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Atearen istorioa

Utterson jauna, legelaria, gizon hazpegi-gogorra
zen, irribarre batek inoiz argitzen ez zuena; hotza,
hitz gutxikoa eta lotsatia hizketan; atzeka senti-
menduan; iharra, altua, goibela, eta, hala ere, mai-
tagarria. Adiskide-bileretan, eta ardoa gustukoa ba-
zuen, izpi funtsean gizatiar batek distiratzen zion
begietan; sekula hizketara azaleratzen ez zen gauza
bat zen, baina mintzatzen zena, afalondoko aurpe-
giko keinu isiletan ez ezik, eta sarriago eta ozenago
gainera, bizitzako ekintzetan. Zorrotza zen bere bu-
ruarekin; bakarrik zegoenean gina edaten zuen,
ardo zaharrekiko zaletasuna hilduratzearren; eta
nahiz eta antzerkia gustatu, hogei urtean ez zuen an-
tzoki bateko sarrera gurutzatu. Baina bazuen tole-
rantzia ondo ezagun bat besterengana, eta harritu
ere egiten zen batzuetan bere adiskideen ezegitekoek
eskatzen zuten arima-tentsio handiarekin, haien
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inbidia izateraino kasik; eta, muturreko okasioetan,
laguntzera jotzen zuen, gaitzestera baino areago.
«Nik Kainen heresiaren aldekoa naiz –esan ohi zuen
zolitasunez–; bere kabuz uzten diot nire anaiari in-
fernura joaten». Halakoa izanik, sarritan suertatu zi-
tzaion gainbehera zihoazen gizonen azkeneko eza-
gun errespetagarria izatea, eta azkeneko eragin ona.
Eta haien aurrean, etxean agertzen zitzaizkionean,
aldaketa-izpi bat ere ez zitzaion igartzen Utterson
jaunari aldartean.
Zalantzarik gabe, erraza gertatzen zitzaion Utter-

son jaunari egitandi hura; hala, hoberenean ere es-
presiogabea zen, eta bazirudien haren adiskidetasu-
nak berak ere antzeko onberatasun zabala zuela
oinarrian. Gizon umilaren ezaugarria da halabeha-
rrak prestatu dion bezalaxe onartzea bere adiskideen
zirkulua; eta halaxe jokatzen zuen legelariak. Adis-
kideak bere odol berekoak zituen, edo aspaldiko
ezagunak bestela; haren adiskidetasun-sentimen-
duak, huntza bezala, denborarekin hazten ziren,
eta ez zioten bere objektuari egokikortasunik eska-
tzen. Hortaz, ulertzekoa zen guztiz Utterson jauna
Richard Enfield jaunarekin lotzen zuen harremana:
bigarren hori legelariaren urruneko senidea zen, hi-
rian ondo gizon ezaguna. Arazo latza zen askoren-
tzat zer ikusten ote zuen batak bestearengan, edo zer
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auzi aurkitzen bion interesekoa. Igandeko ibilal-
dietan bi gizonak topatzen zituztenek jakinarazten
zutenez, ez omen zuten hitzik esaten, zinez asper-
tuak ziruditen, eta ageriko arinduaz agurtzen zuten
adiskide baten agerpena. Alabaina, garrantzirik han-
diena ematen zieten bi gizonek txango haiei, asteko
bitxi nagusia zirelakoan ikusten zituzten, eta, plazer-
-abaguneak ez ezik, negozioen deia ere saihesten zu-
ten, ibilaldi haiez etenik gabe gozatu ahal izateko.
Noragabe jakinik gabeko irtenaldi haietako ba-

tean gertatu zen behin bideak Londresko auzo jen-
detsu bateko kalezulo batera eraman zituela. Kalea
txikia zen, lasaia deitzen den horietakoa, baina as-
telegunetan negozio bizia izaten zuen. Bertakoak
ondo moldatzen ziren, hala ematen zuen; eta denek
espero zuten hobeto ere moldatzea, hartan lehiatzen
ziren, eta koketerian gastatzen zuten sobran zuten
irabazia; hala, gonbidapen-tankera bat zuten kale
hartan dendetako erakusleihoek, emakumezko
saltzaileen lerro irribarretsuen gisan. Igandeetan
ere, kaleak bere xarmarik ikusgarrienak lausotzen
zituenean eta, konparazioz, ibiltariz hutsik zego-
enean, inguruko auzo ilunak ez bezala distiratzen
zuen, su batek basoan bezala; eta leihatila pintatu
berriak, letoi ondo leunduak, garbitasun orokorra
eta alaitasun nabarmena zirela medio, bertatik
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bereganatzen eta atsegintzen zuen handik igaro-
tzen zenaren begia.
Kantoi batetik bi ataritara, ezkerraldean eta ekial-

derantz joanda, patio bateko sarrerak eteten zuen
etxeen lerroa; eta puntu hartantxe hain zuzen ere,
eraikin itxura-zorigaiztoko batek kalera ateratzen
zuen erlaitza. Eraikinak bi solairu zeuzkan; leihorik
ez zen batere, ate bat beheko solairuan eta pareta ko-
loregabe itsu bat goikoan, besterik ez; eta xehetasun
orotan azaltzen zituen aspaldiko utzikeria doilor
baten aztarrenak. Ateak ez zeukan ez txirrinik ez al-
dabarik, eta zartatua zegoen, eta zikina. Etxe hartako
sargunean babesten ziren eskaleak, eta hango oho-
letan pizten zituzten beren pospoloak; eskailera
haietan ibiltzen ziren haurrak dendetan jostetan;
hango molduretan probatu zuen bere labana es-
kola-umeak; eta ia belaunaldi batez, ez zirudien
inor agertu zenik, ez noizbehinkako bisitari haiek
kaleratzera, ez haien sarraskiak konpontzera.
Enfield jauna eta legelaria kalezuloaren beste al-

detik zihoazen; baina sarreraren parera heldu zire-
nean, lehenakmakila jaso eta eraikina seinalatu zuen.
–Konturatu al zara hor ate bat dagoela? –galdetu

zuen; eta lagunak baietz esan zuelarik, erantsi zuen–:
Istorio guztiz bitxi batekin daukat nik toki hau go-
goan lotua.
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–A bai? –esan zuen Utterson jaunak, eta aldaketa
arin bat sumatu zitzaion ahotsean–. Eta zer istorio
da hori?
–Horra bada, honela izan zen –erantzun zuen

Enfield jaunak–. Etxera nindoan behin mundua-
ren beste muturreko lekuren batetik etorrita, negu
beltz bateko goizeko hirurak aldera, eta, farolak
ezik, ikustekorik batere ez zegoen hiriko parte ba-
tera eraman ninduen bideak. Kalea kalearen atze-
tik, kalea kalearen atzetik, prozesio baterako bezala
argituta denak eta eliza bat bezain hutsak denak,
eta jende guztia lo, harik eta azkenean heldu nin-
tzen arte, adi-adi nindoalarik, gizon bati polizia bat
ikusteko gogoa sortzen zaion gogo-egoera horre-
tara. Halako batean, bi irudi ikusi nituen: bata gi-
zon txiki bat zen, urrats luzeak eginez ekialde-
rantz bizi-bizi zihoana, eta bestea zortzi edo hamar
bat urteko neska bat, ahal zuen bezain bizkor las-
terka, aurrekoarekin gurutzatzen zen kale batetik.
Hala, kantoian txoke jo zuten biek, jauna, espero
izatekoa zenez; eta orduan etorri zen kontuaren
zati beldurgarria, neskaren gorputza lasai-lasai zan-
patuz jarraitu baitzuen aurrera gizonak, hura lu-
rrean garrasi batean utzita. Adituta ez da hain
gauza ikaragarria, baina, ikusita, infernuko gauza
izan zen. Gizatxar hark ez zuen gizona ematen;
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Juggernaut1 malapartatu bat bezalakoa zen. Nik
oihu egin nuen, korrika hasi nintzen, heldu nion
gizonari, eta atzera eraman nuen ordurako neska
oihulariaren inguruan taldetxo bat bildua zegoen
lekura. Gizona ez zen batere aztoratu, eta ez zidan
aurre egin; baina begiratu bat egin zidan, hain
itsusia, non korrikaldiak adinako izerdia eragin
baitzidan. Bertaratutako pertsonak neskaren fa-
miliakoak ziren; eta laster agertu zen sendagilea,
harexen bila baitzihoan neska. Haurra, tira, ez ze-
goen oso gaizki, beldurtua gehiago, petrikilo hark
esan zuenez; eta, pentsatzekoa zenez, hartan bu-
katuko zen kontua. Gorabehera bitxi bat izan zen
ordea. Lehen begiratuan nazka hartu nion nik gi-
zonari; beste horrenbeste gertatu zitzaion neskaren
familiari, eta ez zen harritzekoa. Baina doktorearen
kasua gertatu zitzaidan niri deigarria. Usadiozko
botikaria zen, arrunta erabat, ezin zehaztuzko adin
eta kolorekoa, Edinburgoko hizketa-doinu na-
barmenarekin, eta gaita baten sentsibilitatearekin.
Hara bada, jauna, beste guztioi bezala gertatu zi-
tzaion hari ere; ondoezik eta amorratzen jartzen
ikusten nuen petrikiloa, nire presoa akabatzeko
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gogoz, erreparatzen zion aldi bakoitzean. Nik ba-
nekien zer zerabilen hark gogoan, hark nik zer
nerabilen bazekien bezala; eta ezinezko gauza ze-
nez gizona hiltzea, ahal zen gauzarik hoberena
egin genuen. Esan genion halako eskandalua sor
genezakeela gertatuaren inguruan, eta sortuko ge-
nuela gainera, non Londresko mutur batetik bes-
tera zabalduko baitzen beraren izenaren kiratsa.
Batere adiskiderik edo krediturik baldin bazuen,
galduko zituen, hitza ematen genion. Eta denbora
guztian, gu sututa ari ginela gizonari agiraka, ahal
genuen bezala eusten genien emakumeei haren-
gandik aparte, erotuta baitzeuden, harpiak balira
bezala. Behin ere ez ditut nik ikusi halako gorro-
toz markaturiko aurpegiak; eta hantxe zegoen gi-
zona, aurpegi haiek osatzen zuten zirkuluaren erdi-
-erdian, halako mespretxuzko hoztasun beltz bat
ageri zuela (ikara ere bai, hura ikusten nuen),
baina dena ondo eramanez, benetan, Satan batek
bezala.
»“Istripu honetatik diruren bat atera nahi badu-

zue –esan zuen–, nik, jakina, kontra egiterik ez
daukat. Jaun batek eszenak saihestu nahi izaten
ditu beti. Esan zenbat”.
»Hala, bada, ehun libera eskatu genizkion gizo-

nari haurraren familiarentzat; argi zegoen ospa egin
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nahi zuela; baina bazen zerbait gu guztiongan me-
hatxua-edo adierazten zuena, eta azkenean gizonak
amore eman zuen. Hurrena, dirua eskuratu behar
zen; eta nora uste duzu ekarri gintuela? Atea dagoen
toki honexera. Atera zuen giltza bat, sartu zen ba-
rrura, eta berehala atera zen berriz hamar libera
urretan zekartzala, eta Coutts banketxeko txeke bat,
eramaileari ordaintzekoa eta ezin aipatu dudan izen
batez sinatua, nahiz eta horixe izan nire istorioko
puntu nagusietako bat; oso izen ezaguna baita, izan,
eta sarritan egunkarietan ateratzen dena. Oso zifra
altua zen; sinadura egiazkoa izanez gero, ordea,
hura eta gehiago ere eman zezakeen. Ausartu nin-
tzen jaun hari esatera hark guztiak faltsua ematen
zuela, eta, egiazko bizitzan, gizon bat ez dela goizeko
lauretan soto bateko atetik sartzen, beste gizon ba-
ten ia ehun liberako txekearekin ateratzeko gero.
Baina hark lasai jarraitu zuen, erdeinuzko aurpe-
giarekin.
»“Ez kezkatu –esan zuen–. Zuekin geratuko naiz

bankuak ireki arte, eta neronek kobratuko dut txe-
kea”.
»Hala, bada, abiatu ginen denak, doktorea, hau-

rraren aita, gure laguna eta ni, eta nire etxean eman
genituen geratzen ziren gaueko orduak; eta hu-
rrengo egunean, gosaldu ondoren, denak elkarrekin
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joan ginen banketxera. Neronek erakutsi nuen txe-
kea, eta esan nuen motibo guztiak neuzkala faltsua
zela pentsatzeko. Baina ez zen faltsua, inondik ere
ez. Egiazko txekea zen.
–Hara! –esan zuen Utterson jaunak.
–Konturatzen naiz nik bezala ikusten dituzula

zuk gauzak –esan zuen Enfield jaunak–. Istorio
itsusia da, bai. Izan ere, inork zerikusirik izan nahiko
ez zuen morroi bat zen gizon hura, egiaz gizon hi-
guingarria; eta txekea sinatu zuena, berriz, pertsona
zintzoetan zintzoena da, guztiz ezaguna, eta (gauzak
okertzeko) ongia deitzen duten hori egiten duen
pertsona. Xantaia izango da noski; gizon zintzo bat,
gaztaroko bihurrikeriaren batengatik ikaragarrizko
dirutza ordaintzen ari dena. Xantaiaren Etxea izen-
datu nuen, hortaz, atearen etxe hori. Nahiz eta ho-
rrek ere, badakizu, ez duen inondik ere gertatu zen
guztia azaltzen –erantsi zuen, eta hitz haiek esanda,
isilik geratu zen, hausnarrean.
Utterson jaunak atera zuen isiltasun hartatik,

bat-batean galdetuz:
–Eta ez dakizu txekearen igorlea hor bizi den?
–Ederra tokia, ezta? –erantzun zuen Enfield jau-

nak–. Baina begira, uste ez nuela, haren helbidea
ikusi nuen; inguruotako plazaren batean edo bes-
tean bizi da.
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–Eta ez duzu galdetu… atearen eraikinaren be-
rri? –esan zuen Utterson jaunak.
–Ez, jauna: diskrezioz jokatu nahi nuen –izan

zen erantzuna–. Nik ez dut galderarik egin nahi iza-
ten; antz handiegia du horrek azken juizioaren
egunaren estiloarekin. Galdera bat bota, eta harri
bat botatzea bezala da. Zu lasai-lasai zaude muino
baten gorenean eserita; eta hantxe doa harria, eta
besteak mugiarazten ditu; eta halako batean bere
etxe atzeko lorategian dagoen gizajoren bat jotzen
du harriak buruan (bururatuko litzaizukeen az-
kena), eta familiak izena aldatu behar du. Ez jauna,
hona zer arau eman diodan neure buruari: zenbat
eta nahasiagoa izan auzi bat, orduan eta gutxiago
galdetzen dut.
–Oso arau ona, bai horixe –esan zuen legelariak.
–Baina neronek aztertu dut tokia –jarraitu zuen

Enfield jaunak–. Etxea ere ez du kasik ematen. Ez
dago beste aterik, eta ate horretatik ez da inor sartzen
ez ateratzen, ez bada, oso-oso tarteka, nire abentu-
rako gizona. Lehen solairuan hiru leiho daude, eta
patiora ematen dute; behekoan batere ez; leihoak
itxita egoten dira beti, garbiak ordea. Eta bada txi-
minia bat ere, normalean kea dariola egoten dena;
hortaz, norbaitek bizi behar du hor. Eta hala ere, ez
da hain gauza segurua etxe horretan inor bizi denik;
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izan ere, hain daude eraikinak patioaren inguruan
bil-bil eginda, non zaila gertatzen baita esatea non
bukatzen den bat eta non hasten den bestea.
Puska batean aurrera jarraitu zuen bikoteak, biak

isilik; eta halako batean esan zuen Utterson jaunak:
«Enfield, ona da zure arau hori».
–Bai, hala da nik uste –erantzun zuen Enfieldek.
–Baina hala eta guztiz ere –jarraitu zuen legela-

riak–, bada gauza bat galdetu nahi dizudana: hau-
rraren gainetik igaro zen gizon horren izena jakin
nahi nuke.
–Tira –esan zuen Enfield jaunak–. Ez dut ikus-

ten zer kalte egin dezakeen izena jakiteak. Hyde ize-
neko gizon bat zen.
–Eta gizon horrek… nolako itxura du? –galdetu

zuen Utterson jaunak.
–Ez da erraza deskribatzen. Badu itxuran zer

edo zer okerrekoa; gauza desatsegina, gauza gorro-
tagarria arrunt. Sekula ez naiz ni egokitu hain gu-
txi gustatzen zaidan gizon batekin, baina zergatik ez
zaidan gustatzen, hori ez dakit. Deformazioren bat
izan behar du gorputzean; deformazio-irudipen
handia sorrarazten du, nahiz eta zerena ezin ze-
haztu dudan. Ikaragarrizko itxura duen gizona da,
baina ezin dut ezer aipatu ohiz kanpokoa denik.
Ez, jauna; ez dut entenditzen; ezin dut gizon hori
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deskribatu. Eta ez memoria falta dudalako; izan
ere, une honexetan ere ikusten dudala esan ne-
zake.
Ostera ere isilik egin zuen Utterson jaunak bi-

dearen zati bat, argi zegoen, gogoetek abailduta.
–Seguru zaude giltza erabili zuela? –galdetu zuen

azkenean.
–Ene jaun estimatua… –hasi zen Enfield, ikara-

garri harrituta.
–Bai, badakit –esan zuen Uttersonek–; badakit

gauza bitxia irudituko zaizula. Begira, badakida-
lako ez dizut galdetzen beste gizonaren izena. Kon-
turatuko zara, Richard, bukatu duzu zeure konta-
kizuna. Punturen batean ez bazara zehatza izan,
hobe duzu zuzentzea.
–Aldez aurretik esan behar zenidan hori, nik

uste –erantzun zuen besteak, apur bat muturtuta–.
Baina pedantea izateraino izan naiz zehatza, zuk dio-
zun bezala. Morroiak giltza bat zeukan; eta hori
baino garrantzitsuagoa, oraindik ere badauka. Era-
biltzen ikusi nuen, astebete ere ez dela.
Utterson jaunak hasperen sakon bat egin zuen,

baina hitzik esan gabe; eta gizaseme gaztea berriz
mintzatu zen.
–Ez dut isilik egoten ikasiko –esan zuen–.

Lotsatua nago nire mingain luze honekin. Egin
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dezagun tratu bat, ez dugu kontu hau sekula berriz
aipatuko.
–Konforme, eta pozik gainera –esan zuen lege-

lariak–. Ekarzu bosteko hori, Richard.
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