
  

 —Zuk ordainduko al didazu? 

 —Nik neuk, bai. 

 Lehorrak izan ziren Catherineren hitzak. Josebak kolpe bizkorrez bere 
atzetik atea itxi eta igogailua hartu zuen. Presaka gurutzatu zuen ataria. 
Atezainak, egunkariaren irakurketa utziz, nolabaiteko harriduraz behatu zion 
gabonik esan gabe kristalezko ate bikoitzak gurutzatu zituen mutil hari. 

 Hotelera heldu zenean Gregory zain zegoen. Josebaren pausoak sumatu 
zituenean gelatik irten zen. 

 —Zer moduz joan da? –begietako zuriak zirudien galdegile. 

 —Ba! Emakume horrek izorratu egin nahi nau baina kostako zaio. 

 —Erne ibil zaitez. 
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 Deblauki bulkatu  zuen atea eta barruratu egin zen. Mostradorearen 
atzetik aurpegi lodiko bibotedun gizasemearen burusoila agertzen zen. 
Walterrek emandako deskribapenarekin bat zetorren. Ez zen beste inor 
dendan. Gau osoan itxita egon ondoren, dendako jakien usain desberdinek 
tejo itsasgarria sarrarazten zuten sudurzuloetatik. Apalak eta zorua mila pitxi, 
txitxi eta potez beterik zeuden, Joe’s Grocery zikinbildu hartan. 

 —Zertan lagun zaitzaket? –galdetu zion dendariak. 

 —Joe al zara zu? –Josebak sudur ertza ukitu zuen. 

 —Bai. Zertan lagun zaitzaket? –betiko leloaz, ohiturazko esaldiaz. 

 —Walterren ordez dakarkizut pakete hau –poltsatik atera eta luzatu egin 
zion. 
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 “Mieltxori esan beharko diogu bere anaiari karta egin diezaion. Orain dela 
hilabete pare bat hartu genuen mutikoarena eta oraindik ez diogu 
arraposturik eman. Izan ere, hau komeria izkiriatzen ez jakitea. Aldiro 
erregutan ibili behar!”, “Mieltxok pozik eginen dio berriz ere karta, 
emakumea. Donostiatik heldu den hurrengo aldian neronek esanen diot”, 
“zerri hiltzerako etorriko omen da”, eta aitak maiz aipatua errepikatuko du: 
“Hau familia gurea: lau seme-alaba eta laurak kanpoan. Inor ere ez baserri 
lanetan laguntzeko. Maria, moja; Mieltxo Donostian; Tomax Frantzian 
basoan; eta gure mutiko ttikia ezbeharrez Ameriketan. Umeak hazi eta 
nekeak bizi, egia handia”, “ez zaitez kexa, Patxi, denak zintzoak eta langileak 
dira eta, gainera, osasun ona dute. Horiek dira printzipalenak”. 
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 “Azkar, mesedez” erregutu zion Angiek taxilariari. Leihatilatik 90. kalearen 
letreroa ikusi zuen. 

 —Ezin dut azkarrago. Trafikoa handia da. 

 Semaforoa gorri jarri zen. Hura ere gertatu egin behar. Argiek erlojuari 
begiratzen zion ia minutuero, eta ez zuen horrenik egin nahi. “Lasai. Kelly 
han egonen da, itxaronen du. Minutu batzuk berandu heltzea ez da deus”. 
Denbora saltatu egin nahi zuen, joate hori egintza hutsa, baliogabea 
iruditzen zitzaion eta, pelikuletan bezala, abiadura handiagoz gastatu nahi 
zuen. “Berde dago” aipatu zion taxilariari. Honek, diskonforme aurpegiz, 
martxan jarri zuen autoa. “Eskuineko ilaratik gehiago aurreratuko duzu”, 
“andereño, badakit nire ofizioa eta utz nazazu nirean”. Aurreko autoak 
mantso zihoazen beharrez.
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