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7

1
Senari kasu egin

Egunak ez zuen ezer onik iragartzen. Esnatzean, 

sabelaren goialdean korapiloa sumatu nuen, txa-

kurrek aurretiaz zer datorkien sumatu ohi duten abi-

su gisa. Seinaleak ulertzen dakiena beti prest, ordea.

Dutxa freskagarri baten ondoren bakero higa-

tuetan murgildu, gustuko kirol-jertsea jantzi eta gosal-

tzera abiatu nintzen. Antenak erne nituen. Infragorri-

detektagailu baten sentikortasunez antzematen zioten 

inguruko mugimendurik txikienari ere. Behaketarako 

dohaina detektibe arrakastatsu baten erremintarik 

garrantzitsuena da, izan ere. 

Gure komunitate etxetiarreko kideak zain neuz-

kan. Aitak, arrakastadun zuzendaria, adi-adi irakur-

tzen zuen egunkariko ekonomia atala. Marmar adei-

tsu batez agurtu ninduen. Ama haren aurrean eserita 

zegoen, kafea hartzen. Irribarre egin zidan, pozik. Tra-

je urdin dotorea zeraman, ohi bezala, markako denda 
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horietako batean erosia, eta primeran orraztuta eta 

makillatuta zegoen. Maniobra trebez txigorgailua mar-

txan jarri bitartean ondorioztatu nuen auskalo zer la-

gunekin geratuta egongo zela, zertarako diren ideiarik 

ere ez daukadan auskalo zer gauza egiteko. Anaiek 

aspaldi emana zioten bizkarra familiari ikasketak egi-

tera kanpora joanda. Oporretan baino ez ziren itzul-

tzen, egote hutsarekin nire kirioak dantzan jartzeko. 

Zorionez ez zen halakorik gertatuko beste lau bat hila-

betetan.

Beraz, etxea, lanpeturiko aitarekin, kanpoan 

dabilen amarekin eta inoiz ez dauden anaiekin, detek-

tibe-lan emankor eta lasai baterako leku ideala izan 

zitekeen, beragatik izan ez balitz.

Bera ote zen, beste behin, nire susmo txarra-

ren arrazoia? Ez nion begirik kenduko. Azpijokoan ari 

bazen, berez aterako zitzaion. Ez nuen galduko, ez 

begirada bat, ez mugimendu susmagarri bat, ez hitzik 

hutsalena ere: gorputz argala soineko estuegian sar-

tuta zeukan eta aurpegi jasanezina, hala-hola, ma-

killaje mordoaz suspertuta, haren benetako izaera 

ezagutzen ez zuten gizaki ar inozoak bereganatzeko 
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prest. Ez nion begirik kendu, ezta segundo bat ere. 

Begi urdin arreekin lotsagabe begiratu arren, nik bera-

ri behatzen jarraitu nuen, hotz. Betikararik ebasteko 

gai ere ez zen izan.

–Ama! Txarli niri begira dago, berriro, bisigu 

baten moduan!

Aitak begiak jaso zituen egunkaritik.

–Umeak, utzi eztabaidari.

Eta gure amak ere ohi bezala erantzun zuen.

–Nikole! Mesedez, ikasiko al duzu, behingoz, 

hain trauskil ez hitz egiten?

–Baina, ama, bisigu baten moduan begiratzen 

dit, benetan!
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–Gezurra! –egiaren alde atera nintzen–. Be-

hatzen ari nintzen. Entrenamendu gisa.

Amak hasperen egin zuen.

–Ai, laztantxo! Orain ere detektibetan jolasten? 

Badakizu, ba, aitari eta niri ez zaigula batere gustatzen.

Aitak marmar egin zuen egunkari ostean, 

baiez tatuz.

–Laztantxo, zergatik ez duzu izena ematen 

futbol-klub batean? Zeure adineko ume atsegin asko 

ezagutuko zenuke, ziur nago.

Nahita ere ezin haserreari eutsi, amak pixoiha-

len etapa gainditu berri duen haur gisa tratatzen naue-

nean. Neure onetik ateratzen nau, behin eta berriz.

–Ama! Ni ez naiz detektibetan jolasten! De-

tektibea NAIZ! Azken finean, pare bat kasu, behintzat, 

argitu ditut. Eta ez egidazu deitu «laztantxo»! Txarli 

deitzen naiz!

–Bai, bai, laztana, badakit. Hala ere, gehiago 

zaindu beharko zenuke zeure burua. Eta entrenatze-

kotan, ez ezazu arreba erabili.

–Bera da, baina, egokiena.

Arreba, ohi bezala, amorruaren amorruaz, nire 
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komentario azkar eta barregarriagatik leher zedin zain 

nengoen. Usteak ustel. Alderantziz, aurpegia itxural-

datu zuen, deabru-irribarrez, eta zera esan zuen:

–Beharbada, neu izango naiz zurekin entrena-

tuko dena, nebatxo.

Ahaleginak ahalegin, eta detektibe-lanetan ika-

sitako galdeketa metodo guztiak erabili arren, ez nuen 

lortu jakitea zer esan nahi zuen Nikolek. Azkenean, 

ama izan zen isilarazi ninduena bere «laztana, nahikoa 

da!» ohikoarekin. 

Horrelaxe iritsi nintzen ikastetxeko jolastokira, 

neure baitan bilduta. Hantxe zeuden nire arma-ahai-

deak ere: dagoeneko prentsan ezagunak diren Txarli 

& Company detektibe-agentziako partaideak. Neu-

re zain zeuden. Esan dizuet, ezta, azken kasuarekin 

egun karian atera ginela?

–Kontuz, estropezu egin gabe.

–Zer ba?

–Muturra zapaltzen zatozelako. Zer, ha-

serre, ala?

Estefi da Txarli & Company-ko neska bakarra. 

Informatikari aditua. Ona da horrelako jendea eduki-
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tzea, adibidez, espioi-kasu baterako datuak lortu be-

har direnerako. Halako espezialista batekin, onar de-

zaket ahohandia izatea ere. Ez da egunik pasatzen, 

neuri adarra jotzen saiatzen ez denik. Eta, egia esan, 

batzuetan lortu egiten du.

–Haserre? Hori ez da ezer. Arrebak neure one-

tik atera nau, beti bezala. Zergatik ez ote naiz seme 

bakarra?

–Etxea garbitzea egokitu zaizu, berriro? –ja-

kin nahi izan zuen Errefautxok–. Zure arreba mania-

tikoa da garbitasunarekin. 

Errefautxo Estefiren neba bikia da. Izan, izan, 

Oskar Rademacher da haren izena. Baina arreba bai-

no txikiagoa denez, beno, oso txikia, ba Errefautxo 

deitzen diogu. Errefautxo oso zuhurra da. Kilometro-

tara usaintzen du arriskua. Horregatik da ona, bera 

ere, detektibe-agentziarako. Azken finean, baten bat 

eduki behar da arrisku handiegian sartzear zaude-

nean abisatzeko. Nik «antena» deitzen diot, baina 

inork ez daki.

–Oraingoan ez zen garbitasuna. Baina nahikoa 

dut bere komentario txatxuekin. Badakizu ahuntz zoro 
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hori Pedagogiako ikasgai batean matrikulatu dela? 

Andereñoa izan nahiko du gainera, egunen batean!

–Aizue, lagunak, aizue! –oihukatu zuen Fe-

dek–. Haur gaixoak!

Fede da Txarli & Company-ko laugarren kidea. 

Gure txakur-zaintzailea. Bihotz-bihotzez betetzen 

du bere lana. Inor hasten bada Xarmantengatik gaiz-

ki esaka –halaxe deitzen da gure txakurra–, Fede 

piztia bihurtzen da.

Kontua da pozik nagoela biok nirekin lanean 

daudelako. Azken finean, txakurrik gabeko detektibe-
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agentzia hiru gurpileko auto baten antzeko zerbait da. 

Gure txakurrak txakur-detektibe baten antz apurrik 

ere izan ez arren, noski. Gure Xarmant zaunka egiten 

duen komuneko eskuila baten antzekoa da. Ttattarra, 

belarri erdi falta du eta baita hortz batzuk ere. Kafete-

ra zahar baten moduan txistu egiten du koskadun 

hortzeriaren bitarteetatik. Baina, hain zuzen, horixe da 

haren kamuflaje perfektuena. Prestakuntzarekin amai-

tu ostean, Txarli & Company-ko kide garrantzitsua 

izango da. Horregatik, Fedek aurkitu zuenean, erdi 

kidetzat hartu, eta denboraldi batez izeba Hilderen 

lorategira eraman genuen.

Laburtuz, lankide guztiak oso onak dira bakoi-

tza bere alorrean. Ekipo perfektua osatzen dugu el-

karrekin.

–Zer esan du, ba, zure arrebak, hain larria 

dena? –jakin nahi izan zuen Estefik.

–Egia esan, ezer berezirik ez. Komentario txa-

txu bat baino ez, eta irribarre arraro bat.

–Aizu, motel, aizu! Bakarrik hori?

–Bai, baina susmo arraroa daukat, eta bada-

kizue nire bihozkadek ez dutela huts egiten.
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–Bai, noski –erantzun zuen Estefik–, ahaztu 

egin zait Detektibe Handia zarela.

Hasi zen, ba, goiz-goizetik!

–Estefi, behingoz bada ere, ezin nauzu serio 

hartu?

–Ez diskutitu –sartu zen Errefautxo, tar-

tean–. Ez zen izango horrenbesterako. Etxea garbi-

tzen jartzen ez gaituen bitartean...

Errefautxok arrazoia zeukan. Ziurrenik neure 

begitazioak izango ziren, Nikole asko pasatzen da ni-

rekin eta. Txarli & Company biltzen denean etxean, 

zerbait zikindu dugun aitzakiaren bat topatzen du beti. 

Eta orduan aspiragailua eta esku-trapua lagun har-

tuta gela guztiak urrearen pare uztera behartzen gaitu.

–Esango al digu gaur «Siggi Handia»k nora 

goazen txangoan? –galdetu zuen Errefautxok, eta 

pentsamenduak eten zizkidan.

«Siggi Handia» gure tutorea da. Izen aproposa 

dauka, zabal bezain luzea delako.

–Agian Italiara joango gara –esan zuen Fe-

dek–. Bikaina izango litzateke!

Estefik ezetz egin zuen buruaz.
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–Ez dut uste. Garestiegia da.

Egun horretako eskolak amaitu zirenean gure 

tutoreak hitz egin zuen, azkenean.

–Ostatua aurkitu dut oso gertu. Aterpetxe be-

rezi bat.

Estefirekin begirada esanguratsu bat gurutzatu 

nuen. Etsipen-oihua zabal zebilen gelan.

–Badakit nahiago duzuela Italia –jarraitu 

zuen «Siggi Handia»k–, baina tamalez, garestiegia 

da. Aitzitik, eta adi orain, aterpetxe hau Rhin ibaier-

tzean dago, benetako gotorleku batean!

–Itzela! –bota zuen norbaitek–. Benetako 

gotorleku batean?

–Bai, benetako gotorleku batean! –baieztatu 

zuen «Siggi Handia»k, liluratuta–. Ez gara bertan bi-

ziko, zehatz-mehatz, han soilik jangela eta langileen 

bizitokiak daudelako. Gu, justu aurrean dauden bun-

galow txiki batzuetan egongo gara. Bungalow bakoi-

tzean sei ikasle eta lankide bat.

Berehala atera nituen kontuak: hogeita hama-

sei ikasle ginenez, sei bungalow behar genituen.

–Hasieran pentsatu genuen ezingo zela –kon-
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tatu zigun «Siggi Handia»k–. Sei bungalow behar di-

tugu, baina soilik bi irakasle joan daitezkeenez, ez 

geneukan zaintzaile nahikorik. Baina eskaera egin 

dugu, eta bi irakasle gehiago etorri ahal izango dira 

orain.

–Oraindik beste bi falta ditugu! –oihukatu 

zuen sasilustratu batek.

–Bai, bai, badakit. Baina utzi hitz egiten! Izan 

ere, akatsa dohain bihurtu dugu...

Bat-batean, niri begiratu zidan, eta hori nik ez 

nuela zirkinik ere egin. Nire usaimen prestuaren ara-

bera, ezin gauza ona izan.
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–Beraz, pentsatu dugu Pedagogia adarreko 

zenbait ikasleri esatea, esperientzia hartzen joan dai-

tezen, eta gurekin etorriko dira bi, arduradun gisa.

Hotzikara izoztua hanketan gora eta burua 

burruntziko txingarretan kiskaltzen, biak batera su-

matu nituen.

–Txarli, pozik egongo zara, horietako bat Ni-

kole zure arreba nagusia da eta.

Zorabioari eusteko ahaleginean, jolastordua 

iragartzen zuen txirrinaren doinua aditu nuen, urrun.

–Aizue, lagunak, aizue! –marmar egin zuen 

Fedek, ikastetxeko jolastokira iritsi zenean–. Orain 

arte, gogoko nuen «Siggi Handia», baina Nikole lepora 

jaurtitze hori... Egia esan, egin zezakeenik okerrena da!

–Antzinako jendea Erroman bezala sentitzen 

naiz –esan zuen Errefautxok–. Haiek ere lehoietara 

jaurtitzen zituzten.

Estefik baietz.

–Baina Nikoleren kasuan, lehoientzat bazka 

gisa jaurti baino lehen, anfiteatroa garbitzen jarriko 

gintuen.

Hitza berreskuratu ezinik nengoen. Behin eta 
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berriz ikusten nuen Nikole, irribarre maltzurrez begira, 

gosarian. Beraz, horretaz ari zen nirekin entrenatuko 

zela esan zuenean. Hain haserre nengoen, «Siggi 

Handia» Ilargira bidaliko nuen! Bai, beste behin ere, 

senak ez zidan hutsik egin, nahiz eta, oraingoan, erra-

tu balitz hobe.

–Zer egiten duzue, hemen, tente potente? 

–entzun nuen ahots bat, neure atzean.

Simon zen. Falta zena! Gelako txoro batzuen 

bandako nagusia. «Gizon Sauroak» deitzen diegu, di-

nosauro gainean dabiltzan muskuluz betetako plas-

tikozko gizonekin jolasten dutelako, igotzeko aulki, 

laser arma eta guzti. Ikastetxera ekartzen dituzte pan-

pina ganorabakook eta jolas-orduetan ibiltzen dira 

beraiekin. Alegia, batetik bestera mugitzen dituzte 

«Zistx!», «Bang!» eta «Uaaa!, Eman didate!» beza-

lakoak oihukatuz. Erabat lotsagarria, zinez.

–Eta zer egiten duzu zuk hemen? –galdetu 

nion, aurre eginez–. Ospa, dinosauroak laztantzera!

Simonek eskuak gerrian jarri zituen.

–Ezta pentsatu ere! Bukatu dira dinosauroak. 

Horien ordez, konpetentzia atera zaizue!
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–Aizu, motel, aizu! Horrek zer esan nahi du?

–Esan nahi du geuk ere detektibe-agentzia 

bat sortu dugula. Zuek ahal baduzue, guk gehiago eta 

hobeto!

–Zuek, sasisaurook, kasuak argitu nahi ditu-

zuela?

Simon bafadaka hasi zen, destainez.

–Gizon Sauroen banda ez da jada existitzen. 

«Bad Boys»ak gara orain! Gainera, soilik Jabier, Oliver 

eta hirurok izango gara. Nahikoa zuei errepaso eder 

bat emateko.

–Bad Boys-ak! –oihukatu zuen Estefik–. 

Asko nekatuko zineten, ezta, izen hori aukeratzen? Ez 

dakit zergatik, baina primeran doakizue.

–Azken barre egiten duenak hobeto egin ohi 

du beti! Laster ikusiko duzue nola ateratzen garen geu 

ere egunkarian. Beharbada, txangotik bueltan, gaine-

ra –esan zuen Simonek, buelta erdi eman eta pauso 

ziurrez aldenduz bafada batean.

–Zer esan nahi zuen horrekin? –jakin nahi 

izan zuen Errefautxok–. Eta zer dela-eta daki egunka-

riko artikuluarena?
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–Nigatik, ziurrenik –aitortu nuen–. Behin 

edo behin kontatuko nuen, kasu hura argitu genue-

nean...

–Zer barregarria... behin edo behin, dio –ihar-

detsi zuen Estefik–. Asteak igaro zenituen besterik 

esan gabe.

Garrantzirik gabeko huskeriengatik eztabaida-

tzeko gogorik ez neukan.

–Eta zer axola dio horrek? –esan nuen el-

karrizketa saihestu nahian–. Kontua da inuzente ho-

riek lehia nahi dutela.

–Nork daki, agian gotorlekuko mamuari mo-

zorroa kendu nahiko diote txangoan gabiltzan bitar-

tean –iradoki zuen Estefik. 

Argi zegoen nire lankideak ez zuela arazoa 

serio hartzen. Niri dagokidanez, Simonen komenta-

rioari ez nion usain onik hartzen. Eta, lehen aipatu du-

dan bezala, seigarren zentzumenak ez dit inoiz hutsik 

egiten.

–Hala ere, begiak erne eduki behar genituzke. 

Konpetentziak ez du atsedenik hartzen inoiz! Nahiz 

eta, bestalde, konpetentziak negozioa ere suspertzen 
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duen. Beraz, bene-benetan zer onak garen erakuste-

ko aukera izango dugu orain.

–Ustezko kasuen atzetik jarraitzeko prest zau-

dela esan nahi duzu? –bota zuen Estefik–. Edozein 

bazterretan ikusten dituzu gaizkile-bandak barren!

–Eta zer? –erantzun nuen, nire lankidea bere 

lekuan jarriz–. Papa Noelen bandari ere ezingo ge-

nion mozorrorik kendu setatu ez banintz! Eta egunka-

rian ere ez ginen aterako!

–Bai, bai! –hasperen egin zuen Errefautxok–. 

Zenbat bider esan behar diguzu hori?

–Gaizkilerik aurkitu nahi bada, bila hasi be-

harra dagoela ulertzeko beste bider! Ni neu behintzat 

prest nago horretarako eta, ondorioz, zera proposa-

tzen dut, gaur arratsaldean neure etxean geratzea 

egoera ikertzeko.

–Aizu, motel, aizu! Zure etxean? Nikole bada-

go, ezta pentsatu ere! Bera dagoenean Xarmant beti 

kalean gelditu behar izaten da.

–Lasai –baretu nuen gure txakur-zaintzai-

lea–. Gaur goizean esan du eskolen ondoren lagun 

baten etxera doala. Beraz, bidea libre.
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Hura entzun eta denek baietz esan zuten be-

rehala. Hala izan ohi da beti, gurera etortzeko esan 

eta Nikole ez dagoenean. Izan ere, gurean beti dago 

Coca-Cola eta patata frijitu ugari denontzat. Beti la-

nean dagoen aita bat edukitzearen abantaila.

* * *

–Konpetentziak ez du halako komentariorik 

egiten arrazoi pisutsurik gabe. Beste zerbaitek egon 

behar du atzetik –esan nuen bilerari hasiera emanez, 

lehen patata frijituen poltsa familiarra hustu eta Xar-

mantek halakoetarako beti eskura dugun gomazko 

hezurrari patxadan hozka egin ondoren.

–Eta zerk egon behar du, ba? –galdetu zuen 

Errefautxok–. Dagoeneko kasu bat dutela uste al 

duzu?

–Aizu, motel, aizu! –oihukatu zuen Fedek–. 

Zer kasu edukiko dute, ba! Aurrena, gaur bertan esan 

digu «Siggi Handia»k nora goazen bidaian eta, gaine-

ra, gaizkileak ez dira erortzen zerutik. Zuk ondo daki-

zu zer zaila den benetako kasu bat argitzea.
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–Egia –esan nuen, arrazoia emanez–. Eta, 

hain zuzen horrexegatik, Bad Boys-ek ez dute arrakas-

tarik edukiko.

–Beraz, kezkatu beharrik ez –azpimarratu 

zuen Estefik–. Lasai joan gaitezke Rhinera.

–Ba, ez! Neuk ere ez dut uste dagoeneko 

kasu bat izango dutenik, baina traidore-banda hori 

ezagututa, zerbait asmatzen dabiltza, ziur. Ziurrenik 

trikimailu bat prestatzen ari dira gure inbidia daukate-

lako. Beharbada, delitu bat asmatuko dute eta argi-

tzen ari direla esango digute.

–Aizu, motel, aizu! Simonek hori eta gehiago!

–Egia da –iritzi zion Errefautxok ere.

–Beraz, bat gatoz, adi egon behar dugula 

esaten dudanean, ezta? –zuzendu nuen bilera.

–Aizu, motel, aizu! Xarmant eramango dugu! 

Txakurrik gabe, ez daukate aukerarik gure aurka 

joateko.

–Bai, eta zer egingo dugu berarekin txangoan? 

Gainera, «Siggi Handia»k ez digu utziko eramaten.

Lagunei notizia garrantzitsu bat eman behar 

niela gogoratu nuen.
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–Prest egon behar dugula esatean, ez nin-

tzen Xarmantez ari. Hala ere, zoritxarrez, uste dut 

eraman egin beharko dugula. Nork zainduko du, 

bestela?

–Baina zure osaba-izebak arduratzen dira 

horretaz, ezta? –galdetu zuen Errefautxok.

–Bai, baina duela gutxi hots egin diet eta ize-

ba Hildek esan dit hain justu egun horietan oporretara 

doazela. Eta nire gurasoek ez dute zainduko, ziur 

nago. Zuen gurasoek bai, ala?

Hirurek ezetz buruarekin.

–Aizue, lagunak, aizue! Ba, neuk diodana: 

eraman eta kito!

–Bai, eta nola, sasijakintsu? –haserretu zen 

Estefi. 

Fedek sorbaldak jaso zituen.

–Ez dakit. Agian «Siggi Handia»k utziko digu. 

Aberezalea izango da, seguru.

Gure txakur-zaintzailea hodeietatik jaitsarazi 

nuen.

–Ahaztu. Ez dakizu nolakoa den gure «Siggi 

Handia». Ezkutuan eramango dugu.
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–Maleta batean sar dezakegu –proposatu 

zuen Errefautxok.

–Hobeto: postaz bidaliko dugu –gehitu zuen 

Estefik, irribarre zabal burlatiz–. Kartoizko kaxa ba-

tean sartu, zulotxo batzuk egin arnasa hartzeko eta 

posta-seilu bat itsatsiko diogu.

–Aizue, lagunak, aizue! Zoratu egin zarete, 

ala zer?

Xarmant inozoaren bila abiatu zen Fede, eta 

paparraren kontra estutu zuen gugandik babestu na-

hian bezala. Txakurrak txistu-hots asaldatu batez es-

kertu zion ahalegina.

Nahasmen orokorra aprobetxatu nuen kon-

tzentratzeko. Funtzionatu egin zuen, beti bezala. Bat-

batean, ura bezain argi ikusi nuen irtenbidea, begi 

aurrean.

–Maletarena ez da ideia txarra –azaldu nien 

nire lankide harrituei–, baina bidaia-poltsa bat ho-

be. Kremailera pixka bat zabalik utzi Xarmantek ar-

nasa hartzeko, eta arazorik gabe kamufla dezakegu 

trenean.

–Eta gero, zer? –galdetu zuen Estefi zorro-
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tzak–. Ez duzu pentsatuko hau geldirik egongo denik 

bidaia guztian, ezta?

Gure txakurrari begira geratu nintzen. Estefik 

arrazoia zeukan oraingoan ere. Xarmantek kafetera 

zahar batek baino ozenago egiten zuen txistu. Eta bi-

daia-poltsa batean sartuta, are gehiago. Berriro haus-

nartu nuen:

–Geltokian ez dago problemarik. Han zarata 

handia dago, eta txistu-hotsa ez da entzun ere egin-

go. Gutako bat kabina batean bakarrik gelditzea lortu 

behar dugu, nola hala.

–Nola, baina? –galdetu zuen Errefautxok.

Sinestezina.

–Baina, baina, neuk bakarrik egin behar dut 

lan guztia ala zer? Zeuek ere pentsatu zer edo zer, e!

Galdera-aurpegiz begiratu nien lagunei, ba-

nan-banan. Aurpegi harrituak baino ez nituen ikusi. 

Beraz, nagusi on batek halakoetan egin ohi duena 

egin nuen: hausnartu.

Oraingoan, ordea, salbuespen gisa, Errefau-

txok bota zuen ideia erabakitzailea.

–Zer iruditzen zaizue gutako batek gaixotasun 
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kutsakorra duela esaten badugu? Kabina batean ba-

karrik egon beharko luke besteak ez kutsatzeko, ezta?

–Ideia bikaina! –laudatu nuen lankidea–. 

Onena, gastroenteritisa. Nik pasatu nuen behin, Ni-

kolek kutsatuta. Erabat nazkagarria da. Horixe egin-

go dugu!
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Soilik Estefik jarri zuen oztopoa, beti bezala:

–Ez du funtzionatuko! Geltokira iritsi eta gai-

xotasun kutsakorra aipatzeaz bat, «Siggi Handia»k 

etxera bidaliko zaitu, bueltan. Gaixo bati bidaia egiten 

utziko diolakoan?

–Ideia hoberik, bai? –erantzun nion.

–Aizue, lagunak, aizue! Eta trena atera arte 

esaten ez badiogu, zer? Berak ezingo du geldiarazi 

eta, behin hara iritsita, ez dut uste itzularaziko gai-

tuenik.

Benetan pozik nengoen ekipoarekin.

–Horrelaxe egingo dugu! Eragozpenik bai?

Inguruetara begiratu nuen. Estefik muturra 

oker tzen jarraitzen zuen, eszeptiko, baina ez zuen 

ezer esan.

–Eta nor arduratuko da? –jakin nahi izan zuen 

Errefautxok.

–Neu arduratuko naiz –esan nuen berehala.

Halako misio zail batean lankideak odol hotzari 

eusteko gai ote ziren zalantza neukan.
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