaur gauean izango dela, Zubi Gorri ondoko artasoroan.

Enrike belauniko jarri zen, lagunaren begiradaren pare jartzeko. Esan zion

eroturik zegoela, baina Beñatek azalpenekin jarraitu zuen:

—Artasoroa garai honetan laberinto bat da. Artoak altu daude, eta zaila da

barruan orientatzea. Baina garrantzitsuena: laster euria egingo du. Gauerako zorua

lokatzez beterik egongo da, are gehiago orain txoko batean lurra mugitzen badugu.

Enrike Beñaten ideia harrapatzen ari zen. Atera zuen mugikorra Azeriri

mezua bidaltzeko, baina utzi zion jarraitzen Beñati.

—Agertzen direnean soilik behar adina gerturatuko gara, haiek jarraitzen

hasteko, eta lurra mugitu dugun txokoraino eramango ditugu. Horra iristean
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lokatzetan harrapaturik geratuko dira, seguruenik zapatilak eta guzti galduko dituzte;

eta guk, arriskurik ez hartzeko, distantziatik erasoko diegu harriekin edo lokatzezko

bolekin.

—Distantziatik eraso egin arren arriskutsua izango da —esan zuen Enrikek.

Begiek dir-dir egiten zioten.

—Ba, arriskatu beharko gara, anaia —erantzun zuen Beñatek, bostekoa

eskainiz.

Eman zioten elkarri bostekoa eta animatzeko oihu pare bat bota zituzten.

Enrike mezua idazten hasi zen. "Gaueko hamar t'erdietan, Zubi Gorriko artasoroan",

prestatu zuen, baina bidali aurretik galdera bat egin zion Beñati:

—Zerua garbi-garbi dago. Nola dakizu hain ziur euria egingo duela?

—Entzun duzu nire aitonak zer esan duen? Belaunak mina egiten dio, eta

belaunak mina egiten dionean, beti, euria egiten du.

Enrikek ez zirudien oso konbenzituta Beñaten argumentuarekin, baina horren

segurua zen bere ahotsa, bere begirada, eta bere aurpegia, ia beharturik sakatu

zuela bidaltzeko botoia.

Egina: borrokarako lekua eta ordua finkaturik zeuden.

Txomini etxetik ateratzeko konbentzitzea ez zen lan erraza izan; bere etxeko

txirrina jo zutenean leihora atera zen, badaezpada ere, ikusteko ea koadrilakoen

tranpa bat ote zen. Enrike eta Beñat batera ikusi zituenean berehala jakin zuen zer

asmo zeukaten, eta leihoa itxi zuen. Tinbretik erantzun zuen gero.

—Ez nirekin kontatu gero horrelako erokeria bat egiteko! —esan zien.
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Baina Enrikek, lasai-lasai, haur bati ematen zaizkion azalpenak bezala,

kontatu zion prestatuta zeukaten plana. Txominek ezetz, hala ere, eta mehatxatu

zien interfonoa eskegiko zuela.

—Ezin gara betirako etxean ezkutatu, Txomin —esan zuen Enrikek—. Gaur

borrokatuko dugu, eta gaurtik aurrera aske izango gara.

Txominek ez zuen erantzun. Segundo batzuk pasa ziren Enrike eta Beñat

ohartu ziren arte lagunak tinbrea eskegi zuela.

—Koldarra! —esan zuen Beñatek.

Enrikek buelta eman eta oinez hasi zen.

—Lana daukagu —esan zuen.

Arratsalde osoa pasa zuten lanean. Aitzur bat eraman zuten artasorora eta

erdialdean markatu zuten tranpa izango zen txokoa; hango lurra mugitu zuten,

bideak markatu zituzten eta gauean gertatuko zena irudikatu zuten. Bi mutikoen

burutik pentsamendu txar bat pasa zen: teoria polita zela, baina praktikara eramatea

ezinezkoa zela. Pentsatu zuten gau hartan iritsiko zela beraien amaiera, «Borrokan,

behintzat.»

Orduan erori zitzaien lehen tanta. Eta bigarrena. Eta hasi zen kriston euri

zaparrada. Pentsamendu negatiboak alde batera utzi zituzten barreari lekua uzteko.

—Aitonaren belaunari eskerrak! —esan zuen Beñatek.

Artasoroko lurra lokatz bihurtu zen berehala, eta aitzurrarekin jasotako

txokoan lohi masa lodi bat sortu zen, zapatzen zuen edonor irensten zuena. Prest

zegoen dena borrokarako.

Iluntzen hasia zen eta bazen garaia afaltzeko. Gaueko hamar eta erdietan

hasiko zen borroka; beraz, hamarretan geratuko ziren artasoroan posizioak

86



hartzeko. Sorotik atera ziren, pozik eta urduri, eta han aurrean ikusi zuten falta

zitzaien elementua: Txomin.
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Ilargia ezkutaturik zegoen laino artean; euria tanta lodietan erortzen zen, eta

hego haize bolada indartsuek arto landareak alde batera eta bestera makurtzen

zituzten. Aitor, Azeri, Joanes, Ibai eta Manex Burunda ibaia zeharkatzen zuen Zubi

Gorrira iritsi ziren. Harrizko estruktura fina zen, bost metro inguruko luzerakoa, eta

ibaitik lau metroko altuerara altxatzen zen; han goitik, uretara ez botatzeko,

burdinazko baranda batek babesten zituen ertzak.

Koadrilakoak ilaran pasa ziren, banan-banan, artasoro ilunera ematen zuen

muturreraino. Egur puskekin armaturik joan ziren denak, Azeri izan ezik, tiragoma

batekin joan zen-eta. Txabolan prestatzen ari zirenean, azken momentuan, erabaki

zuten Joanesek fabrikatutako arma batzuk gehiegizkoak zirela; arriskutsuegiak,

batez ere iltzeak eta punta zorrotzak zituztenak. Horiek alde batera utzi eta makil lodi

batzuekin konformatu ziren. Azerik, ordea, tiragoma bat eraman zuen etxetik,

pentsatzen baitzuen arma horrekin frankotiratzaile moduko bat izango zela, eta

garaipena eskuratuko zuela berak bakarrik urrutiko eraso isil eta zehatz batekin. Era

berean, pentsatu zuen tiragomarekin ez zuela arriskura gerturatu beharrik izango.

Zubitik artasorora bi metro inguruko saltoa zegoen, aintzina egurrezko

eskailera batek errazten zuena, baina ordurako pausoa izorratu besterik egiten ez

zuten makil ondar batzuk baino ez ziren geratzen. Manex, Ibai eta Joanes jaitsi

ziren, Aitor eta Azeri zubi gainean geratu ziren ikusteko ea non agertzen ziren

marjiak. Arto landareak oso altuak ziren, bi metrotik gorakoak, eta euriarekin,

88



haizearen mugimenduarekin eta ilargia ezkutatzen zuten lainoekin, zaila zen soro

hartan ezer ikustea.

—Beharbada ez dira ausartu —esan zuen Manexek behetik. Irabaztekoak

zituztela bazekien, baina beldurturik zegoen, bere gorputza ez zen borrokarako

aproposena eta.

Aitor zubiko barandilara igo zen altuera handiagoa irabazteko.

—Ikusten ditudanean emango dizuet seinalea, eta zuek egurra ematera

joango zarete —esan zuen Aitorrek—. Ihes egiten saiatzen badira neronek ikusiko

dut eta hemendik gidatuko zaituztet. Eta gogoratu: utzi Enrike niretzat.

Joanesek ukabilarekin jo zuen bere bularra eta guda ohiua bota zuen «Au!

Au!» Ibaik eta Manexek gauza bera egin zuten, baina beraien ohiuak ahulagoak irten

ziren. Zubi gainetik, Azerik, harri bat atera zuen poltsikotik eta tiragoman jarri zuen.

Elastikotik tira egin zuen eta ahal bezain beste behartu zuen. Laskatu zuen.

Tiragomaren tiramena neurtu nahi zuen baina harria iluntasunean galdu zen. Orduan

ohartu zen arma hori erabiltzea ez zela bere irudimenean bezala izango, zaila baino,

loteria kontua izango zela inori harri batekin aztatzea, eta kontentu ez bazen bere

taldekide bat! Ez zuen ezer esan baina. Seguru sentitzen zen zubi gainean.

Pasa ziren hamar minutu eta ez zuten inor ikuskatu.

—Sartuko al gara? —galdetu zuen Joanesek. Artasoroaren ertzean zegoen,

ia belauniko, belozista bat bezala sartzeko prest.

—Ezin dut ezer ikusi! —esan zuen Aitorrek amorraturik.

—Agian esploratzaile bat bidali dezakegu —proposatu zuen Azerik baju.

—Bai, zu joan beharko zinateke —erantzun zion Aitorrek, eta begirada

maltzur bat bota zion. Urduri zegoen.
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Euriak ez zeukan lasaitzeko asmorik. Bost mutilak mela-mela zeuden,

artasorotik kanpo, eta ez zegoen han aurkarien inongo arrastorik. Joanesek

belozisten postura alde batera utzi zuen, eta Manexekin eta Ibairekin hizketan hasi

zen. Horiek zioten seguruenik ez zela inor agertuko eta hobe zutela handik joatea;

Joanesek txapada bana eman zien eta adi egoteko esan zien.

—Txomin! Hor dago! —garrasi egin zuen Azerik.

Koadrilakoen postutik hamar bat metro eskubitara, artasorotik atera berri

agertu zen Txomin. Azerik posizioa seinalatu zuen hasieran, baina azkar pentsatu

zuen hobe izango zela tiragomarekin ematen saiatzea. Horren azkar egin zuen

mugimendua, non, goma ez zuen behar adina luzatu, eta harriak bi metro besterik

ez zituen aurrera egin. Gainerakoek, gainera, ez zuten Azerik nora seinalatu zuen

ikusteko denborarik izan, eta bakoitza alde batera korrika hasi zen.

—Zuen eskubitara, tuntun alenak! —garrasi egin zien Aitorrek.

Baina behin artasoro barrura sarturik, galdurik zeuden lagunak. Ez zuten ez

Txomin, ez eta batak bestea ikusten ere. Lasto altuak, iluntasuna eta euria, besterik

ez; eta, haize bolada indartsuek gor uzten zituzten mutilak, Aitorren aginduak aditu

ezinik utziz.

Azeri beste behin saiatu zen tiragomarekin erasotzen, baina ezin Txominen

kokalekua finkatu, sorora bota zuen harria, iluntasunera. Aitorrek arma kendu zion,

horrela segitu ezkero probableena baitzen Manexi, Ibairi edo Joanesi ematea.

Artasoroan barneratu eta hogei bat metrora geldirik geratu zen Manex. Ez

zekien non zegoen Txomin, ez Joanes, ez Ibai, eta erabaki zuen han bertan

kuxkurtuko zela borroka guztia pasa arte. Norbaitek zer edo zer galdetuko zion gero,

eta berak Txomini jarraitzen galdu zela erantzungo zuen. Belaunak lurraren kontra
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jarri zituenean ohartu zen arropa guztia lokatzez beteko zitzaiola, baina iruditu

zitzaion merezi zuela arropa zikintzea, borroka eremua arriskutsuan zutik geratzea

baino. Bota zen lurrera eta bolatxo bat egin zen. Begiak itxi zituen ea zabaltzen

zituenean ateri zegoen; kolpe bat jaso zuen ordea, bizkarrean, eta begiak zabaldu

zituenean, Txomin ikusi zuen bere aurrean.

—Hemen dago! —garrasi egin zuen.

Txomin ziztu bizian desagertu zen arto artean, eta beste kolpe bat jaso zuen

bizkarrean. Joanes zen.

—Mugitu lodi hori!

Eta atzetik Ibai ere agertu zen. Hirurak atera ziren Txominen atzetik, gertu

adina berriro pista ez galtzeko. Joanesek ia harrapatua zuen, azkarrena baitzen, eta

armatzat zuen makila astindu eta ia-ia buruan eman zion Txomini, baina huts egin

zuen eta inguruko lau arto landare lehertu zituen.

Aitorrek eta Azerik lortu zuten ikustea pertsekuzioa, edo pertsekuzioak arto

landareetan sortzen zuen mugimendua. Aitorrek tiragoma kendu zion Azeriri, harria

kargatu eta, landareen astinduak kalkulaturik, zertxobait urrutiago bota zuen harria,

mugimenduari aurrea hartzeko. Auskalo Txomini eman zion ala ez, harria

iluntasunean desagertu zen-eta.

—Kaka zahar honek ez du ezertarako balio —tiragoma ibaira bota zuen, eta

Azerik isil-isilik ikusi zuen nola irensten zuen ibaiak bere arma preziatua. Aitorrek

borroka eremura begira jarraitu zuen—: Non sartu dira? Ez da mugimendurik

ikusten!

Azerik ere begiratu zuen. Pertsekuzio hura, antza, amaitu zen, ez baitzen

inongo mugimendurik ikusten arto landareetan. Ez zuten ezer entzuten ere, borroka
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amaitu izan balitz bezala, baina euriaren eta haize bolada bortitzen hotsak kontrakoa

iradokitzen zuen.

Eta ez zuten artasoro barruan gertatzen ari zenaren erdia ere iradokitzen.

Joanes izan zen lehena tranpan erortzen. Bere oinak lokatz lodi eta itsaskor

batek harrapatu zituen eta lurrera bota zen zuzenean. Saiatu zen altxatzen, baina

oinetakoa barruan geratu zitzaion eta gero ezin zuen opatu. Atzetik erori ziren Ibai

eta Manex, biak batera, ahuspez lokatzetara. Altxatzen ziren bakoitzeko erortzen

ziren berriz; hankak lokatzetik askatzen zituzten bakoitzeko irristatu egiten ziren

emandako pauso bakoitzeko; jasotzen ziren bakoitzeko, ondokoa botatzen zuten.

Eta gero, erasoa iritsi zen.

Ez ziren ohartu tranpa batean zeudela lehen kolpea jaso zuten arte.

Lokatzezko bola batek inpaktatu zuen Joanesen aurpegian, biguna, baina

abiadurarekin mingarria. Manexi ipurdian eman zioten, eta Ibairi bizkarrean. Bola

zaparrada bat jaso zuten, ezin defenditu, ezin ihes egin, garraxikan, ezin laguntzarik

eskatu. Kolpeak nondik zetozen ere ezin izan zuten ikusi, erasotzaileak etengabe

mugitzen ari baitziren, beraien inguruan zirkuluak egiten.

Aitorrek eta Azerik begiak erdi itxi zituzten artasororen puntu zehatz batean

lagunak ikusiko zituztelakoan. Begira egon ziren, eta azkenean, ikusi zuten

mugimendua soroaren erdialdean.

—Tranpa bat da! —esan zuen Azerik, mugimendua ikusi zuen tokira

seinalatuz—. Begira nola mugitzen diren inguruan; gureak barruan daudenak dira,

seguru. Ez dugu horrelako estrategiarik pentsatu eta!

—Ezinezkoa da —amorratu zen Aitor. Ukabila estutu zuen.

—Zer edo zer egiten ez badugu galduko dugu!
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Aitorrek bultzada bat eman zion Azeriri eta zubitik jaitsiarazi zuen. Gero,

berak salto egin zuen.

—Gu biok harrapatuko ditugu, atzetik —esan zuen irribarre batekin.

Behatzak karraskatu zituen borrokarako erritual bezala, eta artasoroan

barrena murgildu zen. Azerik lasterka jarraitu zion, ez galtzeko. Arto landareen

artean zuzen ibiltzen zen Aitor, Enrikerengana iristeko iparorratz bat izango balu

bezala.

—Nola ausartu dira? —esan zuen bere buruarentzat, eta gero altu garraxi

egin zuen—: Enrike! Akabatuko zaitut!

Azerik atzetik gertu jarraitzen zion. Ohartu berri zen armarik gabe zegoela,

eta dudatan zegoen norbaiti ukabilkada bat ematera ausartuko ote zen edo ez.

Aitorri ziur ikusi zion. Dudarik gabe, Enrike harrapatzean ukabilkadaka txikituko

zuen.

Artasoroaren erdialdera gerturatzen ari zen. Koadrilakoen garraxiak entzuten

ziren, zakurren tranpa horretan harrapatuta. Aitor gelditu egin zen, bere mugikorra

joka ari zen; pantaila begiratu eta atzera begiratu zion Azeriri, galdu aurpegiarekin,

gero erantzun egin zuen:

—Borroka batean gaude orain.

—Zer borroka eta zer ostia. Bilera daukagu; festetan gurekin afaria egin nahi

baduzu etorri parkera echando hostias —erantzun zioten.

Aitorrek telefonoa eskegi zuen.

—Nor zen?

Aitorrek ez zuen erantzun. Aurpegiarekin barkamena eskatu zion, eta etorri

ziren bidetik itzultzen hasi zen.
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—Zer gertatzen da? Nora zoaz?

—Hau, orain, ez da nire borroka.

Erantzun horrekin Azerik ulertu zuen dena. Ez zen bere borroka, orain,

zaharren koadrilakoa zelako; eta gehitzeko, ez zuen lortu bera ere zaharren

koadrilara pasatzea; beraz, han geratu beharko zuen, Ibai, Joanes eta Manexekin.

Aitor iluntasunean desagertzen ikusi zuen. Oraindik entzuten zituen lagunen

garraxiak, Enrikeren, Beñaten eta Txominen tranpan eroriak, eta gerturatzen hasi

zen. Baina, gerturatu ahala, garraxiak geroz eta ozenago, beldurgarriago, entzuten

zituen.

—Aitor! Azeri! Lagundu! —entzun zuen. Ibairen ahotsa zirudien.

Azeri blokeaturik geratu zen. Nola lagunduko zien berak bakarrik tranpa

hartatik ihes egiten? Ez. Ezinezkoa zen. Eta zubirako bidea hartu zuen. Ihes egin

zuen.

94



15

Zerua garbi eta eguzkia indartsu, erdi-erdian; hiru mutilak, zein baino zein

irribarretsuago, Beheko Basoan barrena zihoazen oinez. Beñaten estrategiari esker

izan zuten garaipena ospatzeko basoan kanpatzea otu zitzaien, eta han zeuden,

motxila erraldoiekin aurrera egiten, txistuka eta txisteka.

—Bazen garaia ilea mozteko, eh, kaxkalo! —esan zion Txominek Enrikeri, eta

burua igurtzi zion mugimendu azkar batekin, are azkarrago ihes egiteko.

Enrikek ukabilkada bat bota zion besora, baina kale egin zuen.

—Ez naiz gogoratzen inoiz ikusi zaitudanik horrela, ia burusoil —barre egin

zuen Beñatek.

Arrazoia zuen. Enrikek beti izan zuen ile luzea, eta arraroa zen

gainerakoentzat bere buru soila ikustea; baita beretzat ere, sentsazio bitxia zen.

Atera aurretik amak behartu zion, serio asko, txanoa jantzita eramatera, eguzkitik

babesteko. Enrikek, ordea, atera eta berehala kendu zuen. Bitxia iruditu zitzaion

buruan airearen ferekatzea sentitzea, belarriek arnasa hartzea, eta eguzkiak azal

zuri horri ematea. Horregatik erabaki zuen txanoa motxilan sartu eta hartaz ahaztea;

beharrezkoa izango balitz, eguzkitako krema emango luke kaskoa ez erretzeko.

Ordu erdia ibili ondoren eguzkia gaizto jarri zen. Txominek proposatu zuen

bidetik ateratzea, horrela zuhaitzek eguzkitik babestuko bait zituzten, eta, bide batez,

kanpatzeko txoko bat aurkituko zuten, behingoz. Beñatek ontzat eman zuen ideia

eta bidetik atera zen, baina Enrikek geldiarazi zuen:
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—Ez da ideia ona izango. San Adriango ermitaraino joango gara kanpatzera.

Hori da ideia onena.

Beñat bidera itzuli zen, aurpegi makurrarekin, ez zuen ulertzen-eta zertara

zetorren erabaki hori.

—Atzo gauean euria egin zuen, gogoratzen? —hitz egin zien Enrikek tuntunei

bezala—. Beraz gaur... —zain geratu zen ea erantzuten zuten, eta jarraitu zuen—:

Lurra lokaztuta egongo da. San Adriango arkupetan izango dugu kanpatzeko tokirik

onena.

Beñatek eta Txominek arrazoia eman behar izan zioten Enrikeri; ez pozik,

Txominek behintzat, dagoenekoz nekez barraturik baitzegoen, eta ermitaraino ia

ordu erdi gehiago ibili beharko ziren-eta. Hala ere, bidea arintzeko ariketa dibertigarri

bat egin zuten: koadrilakoei eman zieten egurrari buruz hitz egin zuten; Manexen

garraxiak lokatzetan erabat botata zegoenean; Joanesen zapatilla, ihes egiten utzi

zietenean lokatzetan gelditu zena; Ibairen negarrak, Aitorri laguntza eskatzen, eta

horren bat-bateko ihesa, borrokatzera ausartu ere egin gabe.

Izan zuten batak besteari laudorioak egiteko beta ere: Enrikeren ausardia

borrokara bera bakarrik agertzeko intentzioa izateagatik, zeinari esker Beñat eta

Txomin ere ausartu ziren gudara agertzera; Beñaten estrategia bikaina, zeinari esker

lortu zuten garaipena, dudarik gabe; eta Txominen azken momentuko agerpena,

zeinari esker lortu zuten ia ezinezkoa zen estrategia bat erraz aurrera eramatea.

Egin zioten, era berean, laudorioa Beñaten aitonari, noski, haren balaunari esker

jakin baitzuten euria zetorrela!

Iritsi ziren San Adriango ermitara. Hamar bat metro karratuko eraikin txikitxo

bat zen, itxirik zegoena, beti bezala, baina lokatzik gabeko arkupe zabal bat zeukan,
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kanpatzeko bikaina. Beñatek sua prestatu zuen, eta Enrikek eta Txominek kanpin

denda. Saltxitxak, urdaia eta txerriaren saihetsak eraman zituzten sutan prestatzeko,

merendu-afarirako.

Horrela azkarrago sukaldatuko zutelakoan, Txominek egur pila bota zuen

sutara, eta sekulako kakanahastea sortu zuen. Sua maltzur hazi zen, altueraz eta

zabaleraz, kanpin denda mehatxatuz, baita baso guztia ere. Zeukaten ur exkaxak ez

zien ezertarako balio izan; azkenean, egurrak kontu handiz bananduz lortu zuten

sua txikitzea, eta harekin, arriskua desagertaraztea. Apuroak izan zuen bere prezioa:

gauerdira arte ezin izan ziren afaltzen hasi.

—Badakizue zer izan zen hoberena? —hasi zen Enrike, saihets bati hozkada

ematen zion bitartean—. Aitor kakaztu egin zela. Senderistaren egunean bezala,

gogoratzen? Koldar hutsa da.

Txominek eta Beñatek barre batekin erantzun zioten.

—Ez, ez, hoberena Manex izan zen —esan zuen Txominek—. Balea bat

zirudien lokatzetik ezin ihesik. Ipurdi handia!

—Ikusi al duzue harategian Aitor? —galdetu zuen Beñatek—. Zaharrekin

zegoen. Seguru orain haien koadrilakoa dela.

—Ba, seguru baietz. Bost axola izan zaizkio berari beti koadrilakoak; bere

esklabotxoak. Horrela utzi zituen atzo, artasoroan galdurik, eta bera ihesika.

Koldarra!

—Eta Azeri beste hainbeste. Beste koldar bat! —gehitu zuen Txominek.

—Beno, guk egin genuen egin beharrekoa —esan zuen Beñatek, eta kontuari

amaiera eman zion—: Onartu genuen erronka eta agertu ginen borrokara. Orain, zer
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egiten duten Aitorrek edo koadrilakoek, bost axola. Irabazi dugu lasai egoteko

eskubidea.

—Arrazoi, ahaztuko ditugu harroputz horiek —gehitu zuen Enrikek, amaitu

nahi ez balu bezala.

Tripak beteta sartu ziren hirurak kanpin dendara, sua ongi itzali zutela

egiaztatu ondoren, arratsaldeko sustoa oraindik gogoan zeukaten eta. Ongi edo

gaizki lo egin zuten, hotza edo beroa pasatu zuten, edo zorua atsegina edo

desatsegina izan zen, hori, inoiz kanpin denda batean lo egin duenak badaki.

Kontua da hiru mutikoak sekulako pixakurrearekin esnatu zirela; suarekin

jolasteagatik, agian, hori errepikatzen zuten gurasoek San Juan bezperan haurrak

suarekin jolasean ibiltzen zirenean: "Ez jolastu suarekin edo ohea bustiko duzu!"

Ermitaren atzeko aldera atera ziren korrika, hirurak erdi biluzik, zakila atera

eta hustutzen hasi ziren.

—Joe, orain herrira oinez itzuli behar —kexatu zen Txomin.

Beñatek eta Enrikek barre egin zuten, inoiz ezagutu zuten mutikorik alferrena

baitzen. Zakilak gorde eta ermitaren arkupetara itzuli ziren. Erdi lokarturik zeudenez,

kosta egin zitzaien ulertzea begiek ikusten zutena egia ote zen: kanpin denda

zuhaitz baten puntan zegoen, eta motxilak ere bai, bakoitza zuhaitz batean.

Aztoraturik hasi ziren kanpin denda jaitsi nahian.

—Zer demontre? Haize bolada bat, agian? —galdetu zuen Enrikek.

—Bai zera! Ezinezkoa da hori. Haizeak ezin du horrenbesteko indarra izan

—erantzun zuen Beñatek.

Erabaki zuten bien artean Txomin altxatzea zela kanpin denda

berreskuratzeko modurik onena. Bataren eta bestearen sorbaldetan jarri zituen oinak

98



Txominek, eta zuhaitzari heldu zion oreka mantentzeko hauek zutitzen ziren

bitartean.

—Iristen zara?

—Ez, jarri hanka puntetan, ea! —esan zuen Txominek.

Besoa luze-luze jarri zuen, baina oraindik ia metro bat falta zitzaion iristeko.

Ezinezkoa zen. Saiatu zen bera jartzen hanka puntetan, eta oreka galtzeko zorian

egon zen. Ongi heldu zion zuhaitzaren enborrari, arnasa hartu zuen eta, aurrean,

baso sakonean, zuhaitz baten atzean ikusi zuen: pertsona bat, edo zerbait, maindire

baten azpian ezkutatua.

—Menddires! —garrasi egin zuen.

Oreka galdu eta hirurak erori ziren. Txomin garrasika zegoen, ezin gelditu.

Basora seinalatau zuen eta Enrikek eta Beñatek ere ikusi zuten. Menddires zen,

ordura arte mito bat zela pentsatzen zuten Beheko Basoko zoroa.

—Goazen hemendik! —agindu zuen Enrikek garrasi biziz.

Gauzak han utzi eta korrika hasi ziren. Baso barruan, zuhaitzen artean,

maindireen azpiko zoroak jarraitzen zien. Oinutsetan ihes egin zuten, erdi biluzik,

pistako harriak zapatzen eta oinazpiak zauritzen. Bost minutuz egin zuten korrika,

paseatzen ari ziren bi andrerekin elkartu arte, nahiz eta etxeraino korrika iristeko

prest zeuden. Andreei gertatutakoa kontatu zieten, Menddires ikusi zutela, eta

atzetik jarraika zetorrela, bahitzera, bortxatzera, edo auskalo zertara. Andreekin

mutikoak lasaiago sentitu ziren. Soilik helduek eman zezaketen babesa sentitu

zuten, eta Menddiresen arrastorik ez zegoela ikusirik, motxilak eta kanpin denda

berreskuratzera itzuli ziren, haien laguntzarekin.
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Gauzak bildu zituztenean, Enrikek belarria jarri zuen bi andreek ziotenari

erne. Galdezka ari ziren ea mutilek ez zuten drogarik edo hartuko, Menddiresen

kontu hura imajinatzeko. Eguerdian etxera iritsi zirenean ere inork ez zien sinetsi

Menddires ikusi zutenik. Asmakuntza hutsa zela leporatu zieten gurasoek.

Baina ez zen asmakuntza izan. Ez, noski. Hori izan zen mutikoek ni ikusi

ninduten egun bakarra; ez, ordea, nik haiek ikusi nituen egun bakarra.
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Iritsi ziren Etxarriko festak, urteko egunik zirraragarrienak askorentzat. Sei

eguneko jaia, dibertsioa eta parranda; egun batzuk lehenago ere nabaritzen zen

herrian horrelako zirrara bat, herritarren sabelean dar-dar bat, txupinazo eguneraino

hor mantentzen zena. Aurretiko egun horietan prestatzen ziren gaztetxoendako

barrakak: autos de choqueak, tirapitxoia eta atrakzioak; eta gainerakoendako beste

barrakak: kañak, kalimotxoak eta patxarana saltzen zituztenak.

Aitorrentzat festa bereziak izango ziren, zaharren koadrilarekin "ofizialki"

pasako zituelako; hots, haiekin egingo zituen afariak eta bazkariak, eta haiekin

aterako zen parrandan. Peiok berarekin edukiko zuen jarrerak kezkatzen zion.

Ordura arte etsai bezala jokatu zuen, eta argi zegoen ez ziola graziarik egiten Aitor

haeikin ibiltzeak, baina orain ofiziala zen, haien koadrilakoa zen eta ez zeukan

horren aurrean ezer egitekorik. Arazorik bazeukan, «hor konpon» pentsatu zuen

Aitorrek. Festak ziren, Etxarriko festak!

Eguerdian bildu ziren mutilak plazan txupinazorako. Han zeuden, korro

batean, Mikel Flores eta Iñaki Maiza, eta zaharren koadrilakoen gainerakoak, Peio

barne. Aitorrek duda egin zuen sartzerakoean, Peiok zer esango ote zuen pentsatu

baitzuen, baina matrailezurra estutu zuen eta ez zuen utzi inork duda izpirik ere

ikusten bere aurpegian; Peiok, gainera, adeitsu agurtu zuen, emozionaturik

zirudien-eta festengatik.

Plaza erditik Azeri, Joanes, Manex eta Ibai pasa ziren, eta Aitorrek ikusi

zituen baina ez agurtu. Haietatik bakarrik Azerik ikusi zuen Aitor, eta berak ere ez
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zuen agurtu, baina begira geratu zen momentu batez, berak ere hor, zaharrekin,

egon beharko lukeela pentsatuz.

Gero Enrike, Beñat eta Txomin ere pasa ziren. Aitorrek zeharkaz begiratu

zien. Koadrilaz aldatu arren artasoroan gertatutakoak masailak amorruz gorritzen

zizkion, baina ondo gogoratzen zuen berak nola jokatu zuen, eta orduan masailak

amorruagatik baino gehiago lotsagatik gorritzen zitzaizkion. Zorionez iritsi zen

txupinazoaren ordua, plaza jendez gainezka jarri zen eta ez zituen berriro lagun

ohiak ikusi.

Txupinazoa eta gero bazkaltzera joan ziren Iñaki Floresen bordara. Borda

baino, txabola xahar bat zirudien horrek, uralitazko teilatuarekin eta alambrezko

hesiarekin. Han jan zuten; bapo jarri ziren, eta bazkal ondoren, Peio zigarro bat

erretzen hasi zen.

—Jan ondoren sartzen da gozoen —esan zuen ahotik kea zeriola.

Ez zen koadrilako bakarra izan. Pakete oso bat zeukan, amari lapurtua, eta

nahi zuenari utzi zion erretzen; hori bai, inoiz probatu ez zuenari «Batekin nahiko,

partekatzeko», ez zuen nahi eta zigarroak alferrik galtzea.

Aitor nahasirik sentitu zen egoerarekin. Batetik, koadrilakoak adina izan nahi

zuen, bere lehen eguna zen "ofizialki" eta gainerakoen pare jartzeko beharra

sentitzen zuen; baina, bestetik, beldur zen ez ote zuten berataz barre egingo

gazteegia zelako erretzeko. Horregatik geratu zen zer esan ezin jakinik, eta beraz,

isilik.

Gutxi iraun zion dudak, ordea. Peiok berak eskaini zion erretzen ari zen

zigarroa probatzeko, hala nahi bazuen. Adeitasun hori gakoa izan zen Aitorrentzat,

azken finean, Peio ordura arte traba bat izan zen koadrilan sartzeko, eta eskaintza
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hori, zigarro bat besterik ez bazen ere, «onartzen zaitut» modura interpretatu zuen

Aitorrek. Ezin horri ezetz esan.

Bere lehen zupada higuingarria iruditu zitzaion. Bere eztarriak ez zuen utzi ke

zikin hori biriketara pasatzen, eta eztulka hasi zen defendatzeko. Gainerakoak barre

egin zuten, baina ez zen bakarra izan erre ondoron eztulka egin zuena. Peiok berak

esan zion normala zela hasieran eztula egitea, edo higuingarria iruditzea, baina gero

gozo-gozo sartzen zela. Hitz horiek nahikoak izan ziren Aitor berriro erretzen

saiatzeko, nahiz eta emaitza bera lortu zuen: eztula, aurrekoa baino zakarragoa.

Arratsalde osoa mahaian eman zuten, musean jokatzen eta ozen hitz egiten,

festetan ozenago hitz egiten baita. Partida guztiak galdu ondoren Peio desagertu

egin zen bere bikotekidearekin, handik ordubetera garagardo litroekin itzultzeko.

Aitorrentzat tabakoaren kontua bezala izan zen. Edateko gogoa zeukan, ez gero

inork haur bat zela pentsatezko; eta, aldi berean, beldur zen, ea gazteago

izateagatik ez ote zioten edaten utziko.

Baina zigarroaren eta museko garaipenen ondoren ausardia moduko bat

sentitu zuen sabelean, eta aisa eskatu zion Peiori ateratzeko kaña bat. Peiok atera

zion bat, eta bi, eta hiru ere; eta gaua erori zenean alkoholak eragiten omen duen

hori sentitzen hasi zen.

Itzuli zen mutil koadrila plazara. Kioskoan musika talde batek Euskal Herri

osoan —baita Munduan ere— ezaguna den "Aupa Etxarri" abestia jotzen zuen.

Gazteek, haurrek eta helduek kioskoari bueltak ematen zizkioten, abesten eta

saltoka; Aitorrek ere bueltak eman ohi zizkion kioskoari, baina ez urte hartan.

Zaharren koadrilakoek beste plan bat zeukaten: dagoenekoz bizarra, edo

behintzat bibotetxoa, zeukan gazte bat konbenzitzen zuten garagardoak edo
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kalimotxoak erosteko, eta plazaren atzeko kaleetara joaten ziren ezkutuan edatera.

Aitor dudatan egon zen kalimotxoa edo garagardoa eskatu, ez baitzeukan edaten

esperientziarik, eta Peiok lagundu zion aukeraketan:

—"Novato"entzat garagardoa, sabel birjinean kalimotxoak kakafirria egiten

du-eta!

Eta Aitorrek garagardoak edaten eman zuen gaua. Bi, hiru, lau, eta kontua

galdu arte. Laster ikusi zuen lagunen ahotik tontakeriak besterik ez zirela ateratzen,

eta, bere ahotik, beste horrenbeste. Oreka mantentzeko arazoak nabaritu zituen,

lurretik urrutiago balego bezala; Peio ere berdin zegoen, eta batak besteari heldu

zioten ez erortzeko.

Nahikoa edan zutenean pentsatu zuten dibertiagarria izango zela plazara

itzultzea, kiosko inguruan dantzatzera. Esan eta egin. Koadrila osoa, batzuk

mozkorrago eta besteak lasaiago, plazara joan ziren ilaran, eta kiosko inguruan

zegoen jendetzaren artean nahastu ziren.

Musika altuak, kioskoko argiek eta jendearen dantzek nahasi egin zuten Aitor.

Bilintxi-balantxa ibili zen plazako bazter batetik, kaña bat eskuan zuela, eta hor ikusi

zituen Azeri, Joanes, Ibai eta Manex. Berari begira geratu ziren. Aitorrek pentsatu

zuen adinekoak izan arren diferentzia asko zegoela haien artean, bera azkar

hazitzen ari zela. Gero Ane ere ikusi zuen, eta zig zagean ia bereganaino joan zen;

zer edo zer esan behar ziola zirudien, baina mugimendu traketsaren ondorioa

besterik ez zela argi utzi zuen. «Ni ez nago iada muxuak erakusten egoteko»,

pentsatu zuen.

Peiori helduta plazari bueltaka aritu zen Aitor musika amaitu zen arte; eta

azkar amaitu zen, ia gau osoa pasa baitzuten atzeko kaleetan. Etxera joateko ordua
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iritsi zitzaionerako Aitorri denbora eman zion beste garagardo pare bat edateko eta

hamaika lagun nahi gabe bulkatzeko. Mozkorraren efektuak.

Bukaeran hain zegoen baldrabasturik non Peiok eta gainerakoek etxera

lagundu behar izan zuten. Peio gerturatu zen atariraino.

—Utzi diezaiokezu plantak egiteari.

—Zer? —galdetu zion Aitorrek ia ezin ahoskatuz.

—Uzteko moxkorrarena egitez. Gau guztian zero-zeroa eman dizugu-eta!

Aitorrek berriro galdetu zuen, ezin ahoskatuz, baina ikusi zuen Peioren atzean

gainerakoak barrez lehertzen ari zirela, eta berehala ulertu zuen.
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Etxarriko festak, abuztuan izanik, udaren amaieraren seinale ziren. Festen

ondoren, ikastolara edo lanera itzultzea aste gutxi batzuen kontua zen, eta bai

gazteen eta bai helduen animoetan nabaritzen zen betebeharren gertutasun hori.

Enrikeren eta Beñaten kasuan, ikastolaren hasieraz gain, etapa berri baten hasiera

izango zen, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara pasako baitziren; Txominek, aldiz,

Lehen Hezkuntzako seigarren mailari ekingo zion.

Txomin kezkaturik zegoen ezin izango zituelako bi lagunak ikusi Ikastolan;

izan ere, Lehen Hezkuntzakoek eta Bigarren Hezkuntzakoek ordutegi ezberdinak

zituzten, eta ezta errekreo orduan ere ezingo zituen ikusi.

Horretaz hizketan ari ziren arratsalde batean, piszinetan, Azeriren mezu bat

iritsi zitzaienean: koadrilakoek hiruekin hitz egin nahi zuten.

Enrikeren lehen inpultsoa pikutara bidaltzea izan zen, baina beste biek

ezberdin pentsatzen zuten. Ez zioten aurka egin nahi Enrikeri, batez ere,

koadrilakoak bost axola zitzaizkiela erakutsi nahi zutelako; Enrikek, ordea, antzeman

zuen lagunen jakin-mina koadrilakoek zer esango ote zuten entzuteko, eta

proposatu zien momentuan bertan txabolara joatea.

Esan eta egin: bizikletak hartu eta txabolarako bidea hartu zuten. Piszinetatik

txabaloraino, bizikleta harturik ere, ia ordu laurdeneko bidea zegoen. Hitz egiteko

denbora izan zuten, beraz.

—Koadrila berriro elkartzea proposatuko digute —esan zuen Enrikek, esku

batekin bizikleta gidatu eta bestearekin bixera kolokatzen zuen bitartean. Beñaten

106



eta Txominen erantzunari itxaron zion segundo pare batez, baina ikusi zuen isilik

geratu zirela, eta jarraitu zuen—: Zer, elkartu nahi duzue? Egin digutenaren

ondoren?

—Ez —esan zuen Beñatek, baina ez zirudien oso konbentzituta, eta berriz

esan behar izan zuen—: Ez.

Txominek ez zuen erantzun. Enrikek atzera begiratu zuen eta mutu ikusi zuen

laguna, bideberrian zentratuta. «Bakarrik ez geratzeagatik, nahiago duzu harroputz

koadrila horrekin bueltatu», pentsatu zuen Enrikek, piszinetan izandako elkarrizketa

gogoratu baitzuen.

Onartu beharra zeukan Txominen ikasturtea kaxkarra zetorrela, jakinik

bakarrik egongo zela ikastolan. Hala ere, Enrikerentzat hori ez zen aitzakia

koadrilakoekin elkartu nahi izateko, eta hiru lagunek isiltasunean egin zuten

txabolaraino geratzen zitzaien bidea.

Montañitara iritsi ziren eta igo ziren, Enrike lehena, gero Beñat, eta atzetik

Txomin. Azeri, Joanes, Ibai eta Manex txabolaren kanpoaldean zeuden beraien zain.

Azerirengandik pare bat metrora geratu zen Enrike, besoak gurutzatuta, eta zuzen

eta lehor galdetu zion:

—Zer?

—Gure artekoaz hitz egin behar dugu. Bakea egiteko.

—Ba, hitz egin.

—Barkamena eskatuko dizuegu, zuek guri eskatzen badiguzue; eta berriro

izango gara denok koadrila bat.

Enrikek barre egin zuen. Hori zen bere erantzuna.

—Zerk egiten dizu grazia? Ez duzu berriro elkartzea nahi?
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Enrikek pikutara bidaltzeko tentazioa izan zuen, baina ezin zuen denengatik

hitz egin. Txomini begiratu zion, txiki eta ixilik.

—Ez dugu barkamenik eskatuko.

—Baina bizikletak... —hasi zen Azeri.

—Ez dugu barkamenik eskatuko —errepikatu zuen Enrikek, indartsu—.

Koadrilatik bota gaituzue, harriekin erasotu gaituzue, gutaz gaizki esaka egon

zarete... Ez dugu barkamenik eskatuko.

Azeri eta gainerakoak mozturik geratu ziren Enrikeren jarrera irmoa ikusirik.

Ez zuten hori espero hitz egiteko geratu zirenean. Batak besteari barkamenak

eskatuko zizkiotela imajinatu zuten, eta horrekin nahikoa izango zela berriro koadrila

elkartuta egoteko. Izan ere, Aitorrek ere alde egin zuenetik, koadrilako azken lauak

bakarrik eta asperturik zebiltzan, noraezean, arratsaldeak nola pasa jakin gabe.

—Ba, ez dakit nola egingo dugun bakea —esan zuen Azerik tonu apalean.

Enrikek Txomini begiratu zion berriro. Argi zegoen zer nahi zuen. Beñati

begiratu zion gero, eta, sorpresarako, iruditu zitzaion gauza bera nahi zuela berak

ere. Orduan txabolara begiratu zuen. Gogoratu zuen nola izan zen koadrilatik bota

zuten eguna: txabola barruan zeuden denak, baita Beñat eta Txomin ere, eta hortik

eman zion berria Azeriren ahotsak.

—Ahaztuko dugu dena, orduan. Berriro denok koadrila —esan zuen Enrikek,

ahotsaren mina ezkutatzen.

Azerik, esker onez, eskua eskaini zion Enrikeri. Airean geratu zen.

—Baina lehenago... —esan zuen Enrikek, eta txabola barrura sartu zen.

Kolpe bat entzun zen. Gero beste bat. Eta hirugarrenarekin ohol bat airean

atera zen, iltze eta guzti. Enrike, barruan, hortzak estututa, ostikoka hasi zen
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txabolako pareta osatzen zuten ohol guztiei. Joanesek hori ikusi eta gelditzera

joateko keinua egin zuen, baina Azerik besotik heldu zion eta begiradarekin esan

zion ahazteko.

Arrankatua zuen Enrikek pareta oso bat Azeri gerturatu zitzaionean. Hautsi,

hautsi eta hautsi: hori besterik ez zeukan Enrikek buruan, eta ukabila erakutsi zion

Azeriri ondoan ikusi zuenean. Azerik, ordea, ez zion kasurik egin eta txabola

hausten hasi zen. Bien artean despiezatu zuten dena, soilik lau zurtoin tente eta sofa

geratu ziren arte. Orduan, Azerik eta Enrikek elkarri eskua eman zioten, eta ofizialki,

denak koadrilakoak ziren berriro.

Enrike sofan eseri zen. Eseri baino gehiago, erori egin zen, izerditan eta

nekaturik baitzegoen egindako esfortzuagatik. Azerik gauza bera egin zuen.

Gainerakoek ere topatu zuten esertzeko txoko bana. Sofan leku bat geratzen zen,

eta Beñat ondotik pasa zen, baina ongi pentsatu eta erabaki zuen ohol batzuekin

inprobisatutako bankutxo batean esertzea. Txominek ez zuen aukera galdu. Sofan

toki librea ikusi eta azkar eseri zen, Azeriren ondoan; duela hilabete bat koadrilatik

botatzeko azpijokoan aritu zenaren ondoan.

Txabola bota arren Montañitan geratu ziren koadrilakoak. Hondakinen artean

sofak eta bankuek onik jarraitzen zuten; lau pareta eta teilatu bat zertarako behar ote

zuten galdetu zuten lagunek.

—Orduan Aitor zaharren koadrilatik bota dute orain? —galdetu zuen Enrikek,

sofako txoko erosoenetik.
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Joanesek berriro kontatu zuen Aitorren istorioa bere anaia Peiok erabili zituen

hitzekin: «Mozkorrarena egiten hasi zen. Esan zuen txorabiaturik zegoela eta

bilintxi-balantxa ibiltzen hasi zen. Ez zekiena zen zero-zeroak edaten egon zela gau

guztian. Ez zuen alkoholik probatu ere egin! Nola izango da ba flipatu hori gure

koadrilakoa?».

—Merezi duena jaso du —esan zuen Enrikek—. A zer aldaketa, orain bera da

marjia!

Gainerakoek barre egin zuten, Beñatek izan ezik. Isildu zirenean bota zuen

komentarioa, ilun, pentsakor:

—Eta duela hilabete batzuk zu zinen marjia.

Enrikeren masailak berehala gorritu ziren. Ez zuen ulertzen zertara zetorren

bere lagun minaren iruzkin hori: akaso, denen aurrean umiliatu nahi zuen? Lekzio

bat eman nahi zion? Eta zer erantzun behar zion Enrikek?

Isilik geratu zen. Aitorrengan pentsatu zuen. Sofako txoko berean esertzen

zen, baina Enrikek ez bezala, errege bat zirudien; inork ez zion gorrituko zion ezer

esaten, eta bateon batek hala egiten bazuen, Aitorrek azkar erantzuten zion, bera

gorritu ordez, hitz egitera ausartu zena gorritzeko. Enrikek ez zeukan gaitasun hori

eta isilik geratzea besterik ez zitzaion geratzen, sofan hondoratuta, serio

aurpegiarekin.

—Ei —xuxurlatu zion Azerik belarrira, ondoan eserita zegoen—. Gero sekretu

bat esan behar dizut.

Enrikek buruarekin baietz egin zion eta Aitorren gaia atera zuen berriro:

—Zigarroa erre zuen, eh? —galdetu zuen altuan.

110



Eztabaida sortu zen: Manexek zioen inoiz ez zuela erreko; Txominek, aldiz,

hemezortzi urte betetzerakoan probatuko zuela. Beñatentzat nahiko argi zegoen

Enrikek eztabaida estuasunetik ateratzeko zabaldu zuela, eta berak ere eskertu

zuen, egindako iruzkinaren ondoren, okerragoa izan zitekeen eta Enrikeren

erreakzioa.

Pasa zen arratsaldea eta etxera joatekotan zeuden lagunak. Enrikek eta

Azerik ez zuten bakarrik hitz egiteko momenturik izan, baina Enrikek ez zuen ahaztu

Azerik esandakoa. Montañitatik jaisten ari zirenean atzean gelditu ziren biak, eta

Enrikek esan zion sekretua botatzeko. Azerik, ordea, ez zion esan nahi izan.

Gauean gainerakoak baino ordu erdi lehenago ateratzeko esan zion, hitz egitko astia

izateko.

Enrikek koadrilatik bota zuten eguna gogoratu zuen: arratsaldeko bostetan

joateko esan zioten, baina iritsi zenean, gainerako guztiak lehenagotik zeuden han.

Pentsatu zuen zenbatetan egingo zuten gauza bera Azerik, Joanesek eta Aitorrek,

"beraien kontuekin" ibiltzen zirenean. Seguru ia beti geratzen zirela ordu erdi edo

ordubete lehenago, isilpean, koadrilako gainerakoez libratzeko.

Iritsi zen gaua. Enrike Montañitara iritsi zenean behean zegoen Azeri

itxaroten.

—Kontuz, senderista! —esan zion urrutitik.

Azeri izututa hasi zen korrika eta ez zen gelditu Enrikeren barrea entzun arte.

Enrikek oraindik ez zien kontatu Aitorren eta senderistaren egitazko bertsioa.

«Arratsaldean kontatu behar nuen!», damutu zen, baina gogoratu zuen ordu erdira

berriro bilduko zela koadrila eta hor izango zuela kontatzeko aukera.
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—Zeri iruditzen zaizu Ane? —hasi zen Azeri—. Sudurrak pixka bat akats

egiten dio, baina nahiko ongi dago.

Enrike harriturik geratu zen. Ane neska ederra iruditzen zitzaion eta ez zuen

ulertzen Azerik sudurraren kritika hori egitea. «Zuk bai daukazula sudur zakarra».

—Esan didate gustuko zaituela —jarraitu zuen—. Nahi baduzu bien artean...

Begira.

Aneren lagunekin zituen mugikorreko mezuak erakutsi zizkion Azerik.

Koadrilako guztiez hitz egiten zuten. Gauza onak eta gauza txarrak. Eta horien

artean zegoen Enrikeri buruzko mezua: "Anak eta Enrikek bikote ona egingo lukete".
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Enrikek ukabilkada bat eman zion Manexi besondoan. Pito pito gorgorito egin

zuen eta Manexi tokatu zitzaion denen merienda erostera joatea, baina ez zuen

emaitza onartu. Azerik esan zion ongi etorriko zitzaiola kirol pixka bat egitea, eta

denek barre egin zuten. Baina ez zen mugitu.

Arratsaldeko bostak ziren. Eguzki izpi batzuek zuhaitzen hostoen artetik

pasatzea lortzen zuten eta, orduan, lau paretak eta teilatua edukitzeak zentzua

hartzen zuen: berotik ihes egiteko, behintzat. Beñat iritsi zen eta hondakinekin

jolasten hasi zen.

—Aitor ikusi dut —esan zuen—. Bere lehengusuekin zegoen.

—Bere lagun bakarrekin, beraz —bota zuen txiste saiakera Enrikek.

—Eta berriro koadrilan onartzen badugu?

Enrike barrez hasi zen. Gainerakoak isilik zeuden, ez Aitor bueltatzea nahi

zutelako, egunen batean bueltatuko zela pentsatu zutelako baizik; eta bueltatzen

zen egunean, hobe ez bazen enteratzen nork egin zuen barre berataz.

—Ez da behar horri erantzutea —esan zuen Enrikek, baina jendea isilik

ikustean iritziz aldatu zuen—. Begira, hobeki: bozketa egingo dugu. Nork nahi du

Aitor berriro koadrilan sartzea?

Hori esaten zuen bitartean buruarekin ezetz egiten zuen, eta koadrilako

guztiei begiratzen zien, begietara, kontrolatu nahiko balie bezala.

—Nik bai —esan zuen Beñatek—. Ez da plana inor marjinaturik uztea.

—Ados. Bat zazpiren kontra. Zazpiek irabazten dute.
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Hor amaitu zen eztabaida. Arratsalde isila izan zen; batez ere Enrikerentzat,

ez baitzion berriro hitz egin Beñati.

Eskuak izerditan zituen Enrikek. Inoiz ez zion muxurik eman inorri, eta

bazitekeen hori izatea lehen aldia. Ezin zuen beste ezertan pentsatu gau hartan

monjen atzeko larrean Anerekin elkartu zenetik.

Hasieran elkartu eta zuzenean muxukatzen hasiko zirela pentsatzen zuen,

baina gero Ane hizketan hasi zen, eta tuntun bat sentitu zen. Anek koadrilakoengatik

galdetu zion. Enrike harriturik geratu zen Anek bere lagunez berak baino gehiago

zekielako: Azerik, telefonoarekin, adineko neska guztiekin hitz egiten omen zuen;

Manex kezkaturik omen zegoen hurrengo ikasturtean seguruenik behar berezietara

pasako zutelako; eta Ibai Etxarriko festetan Garbiñerekin muxukatu omen zen.

Aneren konfidentzien ondoren, atzean ez gedlitzeko, nonbait, beste

konfidentzia bakarra kontatu zion Enrikek. Zekien bakarra: senderistarena.

Ez zen gogoratu ere egin gau hartan Aitorrekin txabolan zegoena Ane zela.

—Sustoarekin hil nintzen ia-ia! —zaplazteko bat eman zion besoan.

Enrikek barre egin zuen, mina egin zion arren, disimulatzen.

—Eta zuk zer daukazu Aitorrekin? —galdetu zion—. Ez zara gaiztoegi

berarekin?

—Merezitakoa dauka.

—Enteratu naiz ze uda izan duzuen. Bizikletak zulatzen, Ibairi egin zeniotena,

artasoroko bataila, txabolaren txikizioa... Zertara etorri da hori dena?

—Haiek hasi ziren.

—Nik ez dut hori entzun.
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—Beraiek egin zioten pittojoku Beñati!

—Baina txabolan zelatatzen harrapatu zutelako. Gainera, zuk izorratu

zenituen lehenago denen bizikletak, ezta?

—Lehenago haiek zulatu zizkidaten gurpilak niri. Aitor izan zen —Enrikek

geroz eta ozenago hitz egiten zuen, eta Anek distantzia hartu zuen.

—Eta hau dena egin duzu pintxazo batengatik?

Enrike erantzunik gabe geratu zen.

—Badakizu ni Aitorrekin nengoela hori gertatu zenean —jarraitu zuen Anek—.

Aitorrek uste zuen bizikletak zulatu zituztenak Altsasukoak izan zirela, edo agian

Peio.

—Eta?

—Aitorrek ez zuela zer ikustekorik izan zure bizikletari gertatu zitzaionarekin.

Bestela, ez zuen ba, zuzenean pentsatuko, haien bizikletak zulatu zituena zu izan

zinela? Mendekua hartzeko?

Enrikek begiak zabaldu zituen, eta ikusi zuen, ordura arte ikusi ez zuena.

—Txomin! Non zaude? Sasikumea! —esan zuen Enrikek Montañitara

iluntasunean igotzen zen bitartean.

Txabolako hondakinen artean linterna argiak ikusi zituen. Argi pare bat

beregana gerturatu ziren, garrasiak norenak ziren ikustera. Azeri eta Joanes ziren,

baina Enrikek ez zien ezer esan, eta zezen batek bezala jarraitu zuen aurrera.

Han zegoen Txomin, sofan eserita.

—Zu izan zinen, putakumea. Zuk zulatu zenituen nire gurpilak.
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Txominek ez zuen erantzun. Enrikek kamixetatik heldu zion eta altxatu egin

zuen. Bortitzki astindu zuen.

—Behar zenuena eman nizun! —Onartu zuen Txominek—. Zuk nahi zenuen

gerra; jendeari aginduak eman, baina ez zinen ausartzen!

Enrikek besoa atzera bota zuen, inpultsoa hartu eta ukabila itxi zuen.

Ukabilkada bota behar zuenean, norbaitek, atzetik, besoa heldu zion: Beñat zen.

Enrike baino indar gehiago zeukan eta erraz eraman zuen Txominengandik urruti.

—Ez zara koadrilakoa. Alde hemendik! —esan zion Enrikek Txomini.

Gorri-gorria zegoen eta ahotsa ez zuen ongi kontrolatzen.

Txominek ez zuen erantzun.

—Burua galdu duzu —esan zion Beñatek.

Enrikek bultzatu egin zion.

—Zuk ere, alde hemendik! Ez zara koadrilakoa, segi Aitorrekin traidorea!

—Baina nor uste duzu zarela? —esan zion Beñatek. Nazka ematen zion

Enrikek.

Enrikek gainerakoei begiratu zien.

—Bota bi hauek hemendik! —agindu zuen.

Inork ez zion kasurik egin, ordea. «Nor uste du honek dela?», esan zioten

elkarri. Enrikek hori entzun eta, amorraturik, Beñati bulkatzen sahiatu zen, baina

Beñatek aise menderatu zuen eta lurrera bota zuen. Altxatu eta berriro saiatu zen,

baina orduan, atzetik, Txominek bota zuen. Lurrean zegoela jotzera joan zen baina

Beñatek ez zion utzi, eta haserre, negarrez, eta umiliaturik, Enrike etxera joan zen.

Bakarrik, udako lehen egunean bezala; baina ezin ezkutatu malkoak,

oraingoan.
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Ikastolako ataria haurrez gainezka zegoen. Uda amaitu zen eta ikasturte

berriko lehen eguna zen. Enrikek burumakur egin zuen etxetik ikastolarako bidea.

Uda osoan ez zen kezkatu ere egin Bigarren Hezkuntza hastera zihoala,

baina iritsi zen eguna, eta bat-batean etorri zitzaion ordura arte alboratu zuen

urduritasuna. Urduri zegoen, era berean, berriro koadrilakoak ikusiko zituelako. Ez

zen haiekin egon gau hartan umiliaturik eta negarrez alde egin zuenetik, eta ez

zituen ikusi nahi.

Horregatik atera zen etxetik normalean baino pare bat minutu beranduago.

Pentsatu zuen horrela gainerakoak klase barruan egongo zirela bera iristerako. Oker

zegoen. Agian lehen eguna zelako geratu zen jendea berandu arte ikastola

kanpoan, uda osoan ikusi gabeko ikaskideekin asko zeukaten hitz egiteko eta.

Enrike iritsi eta hor ikusi zuen koadrila osoa korro batean. Desbideratzen

saiatu zen, inork ez ikusteko, baia ezinezkoa zen, erdi erdian baitzeuden. Saiatu zen

ez begiratzen, baina ezinezkoa egin zitzaion hori ere, eta ikusi zuen: Aitor, korroaren

erdian, koadrilako nagusia balitz bezala. Aitorrek ere ikusi zuen Enrike.

«Nagusiak beti nagusi» pentsatu zuen Enrikek.

«Marjiak beti marji» pentsatu zuen Aitorrek.

—Aspaldiko! —esan zioten orduan Enrikeri. Atzean zeuden, Josu eta Andoni,

lakuntzarrak.
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