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Eserleku
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ALBERDANIA eta    argitaletxeek  
sortu dute



Neilentzat



Lehen Atala

6.11. Honako kasu hauetan sortzen da halabeharrezko 
eserleku hutsa deritzona:

a.- zinegotzi batek karguaren onarpen-adieraz-
pena dagokion epean egin gabe uzten due-
nean.

b.- kargu-uzteari buruz zinegotziak berak egin-
dako adierazpena jasotzen denean; edo

c.- haren heriotza-egunean...

  Charles Arnold-Baker
Toki-erakundeen Administrazioa

Zazpigarren argitalpena
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Igandea

Barry Fairbrotherrek ez zuen afaltzera ateratzeko gogorik. Ia astebu-
ru osoa buruko min izugarri baten atzaparretan emana zuen, eskual-
deko egunkariaren edizio-itxierarako artikulu bat bukatu ezinik.

Hala ere, emaztea hotz eta lehor samar egona zen bazkarian 
zehar, eta konturatu zen ezkontza-urtemuga zela-eta hari emanda-
ko zorion-txartelak ez zuela konpondu goizean egindako okerra: 
goiz osoa bere idazgelan sartuta eman zuen. Krystali buruzko arti-
kulu bat idazten aritu zen, eta Maryri neska hura ez zitzaion sekula 
gustatu, nahiz eta kontrakoaren itxurak egin.

–Mary, zu afaltzera gonbidatzeko gogoa dut –gezurra esan zuen 
Barryk, muturraldia eteteko asmoz–. Hemeretzi urte, umeak! He-
meretzi urte, eta ikusten duzue: zuen ama inoiz baino ederrago.

Maryk irribarre egin zuen bigunduta, eta, hala, Barryk golf- 
-klubera deitu zuen, hurbil zegoelako, eta ziur zekielako mahai bat 
emango zietela. Emazteari gauza txikietan atsegin eman nahi izaten 
zion, konturatua baitzen azkenean, ia hogei urte elkarrekin eman on-
doren, zenbat aldiz desilusionatua zuen gauza handietan. Ez zuen 
propio egiten. Ikuspegi zeharo desberdina zuten kontu batean: bizi-
tzan zerk behar zuen tokirik gehiena hartu. Hori besterik ez zen.

Bien lau umeak kozkortuak ziren, eta ez zuten behar izaten ume-
zainik hala ateratzen zirenean. Telebista ikusten ari ziren Barryk 
atetik agur esan zienean, eta txikiena bakarrik jiratu zen, Declan, 
berari begiratu, eta eskuaz agur esateko.

Barryren buruko minak belarri atzean danbaka segitu zuen, etxe-
bidetik ateratzean autoan atzera jo, eta Pagford –ezkondu zirenez 
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geroztik bizi ziren herrixka polita– zeharkatzeko abiatu zirenean. 
Church Row zeritzon malda pikoko kalean behera jaitsi ziren. Kale 
hartan zeuden ilaran, beren dotoretasun viktoriarrean nabarmen eta 
sendo, herriko etxerik garestienak; hurrena, kale-kantoian eliza sasi- 
-gotikoaren ondotik jarraitu zuten –eliza horretantxe ikusi zituen 
bere nexka bizkiak Joseph eta Ametsezko Soingaineko Multikolorea 
antzerkian–, eta Plaza gurutzatu zuten; handik nabarmen ikusten 
ziren zerumugan herrixkaren gainaldeko abatetxearen hondakinak 
–eskeleto beldurgarri bat–, muino baten gain-gainean ageri baitzi-
ren, zeru ubelarekin bat eginik.

Bihurgune ezagunetan barrena bolanteari urduri eragiten zion 
bitartean, Barryk ezin zituen burutik kendu artikulua nola edo hala 
bukatu beharrak nahitaez eginaraziak izango zizkion hutsak, jus-
tu ateratzeko ordu arte ezinean aritu baitzen, Yarvil and District 
Gazettera posta elektronikoz garaiz bidaltzeko. Aurrez aurre hitz-
-jario errazekoa eta hain irekia zen arren, zaila egiten zitzaion jario 
hura papereratzea.

Plazatik lau minutu baizik ez zituzten behar iristeko, herrixka 
etxalde zahar sakabanatutan lehertzen zen puntutik aurreraxeago 
baitzegoen golf-kluba. Birdien aparkatu zuen monobolumena, klu-
beko jatetxearen kanpoaldean alegia, eta autoaren ondoan gelditu 
zen une batez, Maryk ezpainetako gorriari beste ukitu bat eman 
zain. Arratseko haize freskoa atsegin zitzaion aurpegian. Golf- 
-zelaiko ibilbidearen inguruak ilunabarrean nola lausotzen ziren be-
gira zegoela, klubeko kide izaten zergatik jarraitzen zuen galdezka 
aritu zen bere artean. Txarra zen golfean: swing gorabeheratsua zuen, 
eta handicap altua. Bazeukan bestela ere denbora zertan emana. Bu-
ruko mina inoiz baino sastada gogorragoak ari zitzaion ematen.

Maryk ispiluaren argia itzali, eta gidari-ondokoaren atea itxi 
zuen. Barryk giltzekin batera zeukan urrutiko kontrola sakatu 
zuen; emaztearen takoi handiek breazko zorua klaskatu zuten, eta 
autoaren itxiera-sistemaren bip-bip hotsa aditu zen; zerbait janda-
koan pasako ote zitzaion goragalea?

Orduan sentitu zuen behin ere ez bezalako sastada bat buruan; 
garuna etxe-eraisteko bola batek birrindu ziola iruditu zitzaion. Ia 
ez zituen sentitu ere egin belaunak lur hotza jotzean; min hura ja-



13

sanezina zen, latza, eta nola edo hala jasan beharko zuen hala ere, 
oraindik minutu oso bat beharko baitzuen konortea galdu arte.

Mary garrasika hasi zen, eta ez zen isildu gizonezko batzuk ta-
bernatik korrika etorri ziren arte. Haietako bat eginahal guztian 
itzuli zen eraikinerantz ea klubean mediku erretiratutakoren bat ba 
ote zen. Barry eta Maryren ezagunak ziren senar-emazte batzuek 
jatetxetik entzun zuten zalaparta, beren lehen platerak bertan utzi, 
eta itsumustuan atera ziren zerbaitetan laguntzerik ba ote zuten 
ikustera. Senarrak 999a markatu zuen bere sakelakoan.

Anbulantzia Yarvil hiritik etorri zen, ez baitzegoen urruti, eta 
hogeita bost minutu behar izan zituen iristeko. Argi urdin keinu-
karia gertalekura iritsi zenerako, Barry geldi-geldi zegoen lurrean 
etzanda, bere gonbitoen palasta baten erdian, konorterik gabe. 
Maryk, senarraren ondoan makurtuta, eskutik heltzen zion, gal-
tzerdiak belaun parean urratuta zituela, eta haren izena xuxurlatzen 
zuen negar-zotinka.
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Astelehena

I

–Aita, entzun ondo eta ez izutu –esan zuen Miles Mollisonek 
Church Roweko etxe dotoreetako bateko sukaldean zutik.

Goizeko sei eta erdiak arte itxaron zuen deia egiteko. Gau txa-
rra izan zen hura: esnaldi luzeak eta lokuluxka urduriren bat tarte-
ka. Goizeko lauretan, emaztea ere esna zegoela konturatu zen, eta 
ilunpetan xurrumurruan aritu ziren hizketan tarte batez. Lekuko-
tasunak beharturik eman zituztela-eta biak shock eta beldurrezko 
sentipen lausoak uxatzen saiatu ziren arren, aztoramen-uhintxo 
leunek kilikatu zizkioten Milesi barrenak, berriak aitari jakinaraz-
tea pentsatzeaz bat. Zazpiak arte itxaroteko ahaleginak egin zituen, 
baina beste norbaitek aurrea hartuko zion beldurrak bultzatu zuen 
telefonora goizean goiz.

–Zer gertatu da, baina? –aditu zen Howarden ahotsaren burrun-
ba, nolabaiteko kirrinka metaliko batean bukatua; Milesek telefo-
noaren bozgorailua piztuta zeukan, Samanthak ere entzun zezan. 
Txabusina arrosa argiaren barrenean haren gorputz kaoba-kolorea 
nabarmentzen zen, eta, hain goiz jaiki izana aprobetxatzeko, bron-
tzeatzeko krema-parrastada bat eman zuen, bere beltzaran natu-
ral ahuldua indartzeko asmotan. Sukaldean istanteko kafearen eta 
koko sintetikoaren usainak zeuden nahastuta.
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–Fairbrother hil da. Zerraldo erori zen atzo arratsean, Sam eta 
biok Birdien afaltzen ari ginela.

–Fairbrother hil? –orro egin zuen Howardek ahots sudurkariz.
Doinuan nabari zitzaion Barry Fairbrotherri zerbait gertatzeko 

esperoan egona zela, baina ez zela heriotzaren ideiarekin jolasterai-
no iritsi.

–Zerraldo erori zen aparkalekuan –errepikatu zuen Milesek.
–Gizajoa! –esan zuen Howardek–. Berrogei urteak ez zituen 

bete zaharrak, ezta? Gizajoa!
Milesi eta Samanthari zaldi akituaren arnasestua iruditu zitzaien 

Howarden arnasa. Halakoxea izaten zuen jaiki berritan.
–Zer izan du, ba, bihotzekoa?
–Garuneko zerbait, ustez. Maryrekin joan ginen ospitalera, 

eta…
Baina Howard ez zen aditzen ari. Telefonoa utzita, honako hau 

aditu zioten emazteari esaten:
–Barry Fairbrother hil omen da! Miles da!
Howarden zain gelditu ziren Miles eta Samantha, kafea lasai har-

tzen, hura telefonora noiz itzuliko. Samantharen txabusina pixka 
bat ireki zen sukaldeko mahaira eseri zenean, eta, bular oparoak 
besaurreetan ezarri izanaren ondorioz, borobiltasuna nabarmendu 
zitzaien. Goranzko bultzadarekin beteago eta leunago ageri ziren 
euskarririk gabe zintzilik zituenean baino. Pitzadura xume batzuek 
distiratzen zioten larruazal beltzaranean, eta bular arteko errete-
naren gainaldeko zimurrak presiorik gabe ere ez ziren ezabatzen 
orain. UVA saioen erabiltzaile porrokatua izana zen gazteagotan.

–Zer? –esan zuen Howardek, telefonoan berriro–. Zer ari zinen 
esaten ospitaleaz?

–Sam eta biok anbulantzian joan ginen –esan zuen Milesek argi 
ahoskatuz–. Mary eta gorpuarekin.

Samantha ohartu zen nola azpimarratzen zuen Milesek, biga-
rren bertsio hartan, istorioaren alde komertzialagotzat har zitekeen 
zatia. Baina nola kargu hartu horregatik? Horixe zen esperientzia 
desatsegin hura pasatu izanaren saria, jendeari hartaz hitz egiteko 
eskubidea. Samanthak ez zuen uste sekula ahaztuko zitzaionik: 
Mary marruka; Barryren begiak artean ere erdi irekita, mutur gi-
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sako maskararen gainetik; Miles eta biak anbulantzia-gidariaren 
aurpegiari tankera eman ezinik; auto beteegiko astinduak; beira tin-
datuak; izua.

–Gizajoa! –esan zuen Howardek hirugarren aldiz, Shirleyk xu-
xurlaka egiten zizkion galderei ez-entzuna egin, eta arreta guztia 
Milesi jarri nahirik–. Zerraldo erori zela hilda aparkalekuan?

–Horixe –esan zuen Milesek–. Nik ikusi nuenean, nahiko garbi 
zegoen ez zegoela zer eginik.

Hura izan zen lehenbiziko gezurra, eta begirada baztertu egin 
zuen emaztearengandik hitz horiek esatean. Samanthak gogoan 
zeukan nola inguratu zituen Milesek Maryren sorbalda dardartiak 
bere beso babesgarriaz: “Ondo jarriko da… Ondo jarriko da…”.

“Baina, azken batean –pentsatu zuen Samanthak, Milesekiko 
onbera izan nahian–, nola jakin zer atarramentu izango zuen, mas-
karak jartzen eta orratzak sartzen ari bazitzaizkion? Barry salba-
tzeko ahaleginean ari zirela ematen zuen, eta inork ez zezakeen ziur 
jakin dena alferrikakoa zela, harik eta emakumezko mediku gaztea 
Maryri hurbildu zitzaion arte. Samanthak begien aurrean zeukan 
artean ere, izugarri argi, Maryren aurpegi argaldu zurtua, baita me-
diku gaztearen aurpegiera ere: ile leun distiratsuko emakume be-
taurrekodun bat zen; ez zegoen urduri, baina bai serio samar, bere 
janzki zuriarekin… halakoak etengabe agertzen ziren telesailetan, 
baina benetan gertatzen zenean…

–Ezertxo ere ez –ari zen esaten Miles–. Gavin berarekin aritu 
zen squashean joan den ostegunean bertan.

–Eta ondo zegoen, itxuraz?
–Bai horixe. Txikitu egin zuen Gavin.
–Gaixoa! Hutsa gara, ezta?, hutsa garenez. Ez moztu, amak zer-

bait esan nahi dizu.
Klankateko bat aditu zen, eta Shirleyren ahots leuna gero.
–Bai kolpe latza, Miles –esan zuen–. Zu ondo zaude?
Samanthak xurrupa baldar bat egin zion kafeari; ezpain-txokoe-

tatik kokotsean behera isuri zitzaion, eta mahukaz lehortu zituen 
aurpegia eta bulargaina. Amarekin hitz egitean erabiltzen zuen 
tonura aldatua zen Miles; normalean, ahots sakon, agintezale eta 
seguruagoz mintzatzen zen, “harira zuzen eta berriketa gutxi” es-



18

tiloan. Samanthak, batzuetan, mozkortuta zegoenean bereziki, Mi-
lesen eta Shirleyren arteko elkarrizketen histak egiten zituen: “Ez 
kezkatu, amatxo. Miles hemen da. Zure soldatutxoa”, “Zoragarria 
zara, maitea: hain handia eta ausarta eta azkarra”. Azkenaldian, Sa-
manthak beste jende baten aurrean behin edo bitan egin zituenean 
hista horiek, Miles muturtu egin zen, nahiz eta barrea eragiten zio-
telako itxurak egin. Eta istilua izan zuten, azkenekoan, etxera au-
toan itzultzean.

–Bide osoa egin al zenuen Maryrekin ospitaleraino? –ari zen esa-
ten Shirley bozgorailutik.

“Ez, zera, erdibidean aspertu, eta bertan jaitsiko ginen!”, pentsa-
tu zuen Samanthak.

–Hori izan zen gutxienekoa. Nahiago nuke gehiago egiterik izan 
bagenu.

Samantha jaiki, eta txigorgailura hurbildu zen.
–Maryk benetan eskertuko zizuen, ziur naiz –esan zuen Shir-

leyk. Samanthak ogi-paketearen bilgailua urratu, eta lau xerra sar-
tu zituen txigorgailuaren zirrikituetan. Milesen ahotsa naturalago 
bihurtu zen.

–Bai, noski, medikuek adierazi zutenean… edo, hobeto esanda, 
berretsi zutenean hila zela, Maryk garbi zeukan nor nahi zuen hur-
bil: Colin eta Tessa Wall. Hala, deitu zien, ba, Samek, haiek iritsi 
arte itxaron genuen, eta joan egin ginen.

–Hara, ba, zorte handia izan zen Maryrentzat zuek han izatea 
–esan zuen Shirleyk–. Aitak beste zerbait esan nahi dizu, Miles, be-
rriro jarriko zaitut berarekin. Gero hitz egingo dugu.

“Gero hitz egingo dugu”, esan zion Samanthak te-ontziari, bu-
ruari eraginez. Ontziko irudi distortsionatuan aurpegia puztuta ageri 
zitzaion, eta begi gaztaina-koloreak gorrituta, lo kamutseko gauaren 
ondoren. Milesek aitari heriotzaren berri ematen zion unea huts egin 
nahi ez zuenez, Samanthak brontzeatu faltsuaren lozioa ematean, be-
tazalen ertzean pixka bat eman zuen nahi gabe, presarengatik.

–Zergatik ez zarete Sam eta biok etortzen gaur arratsean? –ari 
zen esaten Howard pozez gainezka–. A, ez, itxaron, amak dio gaur 
gauean bridgea daukala bulgendarrekin. Etorri bihar, orduan. Afal-
tzera. Zazpietan.
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–Baliteke –esan zuen Milesek emazteari galderazko begirada bat 
eginez–. Ikusi beharra daukat ea Samanthak beste zerbait duen.

Emazteak ez zion egin inolako erantzun-keinurik. Erdizka gel-
ditu izanaren inpresio bitxi batekin amaitu zen elkarrizketa.

–Ezin dute sinetsi –esan zuen, emazteak ezer entzun ez balu be-
zala.

Beren ogi txigortuak jan, eta kafe-katilukada atera berriak har-
tu zituzten isilik. Amorrazioaren parte bat ogia mastekatu ahala 
joan zitzaion Samanthari. Gogoratu zuen nola esnatu zen asalda-
turik ordu txikietan gela ilunean, eta zentzurik gabeko lasaitasuna 
sentitu zuela Miles ondoan zeukala jabetzean, vetiver-olioaren eta 
izerdi lehortuaren usaina zerion gizon puska tripaundi hura. Gero, 
bere burua imajinatu zuen bezeroei dendan kontatzen nola gizon 
bat aurrean zerraldo erori zitzaion, eta nola joan behar izan zuten 
ziztu bizian ospitaleraino harekin batera. Bidaiaren xehetasunak 
nola kontatu pentsatzen aritu zen, eta, bereziki, medikua herio-
tzaren berri ematera etorri zeneko eszena paregabea. Bere buruaz 
hain seguru zen emakumezko medikuaren gaztetasunak are oke-
rrago bihurtu zuen dena. Halako berri latzak helduago batek eman 
beharko lituzke. Gero, suspertu zenean, oroitu zen biharamunean 
hitzordua zuela Champêtreko salmenta-ordezkariarekin, telefonoz 
flirteo atseginean aritu zitzaion harexekin.

–Prestatzen hasi beharko dut –esan zuen Milesek, eta bere kafe-
-katilukada hustu zuen, leihoaz bestalde argitzen ari zen zeruan be-
girada finkaturik. Intziri sakona egin, eta emazteari laztan bat egin 
zion, bere plater eta katilu hutsekin ontzi-garbitzekorantz ondotik 
pasatu zitzaionean.

–Bai latza dela! Hala ere, honek beren neurria ematen die gauzei, 
ezta?

Ile motx urdintzen hasiari eraginez atera zen sukaldetik.
Batzuetan, Miles absurdoa iruditzen zitzaion Samanthari, eta, 

gero eta gehiagotan, zozoa. Tarteka, hala ere, gozagarri zitzaion ha-
ren ponpoxokeria; izan ere, berak ere gogoko zuen ospakizun for-
maletan kapela janztea. Eta, azken batean, ez zegoen batere gaizki 
punpezia eta arrandi pixka bat goiz hartan. Samanthak ogi txigortua 
bukatu, eta gosaltzeko erabilitakoak jaso zituen, bere dendako la-
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guntzaileari kontatuko zion istorioa bere baitan hobeto moldatzen 
zuen bitartean.

II

–Barry Fairbrother hil da –esan zuen Ruth Pricek arnasestuka.
Ia lasterka igoa zen lorategiko bidexkan gora, senarra lanera joan 

baino lehen harekin minutu batzuk gehiago eman ahal izateko. Ez 
zen gelditu ere egin berokia eranzteko, eta, bufanda eta eskularruak 
kendu gabe, burrunban sartu zen sukaldean, Simon eta bi mutikoak 
gosaltzen ari zirela.

Senarra zur eta lur gelditu zen, ogi txigortu bat ezpainetara bi-
dean zuela, eta, gero, gelditasun teatralez jaitsi zuen. Bi mutikoek, 
beren eskolako uniformea jantzita, jakin-min pixka batekin begira-
tu zieten txandan aitari eta amari.

–Aneurisma, antza –esan zuen Ruthek, arnasa bere onera etorri 
gabe eskularruak behatzez behatz eranzten zituen bitartean. Bufan-
da kendu, eta berokiaren botoiak askatu zituen. Emakume lirain 
beltzarana zen, begirada astun eta goibelekoa; erizain-uniformearen 
urdin ilunak ondo ematen zion–. Zerraldo erori zen golf-klubean… 
Samanthak eta Miles Mollisonek ekarri zuten… eta gero Colin eta 
Tessa Wall etorri ziren.

Atalondora joan zen ziztuan, eta garaiz iritsi zen, Simonek oihuz 
egin zion galdera erantzuteko.

–Zer da andreurisma?
–Aneurisma, ez andreurisma. Garunean lehertutako arteria bat da.
Te-ontziaren bila joan zen arin, ur-berotzekoa piztu, eta txigor-

gailuaren inguruko ogi apurrak kentzen hasi zen, horregatik isildu 
gabe.

–Garuneko hemorragia masiboa izango zuen. Emazte gaixoa… 
lur jota eta txikituta dago gaixoa…
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Bat-batean zurturik, Ruthek begirada sukaldeko leihoen kan-
poaldean pausatu zuen une batez. Begien aurrean zeuzkan soropi-
laren gaineko izotzaren zuritasun aratza, egunsentiko zeru arrosa 
eta grisean biluz eta eskeleto baten gisara bailaran nabarmentzen 
zen abatetxea, eta ikuspegi panoramikoaren loria zen Hilltop Hou-
se. Pagford, sakan urrunean ñirñirka aritzen ziren argi multzo bat 
besterik ez baitzen gauaz, esnatzen ari zen egunsenti hozkirrian. 
Ruthek ez zuen ezertxo ere ikusten: burua ospitalean zeukan orain-
dik, Barry bizirik iraunarazteko tresneria alferrikako guztiak ken-
duta zetzan gelatik Mary ateratzen ikusi zuen unean. Ruth Priceren 
errukia benetakoagoa eta eskuzabalagoa izaten zen bera bezala-
kotzat zeuzkanenganako. “Ez, ez, ez”, esaten zuen Maryk negar- 
-zotinka, eta ukazio senezko haren oihartzuna barruan sentitzen 
zuen Ruthek artean ere, berak antzeko egoera batean nola jokatuko 
zukeen sumatu baitzuen nolabait…

Pentsamendu hori jasangaitza egiten baitzitzaion, Simoni be-
giratzeko jiratu zen. Ile gaztaina-kolore argia bakantzen hasi ga-
bea zuen oraindik senarrak, gorputza hogei urte zituenean bezain 
sendoa zuen, eta begi-ertzetako zimurrek erakargarriago bihurtzen 
zuten. Ruthek, tarte luze baten ondoren erizaintzara itzuli zenean, 
aukera izan zuen, berriro ere, gorputzak izan ditzakeen milaka eta 
milaka ajeak aurrez aurre ikusteko. Urruntasun gehixeagorekin 
ikusten zituen gauzak gaztetan; orain, berriz, konturatua zen ez 
zela zorte makala familia osoa bizirik egotea.

–Ezin izan al zuten ezer egin salbatzeko? –galdetu zuen Simo-
nek–. Ezin al zioten jarioan partxe bat jarri?

Frustrazioa nabari zitzaion tonuan, medikuntzak, gauzarik sin-
pleena eta begi-bistakoena ez egiteagatik, beste behin ere huts egin 
izan balu bezala.

Andrewrentzat zirraragarria zen hizketa-modu hura. Ohartua 
zen azken aldian aitak konponbide zakar eta burugabeak propo-
satuz amari gogor egiteko ohitura hartua zuela, hark medikuntza-
ko terminoak erabiltzen zituenean. “Garuneko hemorragia. Jarri 
partxe bat”. Ama ez zen konturatzen aita zertan zebilen. Lehena-
go ere ez. Andrewk bere Weetabixak jaten jarraitu zuen, amorru 
bizian.



22

–Guri ekarri zigutenerako, ez zegoen ezer egiterik, beranduegi 
zen –esan zuen Ruthek te-poltsatxoak ontzian jarriz–. Anbulan-
tzian hil zen, iritsi baino lehentxeago.

–Arraio mila demonio! –esan zuen Simonek–. Zer zituen, berro-
gei urte?

Baina Ruth ez zegoen adi.
–Paul, ilea erabat nahastua daukazu lepagainean. Orraztu al 

duzu batere?
Bere poltsatik orrazi bat atera, eta eskuan jarri zion seme gaz-

teenari.
–Aurretik zerbaiten zantzurik edo izan zuen? –galdetu zuen Si-

monek, Paul bere kalpar itxia orraziaz txukuntzen ari zen bitartean.
–Buruko min handia izan omen zuen azken egunetan.
–Hara! Eta ez zion batere kasurik egin?
–Bai, halaxe da. Ez zuen ezeren susmorik hartu.
Simonek ahoan zuena irentsi zuen.
–Hutsa gara, ezta? –esan zuen hotsandiz–. Norberak zaindu 

behar du bere burua.
“Bai argia, gizona! –pentsatu zuen Andrewk, amorru bizian–; 

bai sakona! –Barry Fairbrotherrek berak zuen errua, garuna lehertu 
bazitzaion–. Harroputz alu halakoa”, esan zion Andrewk bere aita-
ri, ozenki, bere buru barruan.

Simonek labanaren punta bere seme zaharrenarengana zuzendu, 
eta esan zuen:

–A, portzierto. Ea asmatzen duzun nor den hastekoa lan bila. 
Aurrean daukadan Pizza-mutur hauxe.

Ruth izututa jiratu, eta senarrari begiratu zion lehenbizi, eta se-
meari gero. Akne-pikor zuri eta distiratsuak nabarmendu egin zi-
tzaizkion Andrewri masail gorritzen hasian, gosariko ahi arrearen 
katiluan begirada finkatu zuenean.

–Bai –esan zuen Simonek–. Alfer txatxu honek diru pixka bat 
irabazten hasi beharra dauka. Zigarroa erre nahi badu, bere iraba-
zietatik ordain dezala. Bukatu ziren pagak.

–Andrew! –oihu egin zuen Ruthek–. Ez da egia izango…
–Bai horixe. Neuk harrapatu dut egurtegian –esan zuen Simo-

nek, aurpegieran mesprezu latza nabari zuela.
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–Andrew!
–Bukatu da gure dirutik erretzearena. Zigarroak behar badituzu, 

erosi –esan zuen Simonek.
–Baina esan genuen… –Ruth intzirika mintzatzen zen–. Esan 

genuen, azterketak laster zituela eta…
–Atariko proba nola egin duen ikusita, poztu egin beharko dugu 

inolako titulurik eskuratzen badu. Badoake goizean goiz McDo-
nald’s-era, ea esperientzia pixka bat lortzen duen –esan zuen Simo-
nek zutituz eta aulkiari bultzatzeaz batera, Andrewren buru behe-
ratuari eta pikorrez betea zuen aurpegiaren ertz ilunari lotsagabeki 
barre eginez–. Zeren ez dizugu inolako aukerarik emango, errepi-
katzeko, adiskide. Oraingoan ateratzen ez baduzu, kito.

–Tira, Simon –esan zion Ruthek kargu hartuz.
–Zeer?
Simonek bi pauso zaratatsu eman zituen emaztearenganantz. 

Ruth harraskaren kontra estutu zen kikildurik. Pauli plastikozko 
orrazi arrosa erori zitzaion eskutik.

–Ez dut inolako asmorik alu honen ohitura nazkagarria nire di-
rutik ordaintzeko. Muturra galanta, horixe dauka nazkante honek, 
nire egurtegian tximinia aluen pare aritzeko!

Simonek bere bularra jo zuen “nire” hitza esatean; zanbateko 
haren hotsak muzin-imintzioa agerrarazi zuen Ruthen aurpe-
gian.

–Jornala ekartzen nuen nik etxera, kakazu pikortsu honen adina 
nuenean. Zigarroak nahi dituela? Ordain ditzala bere dirutik. Argi 
dago? Argi dago?

Burua Ruthenetik 15 cm-raino luzatua zuen.
–Bai, Simon –erantzun zuen Ruthek ahots apal-apalean.
Andrewren hesteak dantzan jarri ziren hori adituta. Oraindik 

ere ez ziren hamar egun bere buruari hitz eman ziola; iritsia ote zen 
momentua? Baina aita pauso handitan atera zen amorratuta sukal-
detik atalondorantz, bat-batean amari bizkarra emanda. Ruth, An-
drew eta Paul geldi-geldi geratu ziren pixka batean; hura kanpoan 
zen bitartean ez mugitzeko zina egina zutela zirudien.

–Depositua bete duzu? –oihu egin zuen Simonek, emazteak 
gaueko txanda zuen bakoitzean egiten zuen bezala.
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–Bai –erantzun zuen Ruthek, eta lasaitasun eta normaltasun pix-
ka bat lortzen saiatuz. Sarrerako atearen zarata eta danbatekoa en-
tzun ziren.

Ruth teontziaz arduratu zen, erresuminez puztutako giroa bere 
onera etor zedin itxaroten gelditu zen. Andrew hortzak garbitzera 
ateratzear izan arte itxaron zuen hitz egiteko.

–Kezkatuta dabil zurekin, Andrew. Zure osasunarekin.
“Kezkatuta? Zakurraren putza! Alu halakoa…”.
Bere buru barruan, Andrewk zatarkeriaz berdintzen zuen aita-

ren zatarkeria bakoitza. Bere buru barruan, ez zuen batere beldu-
rrik aurrez aurre harekin neurtzeko.

Ozenki, ordea, hala esan zion amari:
–Bai. Badakit.

III

Evertree Crescent 1930etako etxetxo-eremu bat zen, ilargi-erdi ba-
ten tankerakoa, Pagfordeko Plaza nagusitik bi minutura zegoena. 
36. zenbakian, kale osoan lehen bizilagunak izan zituen etxean, 
ohean eserita zegoen Shirley Mollison, burkoen laguntzaz agondu-
rik, senarrak ekarritako tea hartzen. Paretan sartutako armairuko 
ispiluan aurrez aurre zeukan irudian lainotsu samar ageri zen: alde 
batetik, betaurrekorik gabe zegoelako, eta, bestetik, errezel arrosa-
-koloreek gela pixka bat lausotzen zutelako. Giro lainotsu atsegin 
hartan, haren aurpegi arrosa-zuri elutxadunak kerubin batena ziru-
dien, ile zilar-kolore motxaren azpian.

Logelak justu-justu zeukan behar adinako zabalera, Howardek 
behar zuen ohe bikoitza eta Shirleyren bakarrarentzakoa –bizkiak, 
baina ezberdinak– han nolabait elkarren ondoan jarrita sartzeko. 
Howarden lastaira, haren aztarna eskerga artean ere ezabatu gabe, 
hutsik zegoen. Dutxaren zurrusta-hotsa urrunean aditzen zen Shir-
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ley eta beraren isla arrosa elkarren parean zeuden lekutik. Baziru-
dien aho-sabaiaz dastatzen ari zela, xanpain-burbuilak bezala, ai-
rean borborrean zebiltzan berriak.

Barry Fairbrother hila zen. Seko gelditua. Zerraldo. Ez zen ga-
rrantzi nazionaleko gertaerarik, ez gerrarik, ez burtsaren gainbehe-
rarik, ez eraso terroristarik eragin ziezazkiokeenik Shirleyri orain 
gaina hartua ziona bezalako durduzadura, irrika eta jakin-min az-
toragarria.

Gorroto zuen Barry Fairbrother. Shirley eta senarra, ordea, beti 
bat eginik beren adiskidetasun eta etsaitasunetan, ez ziren iritzi be-
rekoak kontu horretan. Howardek berak esana zuenez, grazia egi-
ten zion Pagfordeko batzar-aretoko mahai luze marratuetan hain 
temati kontra egiten zion gizontxo bizardunak; baina Shirleyk ez 
zuen bereizketarik egiten politikaren eta kontu pertsonalen artean. 
Barryk aurre egina zion Howardi bere bizitzako helburu nagusian, 
eta hori aski zen bere etsai amorratu bihurtzeko.

Bere senarrarekiko leialtasuna zen Shirleyk Barry gorrotatzeko 
zuen eragilerik garrantzizkoena, baina ez bakarra. Shirleyk, drogak 
usmatzeko entrenatutako zakur baten gisara, alde bakarrerantz ba-
karrik zeukan zorroztua bere sena. Beti erne zegoen besteren goita-
sun barkaberazko edozein keinu sumatzeko, eta Barry Fairbrothe-
rren portaerari eta Udalean zituen adiskideenari usain nazkagarri 
hori hartua zien aspalditxotik. Munduko Fairbrother guztiek begi- 
-bistakotzat zeukaten, nonbait, unibertsitatean ibili izanak bera eta 
Howard baino jende hobea bihurtzen zituela, beren ikuspuntuek 
arreta handiagoa merezi zutela. Muturreko galanta hartua zuen 
orain harropuzkeria horrek. Fairbrotherren bat-bateko heriotzak 
berresten zion Shirleyri aspaldidanik zuen ustea, alegia, haren ja-
rraitzaileek zernahi pentsatuagatik ere, Barry bere senarra baino 
beheragokoa izan zela mailaz, eta ahulagoa; izan ere, senarrak, gai-
nerako beste balioez gain, lortu zuen, zazpi urte lehenago, bihotze-
ko atake batetik bizirik ateratzea.

(Shirleyri ez zitzaion burutik pasatu ere Howard hilko zenik, 
ezta operazio-gelan zegoenean ere. Shirleyrentzat, bizitzaren parte 
zen Howard lurraren gainean izatea, eguzkiaren edo oxigenoaren 
pareko zerbait. Halaxe esan zuen, handik denbora puska batera, 
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adiskideek eta bizilagunek aipatu zutenean Howard bizirik atera 
izana mirari bat zela, eta zorte handia zela Yarvilen bertan unitate 
kardiakoa egotea. A zer larritasuna pasea izango zuen gaixoak!

–Ziur nekien aterako zela hartatik –esan zuen Shirleyk, imin-
tziorik gabe, lasai-lasai–. Ez nuen duda-izpirik ere.

Eta hantxe zegoen gizona, beti bezain ondo; eta Fairbrother, be-
rriz, gorputegian. Izan ere, hutsa gara).

Goiz-goizeko poz hark bultzaturik, Miles, bere semea, jaio zen 
egunaren biharamuna etorri zitzaion gogora Shirleyri. Aspaldi hartan 
ere halaxe egona zen, ohean eserita orain bezalaxe, eguzki-printzak 
ospitaleko leihoan barrena irristatzen zirela, beste norbaitek pres-
tatutako te-kikara bat eskuan, bere ume eder jaioberria ekarri zain, 
titia emateko. Jaiotza eta heriotza: kontzientzia-handitzearen gisako 
bat sentitu zuen, bizitzari buruz oro har, eta bereari buruz bereziki. 
Barry Fairbrotherren zorigaizto bat-batekoaren berria haur jaioberri 
potolo bat bezala hartu zuen, bere ezagun guztiei inbidia emateko; 
eta bera izango zen iturburua, iturria, zeren bera izan baitzen berria 
jakiten lehena, edo lehenetakoa.

Barruan aparra eta burbuilak sortzen zizkion atsegin haren arras-
torik ez zitzaion batere nabaritu Shirleyri Howard gelan izan zen 
bitartean. Bat-bateko heriotzako kasuetan egokiak diren komen-
tarioak egin zituzten Howard dutxatzera joan aurretik. Shirleyk, 
noski, bazekien, abako baten harietan aleak bezala esaldi eginak 
behin eta berriz gora eta behera zerabiltzaten bitartean, Howard, 
bera bezala, estasiz gainezka egiteko puntuan egongo zela; baina 
sentipen horiek ozenki adieraztea, heriotzaren berria oraindik ere 
fresko-fresko zegoenean airean, biluzik dantzan lotsagabekeriak 
oihukatzen ibiltzea bezalatsu izango zen, eta Howard eta Shir-
ley jantzita egoten ziren beti, sekula bazterrera botatzen ez zuten  
dekoro-geruza ikusezin batean bilduta.

Beste burutazio atsegin bat izan zuen Shirleyk. Kikara eta pla-
tertxoa gaumahaian utzi, ohetik atera, albornoza eta betaurrekoak 
jantzi, eta pasabidean behera joan zen bainugelako atea jotzera.

–Howard?
Dutxaren xirripa-hots jarraituaren artetik galderazko hots bat 

nabarmendu zen.
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–Webgunean zerbait jarri beharko nuke, ezta? Fairbrotherren 
kontuaz.

–Ondo pentsatua –erantzun zuen Howardek atean zehar, pixka 
batean pentsatzen egon ondoren–. Ideia bikaina.

Hala, Shirley idazgelara joan zen ziztuan. Etxeko gelarik txikie-
na zen, aspaldi libre gelditua, beren alaba Patriciak Londresera alde 
egin zuenetik, zehazki. Geroztik etxean oso gutxitan aipatzen zen 
alabaren izena.

Shirley izugarri harro zegoen Interneterako bere trebetasunez. 
Yarvilen arratsean izaten ziren klaseetara joana zen hamar urte lehe-
nago, eta ikasle zaharrenetako eta traketsenetako bat izana zen ber-
tan. Hala ere, ez zuen etsi, Pagfordeko Udalaren webgune berri ki-
likagarriaren administratzaile izateko asmo irmoa hartua baitzuen. 
Konektatu, eta Udalaren webgunearen orri nagusian sartu zen.

Batere kosta gabe idatzi zuen adierazpen laburra, behatzek be-
rez idatzi balute bezala.

Barry Fairbrother zinegotzia
Pena handiz aditzera eman behar dugu Barry Fairbrother zine-
gotzia hil dela. Gure pentsamenduak beraren familiarekin daude 
ordu zail hauetan.

Osorik kontuz irakurri, Intro sakatu, eta mezuen oholean agertu 
arte begira gelditu zen.
Erreginak Buckingham Palaceko bandera beheratu egin zuen 

mastan Diana printzesa hil zenean. Bere Maiestateak oso leku be-
rezia hartzen zuen Shirleyren barne-bizitzan. Webguneko mezua 
begiesten ari zela, pozik eta gogobeterik sentitzen zen, egin beha-
rrekoa egin zuela eta onenengandik ikasitako bidetik…

Udalaren mezuen oholetik atera zen, eta bere medikuntzako 
webgune gogokoenera jo zuen eta, ederki kostata, “garun” eta “he-
riotza” hitzak idatzi zituen bilaketa-koadroan.

Aukerak konta ezin ahala ziren. Shirley posibilitateak arakatzen 
ibili zen, bere begirada goxoaz gora eta behera, bere artean galdezka 
ea gaixotasun hilgarri haietako zeinek –batzuk izen ahoskaezine-
koak ziren– emana ote zion une hartan sentitzen zuen zoriona. Os-
pitaleko boluntarioa zen Shirley; interes dexentea piztu izan zioten 
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medikuntzako kontuek Hego-mendebaldeko Ospitale Orokorrean 
lanean hasi zenetik, bere lagunei diagnostikoak ematera ere ausar-
tzen zen, tarteka.

Baina goiz hura ez zen garai egokia hitz luzeetan eta sintome-
tan kontzentratzeko: pentsamenduek ihes egiten zioten berriaren 
kontura, eta etengabe zerabilen buruan hura nola zabaldu, buruan 
telefono-zenbakien zerrenda bat osatu eta berregiten zuen bitar-
tean. Bere baitan galdezka aritu zen ea Aubreyk eta Juliak jakingo 
ote zuten eta zer pentsatzen ote zuten hartaz; eta ea Howardek be-
rari utziko ote zion berria Maureeni ematen, ala nahiago izango ote 
zuen plazer hori beretzat gorde.

Biziki kilikagarria zen hura guztia.

IV

Andrew Pricek etxetxo zuriko atea itxi, eta anaia txikiari jarraitu 
zion lorategiko bidexka maldatsuan behera, zoruko izotza oinen 
azpian kraskatuz, hesiko metalezko langa izoztutik kanpoko bide-
raino. Ez batak ez besteak ez zioten begiratu ere egin behealdean 
zabaltzen zitzaien ikuspegi ezagunari: hantxe zegoen Pagford he-
rrixka, hiru muinoren arteko sakanean kokatua, baita hamabigarren 
mendeko abatetxearen hondakinak ere. Erreka bat jaisten zen bihur-
ka muinoaren hegitik, eta herria zeharkatzen zuen, jostailuzkoa 
zirudien harrizko zubitxo baten azpitik. Ikuspegia horma kolore- 
-bakarra bezain zozoa egiten zitzaien bi anaiei; Andrewk mespre-
zua zion gonbidatuen aurrean aitak –ez oso maiz, beraz– ikuspegi 
hari buruz erakutsi ohi zuen mirespenari: dena berak proiektatu eta 
eraikia zela ematen zuen. Andrewk azken aldian nahiago zituen as-
falto gordina, leiho txikituak eta graffitiak: Londresekin amets egi-
ten zuen, eta merezi zuen bizitza batekin.

Bi anaiek bidearen bukaeraraino jarraitu zuten, bide zabalagoa-
rekin bat egiten zuen kantoi bateko geltokiraino. Andrewk hesirai-
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no eskua luzatu, pixka batean haztatzen ibili, eta Benson & Hedges 
pakete erdi hustu bat eta pospolo-kaxa busti samar bat atera zituen. 
Arraspan pospoloen buruak marruskatuz, lortu zuen zigarroa piz-
tea, aurrenekoan lortu ez bazuen ere. Bi edo hiru zupada luze eman 
orduko, eskolako autobusaren motorraren zunburruna aditu zen. 
Andrewk kontuz itzali zuen zigarroa, eta zigarrokina paketean 
gorde zuen.

Autobusaren bi herenak beteta egoten ziren Hilltop Houseko 
biragunera iristen zenerako, ordurako pasea izaten baitzen aldirie-
tako etxalde eta etxeetatik. Anaiak, ohi bezala, banaturik eseri zi-
ren, eserleku bikoitz banatan, eta leihotik begiratzeko jiratu ziren, 
autobusak Pagforderantz burrunban eta astinduka jarraitzen zuen 
bitartean.

Bizilekua zuten muinoan bazen etxe bat triangelu moduko lo-
rategi batean kokatua. Han, sarrerako langan, fairbrothertarren lau 
umeak egoten ziren zain, baina gaur ez zegoen inor. Errezel guz-
tiak itxita zeuden. Norbait hiltzen zenean etxe barrenean ilunpetan 
egon beharra ote zegoen egiten zuen Andrewk bere baitan.

Aste batzuk lehenago, Andrew eta Niamh Fairbrother, Barryren 
alaba bizkietako bat, elkarrekin atera ziren eskolako antzokian anto-
latutako dantzaldi batera. Geroztik, Andrewren atzetik bakerik eman 
gabe ibiltzeko joera desatsegina hartua zuen neskak. Andrewren gura-
soentzat ia ezezagunak ziren fairbrothertarrak; Simon eta Ruthek ia ez 
zuten lagunik, baina nolabaiteko txera ez oso suhar bat hartua zioten 
Barryri, Pagforden geratzen zen banketxe bakarraren bulego ñañarra-
ren arduradunari. Fairbrotherren izena maiz agertua zen, hain zuzen 
ere, Udalarekin, antzerki-emanaldiekin eta herri-krosarekin loturik. 
Gauza horiek guztiak bost axola zitzaizkion Andrewri, eta haren gu-
rasoak ere urrun samar ibiltzen ziren halako ospakizunetatik, baina 
gauza batean ematen zuten beren laguntza, salbuespen gisa bederen: 
tarteka erosten zituzten zozketako txartelak.

Autobusak ezkerrera hartu, eta Church Rowen behera terra-
za mailakatuetan lerrokatutako egoitza viktoriar zabalen ondotik 
binbili-banbala pasatu zenean, Andrewk fantasia bati bide eman 
zion; ameskeria hartan aita hilda erortzen ikusten zuen, tiratzaile 
ikusezin batek seko utzita. Ama negarrez ageri zen, eta bera, berriz, 
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ama besarkatzen, ehorztetxera deitzen ari zela. Zigarro bat zeukan 
ahoan hilkutxarik merkeena enkargatzen zuen bitartean.

Hiru jawandatarrak –Jaswant, Sukhvinder eta Rajpal– Church 
Roweko behealdean igo ziren autobusera. Andrewk kontu handiz 
aukeratu zuen aurrean inor ez zeukan eserleku bat, Sukhvinder 
bere aurrean esertzea nahi baitzuen, ez neskarengatik berarenga-
tik (Andrewren lagunik onenak, Zirik, ETB deitzen zion, Errape Ta 
Bibote), baizik eta bere ametsetako Neska Sukhvinderren ondoan 
eseri ohi zelako. Eta, egun hartako bere ahalmen telepatikoak han-
diak izan edo ez, kontua da Sukhvinderrek bere aurreko eserlekua 
aukeratu zuela. Pozez gainezka, Andrewk leiho zikinean finkatu 
zuen begirada, ezer ikusten ez zuela, noski, eta motxila sabelaren 
kontra gehiago estutu zuen, autobusaren bibrazio bortitzak eragin 
zion tentealdia ezkutatzeko.

Autobusak egiten zuen jauzi eta astindu bakoitzean irrika area-
gotuz zihoakion, batez ere ibilgailu baldarra kale estuetan barrena 
bazterrak jo gabe Plazara nola edo hala sartu, eta Neskaren kale-
-kantoiko biragunea hartu zuenean.

Andrewk ez zuen sekula sentitu neska batenganako halako ti-
rriarik. Iritsi berria zen; eskolaz aldatzeko desgaraian, Bigarren 
Hezkuntzako azken urteko udaberrian. Gaia zuen izena, eta izen 
bikaina iruditu zitzaion Andrewri; izan ere, sekula aditu gabea zuen 
halako izenik, eta horregatik zen den-dena berria neska haren ka-
suan. Goiz batez igo zen Neska autobusera, naturak irits ditzakeen 
gailur goitarren azalpen hutsa bailitzan, eta bi eserleku aurrerago 
eseri zitzaion; Andrew txundituta gelditu zen, Neskaren sorbalden 
eta lepagainaren perfekzioa ikusita leloturik.

Ilea marroi-gorrixka zuen, eta uhin leunetan erortzen zitzaion 
sorbaldetan behera; sudurra, berriz, zuzen-zuzena zuen, mehea, mo-
txa, bikaina ezpain zurbilen oparotasun probokatzailea areagotzeko; 
begiak –betile sarriekikoak eta hur-koloreak errege-sagarrek azalean 
izaten dituztenen antzeko ttantto berdexkekin– elkarrengandik ondo 
bereizita zeuden. Sekula ez zuen ikusi makillajea emanda, eta ez zeu-
kan ez pikorrik ez bestelako akatsik azalean. Haren aurpegia simetria 
perfektuaren eta neurri ohiz kanpokoen sintesia zen; ordutan eta or-
dutan egongo zen gustura hari begira, bere liluramenduaren jatorria 
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non zegoen asmatu nahian. Ez zen oraindik astebete aukera izan zue-
la ia etengabe Gaia bere begien aurrean edukitzeko: biologia-eskola 
bikoitz batean izan zen, zerutik gidatutako mahai-antolaketa zorizko 
baten ondorioz edo. Bere logelan seguru sentituz, idatzi zuen (pare-
tari ordu erdi batez begira egon ondoren, masturbazio-saiotxo ba-
ten segidan) “edertasuna geometrian datza”. Papera berehala txikitu 
zuen, eta ergel samar sentitu zen geroztik esaldi horretaz oroitu zen 
bakoitzean, baina, hala ere, bazegoen zerbait hor. Haren edertasunak 
doiketa xume batzuk baizik ez zituen beharko kanonari egokitzeko, 
eta arnasa kentzeko moduko harmonia sortuko zen handik.

Minutu batean sartuko zen Neska, eta, maiz egin ohi zuen be-
zala, Sukhvinder sendo eta suminkorraren ondoan eseriz gero, An-
drewri zerion nikotina usaintzeko bezain hurbil egongo zen. Go-
goko zuen erreparatzea objektu bizigabeek Neskaren gorputzaren 
eraginez jasaten zituzten aldaketei; gogoko zuen ikustea nola jais-
ten zen pixka bat autobuseko eserlekua bere pisua gainean jartzen 
zionean, eta orobat nola bihurritzen zen haren ile-mataza urre- 
-gorrixka eserlekuaren gainaldeko altzairuzko barra ukitzean.

Autobus-gidariak abiadura moteldu zuenean, Andrewk, bere 
ameskerian galduta balebil bezala, begirada baztertu zuen atetik; 
Neska igotzen zenean begiratuko zuen barrura, ordu arte autobusa 
gelditua zela konturatu ezaren plantak eginez; bien begiradak ka-
tigatu egingo ziren; buru-makurturen bat ere egingo zion, seguru 
asko. Ateak irekitzeko hotsaren zain egon zen, baina motorraren 
zunburruna ez zuten eten ohiko kirrinka eta danbatekoek.

Andrewk ingurura begiratu, eta ez zuen ikusi Hope Street kale 
ziztrina besterik: etxe estu batzuk, elkarri atxikiak bi lerrotan. Gi-
daria makurtzen ari zen Gaia ez zetorrela ziurtatzeko, ez baitzen 
oraindik astebete etxetxo haietako batetik ziztuan aterata espaloi-
tik korrika iritsi zela (kasu hartan onartzekoa zen begiratzea, beste 
guztiak ere begira baitzeuden), eta haren lasterkada aski izan zen 
ordu batzuetan Andrewren pentsamenduak bazkatzeko. Gidariak, 
ordea, bolantearen gurpil handiari eragin zion, eta abiatu egin zen 
autobusa berriro. Andrewk leiho zikinean finkatu zituen berriro 
begirada, bihotza, eta baita barrabilak ere, minberaturik.




