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I. ATALA 
  

Kanpoan gaua hotza eta bustia zen, baina Laburnam Villako egongelan pertsianak behean 

zeuden eta beheko sua txinpartaka zegoen. Aita-semeak xakean zebiltzan. Lehenak, muturreko 

aldaketez betetako ideiak zeuzkanez jokoaz, halako arrisku bizi eta premiagabean jartzen zuen 

bere erregea, non sutondoan lasai-lasai puntua egiten zegoen ile zuriko dama zaharraren 

iruzkinak ere sortzen zituen. 

 

—Entzuten duzu haizea? —esan zuen White jaunak, akats fatal batez beranduegi ohartuta, 

semeari hura ikustea galarazteko asmo xamurraz. 

 

—Entzuten nago —esan zuen semeak, tableroa ilun aztertuz eskua luzatzen zuen bitartean— 

Xakea. 

 

—Ez dut uste gaur etorriko denik —esan zuen aitak, eskua tableroaren gainetik jarrita. 

 

 —Matea —erantzun zuen semeak. 

 

—Hori dauka okerrena honen urrun bizitzeak —lehertu zen White jauna, bat-bateko eta arrazoi 

gabeko oldarkeriaz—; bizitzeko leku basati, umel, baztertu guztien artetik, hauxe da txarrena. 

Bidea dena da basatza, eta, errepidea, uholde hutsa. Ez dakit jendeak zer daukan buruan. 

Errepideko bi etxetan baino ez denez jendea bizi, uste dute ez duela ardura. 

 

—Ez kezkatu, maitea —esan zuen emazteak, gizona goxatu guran—; beharbada hurrengoa 

irabaziko duzu. 

 

 

White jaunak begiak jaso zituen zorrotz, amaren eta semearen arteko begirada konplizea 

harrapatzeko punttuan. Hitzak hil zitzaizkion ezpainetan, eta irribarre erruduna ezkutatu zuen 

bizar urdindu mehean. 

 



—Hortxe dago! —esan zuen Herbert Whitek, burdin ateak danbateko ozena jo eta urrats 

sendoak etxera hurbiltzen zirela. 

 

Agurea, abegitsu, presaka jaiki zen eta, atea zabaldurik, etorri berriarekin errukitzen entzun 

zioten etxekoek. Etorri berria ere bere buruarekin errukitu zen, eta, White andreak esan zuen 

«Ai, ai, ai...», eta eztultxo bat egin zuen senarra gelara sartu zenean, atzetik gizon garai, mardul 

bat zetorrela, harritxo distiratsuak bezalako begiak eta bisaia gorria zituena. 

 

—Morris sarjentu maiorra —esan zuen, gizona aurkeztuz. 

 

Sarjentu maiorrak bostekoa eman zien denei, eta sutondoan eskaini zioten aulkia hartuta, pozik 

geratu zen begira nola bere anfitrioiak whiskya eta edalontziak ateratzen zituen eta kobrezko 

ontzi txiki bat jartzen zuen suan. 

 

Hirugarren basokadarekin begiak distiratsuago jarri zitzaizkion sarjentuari eta berbetan hasi 

zen, senitarte txikia urrungo lekuetatik etorritako bisitariari interesez begira zegoela, hark 

sorbalda zabalak tentetu eta eszena harrigarriez eta ekintza ausartez berba egiten ziela; gerrez 

eta izurriteez eta jende arrotzez. 

 

—Hogeita bat urte hortik zehar! —esan zuen White jaunak, emazteari eta semeari baiezko 

keinuak eginez—. Joan zenean biltegiko mutiko koskorra zen. Eta begiratu orain. 

 

—Txartu denik behintzat ez du ematen —esan zuen White andreak gizalegetsu. 

 

—Ni ere gustura joango nintzateke Indiara —esan zuen agureak—, begiratutxo bat emateko 

baino ez, badakizu. 

 

—Hobeto zaude zauden lekuan —esan zion sarjentu maiorrak, ezezkoak eginez buruarekin. 

Hustutako edalontzia mahaian jarri eta, zizpuru txiki batez, berriz astindu zuen burua. 

   

—Tenplu zahar horiek, eta fakirrak eta malabaristak ikusi gura nituzke —esan zuen agureak—. 

Zer hasi zinen lehengo egunean kontatzen tximino atzapar batez edo, Morris? 



  

—Ezer ez —esan zuen soldaduak, presaka—. Entzutea merezi duen ezer ez, behintzat. 

   

—Tximino atzapar bat?— esan zuen White andreak jakinguraz. 

 

—Zera, beharbada magia-edo esango geniokeen kontu bat baino ez —esan zuen sarjentu 

maiorrak, motz. 

  

Hiru entzuleak aurrerantz makurtu ziren irrikaz. Bisitariak edalontzi hustua ezpainetara eraman 

zuen pentsamenduetan galduta, eta jaitsi egin zuen berriro. Anfitrioiak bete egin zion. 

   

—Kanpotik begiratuta —esan zuen sarjentu maiorrak, eskuaz patrikan bilatuz—, atzapartxo 

normal bat baino ez da, momifikatua. 

 

Patrikatik zerbait atera eta erakutsi egin zien. White andreak atzera egin zuen muzin batez, 

baina semeak, hura hartu eta jakin minez aztertu zuen. 

 

—Eta zer dauka ba berezia?—, galdetu zuen White jaunak semearen eskutik atzaparra hartuz. 

Aztertu zuenean, mahaian utzi zuen. 

   

—Fakir zahar batek, oso gizon santuak, sorgindu egin zuen —esan zuen sarjentuak—. Erakutsi 

nahi zuen patuak gidatzen duela jendearen bizitza, eta patuari traba egiten diotenek beren 

zoritxarrerako egiten dutela. Sorgindu egin zuen atzaparra, hiru gizonek hiruna gurari eskatu 

ahal izateko. 

  

Hain modu izugarrian mintzo zen gizona, non entzuleak ohartu ziren barre arinak nolabait 

moteldu egin zitzaizkiela. 

   

—Ba, zergatik ez dizkiozu zuk hiru eskatzen, jauna? — esan zuen Herbert Whitek, zirika. 

  

Soldaduak begiratu zion pertsona helduak gazte harroxkoari begiratzen dion bezala. 

  



—Eskatu dizkiot —esan zuen apal, eta aurpegi gorria zurbildu egin zitzaion. 

   

—Eta bete egin ziren?. 

  

—Bai —esan zuen sarjentuak, eta edalontziak talka egin zuen haren hortz sendoen kontra. 

  

—Eta beste inork eskatu dio guraririk? 

   

—Lehen gizonari bete egin zitzaizkion hiru gurariak —erantzun zuen—. Ez dakit zeintzuk ziren 

lehenengo biak, baina hirugarrena hiltzea izan zen. Horrela eskuratu nuen nik atzaparra. 

  

Hain ahots ilunaz mintzatu zen, isiltasuna zabaldu zen taldean. 

  

—Ba zure hiru gurariak bete egin baziren, zuri orain ez dizu ezertarako balio, Morris — esan 

zuen agureak azkenean—. Zertarako gordetzen duzu? 

 

Soldaduak ezezkoa egin zuen buruaz. —Gustatzen zaidalako, diot nik ba —esan zuen astiro.  —

Burutik pasatu zitzaidan saltzea, baina ez dut uste egingo dudanik. Nahikoa kaltea egin du 

dagoeneko. Gainera, ez du inork erosiko. Uste dute ipuin hutsa dela; hori batzuek... Eta zeozer 

izan daitekeela uste dutenek probatu egin nahi dute ordaindu aurretik. 

   

—Beste hiru gurari eskatzerik bazenu —esan zuen agureak, tinko begiratuz—, eskatuko 

zenituzke? 

  

—Ez dakit —esan zuen besteak. 

  

Atzaparra hartu zuen eta atzamar erakuslearen eta erpuruaren artean eutsi zion, eta bat-

batean sutara bota zuen. White, oihu txiki batez, makurtu eta harrapatu egin zuen. 

  

—Hobe erretzen uztea —esan zuen soldaduak, solemne. 

  

—Ez baduzu nahi, Morris —esan zuen besteak— eman niri. 



   

—Ez —esan zuen lagunak, burugogor—. Sutara bota dut. Gorde gura baduzu, ez bota niri 

gertatzen denaren errurik. Izan zentzuzkoa eta bota berriro sutara. 

  

Besteak buruaz ezezkoa egin eta bere jabetza berria aztertu zuen gertutik. 

    

—Zelan egiten da? —galdetu zuen. 

  

—Eduki altu eskuan eta esan guraria ozen —esan zuen sarjentu maiorrak—, baina kontuz 

ondorioekin, abisatuta zaude. 

  

—Mila gau eta bat gehiago ematen du —esan zuen White andreak, aulkitik altxatu eta afaria 

prestatzen hastearekin batera—. Nik lau esku izatea eskatzea duzu, ez zaizu iruditzen?. 

Senarrak talismana patrikatik atera eta hirurek batera barreari eman zioten, sarjentu maiorrak, 

alarma aurpegian, besotik heltzen ziola. 

   

—Ezer eskatu behar baduzu —esan zion muturtuta—, eskatu zentzuzko gauza bat. 

  

White jaunak patrikan gorde zuen berriro, eta aulkiak mahaiaren inguruan jarrita, laguna 

eraman zuen bertara. Afari kontuarekin talismana erdi ahaztuta geratu zen, eta gero hirurak 

egon ziren soldaduaren Indiako abenturen bigarren entrega entzuten, liluraturik. 

   

—Tximinoaren atzaparraren istorioa ez bada egiazkoagoa kontatu dizkigun beste istorio horiek 

baino —esan zuen Herbertek, atea gonbidatuaren atzean itxi zenean, hark trena harrapatzeko 

denboraz ozta-ozta—, arreglata gaoz. 

   

—Eman diozu zeozer, aita? — andreak, senarrari gertutik begira. 

  

—Huskeria bat —erantzun zion gizonak, zertxobait gorrituz—. Ez zidan ezer hartu gura, baina 

behartu egin dut. Eta berriro esan dit atzaparra botatzeko. 

  



—Bai, oraintxe! —esan zuen Herbertek, izutu itxurak eginez—. Ene! Aberats, famatu eta 

zoriontsuak izango gara! Hasteko, aita, eskatu enperadore izatea; horrela etxeko oilandak ezin 

izango zaitu gobernatu. 

  

Salto batez mahaiaren jiran hasi zen korrika, White andre iraindua atzetik zuela, trapu batez 

armatuta. 

  

White jaunak atzaparra atera zuen poltsikotik eta zalantzaz begiratu zion. 

  

—Ez dakit zer eskatu, benetan diotsuet —esan zuen astiro—: munduan nahi dudan guztia 

daukadala iruditzen zait. 

  

—Etxea ordainduta izatearekin pozik egongo zinateke, ezta? —esan zuen Herbertek, eskua 

aitaren sorbaldan—. Ba eskatu berrehun libra, horrekin eginda daukazu. 

  

Aitak, irribarre lotsatia eginez hain sinesbera izateagatik, gora jaso zuen talismana. Semea  

piano aurrean jesarri eta nota larri batzuk jo zituen aurpegiera solemneaz, amari egindako begi 

keinuak solemnitate itxura hondatu bazuen ere. 

  

—Berrehun libra nahi ditut —esan zuen gizonak garbiro. 

  

Piano burrunba handi batek agurtu zituen hitzok, baina agurearen oihu larri batek eten zuen. 

Emaztea eta semea arineketan joan zitzaizkion. 

   

—Arg!!! Mugitu egin da! —egin zuen gizonak aldarri, lurrean zetzan objektuari nazkaz 

begiratuz—. Guraria esan dudanean bihurtu egin zait eskuetan, suge baten moduan! 

  

—Bo, nik ez dut dirurik ikusten —esan zuen semeak, atzaparra lurretik jaso eta mahaian jartzen 

zuen bitartean—, eta postura, ez dudala sekula ikusiko. 

  

—Iruditu egingo zitzaizun, aita —esan zuen emazteak, gizonari antsiaz begiratuz. 

  



Gizonak ezezkoa egin zuen buruaz. 

  

—Berdin da; ez da kalterik gertatu, baina susto galanta hartu dut. 

  

Sutondoan jesarri ziren berriro, gizon biek pipa erretzen amaitu artean. Kanpoan haizeak 

inoizko gogorren jotzen zuen, eta agureak jauzi egin zuen, urduri, goiko solairuan ate batek 

danbatekoa jotzean. Isiltasun bihotz beheragarri eta ezohiko bat jauzi zen hiruren gainean, 

bikote zaharra oherako jaiki arte iraun zuena. 

  

—Orain dirua ohearen erdian aurkituko duzu, poltsa handi batean —esan zuen Herbertek, gau 

on esan eta gero—, eta gauza ikaragarriren bat egongo da makurtuta armairuaren gainean, zuri 

begira, amarruz lortutako irabaziok poltsikoratzen dituzun bitarteaaaan. 

  

Bakarrik geratu zen jesarrita ilunpean, su erdi amatatuari begira, aurpegiak ikusten sugarretan. 

Azken aurpegia hain horriblea eta tximinotarra izan zen, begira geratu zitzaion zur eta lur. Hain 

benetakoa egin zen, non, barrexka deseroso batez, Herbert haztamuka hasi baitzen eskuaz 

bilatzen baso bat ur mahaiaren gainean, sutara botatzeko. Bere eskuak tximino atzaparra hartu 

zuen, eta, Herbertek, dardara batez, eskua jakan igurtzi eta ohera joan zen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ATALA 
  

Hurrengo goizean, neguko eguzkiaren distira gosariaren gainean isurtzen zela, Herbertek barre 

egin zien bere beldurrei. Gelak bazuen halako osasun prosaiko bat, aurreko gauean ez zuena, 

eta atzapartxo zikin eta lehortua arasako apalean botata zegoen, haren bertuteei buruzko 

sineste handirik erakusten ez zuen arduragabeziaz. 

   

—Pentsatzen dut soldadu guztiak berdinak direla —esan zuen White andreak—. Eta guk halako 

ganorabakokeriei kasu egitea ere! Zelan beteko dira ba gurariak gaur egun? Eta beteko balira, 

berrehun librak ez lizukete kalte egingo, e, aita?. 

   

—Zerutik buru gainean jausiz gero...—esan zuen Herbert kaskarinak. 

   

—Morrisek esan zuen gauzak hain modu naturalean gertatzen direla —esan zuen aitak— non, 

gura izanez gero, kasualitatetzat jo daitezkeen. 

   

—Tira, ez ukitu dirua ni itzuli arte —esan zuen Herbertek mahaitik altxatuz—. Beldur naiz ez 

ote zaituen gaizto eta zeken bihurtuko, eta arbuiatu egin beharko zaitugun. 

  

Amak barre egin zuen, eta semeari ateraino lagundurik, bidean urruntzen ikusi zuen. Gero, 

mahaira itzulita, ederto pasatu zuen tarte batez aitaren sinesberatasunaren lepotik. Horrek ez 

zion galarazi antxintxika joatea atea zabaltzera postariak jo zuenean, edo sarjentu maior 

zurrutero erretiratuen aipamen labur bat egitea ikusi zuenean postariak jostunaren faktura bat 

zekarrela. 

  

—Herbertek adarra jotzen jarraitzeko motiboa izango du etxera datorrenean —esan zuen 

bazkaltzen ari zirenean. 

   

—Eta hala ere —esan zuen White jaunak, garagardoa isuriz bere basoan—, gauza hori mugitu 

egin zitzaidan eskuan. Zin egiten dut. 

  

—Zeuk pentsatu —esan zuen andre zaharrak goxo. 

   

—Mugitu egin zela diotsut —erantzun zuen besteak—. Nik ez nuen ezer pentsatu; hasi 

nintzenean... Zer...? Zer gertatzen da? 

  

Emazteak ez zion erantzun. Kanpoan zebilen gizon baten mugimendu misteriotsuei begira 

zegoen. Gizona etxeari kirika zebilen zalantzaz, barrura sartzeko adorea biltzen bezala. 

Berrehun librekin lotura mentala eginez, emakumea ohartu zen ezezaguna ondo jantzita 

zegoela eta berritasun distiranteko zetazko kapela zeramala. Gizona hiru aldiz joan zen 

jardineko atera eta atzera egin berriro. Laugarrenean eskua jarri zuen burdin atean, eta bat-



bateko deliberamenduaz zabaldurik, bidetxoari ekin zion. Une horretan White andreak eskuak 

gerri atzera eraman eta, amantaleko kordelak azkar askaturik, janzki erabilgarri hori jarri zuen 

aulkiaren kuxinaren azpian. 

  

Ezezaguna, zeina deseroso ematen baitzuen, gelan sarrarazi zuen. Gizona andreari kukuka eta 

kezkatu itxuraz entzuten geratu zen, dama zaharrak barkamena eskatzen zion bitartean gelaren 

egoeragatik eta senarraren soingainekoagatik, normalean lorategian lan egiteko janzten zuen 

eta. Orduan andrea zain geratu zen, bere sexuak uzten zion adineko pazientziaz, ea gizonak 

ekiten zion bere errekaduari, baina isiltasun arraroari eutsi zion gizonak hasieran. 

   

—Zera... etortzeko esan didate —esan zuen azkenean, eta praketatik kotoi tindi bat kentzeko 

makurtu zen—. Maw eta Meggins-en bulegotik nator. Fabrikatik. 

  

Dama zaharrak jausi egin zuen. 

   

—Zeozer gertatu da? —esan zuen arnasa estuturik—. Zeozer gertatu zaio Herberti? Zer da? Zer 

da? 

  

Senarra tartean sartu zen. 

  

—Lasaitu, ama, lasaitu —esan zuen bizkor—. Jesarri, eta ez hasi gauzak asmatzen. Ziur naiz ez 

dakarzula albiste txarrik, ezta, jauna? —eta besteari begiratu zion antsiaturik. 

   

—Sentitzen dut —esan zuen bisitariak. 

   

—Zaurituta dago? —galdetu zuen amak. 

  

Bisitariak baiezkoa egin zuen buruaz. 

   

—Larri zaurituta —esan zuen apalki—, baina ez dauka minik. 

  

—Jainkoari eskerrak! —esan zuen andre zaharrak, eskuak bildurik—. Eskerrik asko, Jainko 

Jauna, eskerrik as... 

  

Bat-batean isildu egin zen, ziurtapenaren esangura siniestroa buruan argitu zitzaionean, eta 

bere beldurraren baieztapen izugarria ikusi zuenean bestearen aurpegi aldenduan. Arnasari 

eutsi zion, eta senar buru motelagoarengana jiratuta, esku zahar dardaratia jarri zuen haren 

eskuaren gainean. Isilune luze bat egon zen. 

  

—Makinak harrapatu du —esan zuen bisitariak azkenean, ahots apalean. 

  



—Makinak harrapatu —errepikatu zuen White jaunak, burua lausoturik—. A. 

  

Agurea jesarri zen eta leihotik ezerezari begira geratu zen, eta emaztearen eskua bere eskuetan 

harturik, estutu egin zuen, aspaldiko gorteiatze egunetan, ia berrogei urte lehenago, egin ohi 

zuen legez. 

   

—Munduan geratzen zitzaigun bakarra zen —esan zuen, bisitariarengana leun jiratuz—. Latza 

da. 

  

Besteak eztula egin, jaiki eta leihora joan zen astiro. 

   

—Enpresakoek eskatu didate doluminik zintzoenak emateko galera handi honengatik — esan 

zuen, ingurura begiratu barik—. Arren eskatzen dizuet ulertzeko ni mandatari bat baino ez 

naizela, eta aginduak betetzen baino ez nabilela. 

  

Ez zen erantzunik egon; andre zaharrak zuri zuen aurpegia, begiak zabal-zabalik, arnasa 

entzunezina; gizonaren aurpegia bere lagun sarjentuak aurreneko gerra ekintzan eduki 

zezakeenaren antzekoa zen. 

  

—Esan behar dizuet Maw eta Megginsek ez duela inongo erantzukizunik bere gain hartzen —

jarraitu zuen besteak—. Ez dute inongo betebeharrik aitortzen, baina zuen semearen 

zerbitzuen kontsiderazioan, zenbateko bat eman gura dizuete kalte ordain gisa. 

  

Gizonak andrearen eskua jausten utzi zuen eta, zutundurik, horrorez begiratu zion bisitariari. 

Ezpain lehorrek hitzak moldatu zituzten: 

  

—Zenbat? 

   

—Berrehun libra —izan zen erantzuna. 

  

Emaztearen garrasiaz ohartu barik, gizon zaharrak irribarre nimiño bat egin zuen, eta, itsuen 

gisara besoak luzaturik, zerraldo jausi zen, konorte bako moltxo bat lurrean. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ATALA 
 
  

Zaharrek kanposantu berri erraldoian, etxetik hiru bat kilometrora, lurperatu zuten beren 

hildakoa, eta gero itzaletan eta isiltasunean murgildutako etxera itzuli ziren. Hain azkar amaitu 

zen  dena, non hasieran ia ez ziren jabetu, eta itxaroten bezala geratu ziren, beste zerbait 

gertatu beharko balitz bezala, karga hau, pisutsuegia bihotz zaharrentzat, arinduko zuen beste 

zerbait. 

  

Baina egunak joan ziren, eta itxaropenak etsipenari utzi zion lekua, zaharren etsipen itxaropen 

gabe horri, zeinari batzuetan, oker, apatia deitzen zaion. Batzuetan ez zuten apenas hitzik 

trukatzen, orain ez zeukatelako zertaz berba egin, eta egunak unatzerainoko luzeak ziren. 

  

Astebete inguru joana zen gizon zaharrak, gauerdi batez bat-batean esnaturik, eskua luzatu eta 

ohean bakarrik zegoela ohartu zenean. Gela ilunpean zegoen, eta leihotik negar isilaren soinua 

zetorkion. Ohean jesarri eta entzuten geratu zen. 

   

—Erdu ohera —esan zion goxo andreari—. Hoztu egingo zara. 

   

—Hotzago izango da nire semea —esan zuen andre zaharrak, eta negarrari eman zion berriz. 

  

Negar zotinak aienatu egin ziren gizonaren belarrietan. Ohea epel zegoen eta gizonaren begiak 

astun loguraz. Hasieran lo kuku batzuk egin zituen tarteka, baina gero lo seko geratu zen, harik 

eta emaztearen alauri zoro batek jausi batez itzartu zuen arte. 

   

—Atzaparra! —egin zuen alauri andreak, zoro baten moduan—. Tximinoaren atzaparra! 

  

Gizonak jausi egin zuen ikaraz. 

  

—Non? Non dago? Zer gertatzen da? 

  

Emakumeak estropezuka zeharkatu zuen gela gizonarengana. 

   

—Nahi dut —esan zuen apal—. Ez duzu txikitu, ezta? 

   

—Egongelan dago, hormako euskarrian —erantzun zion, harriturik—. Zergatik? 

  

Emakumeak, aldi berean negarrez eta barrez, gizonaren gainean makurtu eta musu eman zion 

masailean. 

  



—Oraintxe bururatu zait —esan zion histeriko—. Zelan ez zait lehenago bururatu? Zelan ez 

zaizu zuri bururatu? 

  

—Bururatu zer? —galdetu zion gizonak. 

   

—Beste bi gurariak —erantzun zuen andreak azkar—. Bat baino ez dugu eskatu. 

  

—Ez da nahikoa izan? —galde egin zion bortizki. 

  

—Ez! —oihu egin zuen emakumeak garaipenez—; beste bat eskatuko dugu. Jaitsi eta hartu 

azkar, eta eskatu gure mutila berriz ere bizirik egotea. 

  

Gizona ohean jesarri eta mihisarropak baztertu zituen hanka dardartietatik. 

  

—Jainko maitea, burutik zaude! —egin zuen aldarri izu-ikaraz. 

   

—Hartu —esan zuen emakumeak arnas estuka—; hartu arin, eta eskatu... Ai, nire mutila, nire 

mutila! 

  

Senarrak pospoloa piztu eta kandela izeki zuen. 

   

—Itzuli ohera —esan zuen, kordokan—. Ez dakizu zer zauden esaten. 

  

—Lehen guraria bete egin zitzaigun —esan zuen andre zaharrak, sukartsu—; zergatik ez 

bigarrena? 

  

—Kasualitatea —esan zuen totelka gizonak. 

   

—Joan, hartu eta eskatu —oihu egin zuen andre zaharrak, pozez dardaraka. 

  

Gizon zaharrak buelta eman eta begiratu egin zion, eta haren ahotsak dar-dar egin zuen. 

  

—Hamar egun daramatza hilda, eta gainera... ez nizun esan gura, baina... arropagatik baino ezin 

izan nuen ezagutu. Orduan ikaragarriegia bazen zuk ikusteko, zer izango da orain? 

  

—Ekarri bueltan —oihu egin zuen andre zaharrak, eta dandarrez eraman zuen gizona 

aterantz—. Uste duzu beldurra izango diodala bularra eman nion umeari? 

  

Gizona behera jaitsi zen ilunpean, egongelarako bidea egin zuen haztamuka, eta han sutondo 

gaineko apalerakoa. Talismana bere tokian zegoen, eta gizonari beldur izugarria sartu zitzaion, 

esan gabeko gurariak ez ote zuen seme mutilatua ekarriko bere aurrera gelatik ihes egiteko 



astia izan baino lehen, eta arnasari eutsi zion konturatu zenean ez zekiela atea non zegoen. 

Bekokia izerdi hotzaz estalita, mahaiaren jira egin zuen eskuaz lagundurik, eta hormaren kontra 

haztamuka jarraitu zuen, harik eta bere burua karraju txikian aurkitu arte, gauza osasungaitz 

hura eskuan. 

  

Gelan sartu zenean emaztearen aurpegiak ere ematen zuen aldatua. Zuri eta erne zegoen, eta,  

bere beldurrean, gizonari iruditu zitzaion aurpegiera ez-natural bat zeukala. Beldurra eman 

zion. 

   

—Eskatu! —oihu egin zion andreak, ahots sendoaz. 

   

—Tontakeria eta gaiztakeria bat da —gizonak dudati. 

  

—Eskatu! —errepikatu emazteak. 

  

Gizonak eskua jaso zuen. —Semea berriz bizirik egotea gura dut. 

  

Talismana lurrera jausi zen eta gizonak beldurrez begiratu zion. Orduan aulki batean hondoratu 

zen dardarka, emakume zaharrak, begiak sutan, leihora joan eta pertsiana igotzen zuela. 

  

Gizona jesarrita geratu zen hotzez izoztuta geratu arte, noiz edo behin so eginez leihotik kukuka 

zegoen andre zaharraren figurari. Kandelak, euskarriaren portzelanazko ertzetik behera urtuta, 

itzal keinukariak bidaltzen zituen sabaira eta hormetara, eta, azkenik, distira luzeago batez, 

iraungi egin zen. Gizonak, adierazi ezinezko arindua harturik talismanak huts egin zuelako, 

ohera itzuli zen arrastaka, eta handik minutu batera edo bira emakumea, isilik eta apatiko, 

ondora etorri zitzaion. 

  

Inork ez zuen berbarik egin, baina biak geratu ziren etzanda erlojuaren tiki-taka entzuten. 

Eskailera batek kra egin zuen eta sagu txilioti bat antxintxika pasatu zen horma barrutik. 

Iluntasuna itogarria zen, eta, denbora batez adorea biltzen egon ondoren, senarrak pospolo 

kutxa hartu eta, bat piztuta, behera jaitsi zen kandela baten bila. 

  

Eskaileren amaierara heltzean pospoloa amatatu egin zen, eta gizona beste bat pizteko geratu 

zen. Orduantxe kox-kox bat jo zuten kaleko atean, hain isila eta gordea, apenas entzun baitzen. 

  

Pospoloak jausi egin zitzaizkion eskutik. Geldi geratu zen, arnasari eusten, berriz ere jo zuten 

arte. Orduan buelta eman eta ihes egin zuen ziztuan logelara, eta atea itxi zuen. Hirugarrenez 

jo zutenean etxe osoan entzun zen. 

   

—Zer izan da hori? —hots egin zuen andre zaharrak, jauzi eginez. 

  



—Arratoia —esan zuen gizon zaharrak, doinu dardaratiaz—... Arratoia. Nire aurretik pasatu da 

eskaileretan. 

  

Andrea ohean jesarri zen, adi. Atean jo zuten ozenki eta kolpearen oihartzunak etxea bete zuen. 

  

—Herbert da! —egin zuen aldarri— Herbert da! 

  

Atera joan zen korrika, baina senarra aurrean jarri zitzaion, eta, besotik hartuta, tinko heldu 

zion. 

  

—Zer egingo duzu? —esan zion hasperen erlaitz batez. 

  

—Nire mutila da; Herbert da! —oihu egin zuen, mekanikoki borrokan—. Ahaztu zait hemendik 

hiru kilometrora zegoela. Zertarako heltzen didazu? Utzi joaten. Atea zabaldu behar dut. 

   

—Jainkoarren, ez utzi gauza horri sartzen —egin zuen oihu gizonak dardara batean. 

  

—Zeure semearen beldur zara —egin zuen aldarri emakumeak, borrokan—. Utzidazu. Banator, 

Herbert; banator. 

  

Beste kolpe bat entzun zen, eta beste bat. Emakumeak besoa zafatu zuen astindu batez eta 

arineketan irten zen gelatik. Gizonak karrajura jarraitu zion eta erreguz deitu zion, andrea 

eskaileretan behera ziztuan zihoala. Gizonak entzun zuen ateko katea askatzen, eta gero 

beheko burdina bere zulotik astiro eta zurrun ateratzen. Gero andre zaharraren ahotsa, arnaska 

esfortzuaz. 

   

—Krisketa —egin zuen oihu ozen—. Etorri hona. Ez naiz heltzen. 

  

Baina gizona lau hankatan zegoen lurrean zoroaren pare haztamuka, atzaparraren bila. Aurkitu 

behar zuen kanpoko gauza hori sartu baino lehen. Ate kolpeen zaparrada perfektu baten 

oihartzuna entzun zen etxe osoan, eta gero aulki bat erreskan, emazteak atearen kontra 

zeramala. Gizonak entzun zuen atearen beheko burdinaren kirrinka, astiro ateratzen zela 

zulotik, eta une horretantxe tximino atzaparra aurkitu zuen, eta, senetik irtenda, hirugarren eta 

azken guraria eskatu zuen arnaskada batez. 

 

Kolpeak isildu egin ziren bat-batean, oihartzunak artean ere entzuten ziren arren. Entzun zuen 

aulkia erretiratzen eta atea zabaltzen. Haize bolada hotza igo zen eskaileran gora, eta 

emaztearen etsipenezko eta atsekabezko alauri luze eta ozenak adorea eman zion haren 

ondora abiatzeko, eta gero kanpoko burdin atera. Kalearen bestaldeko farola keinukariak bide 

isil eta mortua argitzen zuen. 
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