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Plentziako  Udalak  antolatutako  Lanbro  Beltza  VII.  Nazioarteko  Ipuin
Lehiaketako euskarazko modalitatearen epaileek,  hau da,  Joseba Lozano
jaunak eta Noemí Pastor andreak, irabazle hautatu dute Gotzon Plaza Jaio
jauna, “Jai-Alai” ipuinagatik.

Plentzian, 2019ko ekainaren 30ean
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Jai-Alai

Gotzon Plaza Jaio

Laister aterako da eguzkia Miamiko 1989ko udan.  Edo neguan

edo udaberrian. Urtaroak ez du axolarik Floridako kostaldean den

giro epelean. Berdin da, hemen ez da inoiz aldaketarik. Jubilatuen

haragi  eskas  eta  gastatuek  estimatuko  dituzte  izpi  zurietatik

erortzen zitzaien epeltasunak, baina niri  mindu egiten dizkidate

deskantsurik izan ez duten begi-niniak.

Ez  nuen  espero  egun  berriak  tajuzko  ezer  ekarriko  zidanik.

Apenas  begiak  itxita  instant  xume  batzuetan,  gau  osoa  emana

nuen burutazioetan eta ohe gainean zigarro bat bestearen ostean

erretzearen ekinean. Sabaitik eskegirik zen haize-emale zatarrak

kirrinka latzak aireratzen zituen biraketa bakoitzean. Agian, ohe

izenaz zen koltxoiak aterako zituzkeen garrasi berberak sabaitik
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urkaturik izan balitz, giza-gorpuaren irudi desitxurosoa, zurezko

ezpalak  –lau  soilik  gurutze  formatuan–  eroriko  balira  eta  nire

gogo  indargeek  halako  proposamen  eroa  burutzeko  gai  izan

balira.

Ez  nuen  kakazko  koltxoi  haretan  denbora  gehiago  emateko

inolako  gogorik.  Fuck’u!  Izerdia  lepoan  eta  bularrean  pilaturik

nuen.  Gaziaren  kirats  mikatzak  eta  giza-haragietatik  isuritako

fluidoek sudurzuloak asetu zizkidaten. Herdoildurik nuen burua,

ugerturik betazalak eta ez dut jarraituko. Ajea. Nahiko. Dexente.

Zigarroa amatatu nuen beste zazpiren bat zeuden hautsontzian eta

dutxara  sartu  nintzen.  Ez  zen  luxuzko  eskusatua,  baina  oin

biluztuek zoruan izan zuten ukimenaz lausa hotzen freskotasunak

berpiztu  egin  zizkidan  giharrak  eta  prestu  sartu  nintzen  ur-

txorropera.  Haize-emalearen  flap-flap-flap  zirkularrak  entzuten

nituen oihal gordin batez lehorketari ekin nionean.

Hogei  minutu  beranduago  moteleko  kanpoaldean  nintzen

kotxearen  atea  irekitzeko  lanetan.  Buick  Skylark  1985eko

modeloa,  lau  urtetakoa  beraz  baina  jadanik  nahiko  zigortua,

hainbat mile eta hainbat ordu barnean eman ondoren. Etxebizitzat

har  nezakeen,  kakazko  etxebizitza  hori  bai.  Zigarro  pakete

hondakinak, paperezko ez dakit zenbat ohar, janari apurrak edo

garagardo laten bat ere aurki nezaken. Beharbada, garai haretan

nuen toki finkorik bakarrena-edo.
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Kafea  behar  nuen.  Eta  zigarro  kiratsa,  baina  lehenago  kafea.

Edgewater auzoan, ipar-mendebaldeko 20 gn. eta ipar-ekialdeko 2

gn.  izkinan  denda  dotoreetatik  aparte  Teddyk  bere  negozioa  –

kafetegi  ziztrina–  irekirik  izango  zuen  jadanik.  Hiriko  kaferik

beltzena,  kargatuena,  ni  bezalako  batek  behar  zuena  egunari

hasiera emateko.

Oraindik urrezko jubilatuek, palmondoak alkandoretan eta praka

motzak soinean, ez zuten hiri naskante honetatik beren presentzia

azaldu. Lar goiz oraindik. Soilik kasinoetan gaua eman ondoren

kaleratuak zirenek janzten zituzten kale hutsak. Mozoloak, babu

petralak! Suertea alde zutelakoan sartu neon ñir-ñirka zuten alde

irekietatik,  larrutan ordaintzeko azken zentimoa galdu ondoren.

Halako malapartatuak!

Teddy-k buruagurra egin zidan atea bultzatu nuenean eta ez zen

batere harritu nire presentziaz, bazekielako bezero leiala nintzela.

Nahiz  eta  egun  batzutan  burua  ez  ageri  kafetegiko  besaulkien

artean,  gaua  eta  egunaren  tarteko  espazio  eskazietako  azken

defentsak  bisitatzeko  nuen  hiriko  tokirik  atseginena.  Musika-

gailua pizturik zen eta Guns N' Roses taldearen “Sweet Child O'

Mine” abestia  zen entzungai.  Gogorregia  oraindik eguna argitu

gabeko lehen kafearekin dastatzeko.

She’s got a smile that it seems to me

Reminds me of chilhood memories

6



Where everythin’ was as fresh as the bright blue sky

Ez nuen haurtzaroa gogoratzeko asmorik. “Chilhood memories”.

Baina Axl Roseren ahots metalizatuak harrapatu ninduen lehen

kafea hartu aurretik. Beraz, ez nintzen gai gotorlekurik altxatzeko.

Beharbada,  hiru  minutu  geroxeago  –Teddyk  isilean  kafe  beltz

bikoitz beroa jarriko zidanean– beste gauza izango zitzatekeen:

kikaretik  gora  zetozkidan  usain  kirimoltsuek  ahaztaraziko

zizkidaten atzera behatzeko ohiturak.

Caldwellen,  Canyon  konderrian,  Idaho  state-ean  jaio  eta  hazi

nintzen.  Gure  aitak  Europako  herrialde  zaharrenetik  –halaxe

ziurtatzen  zuen–  hemeretzi-hogei  urterekin  hanka  egin  –edo

mixeriatik  edo  galtutako  gerratik–  eta  ardi  artean  bilatu  zuen

bizitza berria. Sasi-eskolatua izan arren, army-an izena eman zuen

eta japoniarren aurka Iwo Jima-n borrokatu zen. Gerra ondoren,

Caldwell herri txikian ezkondu zen Boiseko beste euskal artzain

baten alabarekin eta bost seme-alabok jaio ginen.

Ezin  liteke  gure  familiaz  askoz  gehiagorik  esan.  Ez  dago

izugarrizko abenturarik ezta nobeletako sekretu ezkuturik. Artzain

usaina, kiratsa, atxikita generaman jaiotza egunetik eta animalien

larru  zurizkatu  horien  aztarnek  lagundu  ziguten  haurtzaro  eta

gaztaro  osoan.  Neba-arrebek,  denboraz,  bakoitzak  bere  bizitza

egin zuen eta nik, agian sudur finena nuelako edo sarkorragoak

nituelako kirats haiek, New York hirira ihes egin nuen. Halako
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babukeria galanta! Zelai eta mendi apartatuenetik jendez gainezka

ziren kaleetara,  berrogei mile-eko inguruan ezagutzen nituen ia

aurpegi  oroetatik  kale  aldamenean  zeharo  arrotzak  ziren

espazioetara!

“Remind”, kolpekatzen zidan Axl-ek, “remind”. NYPDean sartu

nintzen  eta  ez  dakit  arrazoi  zuzenena  zein  al  zen.  Canyon

countyan  ehiza  gogoko  nuelako  eta  polizia  lana  antzerakoa

irudikatu nuelako edo espaloietako jendetza atzean utzita  kotxe

barruan seguruago sentituko nintzelako edo batek daki arrazoia.

Emakume baten atzetik utzi nuen Sagar Handia eta Florida aldera

abiatu.  Ezkondurik  nintzen  garai  haretan.  NYPDean  nituen

kontaktuek erraztu zidaten antzerako postua lortzeko hiri berrian.

Soilik  plaka  suertatu  zitzaidan  aldaturik,  baina  ehiztari  lana

antzerakoa  zen.  Hori  guztia  aspaldi  izan  zen  eta  emazteak

aspaldian  laga  ninduen,  ez  nintzela  inoiz  etxean  eta  berak

norbaiten presentzia behar zuela esanez. “She’s got a smile”, edo

hori uste dut, halako gezurrak esan ohi dizkiot nere buruari.

Kafea  amaiturik  buruagurra  Teddy  isilari  eta  kotxera  itzuli

nintzen.  Eseri  eta  atea  itxi  bezain  pronto,  irratiko  ahots

desegokiak mindu zizkidan belarri-barneak:

–“10-7,  gizon  zuria,  ipar-mendebaldeko  28  eta  10gn.

zumarkalean,  Fredo’s  jatetxearen  ateetan.  10-8,  anbulantzia

bidean.”
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“Hasi  da  eguna”,  otu  zitzaidan,  “beste  urlia  bat  gutxiago

eguzkiaren  hiri  honetan.  Zertarako  beharko  du  defuntu  batek

anbulantzia? Nora ailegatzeko presaka?” Nengoen tokitik hurbil

zen eta Buick zahartua bideratu nuen seinalatutako tokirantz.

Ez dut oraindik nire izena eman, baina horrek ez du munduaren

biraketa erabat geldiaraziko. Ez duela garratzirik esan nahi dut.

José Antonio Kortabarria, “Joe” Korta detektibea Miami hirian,

artzainaren semea.

***

Fredo’s jatetxe italiarraren ateetan lar goiz hurbildu zen negozio-

jabeak aurkitu zuen gorpua. Lepoan tiro batek ireki zion karotida

eta odolusturik amaitu zuen gaua. Forensea izan gabe argi zegoen

gertatutakoa.  Benetazkoa  iritsi  zenean,  Philip  “Doc”  Hawkins

marmartia,  buruagurra  eta  ikusi  ez  banindu  bezala  gorpuaren

aldamenean  makurtu  zen.  Buruaz  ezezko  zeinua,  batek  zekien

nori, mediku ebazpenaren aurretik.

–Bala aurretik sartu eta lepoa desegin dio, ez du inolako aukerarik

izan.

–Pelotaria zen, Etxebarria III izenez.

–Zer… nola… ezagutzen al zenuen, detektibe?

–Ez dut inoiz ikusi.

–Potroak jorratzen hasi aurretik kontaidazu buruan duzuna, Joe,
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badakizu ez ditudala asmakizunak gogoko. Damn! Zu bezalako

mandorik ez dut aspaldian ezagutu!

–Ezagutzen dut eredua. Gaztea, bibotetxo fina gizonagoak direla

adierazteko,  ikusten  al  duzu  jantzirik  duen  kamiseta  eta

bizkarrean  idatzirik  duena?  Ziur  bere  izena  izango  dena,

Etxebarria III.a.

–Hirugarrena?  Erregeak  al  daude  orain  Miami  pekatuaren  hiri

honetan? Eta “peloteroa” dela, nondik atera duzu burutazio hori?

–Shit,  Doc!  “Peloteroa”  base-ball-ean  ari  direnei  esaten  zaie

Cuban. Pelotaria esan dut, kasioetan dauden frontoietan ari diren

jokalarien izena. Baskoa da… zen.

–Baskoa? Zu bezala beraz. Hmmm… bere grazia du…

Whiskey botila hartu ondoren larregi hitz egiteak dakartzan ajeak.

Noizbehinka, onartzen dut, Docen belarriak izan ditut nire istorio

ezaren entzule edo lekuko. Badakit, batek hitz egin behar du eta

besteak  entzun  baino  ez.  Docen  ofizioan  bezeroek  ez  dute

solasaldi askorik burutzen eta aukera duenean, adi izaten ohi da.

–Don`t fuck’m! Ez dut aipatzen duzun txantxa horren usainik ere

inon aurkitzen!

Ez  zuen  batere  graziarik.  Galde  ziezaiola  zoruan  panpin

hautsiaren  irudia  osotzen  zuen  Etxebarria  IIIari,  Miamiko

frontoietan jai-alai player zenari.
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Ez zen ohikoa. Ezagutzen nituen gazte haiek eta orokorrean inoiz

herri  txikitik  atera  gabeak  eta  hiri  distiratsu  batetan  dolarrak

irabaziz  poltsikoak  ongi  horniturik  etxeratzen  zirenak  ez  ziren

istiluetan  aritzen,  etxetik  frontoira  eta  bueltan  apartment-era.

Hiruzpalaunaka  bizi  ziren  eta  haien  arteko  harreman  itxia

mantentzen  zuten.  Gure  aitak  eta  inguruko  artzainek  izan  ohi

zuten bezalako aparteko bizimodua.

Lehen paperak bete ondoren, Doc arduratu zen gorpuaz. Lorratz

sailekoek  perimetro  barnean  miatzen  ari  ziren.  Eskuak

poltsikoetan,  zapore  mikatza  ahoan,  autora  bideratu  nituen

pausuak.  Ez  zegoen  niretzat  eginbeharrik.  Forense  eta  guys

teknikari azkarren txostenak itxaron behar. Egun parea, gutxienez.

Arratsaldean, kapitainak deitu zidan despatxura.

–Sar  zaitez,  Joe.  Hemen  duzu  goizean  aurkitutako  gorpuaren

kasua. Den-dena zuretzat. Zu bezalako baskoa zen, ezta? Irrikitan

izango zara putakumea atzaparratzeko.

Ez nion erantzunik luzatu.  Zer  jakingo ote  zuen bera  bezalako

polako batek ardi artean bizi ziren gizakiez? Zer ikusirik nuen nik

Miamiko  frontoietako  zenduaz?  Herri  berekoak  izateak  bazuen

esangurarik?  Ez  nuen  bereziki  atsegin,  baina  Goddamn!  beste

kasu bat baino ez zen. Ondorioa morgeko biltegi hotzean genuen,

egilea falta zen.
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Frontoiak  kasinoen  asmakizunak  ziren.  Eta  kasinoetan,  bertara

ailegatzen  zirenek  ezik  denek  zekiten  egia  borobila,  enpresak

dirua irabazten du beti. Jai-alai apostuez beterik suertatu zen. Ez

zen  batere  sekretua  kasinoetako  dirua  imana  zela  mafia  talde

oroentzat,  ardi-gorozkiak  udako  sargorietan  eulientzat

erakargarriak  diren  antzera.  Apostua,  dirua,  interesa  eta

poltsikoak asetzeko grina. Nahiko arrazoi oztopoak baztertzeko.

Ba al zen Etxebarria baztertu beharreko harri-kirria?

Dania  Jai  Alai  Palacen,  Daniako  frontoian,  ari  zen  Etxebarria

zena. Hara hurbildu nintzen jolaskideekin izateko. Baina gauzak

aldrebestuta  ziren  Dania,  Palm  Beach,  Tampa  edo  Orlandoko

frontoietan,  Floridako  beste  guztietan  ere.  “On  strike”,  agian

herrialde  komunista  batetan  izango  bagina  bezala,  playerak

greban zeuden.

Urte luze batetan ekin zioten grebari eta ez zuten uzteko asmorik,

halaxe ziurtatu  zidaten  Etxebarriaren kideek.  Eskubideak,  labor

union propiaren eskakizuna, dena zen enpresakoek pastelaren atal

nagusienak  irentsi  nahi  zituztelako.  Batere  ez  harritzekoa.  Eta

mundu  haretan  ziren  marrazoen  fitxak  ezagutuz,  aurretik

igarlearena  eginez,  ez  nien  inolako  etorkizunik  asmatzen

grebalariei. Noiz arte iraungo ote zuten? Auskalo.

–Nolakoa zen Etxebarria? Sartzen al zen apostuetan?

Herrialde zaharreko gizakiei  ez zitzaizkien zeiharkako galderak
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gogoko, nahiago zituzten bala bezala zuzen bideraturik zirenak.

–Ez…  lanaz  arduratzen  zen  soilik…  besteok  bezala.

Entrenamenduak,  kinielak  egin  funtzioa  zenean,  trago  batzuk

frontoia ondoren eta etxera.

Ingeles traketsean erantzun zidan. Soloaga I, Bittor, Kamiruaga II,

Elantxobe eta beste dozena-erdi player-ekin izan ondoren inork ez

zidan gauza berririk azaldu. Ez ziren lar biziak, ardi itxura zuten

gehienek. Sasoi onak zirenean hiru-bost hilabeteko denboraldiak

egiten  zituzten  Floridan,  harro-harro  eginda  herri  estuetara

bueltatu aurretik. Grebarekin ametsak zapuztu zitzaizkien batzuei,

baina  ekinean  ziharduten,  temati  eta  buru  gogor,  harrizko

hormaren kontra buru talkak sentitu gabe.

Soldaduek ez zuten zer esanik eta beraz, generalengana jo nuen.

World Jai Alai enpresak kontrolatzen zituen frontoiak. Ezaguna

nuen,  ez  lehen  pertsonan  izandako  harremanagaitik,  baizik  eta

urte batzuk lehenago izan zituzten, nola esan, “arazoengatik”.

Dirua amu galanta da arrantzan egiteko. Baina faltrikeraren jabea

izateak, sarri, beste txakurrei hezurra ahotik kendu behar diezula

esan nahi du. Eta txakurrek hozka egingo zaituzte. Roger Wheeler

presidente izatera heldu zen, modu ez guztiz argiz, baina inolako

aurkako  frogarik  gabe.  Urte  batzuk  geroxeago  –1981ean,  New

York  citytik  etorreratik  bizpairu  urte  zirela  eta  oraindik

ezkondurik nintzela eta oraindik nire bizitzak zentzunik zuela–,
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segurtasun  burua  Paul  Rico  “arduratu”  zen  presidenteaz  eta

ondorioz,  heriotz-zigorpean amaitu  zuen bere  ibilbidea.  Txakur

amorratuaren patua.

Segurtasun  nagusi  berria  ezagutzen  nuen,  behin,  gaueko  ordu

txikietan, bar batetan eta zortzi urtetako eskoziar edaria dastatzen

nintzela, norbaitek aurkeztu zidalako. Bill Trevor, irlandar kolore-

gorriduna, metro ta laurogei eta berrehunta hogei libratik gora. Ez

zen morroi erraza, baina mesfidati irlandar guztiak bezala, trago

batzuk hartzeko gonbidapenari ez zion muzinik egin. Zurruteroak

zurreteroari eskeinia-edo.

–Agian, kinielak preparatzen eta apostuak azpitik prestazen edo…

–Ezta pentsatu ere! Kontrol zuzena dugu horretan eta inor ez da

gure  kasinoetan  halako  saltsatan  ausartuko.  Ondorioak…

kaltegarriak lirateke guztiontzat.

–Apostuetan  ez,  baina  droga  salmentako  kontaktuak  izan

zitezkeen  frontoira  doazenen  artean?  Jende  ugari  pasatzen  da

egunero eta diru freskua daramate guztiek.

–Ezinezkoa.  Segurtasuneko  nire  gizonak  jakinaren  gainean

ziratekeen. Ez zen tipo txarra Etxebarria hura, halaxe uste zuten

nire nagusiek behintzat.

–Zer diozu horrekin? Enpresako interesen alde ari zela? Ez zela

grebalaria?
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–Ez halakorik,  San Patriziok har gaitzala.  Grebalaria zen lehen

unetik,  baina nagusien  esanetan gazte  horrek argi  ikusten zuen

etorkizuna  eta  negoziatzeko  prest  zen.  Huraren  heriotza  ez  da

gauza ona izan enpresarentzat, argi diotzut.

–Grebetan alde bi baino ez ditut ezagutzen: the employer and the

men on strike.

–Ezta hori  ere.  Moderatua,  babu basati  horien artean. Enpresak

ehundaka milioi inbertitu ditu. Eta zure cityko buruak beste toki

batzuetara bueltatu beharko luke arreta.

–Ez naiz New Yorkdarra. Zein toki diozu?

–Kontxo! Queenseko doinua zenuela uste izan dut.

–Nora behatu behar dudala aipatu duzu?

Zuzenegiak  nire  galderak,  bueltaka  denbora  alferrik  galtzen

ibilterik ez. Trago batez hustu zuen edalontzian geratzen zitzaion

hatz  altuerako  edari  doratua.  Ez  zuen  ezer  gehiago  aipatzeko

gogorik.

***

“Doc” Hawkins hurbildu zitzaidan lanordu kanpo hirugarren kopa

edatera  prest  nengoenean  Casino  Miami-tik  gertu.  Forenseak

ezagutzen zituen nire ohiturak eta ez zuen zailtasunik izan non

nintzen aurkitzeko.

–Zerbait  nahi,  Doc?  Uste  nuen  nahiago  zenituela  kasinoetako
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poker  partidak  edo  erruletako  biraketak  aztertu  halako  toki

malapartuetan izatea baino.

–Halako  bat  –zerbitzariari  zuzenduta–  eta  zure  herrikidea  den

gorpuan  aurkitu  dudana  azaltzera  natortzu.  Baina  lanpeturik

bazaude, alde egin dezaket eta lotara joan.

–Ez  izan  umea,  Doc.  Ezagutzen  nauzu,  agian  besteak  baino

hobeto. Zer da?

–Borroka  aztarnak  eskumutur  eta  besoetan.  Ubeldurak

saihetsaldean.

–God, borrokatu zuten tiroa aurretik, eta zer?

–Besoetako azalean urraturak ditu, azazkal luzez eginak. Gorriz

margoturiko azazkalak. Eta emakume bati dagozkionak direla zin

egingo nuke.

–Hell, diru kontuak uzten baditugu, sexuarenak geratzen zaizkigu.

–Mundua mundua denetik inporta duten arrazoi bakarrak, Joe.

Pentsakor,  edalontziari  birak  eman  nizkion,  ahora  eramaterako

zeinurik egin gabe. Urteetako eskarmentuan banekien, orokorrean

hilketa kasuetan, lehen 24 edo 48 orduak zirena garrantzitsuenak.

Eta  epe  horretan  argitzen  zirela  kaleetan  etzanik  agertutakoen

kasu gehienak. Gero, gero denbora luzea bihurtzen zen ahaztura

arte.

–Izan al zara frontoietan, Doc? Ikusi duzu bertako giroa?
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–Egia esanez, aspaldian ez naiz sartu. Apostuzalea nauzu Joe, ez

dizut  sekreturik  deskubrituko,  baina  nahiago  dut  hipodromoan

diren lasterketak. Klasikoagoa naiz. Horrez gainera, frontoiak ez

dira lehen ziren show-ak. Lehen, klase gehiago zuten funtzioek.

Gauregun, kasinoetako makinetan ari direnak sartzen dira piperrik

ere ulertu gabe. Ulertzearena ez da beraien asmoa, diruak eskuz

aldatzean sortzen dien zirrara baino. Erratuta dira ia oroak, bakan

batzuk ezik poltsikoetan pisu arinagoaz ateratzen direlako.

–Dekadentziaren garaian bizi gara, Doc.

Ez  nekien  zergatik  erabili  nituen  hitz  haiek.  Docek  begi

trufatzaileez behatu ninduen halako filosofiakeria merkeak espero

ez zituelako-edo. Hitz egiten utzi zidan.

–Emakume asko dibertitzera datoz kasinoetara eta ez zaie gazte

kirolari  planta  ederra  duenarekin  eguna  edo  gaua  amaitzea

desatsegin.  Arrakastatsuak  dira  playerak.  Ardi  mozoloak  izan

arren, aukera paregabea txortan egiteko.

Dolar zimurtu batzuk utzi nituen barra gainean.

–Nora zoaz, Joe?

–Daniako frontoira. Galdera batzuk ditut egiteke.

–Ordu hauetan? Hamaika ta erdiak igarota izango dira…

–Ez dut beste eginbeharrik eta edozein ordu bezain onak direla

esango nuke.
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Trafikoa  pil-pilean  zen  gaueko  kale  iragarki  koloretsupeetan.

Distantzia  laburra  –soilik  26  mile–  baina  egunez  baino

automobile eta pickup gehiago.

Frontoira heldu nintzenean, pelotariek saioa amaitu berri zuten eta

haietako  bost  aldageletatik  aterata  korruan  komentatzen  zuten

kinielak nola suertatu zitzaizkien eta nolako primak lortu zituzten.

Ezagutu nindutenean solasaldiak baretu ziren ia atoan.

–Zer  esan  dezakedazue  Etxebarriak  emakumezkoekin  zituen

hartuemanetaz?

Deseroso sentitu ziren gehienak,  ez galdera  zuzena egiteagatik,

aipatu  nuen  gaiaz  baino.  Ezagutzen  nituen  artalde  haretako

sexuarekiko  pentsakera  itxiak,  jatorrizko  herrietan  zuten

moralitatea  eta  Miamiko  bizimodu  disolutoa  gazte  apenas

gizonduentzat  zein erakargarria  zen.  Sasi-ingelesa nahiko zuten

haragiaren apetentziak asetzeko. Dena den, halako hartuemanak

ez dira solasaldi aberatzak mantentzeko eginak.

–Eh… azken  bolada  honetan… zera… bazuen… bazituen… –

eztropezuka balitz lez erantzun totela saiatu zuen Eibar ezizenaz

ezaguna zenak.

–Zuen ala  zituen?  Izenak behar  ditut.  Nortzuk  izan dira  azken

emakumeak?

–Ez dakit… Sarah edo Ashley… arrakasta handia zuen emakueen
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artean…

Eskola  umeak  bezala,  maltzurkeria  eginez  eskolako  maistrak

harrapatuta-edo.  Begiak  zorura  bideratzen  zituzten,  sorbalda

zabalak  zituzten  professional  playerek  ez  zekiten  aldameneko

bisaiari begirada eusten. Ardi lotsatiek egiten zuten bezala.

Etxebarria  zendua,  Etxebarria  III.a,  fenomeno  hutsa  ohi  zen

emakume  bereziki  mota  baten  artean:  emakume  aspertuak,

dirudunak,  hogeita  hamarretik  gorakoak  eta  munduari  aurre

egiteko  modukoak  ziren  basko  gaztearen  frontoietik  kanpoko

abileziak  dastatzen  zituztenak.  Kinieletako  apostuetan  dirua

jokatzea  batere  interesaturik  izanik,  player-ek  biltzen  zituzten

begiraden atentzioak. Jokalariak emakumeen atentzioak eta baita

opariak gogo onez onartzen zituen.

Ez zen  beste  misteriorik  inon  aurkitu.  Izena  eta  deskribapenaz

nahiko  izan  nuen  Miamiko  hoteletan  araketa  agintzeko  eta

hurrengo goizean aireportuko ateetan atxilotua izan zen. Ashley

Thompson, 37 urte, abokatu famatua hiriko goi-mailako familien

artean,  bi  aldiz  dibortziatua,  soberako  dirutza  eta  Etxebarriaz

enkapritxaturik.

Jeloskor  beste  emakume batzuekin  ikusi  zuelako  player  gaztea

frontoi  saioak  bukatu  ondoren.  Burua  galdu  eta  kubatar

sikarioaren zerbitzuak kontratatu Etxebarria “bideratzeko”, hortik

gorpu zenduak erakusten zituen ubeldurak.  Eztabaida eta kolpe
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latzen ondorioz, Etxebarriak ez zuen burua makurtu eta alde egin

zezala  aurpegiratu  emakumeari.  Umilatua,  iraundua,  beharbada

itsuturik, poltsotik atera zuen Browning kalibre txikiko pistola –

6,35 mm-koa– eta tiroa jo zion. Zorion eskasa, halako kalibreak

ez  baitzion  kalte  handirik  egingo  Etxebarria  bezalako  gazte

sendoari, baina bai lepoan karotida irekitzeko gaitasuna eta halaxe

gertatu gertatutakoa.

“Doc” Hawkins aldamenean nuen tragoxka laburretako isilpean

Teddyrenean. Kafe beltza nuen aurrean eta musika gailuak Axlen

ahotsa errepikatzen zuen.

Now and then when I see her face

She takes me away to that special place

An’ if I’s stare too long, I’d probably break down and cry

Bazirudien denborak bira osoa eman zuela eta egun berria déjà vu

batean  zela.  Tamalez,  egunak  ez  dira  errepikatzen.  Ongi

barneratuta nuen ikasgaia.

–Zure emazte ohia ere euskal herrikoa zenuen, ezta Joe?

–Jessie Agirre. Badakizu erantzuna, zergatik galdetzen al didazu?

–Dirua eta sexua, ez dakit, burutazioa izan dut. Barkaidazu, Joe.

Ez  nion  barkamenik  esleitu.  Zertarako?  Jessie  Agirre,  Bois-ko

artzain  baten  alaba,  nirekin  ezkondu  eta  Miami  hirian  utzi

ninduen.  Amorante  zuenarenarekin  –Rick  Davis,  27  urte–
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adosturik plana, ni akatzeko asmotan lapurketa simulatu nahi izan

zuten emaztea eta biok konpartitzen genuen etxean. Zorigaitzez,

ilunpean, zaratak entzun nituen eta nire erreglamentuzko pistolaz

erantzun nien jaurti zizkidaten balei. Argia piztu nuenean, bi tiro

nituen gorputzean, ez gauza larririk baina. Erasotzaileak zerraldo

aurkitu nituen logelako atean eta pasabidean.

Aske utzi ninduten, probak garbiak zirelako. Amorante bikoteak

ez zuen buru argiz jokatu eta zorrak pilatu zituzten hiriko hainbat

denda eta kasinoetan. Epaimahaikoek ez zuten zalantzarik izan.

Geroztik,  hiri  naskante  honetara  kateaturik  nago  inork  jarri  ez

zidan kondena betetzen.

Gotzon Plaza Jaio gernikarra da, Bilbon bizi arren. Ezkondua dago eta hiru seme-alaba

ditu. 

Informatikan  lizentziatu  zen  Deustuko  Unibertsitatean  1986an.  Literatur  lehiaketa

frankotan parte hartuta, sari asko eskuratu du.
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