
  

 Montillak baiezkoa egin zuen. 

 —Nola dabil gorpuen identifikazioa? –galdetu zion Asiaini. 

 —Oraindik ez dugu biktimak identifikatzerik lortu. 

 Epaileak kopeta ilundu zuen. 

 —Erran nahi duzu ez dakigula nortzuk diren gizon horiek? 

 —Zutarrien inguruak arakatzen ari gara, biktimen arropa edo 
dokumentuen bila. Baina momentuz ez dugu pertsona horiek identifika 
ditzakeen objekturik aurkitu. 

 —Biktimen hatz markak berreskuratzeko teknika bat saiatuko dugu –erran 
zuen Rifa doktoreak–. Baina, gorpuen egoera kontuan hartuta, ez dut 
itxaropen handirik. Lortuta ere, hatz marka horiek ez digute gehiegi 
lagunduko, gizon horiek fitxaturik ez badaude. 

 —Inork ez du gizon horien desagertzea salatu? 

 —Datu-baseetan ez dago haien ezaugarriekin bat datorkeen salaketarik 
–esku hartu zuen Asiainek–. Argazkiak bidali dizkiogu Interpoli, ea beste 
herrialderen batean gure biktimei buruzko informaziorik dagoen. 

 —Etorkinak izan daitezke? 

 —Hortzen azterketak baztertu du aukera hori –erran zuen Rifak–. 
Enpasteak hemen egiten direnen modukoak dira. Hori dela eta, lruñarriko 
biktimak sudurra operaturik dauka. Baliteke arnasa hartzeko arazoak izatea, 
edo estetikagatik egin izana. Baina oraingoz datu horrek ere ez digu 
ezertarako balio. 

 —Tatuaje horrek balio lezake biktima identifikatzeko? 
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 —Neskak alde egin du –erran zuen–. Eta koka komunetik behera bota du. 
Ez da ergela. 

 —Ezta itsusia ere –Alberrok argazki puska batzuk atera zituen paperontzi 
batetik. Erdi erreta zeuden, baina zati batzuk osatzea lortu zuten: neska 
ilehori bat, eguzkitako betaurreko handiekin. Haren irribarrea, hortz 
erakustaldi hutsa, alaitasun izpirik gabea. Asiainek Alberroren begiradari 
jarraitu zion. 

 —Silikona. 

 —Bost axola. Ez naiz alergikoa. 

 Tatuaje argazki pare batean ageri zen: beso gihartsuak antxumatuta, ile 
horia tente. Betaurreko beltzak eta urrezko kate mordoa lepoan. 

 —Morroi honek harreman berezia zeukan kateekin…  

 Asiainen telefonoa joka hasi zen. Beste gela batera joan zen hitz egitera. 

 —Beste bat agertu da! Beste bat! 

 Asiainek urrundu egin zuen telefonoa Txuekaren oihuetatik babesteko. 

 —Beste zer? –galdetu zion, ederki jakin arren zer erran behar zion 
inspektore-ordeak. Begi-bazterraz, Alberro ere erne jartzen zela ikusi zuen. 

 —Beste hildako bat, Aralarren. Eskiatzaile batek deitu du larrialdien 
telefonora. Zerbait ikusi du trikuharri baten gainean. Emakume baten gorpua 
dirudiela dio. 

 —Emakume bat? 

 —Bai. 

 —Joder… Trikuharria erran duzu? Ez da zutarria? 
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 Asiain eta Alberro klubetik atera zirenean, neska bat etorri zitzaien atzetik. 

 —Gelditu barruan, mesedez –erran zion Asiainek. 

 Neskak besotik heldu zion Asiaini. 

 —Zu, etorri. Zu, etorri. Zuk ikusi. 

 Neskaren premiak atezuan jarri zuen Asiain. 

 —Segi garajera, Alberro –erran zuen–. Oraintxe noa. 

 Neskak klubaren atzealdera eraman zuen. Zabor kontainerrez haratago, 
asfaltoa amaitu eta sasiz eta zakarrez jositako basotxo bat hasten zen. 
Neskak bidexka batetik gidatu zuen. Asiain ohartu zen oinutsik zebilela. 
Zabalgune txiki batera iritsi ziren. Neskak sabela ukitu zuen. Gero, lur iluna 
seinalatu zuen. 

 —Nire haurra. Hor, nire haurra. 

 Jostailu txiki batzuk zeuden orbelean: Spider-man, Donald ahatea, dragoi 
bat... Gozoki batzuk ere bazeuden, hezetasunak erdi urturik. Asiainek sinetsi 
ezinik begiratu zion hilerri txikiari. 

 —Zenbat haur? –galdetu zion neskari–. Hemen, zenbat haur? Bi? Hiru? 

 Neskak bi eskuak zabaldu zituen. 

 —Neska asko klubean. Haur asko. Medikua etorri, lokartu. Esnatu eta 
haurrik ez. Mina bakarrik. Haurrik ez. 

 Alberro deika ari zitzaion. Bere kidearen oihuak jasanezinak gertatu 
zitzaizkion Asiaini: une hartan, gorroto zituen munduko gizonezko guztiak. 
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 OTSAILAK 6, OSTEGUNA 

1 

 —Komisarioak dozena bat agente gehiago jarri du ikerketa taldean –erran 
zuen Asiainek, bilera hura berri on batekin hasteagatik. 

 Banan-banan begiratu zien mahai inguruan eseritakoei. 

 Aurreko egunetan baino zantzu kezkagarriagoak antzeman zizkien. 
Akiturik zeuden, baina hura, neurri batean, espero izatekoa zen. Asiain 
kezkatzen zuena haien etsipena zen. Amore ematear zeuden. Zutarrien 
hilketen ikerketa latza izan zen, baina gizon haiek ia bi aste zeramatzaten 
hilik aurkitu zituztenerako. Ezin zen deus egin haiek salbatzeko. Ainhoa 
Irujoren bahiketa desberdina zen. Minutu bakoitza erabakigarria izan 
zitekeen. Segundo bakoitzak infernua ekartzen ahal zion neskato hari. 

 Hormako erlojuan ere segundoak aurrera: arratseko ordu biak eta bost. 
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Jonanek ere ez zuen oso aurpegi alairik hasieran, baina berehala animatu 
zen denak harmonia ederrean ikusita. 

 —Nik ere ekarri diat oparitxo bat –erran zuen kankailuak, txirri erraldoi 
bat ateraz. Gelan erretzeari buruzko eztabaida labur baten ostean, Mikelek 
txiskeroa atera eta txirria piztu zuen. Zigarreta ahoz aho ibili zen, begiak 
gorrituz eta mihiak askatuz. Hurrengo bi orduetan hitzetik hortzera ibili ziren 
gelan oroitzapen zaharrak eta badaezpadako pasadizoak. Hala ere, Ander 
ohartu zen Carlosek begirada saihestu egiten ziola. Gauza batzuk ez dituk 
sekula aldatuko, pentsatu zuen. 

 Hilerriko gizonaren argazkiari buruz galdetzeko asmo lausoa zeukan, 
baina ez zuen une egokirik ikusi, eta Carlosen jarrerak adoregabetu egin 
zuen. 

 Erizain muturbeltz baten agerpenak eten zien festa. Beraiekin erretzeko 
eskaintzari muzin eginda, erizainak gelatik bota zituen. 

 Etxera bidean, marihuanaren zorabioaren eraginpean, bururatu zitzaion 
ongi pasatu zuela gizon haien konpainian. Ohartu zen arratsalde hartan 
Ainhoa bere pentsamenduen periferian besterik ez zela egon, eta erruak tren 
baten indarraz jo zuen. Txirriak eragindako sentiberatasun gehiegizkoak 
tristura beltz batean erorrarazi zuen. 

 —Ezin diat bizimodu normalik egin –erran zion karrika hutsari–. Ez diat 
eskubiderik. 

 Etxeko eskailerak igo zituenean, Fu-ren ulu penagarriak entzun zituen.
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