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Zuri, Ama.
Jainko, senide, lagun maiteak.
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Arimak zure pentsamenduen koloreak hartzen ditu
eta zeuk aukeratzen duzu zure izaera.
Egunez egun pentsatzen, hautatzen
eta egiten duzun hura bihurtzen zara.
Zuzentasuna da zure patua,
bidean gidatzen zaituen argia.

–Heraklito Efesokoa (K.a. 535-484)–
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Beldurra, zalantza, bakardadea. Batez ere, bakardadea. Hilzorian
nagoela, heriotza horixe dela ulertzen dut: bakardadea. Zeruko
argirik ez. Aingerutxo-korurik ez. Zorigaiztoko auto-istripu ba-
tean hildako gurasoak ez datoz ni beraiekin eramateko. Inoiz
otoitz egin nion Jainkoak ez dit hitz egiten.
Isiltasuna da nagusi. Minutu gutxi batzuk lehenago argitu-

tako sekretua nirekin batera hilko da. Patuaren adar-jotze ma-
kabroa da dena.
Euria zakar ari du, nire gorputzaren inguruko kristal pus-

kak bustiz. Malkoz bete zait aurpegia. Porrota. Ezin naiz mugitu.
Kalean hilko naiz, bakarrik. Merezita daukat.
Haize gaiztoa dabil. Kolpearen minak bularra estutzen dit,

arnasa hartzea zailduz. Eztul egin dut. Gorputzak ez du mugitu
nahi. Ahalegin oro alferrik da. Odol, lokatz eta larritasunezko
putzu batean nago. Hotza jasanezina da. Tximistek argitzen dute
nire amaiera tristea.
Begiak itxi, eta desira bat eskatu dut: Ater dezala, mesedez.

Nire indar guztiekin desiratu dut, begiak irekitzean eskatutakoa
beteko dela uste duen haur baten xalotasun berberaz.
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Ustekabean, Jainko errukitsu batek nire erreguak aintzat
hartu ditu eta euria egiteari utzi dio. Ikusmena behartu dut, eta
baserri bateko bigarren solairuan hautsita dagoen leiho batetik
datorren argiak haize-laster bortitzek astindutako errezel zuria
bereizten lagundu dit.
Irudi batek dir-dir egin du nire buruan. Nirekin batera

leihotik behera erori den pertsonaren bila hasi naiz. Nigandik
zentimetro gutxira dago haren gorpua. Zeru estalirantz zuzen-
dua du beirazko begirada. Zauri handi bat du buruan; hari da-
rion odolak gorriz margotzen du sarrera nagusiko bide harriz-
tatua.
Orain dena gogora dezaket. Ezin argiago gogoratu ere.
Zerurantz begira irribarre egin dut, minak uzkurtutako

keinu urduri batez. Kontsolamendu eskasa da, ordea.
Banekien hau guztia gertatuko zela. Horixe da okerrena. As-

paldi aurreikusi nuen nire patua, film batean bezala. Denboran
atzera egin nahiko nuke, gaizki egindakoak zuzentzeko.
Laguntza eske oihu egin nahiko nuke. Nola, baina? Min izu-

garri honek eragozten dit. Ez dago itxaropenik niretzat. Aban-
donatuta hilko naiz ezerezaren erdian dagoen belar eta harrizko
zelaigune honetan, non hainbat kilometroan hauteman daite-
keen soinu bakarra inguruko urki hostotsuetako adarren astindu
etengabeak diren.
Gertatutakoaren oroitzapenak era desordenatuan datozkit

burura. Hona ekarri nauten une bakoitzaren, pauso bakoitzaren,
erabaki desegoki bakoitzaren irudiak.
Ikusmena lausotzen nabari dezaket. Nahigabearen lanbroak

hartu nau. Indarra azkar galtzen ari naiz. Badakit amaiera dela.
Geldi. Bakarrik. Atsekabetuta.
Zerurantz begiratu dut, izarrak azken aldiz ikusteko.
Begiak itxi ditut. Hotzak dar-dar eginarazten dit. Erreali-

tatearen aurka borrokan ari den gorputzaren estertoreak. Azken
hatsa. Inguruko munduak kolorea galtzen doa, erabat iluntzen
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den arte. Orain dena gogora dezaket, bai, ezin argiago gogoratu
ere. Iluntasunean murgildu naiz, izan zitekeenaren amets hi-
lezkorraren bila.
Norbaitek esan zidan behin antzinako egiptoarrek, izarren

konstelazioei begiratuz, gizakien patua aurreikusteko ahalmena
zutela beren jaiotzaren egunetik bertatik. Era horretan, orduko
monjeek jakin zezaketen jaioberriek bizitza luzea edo, aitzitik,
bizitza labur eta mingarria izango zuten.
Bitxia da nola ekarri nauen gertaera ezberdinak eragin zituen

hark oraingo egoerara. Aldez aurretik ezagutzen nuen amaiera
tragikoa saihesteko aukera izan dut eta, hura ekiditeko ahal izan
dudan guztia egin arren, patuak gorde zidan amaiera krudela are
estuago besarkatzeko baizik ez du balio izan.
Uneren batean kontatzen ari naizena egia edo gezurra den

zalantza egiten baduzue, ziur nago bizi nintzelarik hobeto eza-
gutzen ninduen pertsonaren kontakizuna baliagarria izango
zaizuela gau honetan hemen gertatutakoa argitzeko eta, azken
batean, zuek erabat konbentzitzeko.
Kontakizuna horrela has liteke:

Asier Escribano Aristegi zuen izena,
eta hauxe da haren historia…

13
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Duela bost hilabete hasi zen dena, urriaren 28an. Santu Guztien
jaiegunerako lau egun falta zirela, hain justu.
Asierrek Bruselan hartutako hegazkina hiru ordutik gorako

atzerapenaz iritsi zen Loiuko aireportura. Asier hain nekatuta ze-
goen, ozta-ozta esnatu baitzen lurreratzea ikusteko.
Etxera itzuli zen, Brujasen astebeteko oporrak igaro ondo-

ren. Ederki pasatu zuen. Alde Zaharra eta Erdi Aroko arkitek-
tura bereziki gustatu zitzaizkion.
Erdi lo, bere maleta jasotzera abiatu zen. Zintaren inguruan

pilatutako jendetza artean nahasi zen. Ezinegonez eta aldarte txa-
rrean, beren gauzak jasotzeko txandaren zain zeuden guztiak.
Zorionez, egoerak ez zuen luze iraun eta, handik lasterrera, Bil-
bora zeraman taxi baten barruan zegoen.
Gaua zen autoa abiadura murriztu eta Zumalakarregi etorbi-

dearen eta Begoñako AndraMaria kalearen arteko bidegurutzean
gelditu zenean. Asier bizi zen bost solairuko etxebizitza-blokearen
ondoko taxi-geralekuan jaitsi zen. Kanpai-hotsak ordu berri bat ira-
garri zuen. Asierrek basilikaren aurrealderantz jaso zuen begirada,
proiektore indartsu batzuek argiztatutako kanpandorre altua be-
giesteko. Ingurura begiratu zuen gero eta, arnasa sakon hartuta, eli-
zatik hurbil hutsik zeuden parkeen lasaitasunaz eta isiltasunaz go-
zatu zuen. Hori zen, zalantzarik gabe, auzoaz gustukoen zuena.
Maleta arrastaka eraman zuen atarira, igogailua hartu zuen

laugarren solairuraino eta, apartamentuaren barruan zegoela,
maleta baztertu, bere burua sofan erortzen utzi eta hankak ma-
hai gainean pausatu zituen.
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Berriz etxean zela, nahiz eta lanera itzuli baino lehen atse-
den hartzeko asteburu luze eta lasaia zuen aurretik, oporren
amaieran pentsatzeak larritasun- eta ondoez-sentsazioa eragin
zion.
Aharrausi egin zuen, begiak itxi zituen eta burua sofaren biz-

karraldean pausatu zuen. Hala egon zen denbora luzean, baina,
lo hartzear zela, ustekabeko telefono-dei batek hautsi zuen la-
saitasuna.
Sofatik altxatu zen, eta bekokia ilundu zitzaion pantailan la-

neko telefonoa ikusi zuenean. Hamarrak pasatxo ziren eta, dei
hartarako arrazoia edozein izanik ere, bazekien hura ez zela
pozgarria izango. Tarte luzez egon zen telefonoari begira, eran-
tzun zuen arte.
—Bai. Nor da? –galdetu zuen, nor zen ondo zekien arren.
—Kaixo, Asier. Ni naiz, Kristina. Nola zabiltza? Dagoeneko

bueltan?
Asierrek ordua kontsultatu zuen berriz ere erlojuan, eta

ozen egin zuen hasperen.
—Bai, duela gutxi iritsi naiz.
—Barkatu hain berandu deitzeagatik. Zurekin sakelakoaren

bidez harremanetan jartzen saiatu naiz, baina itzalita duzu.
–Neskaren ahots-tonuak premiazkoa zirudien.
Asierrek sakelakoa atera zuen praketako poltsikotik: hegaz-

kin moduan jarraitzen zuen.
—Bai, lur hartzean berriz aktibatzea ahaztu dut –desenku-

satu zen–. Baina zer gertatzen da? Zer egiten duzu bulegoan ordu
honetan? Etxean egon beharko zenuke, alabarekin –esan zion
Asierrek, jakin-minez, eta isilune luzea izan zen linearen beste
aldean.
—Oñate kaleratu berri dute –erantzun zuen neskak azke-

nean.
Asier sofan deseroso mugitu zen; gaizki ulertu ziola pentsatu

zuen.
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—Nola? Oñate? –galdetu zuen, harrituta.
—Steffanek aldez aurretik ezer jakinarazi gabe kaleratu du,

oraintxe amaitu dut haren kitatze-agiria prestatzen.
—Eta horretarako arrazoia azaldu dizu?
—Langileen kopurua murriztu beharra –adierazi zion zo-

rrotz, nagusiak galdera berari erantzutean erabili zuen tonua imi-
tatu nahian.
—Bai, noski –esan zuen Asierrek, sarkasmoz–. Gure saltzaile

onenetako bat zen. Egia esan, ez dakit zertan dabilen nagusia.
Baina eskertzen dizut gertatutakoa kontatzeko deitzea.
—Ez –moztu zion neskak–. Steffanek eskatu dit zuri le-

henbailehen deitzeko.
Asierrek heste mehea uzkurtzen nabaritu zuen, espasmo ba-

tek jota, eta une batez biak isilik geratu ziren.
—Esan dizu zergatik hitz egin nahi duen nirekin une hone-

tan, Oñate kalera bota berri duenean, hain justu? Ni ere kaleratu
nahiko nau? –galdetu zion ingeniariak, pixka bat aztoratuta.
—Ez esan txorakeriarik –erantzun zuen idazkariak, irriba-

rretsu–. Zu ukiezina zara.
—Oñate bezain ukiezina? –galdetu zion Asierrek, mesfidati.
—Ez –errepikatu zuen neskak tonu askoz serioago batean–.

Nabari da ez duzula ezagutzen. Kaleratu nahi izan bazintu, ziur
egon ez zukeela zu oporretatik itzuli arte itxarongo.
—Orduan, zer dela eta hain premia handia? –ekin zion be-

rriz ingeniariak.
—Oker ez banago, bezero batez ardura zaitezen nahi du

–azaldu zion–. Oso bezero garrantzitsua omen da.
—Nire lehengusuak Oñaterekin lan egiten zuen ia proiektu

guztietan –marmar egin zuen–. Bera arduratu dadila.
—Hori nagusiarekin hitz egin beharko duzu –erantzun

zion irmo, zuzendari orokorraren izenean mintzatzeak ematen
zion ahalmena erakutsiz–. Bihar goizeko lehen orduan ikusi nahi
zaitu.

16
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—Ados –onartu zuen Asierrek, hitzorduari uko egin ezin
ziola jakinik–. Nire bilera guztiak bertan behera utziko ditut
–esajeratu zuen tonu burlatian.
—Oso ondo.
—Besterik? –galdetu zuen Asierrek, deia hartu izanaz da-

mututa.
—Ez, hori zen dena.
—Ados, Kristina. Bihar arte.
—Agur, Asier. Ondo lo egin –agurtu zuen neskak, elka-

rrizketa berehala amaitutzat emanez.
Telefonoa eskegi bezain laster, urduritasun-sentsazio batek

hartu zuen Asier. Arraroa zen zuzendariak bera bilera batera hain
modu presazkoan deitzea.
Neka-neka eginda zegoen, baina ezin izan zion eutsi idaz-

mahaira hurbildu, ordenagailu eramangarria zabaldu eta opo-
rretan igarotako astean zehar bulegoan gertatzen ari zenaren eta
ondoren etor zitekeenaren berri ematen zion mezuren bat jaso
ote zuen begiratzeko gogoari. Baina ez zen hala izan; Oñateren
agur-mezua izan ezik, ez zuen intereseko beste ezer topatu.
Ezin izan zuen saihestu Oñaterengatik lastima sentitzea.

Inoiz ez zuten lan-harreman esturik izan eta, beraien arteko ez-
tabaida etengabeek elkarrengandik aldentzera eraman bazituzten
ere, Asierrek argi zuen, bere lankidearen gaitasunak eta lan-es-
perientzia ezagututa, ez zuela halako amaierarik merezi.
Une batez bilera bera ere kaleratzeko aitzakia baizik ez zela

uste izan zuen, baina Kristinarekin izandako elkarrizketa gogo-
ratu eta idazkaria zuzen zebilela pentsatu zuen: Steffanek kale-
ratu nahiko balu, aspaldi egingo zukeen, bera premiazko bilera
batera deitzeko beharrik gabe.
Hartan gehiago ez pentsatzen ahalegindu zen. Ordenagai-

lua itzali, korridorea zeharkatu eta komunerako bidean osorik
biluzi zen. Dutxan sartu eta denbora luzea egon zen uraren az-
pian, begiak itxita eta beroak ingura zezan utziz.

17
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Lehortu, pijama jantzi eta oheratu egin zen. Kontua buruan
bueltaka zebilkion arren, azkenean nekeak gainezka egin zion eta
loak hartu zuen.

18
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3

Egunsentiko lehen argiek leihoa zeharkatu zuten, eta Asier esnarazi.
Nagusiarekin zeukan hitzordua etorri zitzaion gogora. Kanpoaldeko
isiltasunak artean goiz zela jakinarazi zion. Gau-mahaiko erlojua bi-
ratu zuen eta, goizeko sei eta erdiak pasatxo baino ez ziren arren, atse-
den hartuta zegoen. Berehala konturatu zen ez zela berriz lokartuko.
Logelatik irten zen, bere burua garbitu zuen eta etxean ba-

rrena toki batetik bestera ibiltzeari ekin zion, ohi bezala. Espero
izatekoa zenez, etxea erabateko isiltasunean murgilduta zegoen.
Patxadaz gosaldu zuen, eta bizarra egin zuen, oporrak hasi zi-
tuenetik lehendabiziko aldiz.
Armairua ireki eta traje onenetako bat aukeratu zuen egun

hartarako. Gorbata gorri batekin eta ordura arte salneurria adie-
razten zuen etiketa kendu ere egin ez zien oinetako italiar ba-
tzuekin konbinatu zuen.
Ordenagailu eramangarria maleta batean gorde, autoaren

giltzak hartu eta kalera atera zen. Astiro gidatu zuen hirian ba-
rrena. Inguruak lokartuta zirudien A-8 autobidearen lehen
saihesbidetik jo zuen arte, Donostiarantz.
Bazirudien nagusiarekin zuen bilerara garaiz iritsiko zela,

baina abiadura murriztu behar izan zuen, ezustean, bidearen er-
dian geldirik zegoen auto-ilara luze batekin topo egitean. Asier
autotik jaitsi zen eta istripu handi bat ikusi zuen urrunean: ka-
mioi bat iraulia zegoen, errepidea bi norabideetan oztopatuz.
Hogeita hamar minutuan Asierrek metro gutxi batzuk

baino ezin izan zuen aurrera egin, beraz, urduritzen hasi zen bi-
leraren ordua gero eta hurbilago zegoela ikusita.
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Nagusiari deitu zion garaiz iritsi ezingo zela ohartarazteko,
baina, ulertu ez zuen arrazoiren bategatik, Steffanen sakelakoa
itzalita zegoen. Mezu bat uztearekin konformatu behar izan
zuen.
Ertzaintzaren hainbat patruila-auto nahiko azkar iritsi ziren

istripua gertatu zen tokira; beste bide bat zabaldu, eta zirkulazioa
arindu zuten. Istripua jazotako errepide zatia atzean uztean, Asie-
rrek abiadura bizkortu eta Eibarrerako lehen irteera hartu zuen.
Asierrek mundu erdiko trenak diseinatzen eta berritzen zi-

tuen multinazional batean lan egiten zuen. Enpresa Debaba-
rreneko eskualdean kokatuta zegoen, eta soilik herria zeharka-
tuz irits zitekeen bertako industria-pabiloietara.
Burdin hesi batek inguratzen zuen fabrikarako sarrera, eta

Asierrek ondo ezagutzen zuen zaindari bat zegoen atean. Por-
talearen ondoan gelditu zen eta, urduri, sartu ahal izateko itxa-
ron zuen. Patziku, zaindari zahar eta argala, garitatik irten eta
gidariaren leihora hurbildu zen. Asierrek botoi bat sakatu eta
leihoa ireki zuen.
—Kaixo, Patziku.
Zaindariak berehala ezagutu, eta hesia zabaldu zuen, berari

pasatzen uzteko. Kartel herdoildu eta erdi erori batek eman zion
ongietorria. Tren baten irudia zeukan, eta hala irakurtzen zen:
«Ingetek, zure ideiak gauzatzen ditugu».
Fabrikako instalazioak bagoiak muntatzeko erabiltzen zen

12.000 m2-ko lantegi batek eta angelu zuzeneko egitura zeukan
adreiluzko eraikin zahar batek osatzen zituzten. Eraikinak bi so-
lairu zituen eta, haren arkitektura eta tonu grisak zirela eta, in-
guruko eraikinen antza zuen. Leiho handi eta zikinek denbo-
raren iragateak eta ardura ezak kaltetutako itxura ematen zioten.
Aurrealdea inguruko tximinien keak belztuta zegoen eta, giro
hartan, aire metalikoa eta kutsatua arnasten zen.
Bulegoen aurrean, ehun aparkalekutik gorako parking bat

zegoen, soilik langileek erabil zezaketena. Lorategi txiki batek

20
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inguratzen zuen. Hara iritsi zenean, leku bakar bat ere ez zegoen
libre; zamalanetarako eremuan gaizki aparkatutako auto pare bat
ere bazeuden.
Bere onetik ateratzear zegoen. Nagusiak hainbat hilabe-

tean egindako lehen bilera garrantzitsura ordubete berandu
iristea gutxi balitz bezala, ezin zuen autoa inon aparkatu.
Parkingetik irtetera zihoala, lorezaina ikusi zuen urrunean,

heskai-ilara bat inausten. Bitan pentsatu gabe, azeleragailuari era-
gin zion eta, mugimendu azkar batez, haren alboan gelditu zuen
autoa. Atzeko eserlekutik jaka eta larruzko maleta hartu zituen,
eta giltzak lorezainari jaurti zizkion. Honek begiak zabal-zabalik
so egin zion.
—Aparka iezadazu, mesedez.
Lorezainak artazien eskulekuetako bat askatu eta giltzak ai-

rean harrapatu zituen, erreflexuek hala aginduta, horretarako bo-
rondaterik gabe. Pare bat aldiz kliskatu zituen begiak, sinesgaitz
begiratuz eskuan zituen giltzei lehendabizi, eta lasaitasunezko
irribarre bat ahoan zuela handik aldentzen ari zen gizon traje-
dunari gero.
Zuzendaritzako kideei erreserbatutako aparkalekuen on-

dotik igarotzean, Asier ohartu zen zuzendari orokorraren lekuan,
nagusiarenMercedes-Benz SLK autoaren ordez, zilindro ugariko
Harley Davidson motozikleta bat zegoela.
Sarritan entzun zituen lankideak nagusiaren motoari buruz

hizketan, baina hura ikusten zuen lehen aldia zen.
Nagusiaren gutizia Fat Boy Special bat zen eta, mihi gaiztoen

esanetan, sekula eskaini ez zituzten langileen formakuntza-ikas-
taro batzuetarako funtsei esker ordaindu zuen. Asierrek nahi-
gabe-keinua egin zuen buruaz.
Sarrera nagusira zuzendu zen, jakaren botoiak lotu zituen eta

gorbata estutu zuen eraikineko atea zeharkatu aurretik. Asierrek
eskailerak igo zituen eta, barruan zela, hogei urte inguruko neska
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bekadun gazte eta eder batekin egin zuen topo. Lurrin-usain go-
xoa zerion, eta dei bati erantzuten ari zen erakusmahaiaren atzean.
Irribarre egin zion, adeitsu, sartzen ikusi zuenean.
—Kaixo, Asier. Nagusiarekin biltzera zatoz? –galdetu zion

neskak ahots leun atseginez, eskuarekin aurikularra estaltzen
zuela.
—Bai. Harekin geratua naiz –erantzun zion, larritasuna

disimulatuz.
—Bere bulegoan dago. Abisatzea nahi duzu?
—Ez. Ez da beharrezkoa. Badakit non den –esan zuen,

egoerari garrantzia kendu nahian.
Begi-keinua egin zion eta identifikazio-txartela pasatu zuen

langileentzako eremu mugatura sartzeko tornutik. Izkina hartu
zuenean, azabatxearen tonu bereko begi ederrak zituen neska
beltzaran bat arin hurbildu zitzaion korridoretik. Asierri begi-
rada limurtzailea zuzendu zion.
—Kaixo –esan zion, irribarre zabala eskainiz.
Ez zen oroitzen neska beltzaran eder haren izenaz eta, hura

ikusten zuen eta bera limurtzen saiatzen zen lehen aldia ez zen
arren, ingeniari gazteak korridoreetan trukatutako agurrengatik
baino ez zuen ezagutzen.
Ez zen harritzekoa laneko emakumeek berarekin tentalari

aritzea; azken batean, argia, anbizio handikoa eta itxura onekoa
zen. Altua eta dotorea zen. Aurpegiera erregularra zuen, eta ai-
tarengandik heredatutako begi urdin sakonak. Gogotik lan egin
zuen etengabe arrakastaren bila ari den profesionalaren ospea
lortzeko. Baina kanpotik Escribano gizon orekatua zela eta bere
buruaz ziur zegoela bazirudien ere, haren bizitza pribatua de-
sastre hutsa zen. Asier Escribanoren maitasun-harremanek sekula
ez zuten hiru hilabete baino gehiago irauten.
Ezin izan zion burua itzuli eta neska hura berriz ikusteko go-

goari eutsi. Mmmm, aurpegi ederra, ipurdi bikaina eta hanka
luze-luzeak. Nagusiak gustu ona zuen langileak aukeratzeko
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orduan, bai horixe. Argi dago ez garela kasualitatez gurutzatu.
Agian, egunen batean, kafe bat hartzera gonbidatu beharko nuke.
Bulego Teknikora iritsi zen. Leihorik edo bestelako distrak-

ziorik gabeko areto handi bat zen, hainbat gela txikitan banatua,
eta milimetro bakoitza eraginkorki erabiltzen zen. Jarduera
bizi-bizia eta zalapartatsua zen.Toki hartan ohikoak ziren etenak,
eta telefonoak jo eta jo ari ziren beti, isildu gabe. Administrariak,
teknikariak eta saltzaileak espazio berean zeuden han, eta elka-
rren aurkako koalizio desordenatuak balira bezala jokatzen zuten.
Goiz hartan ere, lehen orduei zegokien ohiko kaosa zen nagusi.
Langileen kopurua murriztu izanak jardunean zeuden de-

lineatzaileak bagoien diseinuan bizkor-bizkor lan egitera be-
hartzen zituen. Hogeita hiru hazbeteko pantailetan aritzen zi-
ren, xehetasunik txikiena ere zainduz.
Atsekabea gero eta handiagoa zen langileen artean, eta ur-

duritasun-giroa zen nagusi. Asier bertan zela ohartu gabe ere, lan-
gileek korridoreetan edo kafea hartzeko atsedenaldietan truka-
tutako hitzek nolabaiteko kezka eragiten zuten. Laster hedatu
ziren kaleratze berrien inguruko zurrumurruak. Agintaritza-egi-
tura berria amesgaizto hutsa zen haietako gehienentzat eta, Asie-
rrek handik pasatzean egiaztatu ahal izan zuenez, langile zuhu-
rrenek ere aho betez adierazten zuten zuzendaritzak hartutako
erabakien aurreko nahigabea.
Aurrera jarraitu zuen, ingurukoei arretarik eskaini gabe. Li-

tekeena zen Ingetekek arazo larriak izatea, baina garrantzi han-
diko industria-taldea zen artean. Inguruan gertatzen ari zenari
ez ikusiarena egiten saiatu arren, Asierrek ondo zekien kalera-
tzearen mehatxuak langileengan eragiten zuen atsekabea. Berari
nagusiak ultimatuma eman zion duela urte batzuk, berehala ka-
leratuko zuela mehatxu eginez. Hasieran gertatu zen hori,
proiektu bakar bat ere saltzeko gai ez zen garaian. Baina bat-ba-
tean, harrigarriki, zenbait akordio garrantzitsu itxi zituen; as-
kok miraritzat jo zuten. Egun batetik bestera, saltzaileen taldean
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ezinbesteko bihurtu zen, nahiz eta kasu gehienetan nahiago
zuen otso bakarti gisa aritu.
Hasiera gogorrak eta berehalako kaleratzearen mehatxuak

enpresaren helburuak lortzeko formula hutsezin bat asmatzera
eraman zuten, hura guztiz morala ez bazen ere. Asier bere es-
trategia erabateko sekretuan mantentzen ahalegintzen zen, eta
behin eta berriro erabiltzen zuen, aukera zeukan bakoitzean.
Ingeniaria Zuzendaritza sailera iritsi zen, bilera-gela txiki eta

bulego ugari zeuden tokira. Korridore sigi-sagatsuen dekorazioa
zeharo aspergarria zen, deprimitzeko modukoa. Egurrezko ate
baten aurrean gelditu zen; hala irakur zitekeen plaka distiratsuan:
«Steffan Agirre. Lehendakaria/Zuzendari Orokorra». Titulu ba-
karra nahikoa ez balitz bezala enpresan zituen funtzioak des-
kribatzeko.
Atea jotzera zihoan, baina zalantza egin zuen barrualdean

oihuak entzun zituenean:
—Ez dut aitzakia gehiagorik entzun nahi! Berdin dit!
Defentsiban jarri zen. Ez zekien zer egin. Oporretatik heldu

berria zen eta dagoeneko handik lehenbailehen alde egitea baino
ez zuen buruan. Bere atzean entzun zuen eztul ahulak atera zuen
bere gogoetatik. Kristina bere mahaitik begira ari zitzaion.
—Berandu zabiltza –esan zion Agirreren idazkariak, hase-

rrea baino gehiago kezka adierazten zuen tonu batean.
—Kamioi bat irauli da autobidearen erdian eta ezin izan

naiz lehenago iritsi –azaldu zion, keinua guztiz aldatuz, eta
Kristinak barkamen-eskea hauteman uste izan zuen haren be-
gietan.
Neskaren aurretik igaro zen, hura han zela ohartu gabe ere.

Isilik geratu ziren une batez, bulegoaren barrualdetik zetozen
oihuak baino ez ziren entzuten.
—Zure lehengusuaren dei bat pasatu diot –esan zuen nes-

kak azkenean–. Baina zuri lehenbailehen sartzeko eska dieza-
zudan agindu dit.
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—Bai –erantzun zuen ingeniariak, listua latz irentsiz eta,
ateari mesfidati begiratzen ziola, lasai zegoelako itxurak egiten
ahaleginduz–. Zergatik haserretu da Xabierrekin?
—Ez du zerikusirik zure lehengusuarekin –jakinarazi zion

idazkari gazteak, begirada bere ordenagailuko pantailara zu-
zenduz–. Oso urduri dago. Etorri denetik, ez dio oihu egiteari
utzi. Bost minutuan behin deitzen dit interfonoaren bidez, da-
goeneko hemen zaren galdezka.
—Sakelakora deitu diot, baina itzalita zuen.
Kristinak sorbaldak jaso zituen gogaiturik, horrek harrituko

ez balu bezala.
—Badakizu nolakoa den –erantzun zion–. Halako egune-

tan, hobe litzateke lanera ez etortzea.
—Hara, mila esker. Askoz lasaiago nago orain –esan zion

Asierrek, ironiaz.
Kristinak ez entzunarena egin zion. Une hartan zerbait go-

goratu zuela zirudien. Altxatu eta mahai gainean zeukan karpeta
bat kontsultatu zuen. Haren barrutik orrialde mordoa atera zuen,
berarengana azkar-azkar hurbildu zen eta horiek eskaini zizkion.
—Zer da hau? –galdetu zion Asierrek, orrialdeak gainetik

irakurtzen zituela.
—Oñateren bezeroen izenak eta kontaktuak jasotzen dituen

zerrenda da –erantzun zuen–. Steffanek zuri kopia bat emateko
eskatu dit. Orain zureak dira.
—Hara. Zein ondo!
—Ez iezaiozu gehiago itxaronarazi –esan zion xuxurla ba-

tean, konplizitatezko tonua erabiliz–. Zur eta lur geratuko zara
hura ikustean.
Asierrek kopeta zimurtu zuen, eta bekain beltz iletsuek le-

rro bakarra marraztu zuten haren begi urdinen gainean.
—Zertaz ari zara? –galdetu zuen.
—Ikusiko duzu –erantzun zion, sorbaldan zapladatxo ba-

tzuk emanez eta irribarre gaiztoa erakutsiz, bihurrikeriaren bat

25

Patuaren zurrunbiloan.qxd:Maquetación 1  2/6/20  09:58  Página 25



egiten ari den haurra balitz bezala–. Saia zaitez gehiegi ez hase-
rrearazten –esan zion agur moduan, bizkar emanda bere mahaira
itzuli baino lehen.
Kanpoaldetik nagusiaren oihuak entzuten ziren artean. Asie-

rrek ausardia bildu eta atea jo zuen azkenean. Inork erantzun ez
zuenez, hura ireki eta burua sartu zuen, aurpegian jakin-minezko
keinua zuela.
Nagusia ikusi zuen bulegoaren hondoan, telefono bidez

hizketan. Zutik zegoen, paperez eta karpetaz beteriko kaobazko
mahai dotore eta desordenatu baten atzean.
Gizon altua eta handia zen; ez, ordea, bera baino askoz han-

diagoa. Apur bat nahasita sentitu zen nagusia, ohi bezala trajea
eta gorbata eraman beharrean, moztutako jeans batzuk eta bu-
lar parean marra laranja bat zuen motor-gidari jaka beltz bat jan-
tzita ikustean.
Bizarra egin gabe zegoen, betzuloak nabari zitzaizkion, eta

ilea luze eta zikin zuen. Bistan zen ez zela gau hartan etxetik pa-
satu. Kristinak arrazoi osoa zuen hura ikustean zur eta lur ge-
ratuko zela esan zionean.
Bulegoan kontuz sartu eta ate ondoan geratu zen, nagusiak

telefono-deia noiz amaituko zain.
—Badakizu norentzat lan egiten duzun, ala ahaztu egin

zaizu? –Oihuka ari zen, haserre bizian, bulegoaren alde batetik
bestera ibitzeari utzi gabe–. Neuk agintzen dizudana egingo
duzu. Ez dut kontu honen gainean berriz hitz egin nahi.
Entzumena zorroztu zuen eta, nagusiaren hitzak argi uler-

tzen ez bazituen ere, lehengusuaren ahotsa ezagutu zuen telefo-
noaren beste aldean.
Agerikoa zen ez zela unerik onenean iritsi. Eztabaida gore-

nean zegoen. Nagusiak aurpegia itxuragabetua zuen, eta lepoko
eta buruko zainak nabarmentzen zitzaizkion. Deseroso sentitu
zen. Bere txanda itxaron bitartean, arnasari eutsi zion. Istant bat
geroago, Steffan itzuli egin zen eta berarengan pausatu zuen

26

Patuaren zurrunbiloan.qxd:Maquetación 1  2/6/20  09:58  Página 26



begirada. Ate ondoan zutik eta Kristinak eman zion orrialde
mordoa eskuan, Asier txiki-txiki sentitu zen. Nagusia oihuka
hastea eta bere haserrea adieraztea espero zuen. Baina, horren or-
dez, haren erantzuna are bitxiagoa eta aztoragarria izan zen. Gi-
zonaren ezpainek irribarre antzeko bat erakutsi zioten, eta Asier
ez zen horren esanahia interpretatzeko gai izan. Zuzendariak biz-
kar eman zion berriz, eta telefono bidezko hizketaldia amaitu-
tzat eman zuen.
—Xabier, utzi egin behar zaitut. Zure lehengusua iritsi be-

rri da –azaldu zion–. Geroago deituko dizut.
Telefonoa eskegi zuen. Bat-batean, aldarte hobean zegoen,

bazirudien Asier ordubete berandu iritsia zela ere ahaztu zuela.
Berarengana hurbildu zen, aurpegian zuen irribarrea ezabatu
gabe, eta irmoki estutu zion eskua.
—Kaixo, Asier. Zer moduz zaude? –Hori izan zen jakin nahi

izan zuen lehen gauza. Begiak lehor eta gorrituta zituen eta,
gehiago hurbildu zitzaionean, alkohol-usain nazkagarria antze-
man zion–. Eser zaitez, mesedez –adierazi zion, ahots-tonu zoli
behartuan.
—Eskerrik asko –erantzun zion, senak aginduta, haren

tonu alaiaren naturaltasun-faltaren aurrean, nagusiak seinala-
tutako aulkian esertzen zela. Sakon hartu zuen arnasa eta, on-
doren, airea astiro kanporatu zuen, lasaitu nahian. Aire egoki-
tuak indar biziz funtzionatzen zuen, eta bertako tenperatura
gutxienez eraikinaren gainerako tokietan baino hamar gradu ho-
tzagoa zela iruditu zitzaion.
Asier askotan egona zen Steffan Agirrerekin, baina hitzordu

pribatu baterako bere bulegora deitzen zuen lehen aldia zen.
Aurrean zuen leihatetik begiratuz gero, Kalamua mendia

ikusten zuen, inguru hartan industrializatu gabeko eremu
urrietako bat. Mendizaleek gailurrera igotzeko hartzen zuten
bidea ere bereizi ahal izan zuen. Ez zuen bere burua mendia-
ren maitaletzat, baina une hartan haietako bat izatea gustatuko
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zitzaion, inolako zalantzarik gabe. Edozer egingo zukeen han
ez egoteagatik.
Alde batera begiratu zuen. Steffan Agirre enpresari-familia

dirudun batean jaioa zen. Aitarengandik enpresa jaso baino le-
henagoko oroitzapenezko plakak zeuden bulegoko hormetan
zintzilik.
Steffanek Kristinari deitu zion interfonoaren bidez, eta bi-

lerak iraun bitartean deirik ez pasatzeko eta inork ez eragozteko
eskatu zion.
—Eskerrik asko etortzeagatik, agertuko ez zinela pentsatzen

hasia nintzen –esan zion nagusiak, Asierri artean behartu xa-
marra iruditu zitzaion ahots-tonu batean.
—Barka atzerapena –erantzun zion Asierrek, zuhur–. Istri-

pua izan da autobidean, eta ahal bezain laster iristen ahalegindu
naiz.
—Ondo, ondo. Hitz egin dezagun –ekin zion berriz zu-

zendariak, eta bere buruari erreparatu zion aurrean zuen langi-
leak arreta beraren arropetan jarrita zuela konturatzean–. Itxura
barkatu beharko didazu –esan zuen larruzko jakatik tira eginez–.
Atzo, Brasiletik bueltan, aireportuan nire maleta galdu zuten, eta
traje guztiak haren barruan neramatzan –adierazi zion azalpenak
ematera ohituta ez dagoenaren tonuan.
Asierrek ezezko keinua egin zuen buruaz, kontuari garran-

tzia kendu nahian, eta nagusia jakaren kremailera jaitsi eta eseri
egin zen. Haren sabelak handiagoa zirudien. Ziur zegoen ikusi
zuen azken alditik loditu egin zela.
—Azkenaldian guk biok ez dugu hitz egiteko denbora as-

korik izan –hasi zen esaten–. Oraindik ez zaitut zoriondu Fran-
tzian Koeki saldu zenion proiektuagatik.
—Nire lana da –esan zion, apaltasun faltsuaz–. Ez du ga-

rrantzirik.
—Badu garrantzia, bai –moztu zion, ahotsa nabarmen go-

ratuz–. Bazenekien zu gurekin lanean hasi aurretik bezero horrek
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berak salaketa jarri zigula aireztatze-hodien diseinu mailako aka-
tsengatik?
—Bai, ohartarazi zidaten –baieztatu zuen.
—Auzitara eraman gintuzten eta gurekiko lan-harreman oro

eten zuten. Ziur nengoen sekula ez zutela gurekin berriz lan
egingo. –Steffanek atzera bota zuen besaulkia–. Baina haiek
proiektua sinatzea lortu zenuela jakin nuenean… –Etenaldi bat
egin zuen, bera atzamarraz seinalatuz–, ezin nuen sinetsi. –Arnasa
sakon hartu zuen eta barre-algaraka hasi zen, burua leunki astin-
duz, pozik–. Ez nuen uste akordioa lortzeko gai izango zinenik,
baina oker nengoen. Denok dakigunez, zure hastapenak enpresa
honetan ez ziren batere onak izan, Norfas-Roliesserekin gertatu-
takoa ez aipatzearren –esan zuen, begietara adi-adi so egiten ziola.
Asierrek ahoa ireki zuen zerbait esateko, baina gero hobeto

pentsatu zuen. Nagusiak hitz egiten jarraitu zuen, konturatu ez
zelako itxurak eginez.
—Pentsatzen dut jakingo duzula atzo Oñate kaleratu nuela

–esan zuen, gaia erabat aldatuz–. Hala egin dut, konbentzituta
nagoelako salmenta saila berritu beharrean gaudela. Gure en-
presari ikuspegi berri bat ekarriko dion jendea behar dugu,
ekarpen berritzaileak egingo dizkiona.
Langileak baiezko keinua egin zuen buruaz eta tarte batean

isilik egon ziren, harik eta Steffanek, aurpegi nekatuaz, Asierrek
eskuan zituen orrialdeak seinalatu zituen arte.
—Oñateren bezero guztien ardura har dezazun nahi dut.

Bada, ordea, bereziki kezkatzen nauen bat –adierazi zion, za-
lantzati.
—Zein? –galdetu zuen ingeniariak.
—N&M.
Asierrek zerrenda kontsultatu zuen eta Newester &Meyers

izena aurkitu zuen. Gainerako enpresena ez bezalako kolore ba-
tekin azpimarratuta zegoen.
—Ez dut ezagutzen –aitortu zuen.
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—Bada, ezagutu beharko zenuke –erantzun zion nagusiak
garratz–. Ingalaterrako enpresa bat da, trenbideen arloko proiek-
tuak burutzen ditu Ekialde Ertainean. Iaz lan-kontratu bat esleitu
zieten Saudi Arabian, abiadura handiko hainbat tren diseinatu eta
fabrikatzeko –azaldu zion–. Bagoien diseinua eta fabrikazioa az-
pikontratatzea aurreikusita dute. Oso proiektu garrantzitsua da,
enpresa honek inoiz negoziatu duen garrantzitsuena, ziurrenik.
—Zenbateko aurrekontua…?
—Hemezortzi milioi eurotik gorakoa –erantzun zion, lan-

gileari aurrea hartuta.
Asierrek bekainak jaso zituen, harrituta.
—Hara! Ez da ohiko proiektua –onartu zuen, pixka bat la-

saiago.
—Ez da ohikoa, ez –bat etorri zen Steffan–. Zure lehengu-

sua eta Oñate hilabete luzez aritu dira proposamena prestatzen:
planoak, muntaketa-lanen azalpen xehea, materialen txoste-
nak… Proiektuak lan-zama bermatuko liguke hurrengo… –Une
batez zalantza egin, besaulkia atzera bota, berrehunen bat orrial-
deko uztai-karpeta bat hartu eta amaierako zatia gainetik irakurri
zuen– bederatzi urteetan. –Karpeta itxi eta mahai gainera jaurti
zuen, Asierren ondo-ondora–. Zuretzat. Gera zaitez berarekin,
ondo etorriko zaizu.
—Ondo etorriko zaidala? –galdetu zuen Asierrek harridu-

raz, txostena arretarik gabe kontsultatzen zuela–. Nola da hori?
Zertarako?
—Zertarako izango da, gizona? –galdegin zion nagusiak,

irribarre maltzurra erakutsiz–. Osteguneko bilerarako. –Asierri
adi-adi begiratu zion, eskuak mahaian pausatuta.
Asierrek aulkian jauzi txiki bat eman eta burua astindu

zuen, pentsakor.
—Ostegunean? –galdetu zion, sinetsi ezinik–. Datorren

ostegunean? Bezeroarekin? Santu Guztien bezpera da. Gainera,
bi egun baino ez nituzke izango bilera prestatzeko.
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Nagusiak baiezko keinua egin zion, hoztasunez.
—Bai, badakit. Horregatik zen hain garrantzitsua lehen-

bailehen hitz egin genezan.
Asierrek karpetari begiratu zion. Izugarria zen.
—Ez da ausaz hartutako erabakia –moztu zion Steffanek–.

Benetan uste dut bilera horretara zure lehengusuarekin batera jo-
ateko pertsona egokia zarela.
Nagusiarengandik konplimendu bat jasotzea guztiz ezohi-

koa zen, beraz, asko poztu zuen. Baina Asierrek bazekien
Steffanek azken proiektuak sinatzera eraman zuten egiazko
metodoak ezagutzen bazituen, berari buruzko iritzia alda-
tuko zuela.
Horrez gain, bazen Newester & Meyersekiko negoziazioa

zailtzen zuen beste zerbait: Asierrek ez zuen harreman onik
bere lehengusuarekin. Txikitatik ezagutzen zuten elkar, eta ga-
rai batean lagun minak izan ziren. Baina horiek aspaldiko kon-
tuak ziren. Beraien arteko adiskidetasunak okerrera egin zuen az-
ken hilabeteetan, hainbeste non Xabierrek bere proiektuen berri
ere ez zion ematen; ziurrenik, esan zuen Asierrek bere artean,
bere bat-bateko arrakastak haren gestioa ilundu zuelako. Bes-
talde, bere lehengusuaren eta Steffanen arteko eztabaidarako
arrazoi nagusia Asierrek negoziazioan parte hartzeko zuzenda-
riaren inposaketa izan zitekeela pentsatu zuen.
Orduan, ingeniariari burura etorri zitzaion lehengusuak

duela urte eta erdi baino gehiago, beraien arteko distantzia
gaindiezina izan aurretik, proiektu horri berari buruz hitz egin
ziola.
—Zer gertatzen da? –galdetu zion zuzendariak tarte bat

igaro ondoren, enplegatuaren hausnarketa etenaraziz.
—Ezer ez. Nire lehengusuak eta Oñatek bezero honi den-

bora luzea eskaini ziotela gogoratu berri dut oraintxe.
Nagusiak besoekin keinu bat egin eta sorbaldak jaso zituen.
—Eta zein da arazoa?
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—Ez du batere ondo hartuko nik proiektuan parte hartzea
–jakinarazi zion–. Ez litzateke lankideek oportunistatzat jotzen
nauten lehen aldia.
—Nik agintzen diedana egingo dute! –oihukatu zuen Steffa-

nek, hitzak mahaian jotako kolpe batez azpimarratuz–. Ez itzazu
nire erabakiak zalantzan jarri!
Asierrek jauzi txiki bat eman zuen, ikaratuta.
—Inola ere ez. Nik esan nahi nuena zera da…
Zezelka hasi zen eta, azalpen gehiago emateko aukera izan

baino lehen, Steffanek, lasaitasuna berreskuratuta, eskua altxa-
tuz isilarazi zuen.
—Lehenik eta behin, Oñatek ez du jada hemen lan egiten;

bigarrenik, zure lehengusuak nik agintzen diodana egingo du.
–Etenaldi bat egin zuen–. Halako akordio batek gure enpresan
izan dezakeen eraginaz kontziente zara, ezta? –galdetu zion na-
gusiak, ahots baxuz–. Hasteko, egungo egitura mantentzea eta
kaleratze gehiago ekiditea ahalbidetuko liguke.
—Bai, jakina –esan zuen, konbentzimendu osoz–. Baina

bada argi geratu ez zaidan zerbait –ekin zion berriz–. Zergatik
pentsatu duzu nigan bilerarako soilik bi egun falta direnean? En-
presa honetan badira nik baino antzinatasun eta lan-esperien-
tzia handiagoa duten teknikariak.

—Hasiera batean bilerara neu joatea aurreikusita zegoen –eran-
tzun zuen, enplegatuaren lotsagabekeriak gogaituta–. Zoritxarrez,
azken orduko kontu bat sortu zait eta ezingo naiz bertan izan; ho-
rregatik, zu joango zara nire ordez, zure lehengusuari laguntzera.
Erabakia hartuta dago –eman zuen amaitutzat gaia, irmotasunez.
Apur bat lasaiago, Steffanen larruzko jakak kraska egin

zuen bere eserlekutik altxatu zenean. Besaulkia baztertu zuen eta,
axolagabe, bere mahaiaren aldean atzera-aurrera ibili zen. Asie-
rrek isilpean begiratu zion, arreta-aurpegiz.
—Garai zailak dira –hasi zen esaten–. Aldi gogorra da de-

nontzat, eta jende askok lana galduko du egoerak hobera egitea

32

Patuaren zurrunbiloan.qxd:Maquetación 1  2/6/20  09:58  Página 32



lortzen ez badugu. –Gelditu egin zen, eta eskuak besaulkiaren
bizkarralde-gainean pausatu zituen–. Ezin dugu onartu hori ger-
tatzerik. Ekintzaileak behar ditugu. Langile motibatuak. En-
presari ekarpen freskoak egiteko eta ideia onak eskaintzeko gai
diren gazteak. –Atzamarraz seinalatu zuen–. Zeure moduko
jendea, Asier.
Atzean zeukan leihora hurbildu eta kanpoalderantz begira

geratu zen. Asierrek «Carpe Diem» hizki laranjaz egindako iru-
dia ikusi ahal izan zuen haren jakaren bizkarraldean.
—Orain arte inori kontatu ez diodan arren, zenbait aldaketa

egitea pentsatzen ari naiz. –Buruaz baiezko keinua egin zuen,
pentsakor–. Azkenaldian denbora luzea pasatzen dut bidaian, eta
kanpoan nagoen bitartean nire konfiantza osoko norbaitek en-
presaren ardura hartzea beharko nuke. –Steffanek burua itzuli
zuen Asierri begiratzeko–. Zer diozu? Gustatuko litzaizuke?
Ez zuen hausnartzeko beharrik izan, eskaintza oso tentaga-

rria baitzen. Asierrek burua alde batetik bestera mugitu zuen, si-
netsi ezinik, eta erantzuna jakintzat ematen zuen keinu bat
egin zion.
Zuzendariak etenaldi labur bat egin zuen eta, aldi berean,

atzamarra altxatu zuen, bere hitzak azpimarratzeko.
—Enpresako bazkideei jarduera-zuzendari berri bat izen-

datzea proposatu diet. Izan ere, Zuzendaritza Batzordearen az-
ken bileran horren inguruan eztabaidatu dugu, eta denak alde
daude. N&Mren proiektuak aurrera eginez gero, zu jarduera-
zuzendari berria izendatzea pentsatuko dugu. –Isilune bat egin
zuen–. Prest zeundeke? –galdetu zion berriz, lehengo keinua
nahikoa iruditu ez balitzaio bezala.
—Bai, jakina. Har nazazu kontuan –berretsi zion Asierrek,

bere poztasuna disimulatzea lortuz.
—Badakit prest zaudela, horregatik nahi dut zu proiektu

honetan izatea. N&Mk Barakaldoko BECen izango den Ma-
kina-Erremintaren Nazioarteko Azokan parte hartuko du.
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Haren zuzendariak, Joseph Raymond Davisek, agenda bete-be-
tea du, baina guri pare bat ordu eskaintzea lortu dugu. Ezin
dugu aukera galdu, beraz, ez kezkatu diruagatik. Zerbait polita
eros iezaiozue, eraman ezazue afaltzera jatetxe garesti batera eta
egin beharreko guztia egin akordioa sina dezaten. Baina sina de-
zatela –esan zuen, azken hiru hitzak azpimarratuz.
—Bai, ados –adierazi zion Asierrek, konbentzimendu osoz.
—Zure lehengusu Xabier arduratuko da alderdi teknikoaz, eta

zuk behar duenean lagunduko diozu. Badakit ez dizudala denbora
askorik eman bilera prestatzeko, baina ahalegina egin beharko
duzu. –Steffan eseri egin zen berriz, eta mahai gaineko orrialdeak
ordenatzeari ekin zion–. Zure lehengusuak emango dizkizu or-
duaren eta lekuaren inguruko xehetasun gehiago. Oraingoz, hori
da dena –esan zion tonu zakarrean, bilera amaitutzat joz.
Asierrek baiezko keinua egin zuen. Lanpostu berriari bu-

ruzko hamaika galdera zeuzkan, baina lasaitasunari eusten zio-
lako itxurak egin zituen. Oñateren bezeroen zerrenda eta be-
rrehun orrialdeko uztai-karpeta hartu zituen, eta astiro jaiki zen
bere eserlekutik.
Gelatik irten ahal izan aurretik, Agirrek orrialde-nahaste

hartan garrantzitsua zirudien zerbait topatu zuen.
—Mmm. Ahaztu baino lehen… –Asier bulegoaren erdian

gelditu zen–. Gauza bat azaltzea nahi nuke… –Nagusiak la-
rruzko jakaren barruko poltsikotik ateratako betaurrekoak jarri
zituen. Armazoia hain txikia zen eta besoak hain tolestuta zeu-
den, ozta-ozta egokitzen baitzitzaizkion buruan–. Zure gastuak
aztertu ditut eta bada ulertzen ez dudan zerbait.
Steffanek dokumentua berrirakurri zuen, bila ari zena aur-

kitu arte.
—Hemen. –Orria mahai gainean pausatu zuen, gainerako-

etatik bereiziz, eta Asier kezkatzen hasi zen nagusiak zertaz zihar-
duen jabetzean–. Ekainean hiru mila euro ordaindu zenion «Jota
Sola, argazkilaritza-estudioa» delako bati, ordezkaritza-gastu gisa.
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–Nagusiak betaurreko ñimiñoak kendu zituen eta adi-adi so
egin zion–. Horren arrazoia azal diezadakezu? Nor arraio da
Jota Sola?
Asier zurbil zegoen, atera garaiz iritsi ez izanaz damututa.

Bazekien arazoak izango zituela Steffanek dirua egiatan zer hel-
bururekin erabili zuen jakingo balu.
—Jota Sola ekitaldiak antolatzen dituen pertsona bat da

–erantzun zuen, ahal bezain sinesgarria izaten ahaleginduz.
—Hiru mila euroren truke? –ekin zion berriz nagusiak, es-

zeptizismo-keinu bat eginez–. Lanbidez okertu naizela uste dut
–adierazi zion burlati, eta aurrean zuen orrialdea berrirakurtzen
jarraitu zuen.
—Ohiko tarifa izango dela pentsatzen dut –erantzun zion

Asierrek, sorbaldak jasoz–. Aretoak egokitu, ekitaldiak pres-
tatu… Koekekin akordioa ixteko orduan, adibidez, erabakiga-
rria izan zen.
Nagusiaren aurrean ziur agertzen saiatu zen, baina hark, be-

saulkian etzanda, isilpean begiratu zion, begiak erdi itxita, mes-
fidantza iradokitzen zuen keinu batekin.
—Beste zerbaitez ere konturatu naiz –jarraitu zuen esaten,

berriz ere gastuen orrialdea kontsultatzen zuela–: kontzeptu
bera behin eta berriro errepikatzen da azken hilabeteotan… api-
rilaren 28an, otsailaren 6an, urriaren 13an… zerrenda amaiga-
bea da. Zertan zabiltza? Nolabaiteko hitzarmena duzu tipo ho-
rrekin? –galdetu zion, orriak baztertuz.
—Faktura horiek guztiak behar bezala justifikatuta daude eta

haren zerbitzuak laguntza handikoak izan ziren akordio garran-
tzitsuak lortzeko –defendatu zen, berari ere bortitzegia iruditu zi-
tzaion tonu bat erabiliz–. Proiektu garrantzitsuen kasuan, egoki
deritzoguna gasta genezakeela uste nuen –erantsi zuen.
Steffan begira geratu zitzaion isilik, hitz erdirik ere esan

gabe, eta Asierrek zehazteko gai izan ez zen mesfidantza- edo
burla-zantzuak hauteman zituen haren begiradan.
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Handik gutxira, nagusiaren aurpegi serio eta sorgorrean irri-
barre moduko bat marraztu zen, Asierren sorpresarako. Steffanek
idazluma bat berreskuratu zuen mahaiko orrien artean, ezerta-
rako balio ez zuten dokumentu batzuk irakurtzen ari zelako
itxurak egin zituen, arreta handirik jarri gabe, eta haietan oha-
rrak idazteari ekin zion.
—Oso ondo, Asier –esan zuen–. Kristinari dirua zure kon-

tuan sar dezan aginduko diot –adierazi zion nagusiak, berari be-
giratu ere egin gabe–. Baina hurrengoan saia zaitez kontu han-
diagoz jokatzen. –Apur bat urduri jarri zuen mehatxu-tonua
erabili zuen.
—Eskerrik asko. Hala egingo dut –erantzun zuen bere-

hala, bulegoaren bestaldera iritsi eta atearen eskutokiari eragitean
sentitu zuen lasaitua ahotsean nabari ez ziezaion ahaleginduz.
Ate-kolpea entzun bezain laster, Steffanek idazluma mahai

gainean erortzen utzi zuen eta besaulkitik altxatu zen, alkohola
ezkutatzen zuen edari-altzarira zuzentzeko. Ez zuen Asier Es-
cribano batere gogoko. Bi urte lehenago lehengusuak beraren
alde egin izan ez balu, Escribanok ez zuen bertan lan egingo.
Baina egoera aldatu egin zen egun batetik bestera, eta une har-
tan probetxua atera zezakeen harengandik.
Gau osoa esna igaro eta neka-neka eginda bazegoen ere,

bere buruaz harro sentitu zen. Kopa bat prestatu eta astiro-as-
tiro edan zuen, atsegin hartuz. Trago hark zapore berezia zuen,
lehenago dastatutako beste edozein baino hobea. Garaipenaren
zaporea.
Kanpoalderantz begiratu zuen gogaiturik, eta bat-batean

ohartu zen ez zuela laster ikuspegi aspergarri hori berriz ikusi be-
harrik izango.
Paisaia, bere bulego zaharra, enpresa hura, egunero tratatu

behar zuen jendea. Horrek guztiak nazka ematen zion. Horre-
gatik igarotzen zuen hainbeste denbora bere erretiroa nolakoa
izango zen imajinatzen. Hondartza batean edo handik urrun
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zegoen beste edozein lekutan; ziurrenik Suitzara aldatuko zen, eta
berarekin eramango zuen zergarik gabeko dirutza lortu berria.
Ez zitzaion axola aitaren ahaleginari eta lan gogorrari esker

oinordekotzan hartu zuen negozioa. Zuzendaritza Batzordeak
enpresa kendu nahi bazion, harekin gera zitezkeen; argi zuen,
hala ere, ez ziela horretarako bidea erraztuko.
Kopari trago luzea eman zion, eta irribarre egin zuen laster

hura guztia betiko atzean utziko zuela pentsatuta.
Bere plana abian zen.
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