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Eduardori, egiten dudan guztia bezala.

Izeba Ángelari eta gure familiako emakume harro guztiei,
beti jakin baitute egin behar zena egiten.

Eta, batez ere, Ainarari.
Ezin dizut justiziarik eman, baina, bederen,

zure izena oroituko dut.
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–Jainkoaren izenean, Dorian, belaunika eta
saia gaitezen elkarrekin otoitz bat gogoratzen.

–Horretatik deusek ere ez du orain balio ni-
retzat –erantzun zuen Dorian Grayk.

OSCAR WILDE, Dorian Grayren erretratua

Izena duenak izana du.

(Baztango herri sinesmena)
JOSE MIGEL BARANDIARAN, Brujería y brujas

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view,
And nothing else matters.

METALLICA, Nothing Else Matters
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Komodaren gainean, lanpara batek argi arrosa beroa zabaltzen
zuen gelan, beste kolore-ñabardura batzuk sortzen zituena tu-
lipa apaintzen zuten maitagarri-marrazki finak zeharkatzean.
Apaletatik, peluxezko animaliatxo bilduma oso bat, begiak
distiratsu, gelan sartutako gizonari adi zegoen, haurtxo lo-
tiaren aurpegiera geldiari so baitzegoen. Gizonak erne aditu
zuen ondoko gelako telebista piztuaren soinua, baita sofan ze-
goen emakumearen arnasots burrunbatsua ere, bertan lo bai-
tzegoen telebistaren pantailaren argitasun hotza jasotzen
zuela. Logelan begiratua mutur batetik bestera eraman zuen,
xehetasun oro aztertzeko, unearen lilura dastatuz, horrela is-
tant hura barrenean gorde eta hartaz betikoz gozatzeko altxor
bihurtu nahi balu bezala. Jakin-gosez baina lasaitasunez, den-
denaren irudia grabatu zuen bere buruan: paper margotuaren
marrazki leuna, argazki markodunak eta neskatoaren pi-
xoihalak eta arropatxoak eramateko poltsa. Azkenean, sehas-
katxoan finkatu zuen begiratua. Mozkorraren antzeko sen-
tsazio bat nagusitu zitzaion gorputzean, eta goragalea deika
zuen sabelaren goialdean. Neskatoa ahoz gora zegoen lo, pi-
jama belusatu batean sartua eta edredoi loredun batek gerri-
raino tapatua. Gizonak edredoia baztertu zuen umetxoa
oso-osorik ikusteko. Haurtxoak, ametsetan, hasperen egin
zuen; haren ezpain arrosa koloreetatik lerde izpi bat jaitsi zi-
tzaion, xirripan, eta matrailean arrasto heze bat marraztu.
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Esku guriek, buruaren alde banatan irekita, dardara pixka bat
egin zuten, eta gero, berehala, berriz geldirik gelditu. Gizo-
nak ere, neskatoak kutsaturik, hasperen egin zuen, eta xa-
murtasun olatu batek harrapatu zuen istant batez, segundo
bakar batez, ongi sentitzeko aski denbora. Zaindari isil baten
modura sehaskaren oinean eserita egondako peluxea hartu, eta
ia-ia sumatu zuen zeinen kontu handiz jarri zuen bertan
beste norbaitek. Hartz zuri bat zen, begi beltz txikiak eta zo-
rro handi-handia zuena. Begizta gorri zentzugabe bat zuen
lepo inguruan, atzeko hanketaraino ailegatzen zitzaiona.
Emeki-emeki eskua panpinaren burutik pasatu, eta haren
leuntasuna sumatu zuen. Panpina harturik, aurpegira hur-
bildu eta sudurra hartzaren tripa handian hondoratu zuen
panpina berri eta garestiaren urrin goxoa hartzeko.
Bihotza taupaka hasi, eta azala tanta txikiz betetzen zi-

tzaiola sumatu zuen: izerdi patsetan hasia zen. Tupustean
haserretu, suturik hartz-kumea bere aurpegitik baztertu, eta,
deblauki, haurtxoaren sudurraren eta ahoaren gainean jarri
zuen. Gero, besterik gabe, estutu egin zuen.
Umeak eskutxoak goraka astindu zituen, zeru aldera. Nes-

katoaren behatz ttikietako batek gizonaren eskumuturra ukitu
zuen arraxtadan, eta, umea berehalakoan, itxuraz, lo sakon eta
bizkorgarrian barneratu zen, eta muskuluak lasaitu zitzaiz-
kion, eta itsas izarren moduko eskuak berriz maindireen gai-
nean pausatu.
Gizonak panpina erretiratu, eta neskatoaren aurpegiari

beha gelditu zen. Ez zuen sufrimendurik nabari, salbu eta go-
rritasun pixka bat, kopetan agertua begien artean hain justu,
segur aski hartzaren sudurtxoak eragina. Umeak itzalia zuen
jada aurpegiaren argia, eta gizonari sehaska berehala ontzi
huts bat iruditu zitzaion, are hutsagoa panpina beste behin
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aurpegira eraman zuenean umearen usaina aditzeko, arima
baten hatsak gozatutako usaina oraingoan. Urrina hain atse-
gina eta gozoa izan zen ezen begiak malkoz bete zitzaizkion.
Esker onez hasperen egin, hartz-kumearen begizta txukundu,
eta berriz bere tokian utzi zuen, sehaskaren oinetan.
Presak bat-batean larritu zuen, denbora sobera joan zi-

tzaiola jabetu balitz bezala halako batean. Behin baizik ez zen
jiratu. Lanparatxoaren argiak, errukior, distira piztu zien apa-
letatik izu-laborriak harturik begira zituen peluxezko ani-
maliatxoen hamaika begi pareei.

13
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Amaiak hogei minutu zeramatzan autotik etxeari begira. Mo-
torra itzalita, kristaletan sortzen ari zen lurrunak, euriarekin
batera, kontraleiho iluneko fatxadaren mugak lanbrotzen la-
guntzen zuen.
Auto txiki bat gelditu zen ate aurrean, eta, bertatik, mu-

til gazte bat jaitsi zen. Euritako bat ireki, aldi berean ibilgai-
luaren aginte-panel aldera makurtu, koaderno bat hartu, eta
berriz bertara bota baino lehen kontsulta bat egin zuen lipar
batez. Autoaren atzealdera joan, maletategia ireki, bertatik pa-
kete zapal bat atera, eta etxearen sarrerara abiatu zen.
Mutila txirrina jotzen ari zenean ailegatu zen Amaia ha-

rengana.
–Barkatu, nor zara zu?
–Gizarte zerbitzuetakoa, egunero bazkaria eta afaria ekar-

tzen diogu –erantzun zuen eskuan zeraman erretilu plastifi-
katua seinalatzeko keinu bat eginez–. Ezin da atera, eta ez du
nork lagundurik –azaldu zuen–. Ahaidea zara zu? –galdetu
zuen esperantza pixka batekin.
–Ez –erantzun zuen Amaiak–. Foruzaina.
–A! –esan zuen interes oro galdurik.
Gazteak berriz deitu, eta ateburura hurbildu zen oihu

egiteko:
–Yañez jauna, Mikel naiz, Gizarte zerbitzuetakoa. Oroitzen

zara? Bazkaria ekartzera heldu naiz.
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Atea gaztea isildu baino lehenago ireki zen. Yañezen begi-
tarte zimel eta hitsa agertu zen haien parera.
–Oroituko ez naiz, ba. Ez nago hain zahartua… Eta zer

dela-eta ari zara oihuka? Ez nago gorra ere –erantzun zuen
umore txarrez.
–Ez horixe, Yañez jauna –esan zuen gazteak irribarrez, atea

bultzatuz eta gizona atzean utziz.
Amaiak bere plaka bilatu zuen hari erakusteko asmoz.
–Ez da behar –esan zuen Yañezek, Amaia ezagutu bai-

tzuen. Alde batera egin zuen, pasatzen uzteko.
Yañezek panazko galtzak zituen jantzita, baita jertse lodi bat

ere, eta, haren gainean, ilainkizkomantal bat, Amaiak ikusi ezin
izan zuen kolore batekoa, kontraleiho bilduen arteko zirriki-
tutik sartzen zen argiak –etxeko argi bakarra zen, argi ahula–
ez baitzuen behar adina ikusten uzten. Amaiak korridorean
barna jarraitu zion, sukalderaino, eta han fluoreszentea piztu-
itzalian aritu zen zenbait aldiz erabat piztu baino lehen.
–Baina, Yañez jauna! –esan zion mutil gazteak aski ozen–.

Atzo ez zenuen afaldu! –Hozkailu irekiaren parean, plastiko
gardenean bildutako janari-paketeak irekitzen eta jartzen aritu
zen–. Badakizu nire txostenean apuntatu beharko dudala.
Medikuak errieta ematen badizu, gero ez esan deus niri. –Ume
txiki batekin ari balitz bezalako tonuaz mintzo zitzaion.
–Nahi duzun tokian apuntatu –esan zuen Yañezek zezelka.
–Ez zaizu gustatu legatza saltsan? –erantzun baino lehen

jarraitu zuen–. Gaur bazkaltzeko, zera duzu, garbantzuak
haragiarekin eta jogurta. Eta afaltzeko, tortilla eta zopa; pos-
treko, bizkotxoa. –Jiratu, eta erretilu berean jarri zituen ukitu
gabeko janari-paketeak. Gero, harraskaren azpira makurtu,
zabor-poltsa txiki bati korapiloa egin (itxuraz, bilgarri pare bat
besterik ez zuen), eta ate aldera abiatu zen. Atera aurretik,
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gizonaren ondoan gelditu zen, hari hitz egiteko, ozenegi be-
rriz ere–: Tira, Yañez jauna, hemen duzu dena. On egin die-
zazula, eta bihar arte.
Buruaz Amaiari keinu bat egin, eta joan zen. Yañezek ate-

hotsa aditu arte itxoin zuen hitz egiten hasteko.
–Zer iruditu zaizu? Eta gaur denbora luzea pasatu du. Je-

neralean, hogei segundotik goiti ez da hemen izaten. Sartu or-
duko, ateratzeko irrikan dago –esan zuen, egongelatxora bi-
dean, argia itzalita eta Amaia erdi ilunpean utzita–. Etxe
honek ileak lazten dizkio, eta ez diot aurpegiratzen: hilerri ba-
tean sartzea bezala da.
Belusez tapizatutako sofa marroia, puska handi batean,

maindire batek, bi manta lodik eta burko batek estalita ze-
goen. Amaia bere artean egin zuen Yañez jaunak han egiten
zuela lo, azken batean sofa hartan ematen zuela bere bizitza-
ren parte handi bat. Manten gainean ogi-apurrak ikusten zi-
ren, baita arrautzarena zirudien mantxa lehor laranja-kolore
bat. Gizona burkoan bermaturik eseri zen, eta Amaia arretaz
aztertu zuen. Hilabete bat zen polizia-etxean azkenekoz ikusi
zuela, eta, adina zela-eta, etxean atxilotua zegoen epaiketaren
esperoan. Meheago zegoen, eta mesfidantzak eta gogortasun-
keinuak aurpegia zorroztua zioten, aszeta zoroaren itxura
emateraino. Ilea motza zuen, eta bizarra egina zegoen, baina
etxeko mantalaren eta jertsearen azpitik pijamaren txaketa
ageri zen, eta hura jantzita zenbat denbora ote zeraman gal-
detu zion Amaiak bere buruari. Hotz handia egiten zuen
etxean; egunetan berokuntza piztu ez den etxearen sentsazioa
sumatu zuen. Sofaren aurrean, lurreko sua zegoen, itzalita,
baita telebista berri samar bat ere ahotsik gabe, tamainan
lehian ari zena tximiniarekin, baina handixeagoa zen, eta
argi urdinxka hotza barreiatzen zuen gelan.
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–Irekiko ditut kontraleihoak? –galdetu zuen Amaiak, leiho
aldera zihoala.
–Egizu nahi duzuna, baina joan baino lehen zeuden bezala

utzi.
Amaiak buruaz baietz egin, zurezko leiho-orriak ireki, eta

kontraleihoak bultzatu zituen Baztango argi ahulari sartzen
uzteko. Yañezengana jiratu, eta telebistari adi-adi zegoela
ikusi zuen.
–Yañez jauna!
Hura Amaia han ez balego bezala zegoen pantailara begira.
–Yañez jauna…
Yañezek begiratu egin zuen, minduxea, burua beste zer-

baitetan zuela.
–Zera nahi nuke… –esan zuen korridore aldera keinu

bat eginez–: begiratu bat eman.
–Segi, segi –erantzun zuen esku-keinu bat eginez–. Nahi

duzuna begiratu, baina gauza bakarra eskatuko dizut: ez na-
hasi deus. Poliziak joan zirenean, dena hankaz gora utzi zu-
ten, eta, gero, nahiko lan izan nuen dena zegoen bezala uz-
ten.
–Jakina…
–Espero dut atzo etorri zen poliziak adinako begiramen-

dua izatea.
–Atzo polizia bat etorri zen? –harritu zen.
–Bai, polizia atsegin bat. Kafe bat ere prestatu zidan alde

egin aurretik.

Etxea solairu bakarrekoa zen, eta, sukaldeaz eta egongelatxoaz
gainera, hiru logela eta bainugela handi samarra zituen.
Amaiak bainugelako armairuak ireki, eta apalak miatu zituen:
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bizarra egiteko gauzak, komuneko paper-bilkari batzuk eta bo-
tika batzuk. Lehenbiziko logelan birentzako ohe bat zen na-
gusi, aspalditik inork erabili gabeko ohea itxuraz, ohazal lo-
redun bat zuena, eta harekin ongi ematen zuten errezel batzuk,
eguzkiak urtetan jotako aldean margulduak. Apain-mahaiaren
eta gau-mahaien gaineko kakorratz-lanek are gehiago luzatzen
zuten denboran atzerako bidaia. Segur aski Yañezen andreak
hirurogeita hamarreko hamarkadan fintasunez apaindutako
gela, gizonak ukigabe utzia. Lorontzi batzuetan, kolore ezin bi-
txiagoko plastikozko loreak zeuden, hilobiak bezain hotz eta
desatseginak, eta horrek denak museo etnografikoetan ikusten
ahal diren gelen irudikapenen irrealtasun sentsazioa piztu
zion Amaiari.
Bigarren logela hutsik zegoen, salbu eta josteko makina

bat, leiho azpian, eta, ondoan, zumezko saski estali bat. Ongi
gogoan zuen saskia, miaketaren txostenean ageri baitzen.
Hala ere, barrenean begiratu zuen oihalki-puskak ikusteko,
eta, haien artean, lehenbiziko logelako errezelen beste puska
batzuk zeuden, kolore biziagokoak eta distiratsuagoak. Hi-
rugarren logela haurrarena zen: halaxe deitu zioten miaketan,
horixe baitzen: hamar-hamabi urteko mutiko baten logela.
Ohe txiki bat, ohazal zuri ezin garbiago batek estalia. Apale-
tan, haurrentzako bilduma bateko liburu batzuk, Amaiak
ere noizbait irakurriak, eta jostailuak, gehienak eraikuntza-
koak –itsasontziak, hegazkinak–, eta metalezko autoen bil-
duma bat, zeharka jarriak eta hauts izpi bat ere gabe. Ate
atzean, Ferrariren modelo klasiko baten poster bat, eta idaz-
mahaian testuliburu zaharrak eta futbolarien kromo sorta bat
gomazko xingola elastiko batekin lotua. Eskuetan hartu, eta
inguratzen zituen xingola idortua eta zartatua zegoela ikusi
zuen, eta kromoen kartoi margulduari itsatsia zegoela betiko.
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Zeuden tokian utzi, eta, buruz, gela izoztu hura eta Berasa-
tegiren Iruñeko pisuaren oroitzapena konparatu zituen.
Etxean beste bi gela zeuden: garbitzeko gela txiki bat, eta egur-
tegi bat ongi hornitua, eta, hartan, zurezko bi tiradera, irekiak,
patatekin eta tipulekin, eta Yañezek baratzeko tresnak-eta
gordetzeko prestatutako toki bat. Txoko batean, kanpora
ematen zuen atearen ondoan, gas-galdara bat zegoen, itzalia.
Amaiak egongelako mahai ondotik aulki bat hartu, eta gi-

zonaren eta telebistaren artean jarri zuen.
–Galdera batzuk egin nahi dizkizut.
Gizonak ondoan zuen urrutiko kontrola hartu, eta tele-

bista itzali zuen. Isilik gelditu zen Amaiari begira, zain, ins-
pektoreak lehenbiziko aldiz ikusi zuenetik Yañez pertsona
iluna eta edozer egiteko modukoa zela pentsarazi zion sa-
mintasun- eta amorru-aurpegiera berberarekin.
–Hitz egidazu zure semeaz.
Gizonak besaburuak goratu zituen.
–Nolako harremana zenuten?
–Seme ona da –erantzun zuen lasterregi–, eta seme on ba-

tengandik espero dezakezun guztia egiten zuen.
–Adibidez?
Oraingoan, bi aldiz pentsatu behar izan zuen.
–Tira, dirua ematen zidan, batzuetan erosketa egiten zuen,

janaria ekartzen zuen, gauza horiek…
–Ez da hori nik dudan informazioa. Herrian diotenez, zure

andrea hil ondoren, mutila atzerrira bidali zenuen, eta urte-
tan ez omen zuen inork ikusi hemen.
–Ikasten ari zen, asko ikasten zuen, bi karrera egin zituen,

eta master bat. Klinikako psikiatra inportanteenetako bat
da…
–Noiz hasi zen maizago etortzen?

19
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–Ez dakit. Orain dela urte bat edo.
–Ekarri zuen inoiz zerbait janariaz aparte? Hemen gorde-

tzen zuen zerbait edo zuri beste nonbait gordetzeko eskatu zi-
zun zerbait?
–Ez.
–Ziur zaude?
–Bai.
–Ikusi dut etxea –esan zuen ingurura begira–. Oso garbia

dago.
–Horrela izan beharra dago.
–Jakina. Semearentzat duzu horrela.
–Ez, nire andrearentzat dut horrela. Andrea joan zenean

bezalaxe dago dena…
Min eta nazka imintzio bat eginez uzkurtu zuen aurpegia,

eta halaxe gelditu zen segundo batzuetan, inongo soinurik
egin gabe. Haren matrailean behera malkoak irristan ikusi zi-
tuenean ohartu zen Amaia gizona negarrez ari zela.
–Ezin izan dut besterik egin. Gainerako guztia gaizki

egin dut.
Gizonaren begiratua nora ezean zihoan toki batetik bes-

tera, erantzuna apaletako eta mahaitxoetako apaingarri mar-
gulduetan gorderik balego bezala, baina, azkenean, Amaiaren
begietan finkatu zuen begirada. Mantaren bazterra hartu,
eta handik tiratu zuen aurpegia estaltzeko. Hala egon zen se-
gundo batzuetan, eta gero amorruz baztertu zuen, keinu ho-
rrekin bere burua zigortu nahi balu bezala Amaiaren aurrean
negar egin izanaren ahuldadea erakusteagatik. Amaia ia seguru
zegoen hantxe bukatzen ari zela elkarrizketa, baina gizonak
bizkarrean zuen burkoa jaso, haren azpitik argazki markodun
bat atera, eta, xoraturik, hari begira gelditu zen Amaiari es-
kaini baino lehen. Gizonaren keinuak urtebete lehenagoko
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oroitzapen bat ekarri zion: beste egongela batean, aita hon-
doratu batek bere alaba erailaren erretratua eman zion, an-
tzeko kuxin batean gordea edukitakoa. Harrezkeroztik
Amaiak ez zuen berriz ikusi Anne Arbizuren aita, baina gizon
haren minaren oroitzapena, Yañezengan berpiztua, kolpe la-
tza izan zen Amaiarentzat, eta, bitartean, harritu egin zen de-
taile bati erreparatuta: dolua gauza zen halako bi gizon hain
desberdin keinuetan oso antzeko bihurtzeko.
Hogeita bost urte eskaseko neska gazte batek irribarre

egin zion erretratutik. Amaia hari begira egon zen, segundo
batzuez, gizonari itzuli baino lehen.
–Nik uste nuen segurtatua genuela zoriontasuna. Ulertzen

duzu? Andre gazte, polit, ona… Baina haurra jaio zenean,
modu bitxian jokatzen hasi zen, triste zegoen, ez zuen irri-
barrerik egiten, ez zuen umea besoetan hartu ere egin nahi,
eta esaten zuen ez zegoela prestatua umea maitatzeko, umeak
gaitzesten zuela, eta nik ez nekien nola lagundu. Esaten
nion: horiek tontakeriak dira, maiteko ez zaitu ba… Eta bera
are tristeago jartzen zen. Beti triste. Baina, halere, etxea zi-
larra bezain distiratsu izaten zuen beti, bazkaria eta afaria
prestatzen zituen egunero. Baina ez zuen irribarrerik egiten,
ez zuen josten, lanik ez zuenean lo besterik ez zuen egiten,
nik orain bezala kontraleihoak itxi, eta lo eta lo egiten
zuen…Gogoan dut zeinen harro sentitu ginen etxe hau erosi
genuenean, andreak polit-polita utzi baitzuen: margotu ge-
nuen, lorontziak eta loreak jarri… Gauzak ongi zihoazen gu-
retzat, uste nuen beti hala izanen zela. Baina, batzuetan, etxe
bat ez da aski habia egiteko, eta etxe hau sekulako hilobia
bihurtu zen…, eta orain niri tokatu zait, “etxean atxilotua”
esaten diote, ezta? Abokatuak dioenez, epaiketa egiten de-
nean, zigorra hemen betetzen utziko didate. Beraz, etxe hau
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nire hilobia ere izanen da. Gauero, hemen gelditzen naiz. Ez
dut begirik biltzen, eta nire andrearen odola sentitzen dut
buru azpian.
Amaiak sofari erreparatu zion. Haren itxura ez zen bat

heldu gainerako gauzekin.
–Lehengo bera da. Tapizatzaileari eraman nion, odolez zi-

kindua baitzegoen, eta oihal hau jarri zion, orain ez dutelako
fabrikatzen sofak zuena. Hori da aldatua dagoen gauza ba-
karra. Baina, hemen etzaten naizenean, oraindik ere tapiza-
ren azpian dagoen odolaren usaina sumatzen ahal dut.
–Hotza egiten du –esan zuen Amaiak, bizkarra gurutzatu

zion inarrosaldia ezkutatu nahian.
Gizonak besaburuak goratu zituen.
–Zergatik ez duzu pizten galdara?
–Ez dabil argia joan zen gauaz geroztik.
–Hilabete bat joan da gau hartatik. Denbora horretan

guztian hala egon zara?
Gizonak ez zuen erantzun.
–Eta gizarte zerbitzuetakoak?
–Erretilua ekartzen dionari baizik ez diot sartzen uzten.

Esan nien lehenbiziko egunean: hona etorriz gero, aizkora-
kadaka hasiko naiz haien kontra.
–Lurreko sua ere baduzu. Zergatik ez duzu pizten? Zer-

gatik pasatzen duzu hotza?
–Ez dut gehiago merezi.
Amaia zutitu, egurtegira joan, eta saskia bete egur eta

egunkari zahar batzuk ekarrita itzuli zen. Tximiniaren aurrean
makurtu, eta errauts zaharra mugitu zuen enborrak koka-
tzeko. Tximinia-apalean zeuden pospoloak hartu, eta sua
piztu zuen. Aulkira itzuli zen. Gizonaren begiak sugarretan il-
tzatuak zeuden.
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–Zuen semearen gela ere oso ongi kontserbatua dago.
Baina zaila egiten zait ulertzea halako gizon batek han egiten
zuela lo.
–Ez zuen egiten. Batzuetan, bazkaltzera etortzen zen, ba-

tzuetan afaltzera gelditzen zen, baina lo ez zuen inoiz hemen
egiten. Joan, eta biharamun goizean goiz itzultzen zen.
Nahiago omen zuen hotel bat.
Amaiak ez zuen hori sinesten. Ikertua zuten hori, eta ez zen

egon Baztango inongo hotel, hostal edo landetxetan.
–Ziur zaude?
–Nik uste baietz. Esan nien poliziei. Ezin dut erabat-erabat

ziurtatu. Gizarte-zerbitzuetakoari memoria ona dudala sine-
tsarazten badiot ere, batzuetan gauzak ahantzi egiten zaizkit.
Amaiak bere sakelako telefonoa atera, eta dei galdu batzuk

zituela ikusi zuen, lehenago telefonoaren dardara sentitu bai-
tzuen bere poltsikoan. Argazki bat bilatu, behatzarekin pan-
taila ukitu argazkia handitzeko, eta, ez ikusteko eginahalak
eginez, gizonari erakutsi zion.
–Emakume honekin etorri zen?
–Zuen ama.
–Ezagutzen duzu? Ikusi zenuen gau hartan?
–Ez nuen ikusi gaur hartan, baina betidanik ezagutzen dut

zuen ama; zaharxeago dago argazki honetan, baina ez da
hainbeste aldatu.
–Ongi pentsatu. Esan duzu ez duzula oso memoria ona.
–Batzuetan afaltzea ahanzten zait, edo bi aldiz afaltzen dut

ez naizelako oroitzen afaldu ote dudan, baina ez dut sekula
ahanzten nor heldu den nire etxera. Eta zuen ama ez da se-
kula izan hemen.
Pantaila itzali, eta telefonoa bere berokiko sakelan eror-

tzen utzi zuen. Aulkia bere tokian utzi, eta, atera baino lehen,
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berriz itxi zituen kontraleihoak. Autoan eseri eta segituan,
zenbaki bat markatu zuen bere sakelakoan, gelditu gabe ari
baitzen dardarka. Gizon batek enpresaren izena esanez eran-
tzun zuen telefonoaren beste aldetik.
–Norbait bidaltzea nahi dut, bai, azkeneko ekaitzaz ge-

roztik geldirik dagoen galdara bat martxan jartzeko. –Gero,
Yañezen helbidea eman zion.
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