
36

Parisetik Londreseko bidea
BIDATZ VILLANUEVA ETXAGUE
DBH 1. eta 2. kurtsoak 2. saria

Zizur Nagusiko Zizur BHI

Paris, 1754ko urtarrilaren 18a. Haize bortitz batek erasotzen zuen 
elurrez estalitako hiria. Neguko ilunabar hotza zen eta behe-lainoak 
areago itsusten zuen giro nahasi hura. Inor ez zen etxetik ateratzen, 
kaleak hutsik zeuden eguraldi haren pean. Baina Saint-Roche kaleko 
Parisien ostatu txikira, gurdi bat heldu zen, gurdi handi eta dotorea, 
lau zaldik zeramatela. Iritsi orduko zabaldu zen atea eta gidariak, ahal 
zuen erara tira egin zien animalien sokei, haiek gelditzearren. Segituan, 
soineko gorri biziz jantzitako emakume batek salto egin zuen galtzada 
zurira, esku bitan maleta bana zeramalarik.

Joëlle zuen izena, Joëlle Marie de la Fontaine, 27 urteko neskatxak. 
Ile beltz kizkurtuaren aldean, bere azala zuri-zuria zen. Begiak, aldiz, 
ilunak zeuzkan eta ezpainak, xume eta finak. Izaerari zegokionez, oso 
pertsona atsegina eta alaia zen. Bere bizitzako pasarterik interesgarriena 
unibertsitatean litzentziatu zenekoa dela esan dezakegu. Hamaikak eta 
bi jasan behar izan zituen gaixoak, emakume izateagatik, baina harro 
zegoen lortu zuenagatik, zoriontsu. Orain detektibea zen eta inork ez 
zion lorpena kenduko, ez horixe. Hura zen egun latz hartan, Parisera 
hainbesteko presaz etortzeko arrazoia.
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Hortzikara batek zeharkatu zuen Joëlle eta zerbaiten beldur balego 
bezala, sartu zen bere etxea izango zenera. Baina ez zen askoz hobeki 
sentitu hara iritsi zenean. Leku ilun eta hezea zen, soilik mahai gaineko 
kandela baten azken bizi-hatsek argitzen zuten ingurua.

—Joëlle? Zu zara?

Ekipajea jausi zitzaion eta ikararen ikaraz alboan zituen eskaileretara 
erori zen. Arnasa sakonki hartu ostean, berriro zutitu eta errezeloz 
mintzatu zitzaion ostatuko emakumeari.

—Bai… Ni naiz… –soinekoa astinduz. –Logelara noa. Lan handia 
dut.

—Segi lasai. Zerbait behar izanez gero, hemen nago. –Eta begiaz 
keinu bat egin zion.

Behin eta berriz irakurri zuen ikerketa-txostena, baina alferrik. 
Ez zuen arreta berezirik deitu zion ezer aurkitu. Paperezko ziotenez, 
Marine familiari zegokion portzelanazko baxera garesti bat lapurtu 
zuten, haientzat balio handikoa zena. Inork ez zuen arrastorik utzi 
lapurreta lekuan. Ematen zituzten datu bakarrak, baxerak loreak zituela 
margotuak eta bi pertsona susmagarri: Michelle Raymond, etxea saldu 
zien 45 urte pasatxoko emakume diruduna eta Charlotte Monsoreau, 
eurekin harreman liskartsua zeukan 30 urteko lehengusina. Hurrengo 
egunean bilatuko ztiuen frogak, emakume helduarengandik hasita. 
Kandelari putz egin eta maindire artean sartu zen, goxo-goxo.

Goizeko zortziak jo zituen ostatuko atarian zegoen erlojuak. Egural-
dia baretua zen jada eta oraingoan eguzki izpi argitsuek ematen zioten 
ongi etorria ondorengo egunari. Baina, hala ere, Joëllek larruzko beroki 
luze marroia soinean zeraman, kale estuetan zehar zihoala. Denbora 
dezentez ibili zen, Louxembourgeko lorategietaraino. Han nonbait 
bizi zen Michelle Raymond. Leku berde eder hura zeharkatu zuen, 
beti aurrerantz begira, etxe handia aurkitzeko asmotan. Eta Madame
kalean, eraikin altu eta dotore bat ikustean, zerbaitek huraxe zela 
pentsarazi zion. Papertxo zatian helbidea berrikusi zuen. Bai, Raymond
anderearen bizitokia zen. Zirrara sentitu zuen berriz mirestu zuenean. 
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Beldur apur batekin barnean, atea jotzen hasi zen. Gizon altu eta zintzo 
batek sartarazi zuen, etxeko andrearekin hitz egin nahi baldin bazuen, 
egongelan itxaroteko aginduz. Berehala atenditu zuen Michellek.

—Zertan lagundu zaitzaket?

—Egun on. Joëlle Marie naiz, detektibea. –Besteak sinisten ez zuela 
konturatuta, domina erakutsi zion. –Zerbaiti buruz galdetu nahi ni-
zuke: Marine familiari buruz.

Emakumea sofan eseri zen, Joëlleren aurrez aurre. Mesfidantzaz 
begiratzen zuen gaztea.

—Zer jakin nahi duzu? Haietaz ez dakit ezer. Nik bakarrik etxea 
saldu nien. –Burua tente mantenduz.

—Oso etxe polita daukazu, benetan. –Baieztatu zuen Joëllek Ray-
mond andereak esandakoari erreparatu gabe.–Tea hartu nahiko nuke, 
trabarik ez baldin badago behintzat.

Michellek zalantza egin eta gonbidatua asetzea onena izango zela 
pentsatuz, tea prestatzeko agindu zuen.

Bitartean, Joëllek egongelako oroigarri eta apaingarriak behatu 
zituen, bestearekin hitzik gurutzatu gabe. Diruduna zirudien, bai. 
Katiluak beterik ekarri zituztenean, konturatu zen lapurtutako baxera 
bestelakoa zela eta erabat ziur ez egon arren emakumea aukeratuen-
gandik baztertu zuen. Irribarre goxo bat eskaini zion edaria bukatu 
eta gero.

—Mila esker denagatik, andere. Orain, banoa. Barkatu eragozpenik 
sortu badut.

—Hurrengora arte orduan. Michellek adeitsuago. –Zorte on.

Eta elkar agurtuz, Joëllek etxe handia atzean utzi zuen.

Bazkaltzeko orduan ez zen ostatura itzuli. Parisen barna paseatu 
nahiago izan zuen, egun atsegina gozatuz jendez beteriko kaleetan 
zehar. Arratsalde partean Joëllek ikerketari eutsi zion. Argibideek, 
Boudreauko kale txikira gidatu zuten, bi solairuko etxe arrunt batera. 
atariko eskailerak igo zituen sarrerara iristeko eta han zegoela atea 
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jo zuen. Zabaldu zutenean, emakume gazte batek, zigarroari hatzen 
artean eusten ziola, detektibea goitik behera ikertu zuen.

—Zer nahi duzu? –Galdetu zion Charlottek ahots zakarrez.

—Arratsalde on, Fontaine detektibea naiz. Galdera batzuk egin 
nahi nizkizuke.

Joëlle berehala jabetu zen bere urduritasunaz eta jokabide horrek 
susmagarriagoa bilakatu zuen Monsoreau anderea. Barrura sartu eta 
sukaldeko eserlekuetan jezarri ziren. Ez zen etxe txukun eta polita, 
baina askok nahiko luketen modukoa bai.

—Zer moduzko harremana daukazu Marinetarrekin? –Hasi zen 
Joëlle.

Charlottek zuzen begiratu zion mespretxuz.

—Zertara etorri zara? Gure artekoa konpondu nahian?

—Ez, inolaz ere ez. Egia esango dizut: Lapurreta bat izan da, baxera 
batena, eta badakit zuk zerbait badakizula. Sartu naizen unetik jakin 
dut. Aitortu dakizuna Charlotte, hau guztia ongi bukatu dadin.

Etxeko jabea etsita, negarrez hasi zen eta ahal izan zuen erara eran-
tzun zion:

—Nik… Nik ez dut zerikusirik. Baina berak, lagun niezaion nahi 
zuen. Nik, noski, ez nuen onartu eta orain, mehatxatu egiten nau.

Beldur zela zirudien. Azkenean, sekretu bat balitz bezala xuxurlatu 
zion:

—Raymond anderea.

Izotz geruza lodiak ziren nagusi gau ilunean. Haizerik ez ibili arren, 
hotz handia nabari zuten hirian barna zihoazen bi emakumeek. Joëllek
gau hartan bertan harrapatu nahi zuen lapurra. Charlotte berarekin 
joateko konbentzitu zuen, lagunduko ziolakoan, baina nekatxa bere 
pentsamenduetan murgilduta zegoen eta traba besterik ez zuen sortzen. 
Iritsi ziren bada, Michelle Raymonden bizitokira. Goizean ikusitako kale 
eder hura, beldurgarria bilakatu zen iluntasunpetan, batez ere, aurrean 
zuten etxean gaizkile bat zegoela zekitelako. Joëllek egun osoan gordeta 
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edukitako pistola atera zuen erdi ezkutuka. Pentsatzen aritu zen eta 
instante batzuk geroago honela mintzatu zitzaion Charlotteri:

—Orain zure txanda da. Entzuidazu: atea jo eta irekitzen dizunean 
kanpora aterarazi behar duzu. Horrela nik errazago atxilotuko dut. 
Tira ba, joan zaitez.

Detektibeak hitz barik utzi zuen bestea, bota zion begiradak argi 
utzi baitzuen egin beharrekoa.

Charlotte dardarka hurbildu zen, noizean behin atzerantz begiratzen 
zuela. Esan bezala atea jo zuen eta Michellek segituan zabaldu zion. 
Baina gauzak ez ziren behar bezala irten, Charlotte etxe barrura sartu 
baitzen, emakumea kanpora atera beharrean. Joëllek sinistu ezinik, 
denbora behar izan zuen erreakzionatzeko. Amorruaren amorruz hara 
hurbildu zen korrika batean eta ostiko batez ireki zuen atea, arma 
goratuz.

Etxe barruan zeuden bi emakumeak ezustean harrapatu zituen 
sarrerako pasabidean. Biek bira eman eta erruki aurpegiaz, besoak 
goratu zituzten. Han zegoen Joëlle arnas estuka, Charlotte eta Michellen
aurres aurre, pistolaz apuntatzen.

—Joëlle… –Saiatu zen Charlotte lasaitzen.

—Ixo! Ez dut zure hitzik entzun nahi eta jakin ezazue…! –Oihukatu 
zuen detektibeak.

—Zera…Nexka…Jaitsi ezazu pistola faborez eta aditu. –Eten zuen 
Michellek harroputz– Gu atxilotuz gero ez zara garaile aterako, ez. 
Proposamen bat daukat: libe utz gaitzazu eta baxerak balio duenaren 
erdia ordainduko dizugu. Diru mordoa da.

Joëlle oso urduri zegoen. Izerdia goitik bera jaisten zitzaion iturria 
balitz bezala eta ezin zen geldi mantendu. Eskuek dar-dar egiten zioten 
pistola zutela. Kasik ezin izan zuen erantzun.

—Zer uste duzu? Ez naizela detektibe leiala, eta zure jokoan hain 
erraz eroriko naizela? Oker zaude. Nik…Nik…

—Hobeko biziko zara eta ez duzu gizonen agindu eta mespretxurik 
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jasoko. –Jarraitu zuen Michellek segurtasun osoz. Orduan detektibeak 
etsita, pistola jaitsiz, zera esan zuen:

—Zenbat diru esan duzue jasoko dudala?

«Londres, 1754ko maiatzaren 2a. Leku hau ikusgarria da, irudika-
tzen nuena baino areago. Gehienetan hotz egiten du. Hala ere gaur 
giro epela dago.

Etorri nintzenetik lagun asko egin ditut eta oso harreman estuak 
sortu dira guregan bi hilabete hauean. Harrituta gelditzen dira lanik 
egin gabe hainbeste diru daukadala ikustean. Nik, noski, ez diet egia 
esaten: lapur batzuek euren askatasunaren truke, erosi nindutela. Ba-
tzuetan gaizki sentiarazten nau egin nuenak, delitua delako. Zonaldea 
ere oso polita da. Egunaren zehar burura datorkidana egitea daukat 
gustuko. Batzuetan ibilaldi luzeak egiten ditut, besteetan lagunak 
bisitatzen. Noiz behinka hiriko behartsuenak laguntzera noa eta abar. 
Espero dut honek guztiak asko irautea.

Dirua bukatu arte.»

     Joëlle Maire de la Fontaine


