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tsailaren bata zen. Aitorrek egutegiari lehe-
nengo orria kendu, harekin pilota bat egin 
eta… Popiren ahoan saskiratu zuen. Popi 

txakur txiki polita zen oso, Aitorren inguruan beti sal-
toka ibiltzen zena, arto krispeta erraldoi bat balitz bezala.

Popik, bitan pentsatu gabe, paperontzira bota zuen 
pilota hura.

—Laster hamaika urte beteko ditut —esan zion Aitorrek 
txakurrari—, sarritan berarekin hitz egiten baitzuen.

Larunbata zen. Aitorrek begiratu zuen bere agenda 
eta “etxeko lanak” zioen hura zirriborratuta zeukala 
ikusi zuen. Gustuko zuen gauzak ondo antolatzea eta 
lanak azken unerako ez uztea. Lasaiago sentitzen zen 
horrela, lanak berehala eginda. Ondoren, agendak 
zekarrena irakurtzen jarraitu zuen: “Mahai-futbol 
partida bat jolastu Zesarrekin”.

O
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Une hartan txirrina jo zuten etxeko atean. Itxi zuen 
agenda eta atea irekitzera joan zen Aitor. Zesar zen, bere 
lagun mina, eta elur malutez estalia zuen zirarekin zeto-
rren. Izan ere, elurra mara-mara ari zuen une hartan.

Aitorrek goiko bere gelara gonbidatu zuen Zesar. 
Hango leihotik ederki ikusten zen nola ari zen zuriz 
margotzen paisaia.

—Elurra ari duenean niri zera iruditzen zait, elur 
malutak euli zuriak direla, jirabiraka hegan —esan 
zuen Zesarrek.

—Bada, niri  iruditzen zait lainoak forespanez osa-
tuak daudela eta desegiten ari direla —esan zuen Ai-
torrek.

—Bada, nik pentsatzen dut pitufoz betetako puxika 
batetik erortzen ari diren karkaxak direla maluta ho-
riek —bota zuen korridoretik ozen Danielek, Aito-
rren anaia txikiak.

Une hartan, hiru bider egin zuen zaunka Popik, Da-
nieli “ai, zein astakiloa zaren!” esan nahi izan balio 
bezala.

—Nire irudimenerako, berriz, makalaren hazi hegala-
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riak dira elur malutak, udaberrian, hautsez estalirik, 
airean hegan dabiltzanak —esan zuen Maialenek ate 
ondotik, betaurrekoak sudur gainean ondo kokatzen 
zituen bitartean.

—Hara, hitz egin du gure mari jakintsuak! —bota 
zion aurpegira Danielek.

Maialen Aitorren arreba ertaina zen, hura baino ur-
tebete gazteagoa.

Maialen Zesarren oso gustukoa zen. Okerrena zen 
neskatxak begiratzen zion bakoitzean Zesar gorri-go-
rri jartzen zela eta ezin zuela disimulatu.

Danielek, hiru anaietan bihurrienak, bazekien nola 
jo adarra Zesarri:

—Xake-mate! Zesarrek bi masailetan, bi tomate! 

Hura entzun bezain pronto, sutan jartzen zen Zesar, 
oso haserre, eta mehatxu egiten zion ukabila itxita. 
Danielek ihes egiten zuen ukabil hura ikusten zue-
nean, baina, hala ere, garbi entzuten zituen Zesarren 
hitzak:

—Piti-pati, piti-pati, Danieltxo, puzkerti eta kakati!
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Pazientzia galtzeko zorian, Danielekin zituen tirabi-
rak alde batera utzita, zera esan zien lagunei:

 —Aizue, goazen mahai-futbol horretan partida bat 
jolastera, gero herrira joan behar  dut-eta aitona-amo-
nak ikustera!

Hala, bi lagunak etxeko atikora igo ziren. Zesarri gero 
eta astunago egiten zitzaion eskailerak igotzea. Haien 
atzetik igo ziren Daniel eta Maialen. Egun horretan 
laurek egin zuten jolasean.

Elurra mara-mara ari zuen artean, eta primeran ikus-
ten zuten sabai-leihotik.

—Eguraldi honekin ez duzu aitona-amonen etxera 
joateko modurik izango, baldin eta ez bazoaz lera ba-
tean –bota zion Aitorrek Zesarri, serio samar jarrita.

—Aizu, primeran egongo litzateke lera batean bi-
daiatzea —erantzun zion Zesarrek. Horrela ez nuke 
oinez joan beharrik izango, aspaldi honetan gero eta 
gehiago kostatzen zait eta. Gero eta ahulago senti-
tzen ditut nire hankak.

—Niri ere gertatzen zait batzuetan, baina nire amak 
dio hazten ari naizelako dela- animatu zuen Maialenek.
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—Bai, baina niri batzuetan bakarrik ez, denbora 
osoan gertatzen zait —kexatu zen Zesar, kezka aurpe-
gia jarrita.

—Bada… nire amonak dio espinaka asko jan behar dela 
sasoian egoteko —sartu zen tartean Daniel, harro harro.

—Beno, has dezagun partida, ikusiko duzu gure “kol-
txoneroek” zer-nolako jipoia emango dieten “culé” 
horiei –hasi zen txantxetan Aitor.

—Mundu mundialeko onenak gara gu —egin zuen 
oihu Danielek, garaipenaren ikurra eginez.
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—Hori ikusi egin behar! —sartu zen Zesar, bula-
rra puztuta, jakinda  egun horretan bere jolaskidea 
Maialen izango zela.

Partida oso bizia izan zen. Baloi txikia han ibili zen 
hara eta hona futbol zelaian, soldadutxoak balira be-
zala lerrokatuta zeuden jokalariek astinduta.

Halako batean, koltxoneroen atezainak indartsu ate-
ra zuen baloia, eta, kontrako erdilariaren gainetik 
pasa ondoren, aurrelarien aldera iritsi zen. Handik, 
atera jo zuen jokalari batek. Atezain trebeak hanka 
puntaz desbideratu zuen baloia zelaiaren erdi aldera. 
Hartu zuen jokalari “cule” batek baloia, 
egin zuen dribling azkar bat eta aurre-
larien aldera bidali zuen baloia. Han-
txe zegoen Mesini zain. Gelditu ba-
loia, jaurtiketa indartsua eta kolokatua 
egin, eta zutoin ondotik sartu zen ate 
barrura baloia. 
GOOOOL! 
GOOOOL! Izu-
garrizko gola! 

Hauxe izan zen 
partidaren azken 
emaitza: 4 eta 2, katalanen alde.
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Aitorrek amorru handia hartzen zuen galtzen bazuen, 
baina, hala ere,  bostekoa emanda zoriondu zituen la-
guna eta bere arreba Maialen. Horrek esan nahi zuen 
bazekiela porrotak onartzen.

Danielek marmarka alde egin zuen handik. Popi 
txakurtxoak atzetik jarraitu zion saltoka, krispetak 
zartaginean  ibili ohi diren bezala.

—Badirudi ez duela elurrik ari —komentatu  zuen 
Zesarrek.

—A, bai! Halaxe da! Joan dira makalaren hazi hegala-
riak! —gaineratu zuen Maialenek.

Handik gutxira, eskailerak jaisten hasi ziren Zesar, 
Aitor eta Maialen. Zesarri izugarri kostatzen zitzaion 
eskailera maila haiek jaistea.

—Ikusten al duzue? Hau ez zait gertatzen noizean 
behin, hau egunero gertatzen zait, eta nire hankak 
indarrik ez balute bezala sentitzen ditut, gorputza-
ri eusteko kapaz ez balira bezala  —esan zuen serio 
Zesarrek, kezka aurpegia jarrita.

Hiru lagunak, une batez, zortzigarren eskailera mai-
lan geratu ziren atsedena hartzen. Hamazazpi eskai-
lera maila ziren guztira.
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—Nik ez dakit zer gertatzen zaidan, inork ez dit ezer 
esaten, eta nik jakin beharra daukat. Gau askotan negar 
egiten dut amorruaren amorruz, eta burkoari kolpeka 
aritzen naiz. Eta ez da hori okerrena, okerrena da oso 
gaizki portatzen naizela nire gurasoekin, oso modu i-
tsusian erantzuten diedala, eta oihuka. Gero, bai, gero 
damutzen naiz, baina… Gutxienez, norbaitek azalduko 
balit zergatik gertatzen zaidan gertatzen zaidana! Nik 
ongi egon nahi dut, eta futbolean egiteko gai izan.

Aitor lagunaren ondoan zegoen serio-serio. Jarri 
zuen eskua Zesarren sorbalda gainean eta honela 
esan zion:
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—Zesar, ni beti zure ondoan egongo naiz, laguntzeko 
beti prest!

Maialenek ere Zesarren sorbaldan  jarri zuen bere es-
kua, eta mutikoa, beti bezala, apurtxo bat gorritzen 
hasi zen. Baina, tira, oraingoan gutxixeago, Daniel ez 
baitzebilen han inguruan  “Xake-mate…” esanez ada-
rra jotzen hasteko.

Oraindik besoa sorbaldatik kendu gabe, honela min-
tzatu zitzaion Maialen:

—Nahiz eta lehen bezala mugitzerik eta korrika egi-
terik ez izan, berdin maiteko zaitugu.

Masailean musu azkar bat eman zion, eta alde egin zuen 
handik eskailera mailak binaka jaisten zituen bitartean.

Zesarri izugarri gustatu zitzaion hitz haiek entzutea, 
eta, are gehiago, musu hura masailean sentitzea.

Une hartan, oso garbi entzun zuen Zesarrek sukalde 
aldetik zetorren Danielen ahotsa:

—Xake-mate! Zesarrek bi masailetan, bi tomate! 

—Har ezazu behingoz esnea, Daniel, hoztu egingo 
zaizu eta! —egin zion errieta amak sukalde barrutik.
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Handik gutxira, ateko txirrina jo zuten, eta Popi 
zaunka eta zaunka hasi zen urduri.

Zesarren aita zen, eta semearen bila zetorren mutikoa 
herrira eramateko.

Beheko solairura iristeko falta ziren zortzi eskailera 
mailak gero eta zailtasun handiagoarekin jaitsi zituen 
Zesarrek. Agurtu zuen aita, eman zion bostekoa Ai-
torri, eta auto aldera abiatu zen.

Aitorrek leiho atzetik jarraitu zuen Zesarren ibilera: 
hanka puntetan zihoan, asko kostatzen zitzaion oina 
lurrean pausatzea. Agian egia izango zen lehentxeago 
lagunei kontatu ziena. Utzi leihotik begiratzeari eta 
bere gelara joan zen. Ohea egin, gauzak apurtxo bat 
txukundu, gela aireztatu eta oso gustukoa zuen liburua 
irakurtzen jarri zen: “Zapelatz begiaren misterioa”.

—Zapelatzaren begia futbolean erabiltzen den siste-
ma informatikoa da baloiaren ibilbidea jarraitu ahal 
izateko. Horrela, epaileek zalantzazko jokaldietan 
erabaki zuzena hartu ahal izango dute —azaldu zuen 
Aitorrek, amak liburuak zuen izenburuaren esana-
hiaz galdetu zionean.

—Seme! Bai argia eta azkarra zarela gauzak azaltzen, 
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liburu ireki bat ematen duzu! —esan zion amak, pozez 
gainezka, harro.

—Aitorrek liburu aurpegia du, Aitorrek liburu aur-
pegia du —hasi zen oihuka sukaldetik, esnea hartzen 
ari zen bitartean.

Aitorrek gorrarena egiten zuen. Ezin zuen burutik 
kendu Zesar laguna. Begiratu zuen leihotik, eta pai-
saia aldatua ikusi zuen. Une hartan gogor ari zuen 
euria, eta desagertzen ari zen lur gaineko elur zuria

Harantzago begiratu zuenean, han ikusi zituen Zesar 
eta gurasoak autoan sartzen, elurraren arazorik gabe, 
herrirako bidea hartzeko.

Atzeko eserlekuan eserita, zuhaitzen adarrak gero 
eta zuriagoak ikusten zituen Zesarrek, eta une ba-
tez pentsatu zuen bera agurtzen ari zirela adar haiek, 
emeki-emeki mugitzen ziren bitartean. Begiak itxi, 
eta erdi lotan geratu zen.

Bien bitartean, Aitorren etxeko atikoan zerbait bi-
txia gertatzen ari zen.

Bat-batean, mahai-futboleko jokalariak berez hasi zi-
ren mugitzen, inork mugitu gabe.
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Pertsonaia txikitxo haien gorputz gogorrak eta ñimi-
ñoak biguntzen hasi ziren, eta gorputz-tenperatura 36º 
-koa zuten, normalean gizakiok duguna bezalakoa.

Pixkanaka, mahai-futboleko barra haietatik askatzen 
joan ziren denak; atezainak, atzelariak, erdilariak eta 
aurrelariak. Futbol zelaiaren erdian elkartu ziren, eta, 
segidan,  zelaia uztea eta ganbarako zorura jaistea era-
baki zuten. Beste leku batzuk ezagutu nahi zituzten. 
Jendearekin hitz egin eta erabakiak hartzeko gai izan. 
Horixe nahi zuten.

Zelaiaren hegaletik begiratu eta handik lurrerainoko 
altura ikusi zutenean, arriskutsua iruditu zitzaien 
handik salto egitea, eta denen artean beste irtenbide 
baten bila hasi ziren.  

Azkenik, kamisetak erantzi eta horiek elkarrekin kora-
pilatuz, soka antzeko bat egitea erabaki zuten. Sokaren 
mutur bat baloia ateratzen zen mahai-futboleko zulo 
borobilari lotuko zioten, eta, horrela, banaka-banaka 
jaitsiko ziren sokan behera, lurrera. Esan eta egin; di-
da batean iritsi ziren lurrera jokalari txikiak.

Lortu dugu! Lortu dugu! –egin zuen deiadar Mesini 
aurrelariak. Bera izan zen jaisten azkena, besteei bai-
no zertxobait gehiago kostatu zitzaion eta.
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Oso pozik zeuden denak, inoiz ez baitziren sentitu 
hain bizirik. Izan ere, nekatuta zeuden mahai-futbo-
lean beti postura berean lotuta egoten. Haserre zeu-
den beti beste norbaitek mugitzen zituelako eta era-
bakitzen zuelako zer jokaldi egin. Askotan, gainera, 
itzulipurdika ibiltzen zituzten, ia zoratzeko moduan. 
Eskerrak, gutxienez, barra batera lotuta zeuden eta 
ezin ziren lurrera erori!

— “Ez da gaitzik onik ez dakarrenik” –esan ohi zuen 
horrelakoetan jokalari koltxonero batek –alegia, zer-
bait txarra gertatzen zaigunean, izango da zerbait ona 
ere–gogoratzen zien beste lagunei.

Errefrau hura entzun zuenean, pentsakor gelditu zen 
Mesini, aspaldi ohartu baitzen bere hankak ez zirela 
jolaskideenak bezain gogorrak. Aske eta bizirik sen-
titzeko aukera zuen, baina, era berean, gero eta gar-
biago ikusten zuen ezin zuela besteek bezala pausorik 
eman eta besteek bezala korrika egin.

Mahai-futboleko pertsonaia txikiak hara eta hona 
sakabanatu ziren ganbaran, abentura bila. Mesiniren 
ondoan Jordi Albi geratu zen, “cule” ekipoko defen-
tsa, jolaskidea izateaz aparte Mesiniren lagun handia.
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Halabeharrez, baina kontua da Jordi Albiren aita 
sendagilea zela, eta haren kontsultara joan zela Mesi-
ni osasun-azterketa bat egitera.

—Zergatik gertatzen ote zait hau? –galdetu zion beste 
behin ere Mesinik lagunari.

—Lasai. Neuk lagunduko dizut —esan zion Jordi Al-
bik, praketako atzeko poltsikotik mugikorra ateratzen 
zuen bitartean –Skype erabiliz, aitarekin harremane-
tan jarriko zaitut. Agian zerbait argituko dizu berak.

Handik gutxira, pantaila txikiaren bestaldean zegoen 
Albiren aita, sendagile oso ospetsua.
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 Albik lehendik ere ondo zekiena kontatzen hasi zi-
tzaion Zesar sendagileari.

Sendagilea pentsakor gelditu zen une batean, eta ho-
nela erantzun zion ondoren:

—Begira, Mesini, bizitzaren une batean gutako edo-
nor gaixotu daiteke. Batzuetan, gaixoaldiak laburrak 
izan ohi dira, eta sendatu egiten dira. Beste batzuetan 
luzeagoak izaten dira gaixoaldiak, eta horiek ere sen-
datzen dira. Baina beste batzuetan baliteke ez senda-
tzea, eta orduan gaixotasunarekin bizitzen ohitu be-
har dugu. Pertsona asko ari da lan eta lan luzaroan 
irauten duten gaixotasunak aztertzen eta sendatzeko 
moduak aurkitzen. Horretarako, ikerketa asko egiten 
dituzte, eta baita hainbat proba ere pazienteekin.

Eta honela jarraitu zuen sendagileak:

Hauxe jakin behar duzu, oso garrantzitsua da eta: 
INORK EZ DU GAIXOTASUN BAT EDUKI-
TZEAREN ERRURIK. EZIN DUGU INOR GAIZ-
KI TRATATU GAIXOTASUN BAT DUELAKO.

—Eta, zer gertatzen da norbaiti gaixotasun bat duela 
esaten diozunean? —galdetu zion Mesinik.
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—Hasiera batean, gaixoak amorrua, errua, beldurra, 
tristezia eta horrelakoak sentitzen ditu. Sentimendu 
horiek guztiak EMOZIOAK dira, eta oso garrantzi-
tsua da kanpora ateratzea.

—Eta, nola egiten da hori? —galdetu zion, berriz ere, 
Mesinik.

—Modu asko daude emozioak kanporatzeko: hitz 
eginda, idatzita, marrazkien bidez, jolasaren bidez… 
—esan zion sendagileak.  Eta, segidan, hauxe gehitu 
zuen:

—Sentimendu horiek baretzen direnean, ona da gus-
tuko duzun jarduera bat aurkitzea. Adibide bat jarri-
ko dizut; banuen nik paziente bat oso kirolari ospe-
tsua  eta marraztea asko gustatzen zitzaiona. Istripu 
bat izan zuen, eta gurpil-aulkian gelditu zen, hankak 
eta eskuak mugitzeko ahalmenik gabe. Handik den-
bora batera, ahoarekin margotzen hasi zen. Niri izu-
garri gustatzen zaizkit haren margoak. Erakusketa 
batean ikusi nituen, eta erosi ere erosi nion bat.

—Doktore jauna, eta zergatik sentitzen ditut nire 
hankak gero eta ahulago?—galdetu zion Mesinik 
hain atsegina zen sendagileari.
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—Begira, gene akastun batek sortzen dizun gaixo-
tasuna daukazu. Gene horrek erraz hondatzen ditu 
giharretako zelulak. Hobeto uler dezazun —jarraitu 
zuen sendagileak–, giharrak desordenatu egiten dira, 
eta, ondorioz, ahuldu eta alfertu egiten dira. Hori 
gertatzen denean, giharrek ez dute produzitzen dis-
trofina izeneko proteina bat, giharrak sano egoteko 
beharrezkoa dena.
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—Gaixotasun honen tratamendurako badaude boti-
ka batzuk, kortikoideak. Baina fisioterapia eta igeri-
keta ere oso garrantzitsuak dira.

Une hartan, bat-batean, eten egin zen komunikazioa, 
bateriarik gabe gelditu baitzen Jordi Albiren telefo-
noa. Ez zion denborarik eman aita agurtzeko.

Sendagilearekin hitz egin eta gero, barruan zituen 
kezka, beldurra eta amorrua baretzen joan ziren, eta 
Mesiniren aurpegiak itxaropena islatzen zuen; ige-
riketa oso gustukoa zuen, primeran pasatzen zuen 
irakurtzen, baita musika entzuten eta lagunekin sola-
sean ere. DENA EZ ZEN FUTBOLA MUNDUAN.

—Beharbada, atsegin ditudan hainbat gauza ezin 
izango ditut egin, baina bai beste asko eta asko —
pentsatu zuen bere baitan Mesinik.

—Aitor, jokatuko al dugu partida bat? —entzun zen 
Danielen ahotsa beheko pisuan.

Danielen hitzak entzutean, jokalari txikiak berriz 
ere mahai-futbol zelaira igotzen hasi ziren, lehenago 
jaisteko erabili zuten soka bera aprobetxatuz. Igotzen 
azkenak  koltxoneroen atzelari bat eta “cule” ekipoko 
aurrelari bat izan ziren. Gorputza zuri-zuri zekarten 
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biek, pintura pote batera erori baitziren. Hura arazoa 
haiena, Real Madridekoak ematen zuten eta!

Mahai-futbolera igo eta berehala, kamisetekin egin-
dako korapiloak askatzen hasi ziren denak. Denak ez, 
Mesini ezin izan zen besteekin batera igo. Kamiseta 
bat bota zioten behera, hotzik ez pasatzeko. Kamise-
tak 10 zenbakia zeraman.

Zuriz tindatuta zeuden bi jokalariek pinturaren gai-
netik jantzi zuten kamiseta, eta prakak buelta eman-
da jarri zituzten. Momentuz, horrela konpondu zuten 
arazoa, dutxatuko ziren geroago.

Jokalari txiki haiek hitz eman zioten Mesiniri esa-
nez gauero jaitsiko zirela mahai-futbol zelaitik lu-
rrera konpainia egitera eta eguneko gora-beherak 
komentatzera.

Mesini irakurtzera eta idaztera dedikatuko zen. Iku-
sia zuen ordurako ganbaran zegoen liburutegi txikia. 
Teleskopioaz baliatuz izarrei begira ere egongo zen, 
eta haiei buruzko istorioak idatziko zituen. Tarteka, 
zintzilik zegoen boxeo zaku bati ukabilkada batzuk 
emango zizkion. Berak bazekien horrek guztiak asko 
lagunduko ziola barruko haserrea kanporatzen.
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Sukaldaritza ere gustuko zuenez, berak prestatuko 
zien afaria beste guztiei. Ez zuen arazorik izango ho-
rretarako, ezagutzen baitzuen atikotik gertu zegoen 
despentsa. Gainera, jokalari txiki haiek ez zuten ja-
nari askorik behar.

Bat-batean, atikoko atea ireki zen. Mesini loreon-
tzi baten atzean ezkutatu zen, eta lo gelditu zen 
handik gutxira.

Une hartan bertan, amak emandako astindu txiki 
batek esnatu zuen Zesar:

—Mugitu zaitez, Zesar, iritsi gara eta. Zoaz aito-
na-amonak agurtzera.

—Utzi nazazu bakean! —egin zion oihu Zesarrek.  
Baina berehala gogoratu zuen sendagileak Mesiniri 
ametsetan esandakoa, eta azkar zuzendu zuen okerra.

—Barkatu, ama! Izan ere, horrela bat-batean esna-
tzeak ez dit batere graziarik egin —esan zion modu 
atseginean.

Hurrengo larunbata desberdina izan zen.  Zesar, 
larunbatero bezala, Aitorren etxera joan zen ma-
hai-futbolean egitera. Egun hartan, Maialen eta Da-
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niel lehengusu-lehengusinen etxera joanak zi-
ren. Partida hastear zeudela, Aitor konturatu 
zen 10 zenbakia zuen jokalaria falta zela: Mesini. 
Eta, gainera, besteen artean bi jokalari oso zurbil 
zeudela, zuri-zuri.

Aitor, belarriari hazka eginez, pentsakor jarri 
zen, ea zergatik ote zeuden bi haiek hain zuri eta 
non demontre ote zegoen falta zen jokalaria.

Zesarrek bazekien non aurkitu. Gogoak amo-
rratzen zegoen hura ikusteko eta harekin luza-
roan hitz egiteko. Bai, familiaren eta lagunen 
gainean hitz egingo zuten,  ikastetxeaz eta kiro-
laz. Baita bere gaixotasunaz ere.

Azken batean, bazirudien betidanik ezagutzen 
zutela elkar Zesarrek eta Mesinik.

Geroztik, ez ziren inoiz elkarrengandik aldendu.
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