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Eduardorentzat, hitz bakoitza.



Ez ote du sujetu honek bere egitekoaren sentipenik,
kantari aritzeko hobi-zulatzen?

WILLIAM SHAKESPEARE, Hamlet

Maiz, hilobi baten barrenean, jakin gabe, bi bihotz
daude hilkutxa bakarrean.

ALPHONSE DE LAMARTINE

Que el dolor cuando es por dentro, es más fuerte,
no se alivia con decírselo a la gente.

ALEJANDRO SANZ, Si hay Dios



Itaxura

�

Etxeko teilatuko hegaletik erortzean urak lurrean utzitako il-
doari segituz aurkitu zuen hilobia. Belaunika, lorezaintzarako
palatxo bat eta pikotx bat atera zituen arropen artetik, eta lur
ilunaren azalera trinkoa altxatzen hasi. Lur mokor heze eta ha-
rroak atera zituen, egur eta goroldio usainaren antzeko lurrin
goxoa hedatzen zutenak.
Kontu handiz, zentimetro gutxiko lur geruzak kenduz

joan zen, harik eta, lurrarekin nahasirik, usteldutako oihal pil-
tzar belztu batzuk agertu ziren arte.
Alde batera utzi zuen sehaskako mantatxo bat izan zitekeen

oihal hura, ukitze hutsarekin desegin zitzaiona, eta haztaka ja-
rraitu zuen gorpua biltzen zuen mihise ezkoztatua aurkitu
arte. Fardela lotzeko erabilitako sokaren hondar batzuk bai-
zik ez ziren gelditzen, ore bihurtuak, baina oihalean haren
arrasto nabarmen eta sakonak ageri ziren fardela estututako
tokietan. Sokaren hondakinak zulotik atera, eta, mihisea haz-
taka ukitu zuen, mutur baten bila, itsumustuka, eta buelta bat
baino gehiago emanak zituela sumatu. Fardeltxoaren ertzean
behatzak sartu, eta hil-atorra urratu zuen. Labana bat erabili
izan balu bezala ireki zen.
Haurtxoa ahuspez zegoen, lurreko sehaskan lo bezala.

Hezurrak, Baztango lur ilunaz tindatuak, egoera onean zeu-
den, baita mihisea ere. Eskua luzatu –eskuarekin ia haurraren
gorputz ttiki osoa estaltzen zuen–, bularraldea lurraren kon-
tra zanpatu, eta, oztoporik gabe, eskuineko besoa erauzi zion.
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Gorputzetik askatzean eta lepauztaia haustean hilobitik heldu
zen kraska-hots txiki bat aditu zen, espoliazioa deitoratzeko
hasperen bat iduri. Bat-batean, atzera egin zuen beldurturik.
Zutitu, hezurrak arropen artean gorde, eta azken begiratua
egin zuen hilobi barrenera lurra oinekin herrestan zuloa bete
baino lehen.
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Epaitegiaren barrenean giroa itogarria zen. Euriaren hezeta-
suna, berokiei atxikia, lurruntzen hasia zen, aretoen aurreko
korridoreetan pilatzen ziren ehunka lagunen hatsarekin na-
hasita. Amaiak berokia askatu zuen Padua tenientea agur-
tzearekin batera. Padua emakume batekin hizketan ari zen,
eta, hari judizio-aretoan sartzeko eskatu ondoren, Amaia-
rengana hurbildu zen jendearen artetik sigi-sagaka.
–Inspektore andrea, pozten naiz zu ikusteaz. Zer moduz?

Ez nekien gaur etortzerik izanen zenuen –esan zuen Amaia-
ren tripa handia seinalatuz.
Amaiak eskua eraman zuen sabelera. Bistan zen haurdu-

naldia azkenetan zegoela.
–Tira, badirudi momentuz aguantatuko duela. Ikusi duzu

Johanaren ama?
–Bai, barrenean dago, familiarekin, nahiko urduri. Ares-

tian behetik deitu didate Jason Medina dakarren furgoia iri-
tsi dela esateko –esan zuen igogailu aldera zihoala.
Amaia aretoan sartu, eta atzealdeko aulki batean eseri zen.

Urruti samar egonda ere, JohanaMarquezen ama ikusten ahal
zuen, beltzez jantzia, haurraren hileta-elizkizunean baino as-
koz argalago. Amaiaren presentziaz ohartu balitz bezala, ema-
kumea jiratu, eta agurtu egin zuen baiezko keinu labur bat
eginez. Amaia irribarre egiten saiatu zen, baina ezin. Ema-
kume haren aurpegi garbituari begira gelditu zen. Oinazearen
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ispilua zen, ongi baitzekien munstro hura berak sartu zuela
etxean, eta ez zela gauza izan alaba harengandik babesteko.
Idazkariak epaiketara deitutakoen izenak irakurri zituen
ozenki. Ez zitzaion oharkabean pasatu senarraren izena en-
tzutean emakumeak egindako amorru-keinua.
–JasonMedina –errepikatu zuen idazkariak–. JasonMedina.
Polizia uniformedun bat aretoan lasterka sartu, idazkaria-

rengana hurbildu, eta zerbait xuxurlatu zion belarrira. Idaz-
karia, segituan, epailearekin hitz egitera makurtu zen, eta
baiezko keinu batzuk egin ondoren, epailea, fiskalari eta de-
fentsari deituta eta haiekin pixka batean hitz eginda, zutitu
egin zen.
–Bertan behera gelditu da ekitaldia. Behar izanez gero, be-

rriz deituko zaizue –eta besterik gabe, aretotik atera zen.
Johanaren ama garrasika hasi zen Amaiari begira, azalpen

bila.
–Ez! –esan zuen garrasika–. Zergatik?
Harekin zeuden emakumeak besarkatzen saiatu ziren ha-

ren amorrazioa baretu nahian, baina alferrik zen.
Polizia bat Amaiarengana hurbildu zen.
–Salazar inspektore andrea, Padua tenienteak ziegetara

jaitsi zaitezen eskatu du.

Igogailutik aterata, polizia talde bat ikusi zuen komunetako
atearen aurrean bildurik. Haraino lagundu zion zaindariak
sartzeko esan zion. Polizia bat eta espetxeetako funtzionario
bat paretan bermatuta zeuden, aurpegia mudatuta. Padua ge-
latxoaren barrenera begira zegoen, komun-zuloak bereizten zi-
tuen egituraren azpitik zabaltzen ari zen odol putzu baten on-
doan. Inspektorea sartzen ikustean, alde batera egin zuen.
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–Komunera joan behar zuela esan dio zaindariari. Ikusten
duzunez, esku-burdinak lotuak ditu, baina, hala ere, lortu du
lepoa moztea. Dena oso azkar gertatu da. Polizia ez da he-
mendik mugitu. Eztulka ari zela aditu, eta sartu da, baina ez
du ezer egiterik izan. Amaiak urrats bat egin zuen aurrera es-
zena ongi ikusteko. Jason Medina komun-zuloan eserita ze-
goen, burua atzerantz makurtua. Lepoan ebaki ilun eta sakona
zuen. Odolak atorraren bularraldea blaitu zion, lerde-zapi go-
rri bat balu bezala, eta handik behera ere zangoetaraino dena
zuen gorri. Gorputzari beroa zerion oraindik, eta hil berria-
ren usaina airea kutsatzen hasia zen.
–Zerekin egin du? –galdetu zuen Amaiak, inguruan deus

ez zegoela ohartuta.
–Kuter batekin. Eskuetatik alde egin dio indarra galtzen

hasi denean, eta ondoko komunean agertu da –erantzun
zion ondoko komunaren atea irekiz.
–Nola lortu du hori hemen sartzea? Metalezkoa da, arkuak

detektatu behar zuen.
–Ez du berak sartu, inspektore andrea. Begira. Ongi erre-

paratzen badiozu, kuterraren kirtenak zinta amerikar pixka
bat du itsatsia. Norbaitek hartu du kuterra hemen uzteko
lana, komuneko ur deposituaren atzean seguruenik. Ezkuta-
tua zegoen tokitik atera besterik ez du egin behar izan.
Amaiak hasperen egin zuen.
–Kontua ez da hemen bukatzen –gehitu zuen Paduak

nahigabeturik–. Hauxe aurkitu duguMedinaren jakaren pol-
tsikotik dilindan. –Eskularruz jantzitako eskua altxatuta gu-
tun-azal zuri bat erakutsi zion.
–Suiziden gutun bat… –iradoki zuen Amaiak.
–Ez zehazki. –Paduak eskularru bat eta papera eskaini

zizkion–. Eta zuretzat idatzia dago.
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–Niretzat? –galdetu zion harriturik.
Eskularruak jantzi, eta gutun-azala hartu zuen.
–Irekiko dut?
–Aurrera.
Atzeko hegala lekeda pixka batekin itsatsita zegoen, baina

gutun-azala urratu gabe ireki zen. Barrenean, kartulina zuri
bat zegoen, erdi-erdian hitz bakar bat idatzita:
“Tarttalo”.
Amaiak ziztada gogor bat sumatu zuen sabelean. Arnasari

eutsi zion, mina disimulatzeko, eta, paperari buelta eman on-
doren atzealdean deus idatzita ote zegoen ikusteko, Paduari
itzuli zion.
–Zer da hau?
–Uste nuen zuk argituko zenidala.
–Ba, ez dakit, Padua tenientea. Niretzat ez du esanahi be-

rezirik –erantzun zuen aski nahasita.
–Tarttalo izaki mitologiko bat da, ezta?
–Bai, nik dakidala, Greziako eta Erromako mitologiako zi-

klope bat da, euskal mitologian ere agertzen dena. Nora iri-
tsi nahi duzu?
–Zuk Basajaunen kasuan lan egin zenuen, eta hori ere izaki

mitologiko bat da. Orain, Johana Marquezen hilketa aitortu
duena, kasualitatez Basajaunen hilketen estiloa imitatu zuena
bere krimena ezkutatzeko asmoz, suizidatu da eta ohar bat
utzi dizu, Tarttalo idatzita duen ohar bat. Ez didazu esanen
ez dela gauza bitxia?
–Bai, hala da, dudarik gabe –esan zuen Amaiak hasperen

eginez–. Arraroa da, baina bere garaian garbi utzi genuen, za-
lantzarik gabe, Jason Medinak bortxatu eta hil zuela bere ala-
baordea, eta gero Basajaunen hilketa bat imitatzen saiatu
zela, nahiko modu zabarrean, egia esan. Gainera, xehetasun
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guztiak emanez aitortu zuen. Hiltzailea beste bat izan zitekeela
iradokitzen ari zara?
–Jason izan zen, ez dut zalantzarik –baietsi zuen Paduak

hilotzari erdeinuz begiratuz–. Baina, lehenbizi, Arrizar izeneko
parajean agertu zen neskatoaren gorpua, eta anputazioa, orain
hau… Uste nuen zuk, agian…
–Ez dakit zer den kontu hau guztia, eta ez dakit zergatik

bidali didan gutuna.
Paduak hasperen egin zuen Amaiari begirik kendu gabe.
–Jakina, inspektore andrea.

Amaiak atzeko ate aldera jo zuen Johanaren amarekin ez el-
kartzeko. Ez zukeen jakinen zer esan; agian, dena bukatua
zela, edo, azkenean, gizon nardagarri hark beste mundura ihes
egin zuela zerrien modura, halakoxea baitzen. Guardiei plaka
erakutsi, eta atera zen, azkenean, hango giro kutsatutik. Kan-
poan ateri zegoen, eta zaparraden ondotik Iruñean hain ohi-
koa den lainoen arteko argi xume dirdiratsuak malko batzuk
isurarazi zizkion begietatik beheiti, poltsan haztamuka eguz-
kitako betaurrekoak bilatzen zituen bitartean. Kosta egin zi-
tzaion epaitegira iristeko taxi bat aurkitzea; izan ere, euria ari
zuenean, hori gertatzen zen puntako orduetan. Orain, berriz,
hainbat taxi zeuden geltokian zain, eta iruindarrak oinez ze-
biltzan batetik bestera. Une batez, ilarako lehenbiziko taxia-
ren aurrean gelditu zen. Ez zuen etxera joan nahi: ez zuen
gogo handirik Clarice berari atzetik galdeka jasateko. Bi aste
ziren aitaginarreba eta amaginarreba iritsi zirela, eta, geroztik,
etxearen kontzeptua aldatzen hasia zen berarentzat. Epaitegia-
ren pareko kafetegietako beirate erakargarrietara begiratu
zuen lehenbizi, eta San Roke kalerantz gero, eta han, bukaeran,
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Taconera parkeko zuhaitzak ikusi zituen. Etxeraino kilome-
tro eta erdi zegoela kalkulaturik, bideari ekin zion. Nekatuz
gero, taxia hartuko zuen.
Parkean sartzearekin batera trafikoaren zarata atzean utzi,

eta belar bustiaren urrina autoen ke usainari gailendu zi-
tzaion. Egundoko lasaitua hartu zuen. Ia oharkabean, ibilera
moteldu, eta zehazki mugatutako berdeguneen artetik ziho-
azen harrizko bideetako batetik barneratu zen. Arnasa sakon
hartu, eta pixkana-pixkana bota zuen. Hau goiza, pentsatu
zuen. Jason Medina bete-betean zetorren bat kartzelan suizi-
datzen diren akusatuen profilarekin. Bere emaztearen alaba-
ren bortxatzailea eta hiltzailea izanik, bakarturik eduki zuten
epaiketaren zain, eta kondenatu ondoren preso arruntekin na-
hasiko zutela pentsatze hutsak ikara batean jarriko zuen za-
lantzarik gabe. Bederatzi hilabete lehenago, Basajaun kasua
zela-eta egindako galdeketetan gizon horrek erakutsitako jo-
kaera etorri zitzaion burura: egindako basakeriak negar-mal-
kotan aitortu zituen, sagutxo negarti eta beldurtu baten gisara.
Kasu desberdinak baziren ere, Guardia Zibileko Padua te-
nienteak ikerketan parte hartzera gonbidatu zuen, Amaia
ikertzen ari zen serieko hiltzailearen modus operandia imita-
tzen saiatu baitzen Medina prentsan irakurritakoari jarraikiz,
zakar samar imitatu bazuen ere. Hori guztia bederatzi hilabete
lehenago gertatua zen, haurdun gelditu zenean hain justu.
Harrezkeroztik, gauza asko aldatu ziren.
–Ez da egia, ttikitto? –xuxurlatu zuen, tripa laztandu bi-

tartean.
Kontrakzio bortitz batek geldiarazi zuen. Euritakoari ber-

matuta eta aurrera makurturik, ziztada lazgarri bati eutsi
zion, sabelaren behealdean sortu eta izterren barrenaldera he-
datu zitzaiona zaztako elektriko baten moduan. Aiene batek
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ihes egin zion, minagatik baino gehiago ustekabeagatik, baina
oinazea ailegatu bezala desagertu zen.
Hortaz, hori zen erdimina. Mila aldiz galdetu zion bere bu-

ruari nolakoa izanen zen erditzea, lehenbiziko zantzuak eza-
gutuko ote zituen, edo ospitalera haurraren burua kanpoan
dela iristen diren horietako bat izanen ote zen, edo taxian er-
ditzen diren horietakoa.
–Ene ttikittoa! –esan zion goxoki–. Astebete falta da. Se-

guru zaude atera nahi duzula?
Etorri izan ez balitz bezala joan zen mina. Pozez txoratzen

zegoen, eta oso urduri, haurra etortzekotan zegoelako. Ingu-
ruari begiratu zion, irribarre handi bat eginez, bere gozamena
beste norbaitekin partekatu nahian, baina parke heze freskoa
hutsik zegoen. Berdetasuna zerion, eta Iruñeko zerua estaltzen
zuten hodeien artetik proiektatzen zen argi dirdiratsuak bi-
ziagotzen eta ederragotzen zuen parkearen esmeralda kolorea.
Baztanera joaten zenean izan ohi zuen sentsazio bera etorri zi-
tzaion gogora, zerbait berria aurkitzearen sentsazioa, eta us-
tekabeko oparia iruditu zitzaion orain Iruñean hori bera sen-
titzea. Oinez jarraitu zuen, Baztango oihan xarmangarrira eta
hango nagusiaren urrezko begietara garraiatua bezala. Bede-
ratzi hilabete lehenago, hantxe izan zen ikertzen, jaioterrian,
betidanik atzean utzi nahi izan zuen tokian. Hiltzaile bat ha-
rrapatzera itzuli zen hara, eta hantxe sortu zuen bere txikitxoa.
Alaba bere baitan hazten ari zela jakiteak betidanik ames-

tutako lasaitasuna eta sosegua ekarri zizkion. Horri eskerrak,
bizi izandako gertakari izugarriei aurre egin ahal izan zien, hi-
labete batzuk lehenago bere buruaz beste eginen baitzukeen.
Elizondora itzultzeak, bere iraganean aztarrika ibiltzeak eta,
batez ere, Bittorren heriotzak bere ingurune guztia eta bere
familiarena aztoratu zuten. Izeba Engraxik, ordea, berdin
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jarraitu zuen, kartak botatzen, arratsaldero lagunekin poke-
rrean, irribarrez, bizitzan atzerabiderik ez dutenek egiten du-
ten modu berean. Telebista nazionalerako gozogintza pro-
gramak egunero errodatu behar zituelako aitzakiarekin Florak
ustekabean Zarautzera aldatu zenean, “Salazar mantekadoak”
negozioaren ardura Rosi utzi zion, denon harridurarako. Or-
duan, Amaiak betidanik uste izan zuena bete zen, hots, ha-
sieran ito samarturik ibilita ere, Ros negozioaren kudeatzaile
bikaina izanen zela. Amaiak laguntza eskaini zion, eta, hori
zela-eta, azken hilabeteotan Elizondon eman zituzten aste-
buru gehienak, baina Amaia aspaldi ohartua zen Rosek jada
ez zuela bere laguntza behar. Hala ere, joaten segitu zuen,
haiekin bazkaltzera, izebaren etxera lo egitera, bere etxean ego-
tera. Alabatxoa sabelean handitzen hasi zen unetik, beldurrari
izena jarri eta Jamesekin konpartitzen ikasi zuenetik, eta, se-
guruenik, logelako kutxa gotorrean pistolarekin batera gor-
detzen zuen DVDak gordetzen zuenagatik, argi jakin zuen
etxearen, sustraien, ama lurraren halako sentsazio eta segur-
tasun bat berreskuratzen ari zela, urtetan betiko galdutzat
emandako sentsazioa.
Kale Nagusian sartzean euria hasi zuen berriz. Euritakoa

zabaldu, eta erosketan ari zen jendearen artetik ibili zen,
eraikinen eta saltokien hegalkinen azpitik presaka eta babes-
gabe erdi makurturik zebiltzan oinezkoak saihestuz. Hau-
rrentzako arropa denda baten erakusleiho koloretsuaren au-
rrean gelditu zen loretxo txiki-txikiak brodaturik zeuzkan
soineko arrosei begira. Agian Claricek arrazoi zuen, eta ho-
rrelako zerbait erosi behar zion neskatoari. Bat-batean, Cla-
ricek haurrari erositako logela burura etorrita, hasperen
egin zuen umore txarrez. Aitaginarreba eta amaginarreba
Iruñera etorriak ziren alabatxoa jaiotzen ikustera, eta hamar
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egun horietan amaginarreba muturluzeari buruzko aurrei-
kuspen okerrenak betetzen ari ziren. Lehenbiziko egunetik,
harritua agertu zen haurrarentzako logela bat prestatua ez zu-
telako, are gehiago etxean zenbait logela huts zeudela ikusita.
Amaiak izeba Engraxiren etxeko egongelan zegoen zur

oneko antzinako sehaska bat berreskuratu zuen, egurtegi gisa
erabiltzen zena. Jamesek, berniz zaharraren azpiko zainak
agerian utzi arte lixatu ondoren, berriz bernizatu zuen. Gero,
Engraxiren lagunek sehaskarako gona zoragarriak josi ziz-
kioten, baita gainestalki zuri bat ere, sehaskatxoaren antzinako
edertasuna eta balioa nabarmentzen zituena. Bikotearen lo-
gela handia zen, toki franko zuen, eta Amaiari, adituek agin-
dutako abantailak gorabehera, ez zitzaion gustatzen haurrak
beste gela batean egon beharra. Ez, ez zuen nahi, ez oraingoz
behintzat. Lehenbiziko hilabeteetan, bularra eman bitartean,
hurbil egonda, erosoago emanen zion titia gauean. Lasaiago
biziko zen, umeak negar egin edo zerbait gertatuz gero ongi
adituko baitzuen.
Clarice haserre bizian jarri zen. “Neskatoak bere logela

eduki behar du gauza guztiak eskura izateko, horrela biek la-
saiago lo eginen duzue. Egidazu kasu. Ondo-ondoan ba-
duzu, gau osoa haren arnasketari adi emanen duzu, haren mu-
gimenduei begira. Haurrak bere lekua behar du, eta zuek
zuena. Gainera, ez dut uste oso osasungarria izanen denik nes-
karentzat bi heldurekin lo egitea; ohitzen da, eta gero ez da
bere logelara eramateko modurik izaten”.
Amaiak ere irakurriak zituen belaunaldi berriko haurrak

sufrimenduan heztea gomendatzen duten pediatra aditu as-
koren liburu doktrina-emaileak, haurrak ez direla besoetan
gehiegi hartu behar, lehenbiziko egunetik beretik bakarrik
lo egin behar dutela eta frustrazio-krisietan ez zaiela lagundu
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behar aldarrikatzen dutenak, independenteak izaten eta be-
ren porrot eta beldurrak administratzen ikasi behar dutela-
koan. Horrelako ergelkeriak adituta, Amaiari barrenak na-
hasten zitzaizkion. Doktore txit argi horiek haurtzarotik
beren beldurra «administratu» behar izan balute, Amaiari
egokitu zitzaion bezala, beste mundu-ikuskera bat izanen
zuten seguruenik. Alabak gurasoekin lo egin nahi baldin ba-
zuen hiru urte bete arte, zoragarri iruditzen zitzaion: kon-
tsolatu nahi zuen, aditu, haurraren beldur txikiei kasu egin
edo garrantzia kendu, ongi baitzekien beldur horiek ikaraga-
rriak izan daitezkeela haur batentzat ere. Baina argi zegoen
Claricek garbi zuela nola egin behar ziren gauzak, eta bere iri-
tzia mundu guztiari jakinarazi nahi ziola.
Hiru egun lehenago, etxera iritsita, amaginarrebaren us-

tekabeko oparia aurkitu zuen: logela bikain bat, armairua,
pixoihala aldatzekoa, xifonierra, alfonbrak, lanpara eta guzti.
Hodei eta bildots arrosen betekada bat, begiztaz eta parpailez
betea. Egun hartan, James atean zain aurkitu zuen, goibel, eta,
musu ematean, ahapeka desenkusatu zen: “hobe beharrez ari
da”. Hori aditzean, Amaia larritu egin zen, eta, arrosa koloreko
logela melenga ikusita, irribarrea izoztu zitzaion, bere etxean
arrotz sentitu baitzen. Clarice, aitzitik, zoratzen zegoen, altzari
berrien artetik harat-honat, teledendako aurkezle bat balitz be-
zala. Aitaginarrebak egunkaria irakurtzen jarraitu zuen egon-
gelan eserita, emazte adoretsuaren aurrean soraio, beti bezala.
Amaiari kosta egiten zitzaion sinestea Thomas Estatu Batue-
tako finantza-inperio baten zuzendaria zela; emaztearen au-
rrean arduragabekeriaz eta otzankeriaz jokatzen zuen beti, eta
horrek harritu egiten zuen Amaia. James deseroso zegoela
ohartu zen, eta horregatik bakarrik jasan zuen egoera, amagi-
narrebak erositako logela liluragarria erakutsi bitartean.
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–Begira armairu zoragarri hau. Hemen neskatoaren arropa
guztia gordetzen ahal duzu, eta barrenean haurra janzteko be-
har duzun guztia daukazu. Ez esan alfonbrak ez direla ederrak,
eta hemen duzu garrantzitsuena –esan zion ezin konten-
tago–, printzesa baten dinako sehaska!
Amaiak onartu zuen arrosa koloreko sehaska itzelak in-

fanta batena zirudiela, haurrak lau urte bete arte erabiltzeko
modukoa, hain zen handia!
–Polita da –bota zuen beharturik.
–Ederra da! Gainera, horrela, egurtegia izebari itzultzen

ahalko diozu.
Erantzun gabe atera zen gelatik. Logelan sartu, eta James

iritsi arte itxoin zuen.
–Sentitzen dut, laztana, ez du asmo txarrarekin egiten, ho-

rrelakoa da. Egun batzuk baizik ez dira falta. Badakit pa-
zientzia handia izaten ari zarela, Amaia. Zin egiten dizut
alde egiten dutenean gustatzen ez zaigun guztia kenduko
dugula.
Jamesengatik onartu zuen, eta Claricerekin ika-mikan

ibiltzeko indarrik ez zuelako. Jamesek arrazoi zuen, pazientzia
handia izaten ari zen, ohi ez bezala. Beste norbaitek menpe-
ratzea onartzen zuen lehenbiziko aldia zen, baina haurdu-
naldiaren azkeneko fasean zerbait aldatzen ari zen bere baitan.
Egunak ziren ezongi sentitzen zela. Lehenbiziko hilabeteetako
indar guztia itzaltzen ari zitzaion, eta, ohi ez bezala, alferke-
riak harrapatua sentitzen zen. Amaginarrebaren nagusitasu-
nak agerian utzi zuen zeinen ahul zegoen. Erakusleihoko
arropa arrosaz oroitu, eta Claricek erositako guztiarekin aski
eta sobera zutela erabaki zuen. Lehenbizikoz amatxi izanen
zenaren gehiegikeriek bere onetik ateratzen zuten, baina zer-
bait gehiago ere bazen: isilpean, edozein gauza egiteko prest
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egonen zen amaginarrebaren zoriontasun-mozkorraldi arrosa
hori sentitzearen truke.
Haurdun gelditu zenetik, haurtxo-zapata pare bat, kami-

seta eta zango-zorro pare bat eta kolore neutroko pijamatxo
batzuk besterik ez zuen erosi haurrarentzat. Itxura batean,
arrosa ez zen bere kolore gustukoena. Erakusleihoetan soineko
txikiak, jakak, parpailak eta begiztaz eta loretxoz jositako
hainbeste gauza arrosa ikusten zituenean, ederrak iruditzen zi-
tzaizkion, egokiak printzesa txiki bati janzteko, baina, es-
kuetan hartuta, erabateko arbuioa sentitzen zuen halako pin-
pinkerien aurrean, eta, azkenean, ez zuen deus erosten. Ez
zitzaion gaizki etorriko Clariceren bozkarioaz zerbait kutsa-
tzea; izan ere, elkarrekin ongi ematen zuten soineko eta za-
patatxo pare bat ikusten zituen bakoitzean, gorespen eta
txundidura hitzak baizik ez zen ateratzen amaginarrebaren
ahotik. Amaiak ongi zekien ezin zoriontsuago zegoela eta
haurtxo hori betidanik maite izan zuela, haur ilun zorigaiz-
toko bat zenean ama izatea amesten zuen garaitik, benetako
ama bat. Nahikari hori gorpuzten joan zen James ezagutu zue-
nean, baina, ikusita ez zela haurdun gelditzen, zalantzak eta
beldurrak gailendu zitzaizkion, eta ernalketa tratamendu bat
eskatzekotan egon ziren. Eta halako batean, duela bederatzi
hilabete, bere bizitzako kasu garrantzitsuena ikertzen ari ze-
larik, haurdun gelditu zen.
Pozik zegoen, edo hala izan behar zuela uste zuen, eta ho-

rrek nahasmendua handitzen zion. Berriki arte, urtetan eza-
gutu gabeko sasoi ona, alaitasuna eta segurtasuna sentitzen
zuen, baina, azken asteotan, mundua bezain zaharrak ziren
beldur berriak itzuliak ziren bere ametsetara, bere ohera;
amesgaiztoak zituen, berriz gogora ekarri nahi ez zituen hitz
ezagunak xuxurlatzen zizkiotenak.
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Beste kontrakzio batek gogor tenkatu zion berriz sabelal-
dea. Luzeagoa izan zen, baina ez horren mingarria. Parkean
izandakotik hogei minutura.
Bazkaltzeko hitzartutako jatetxera jo zuen. Claricek ez

zuen onartzen Jamesek eguneroko otorduak prestatzea, eta
neskame bat kontratatzeko iradokizunak kontuan harturik eta
edozein egunetan etxeratzean maiordomo ingeles bat aurki-
tuko ote zuen beldurrez, egunero bazkari eta afari legea kan-
poan egitea erabaki zuten.
Jamesek etxetik hurbileko jatetxe moderno bat aukeratu

zuen horretarako, Mercaderes-en pareko kale bateko jatetxe
bat, han bizi baitziren, Mercaderes kalean. Amaia ailegatu ze-
nean, Clarice etaThomas –hitz gutxiko gizona–Martini bana
edaten ari ziren. Ikusi bezain laster, James altxatu egin zen.
–Kaixo, Amaia. Zer moduz, maitea? –esan zuen ezpaine-

tan musu emanez eta aulkia erretiratuz bere andrea eser zedin.
–Ongi –erantzun zuen, kontrakzioen hasieraz zerbait esan

behar ote zion pentsatuz. Clariceri begiratu, eta deus ez esa-
tea erabaki zuen.
–Eta gure ttikittoa? –galdetu zuen Jamesek eskua Amaia-

ren sabelean jarrita.
–“Gure ttikittoa” –errepikatu zuen Claricek burlaizez–.

Ongi iruditzen al zaizue alaba jaiotzeko astebete falta dela
izena aukeratu gabe izatea?
Amaiak jatetxeko karta zabaldu, eta irakurtzearen plantak

egin zituen, Jamesi begiratu ondoren.
–Ai ama, berriz kontu berarekin. Badira zenbait izen gus-

tatzen zaizkigunak, baina oraindik ez dugu erabaki. Jaio arte es-
peratuko dugu. Aurpegitxoa ikusita erabakiko dugu nola deitu.
–Bai? –galdetu zuen Claricek–. Eta zein izen daude ze-

rrendan? Clarice, agian?
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Amaiak arnasa ozen eta luze bota zuen.
–Ez, ez, benetan. Esadazue zein izen pentsatu dituzuen

–tematu zen Clarice.
Amaiak kartatik altxatu zuen begirada beste kontrakzio ba-

tek sabela gogortzen zion bitartean. Erlojura begiratu, eta irri-
barre egin zuen.
–Egia esan, erabakia dut izena –esan zien gezurretan–,

baina sorpresa izatea nahi dut. Gauza bakar bat aurreratzen
ahal dizuet: ez da Clarice deituko. Ez zait gustatzen familian
izenak errepikatzea. Uste dut bakoitzak bere nortasuna izan
behar duela.
Claricek irribarre oker bat egin zion.
Haurraren izenaren kontua Claricek ahal zuen guztietan

Amaiaren aurka jaurtikitzen zuen misiletako bat izaten zen.
Nola deituko da neska? Hain tematua zegoen kontu horrekin
non Jamesek izen bat aukeratzea iradoki baitzion, bere amak
bakean utz zitzan bederen. Amaia Jamesekin haserretu zen.
Horixe falta genuen! Izen bat aukeratu behar amaginarreba
pozik uzteko!
–Pozik uzteko ez, Amaia. Izen bat hautatu behar dugu nes-

katoak izen bat beharko duelako. Eta zuk ez duzu pentsatu ere
egin nahi.
Eta arropatxoen kontuarekin bezala, bazekien arrazoi zu-

tela. Zerbait irakurria zuen gai horri buruz, eta, kezkatua ze-
goenez, izeba Engraxiri galdetzera deliberatu zen.
–Bueno, nik ez dut haurrik izan; beraz, ez dut eskarmen-

turik, baina ikuspuntu kliniko batetik badakit nahiko arrunta
dela ama berrien eta, batez ere, aita berrien artean. Behin haur
bat izan duzularik, badakizu zer heldu den, baina lehenbiziko
haurdunaldian gauza arrunta da, sabela handituta ere, ama ba-
tzuk gauza ez izatea jasaten ari diren aldaketak haurtxo baten
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etorrerarekin lotzeko. Gaur egun, ekografiengatik, eta haurra-
ren sexua ezagutzeko eta fetuaren bihotza aditzeko aukera ba-
dagoenez, errealagoa da haurra heldu dela, baina antzina, ni-
nia sortu arte ikusteko aukera ez zegoelarik, aunitz jende ez zen
ohartzen ama edo aita izan behar zutela harik eta haurra beso-
etan hartu eta haren aurpegitxoa ikusten zuten arte. Zure kez-
kak arras normalak dira –esan zuen Amaiari esku bat sabelaren
gainean jarriz–. Egidazu kasu, inor ez dago prestatua aita edo
ama izateko, batzuek aski ongi disimulatzen badute ere.
Arraina eskatu zuen, baina ez zuen ia platera ukitu, eta

ohartu zen kontrakzioen arteko tarteak luzeagoak zirela, eta
geldirik egonda kontrakzioak ez zirela horren mingarriak.
Kafearekin batera, Claricek beste eraso bat egin zuen.
–Begiratu duzue haurtzaindegirik?
–Ez, ama –erantzun zuen Jamesek kikara mahai gainean

utziz eta amari neke-aurpegiaz begiratuz–. Ez dugu haur-
tzaindegirik begiratu neskatoa haur eskolara eraman behar ez
dugulako.
–Orduan, haurtzain bat bilatuko duzue Amaia lanera

itzultzen denerako, ezta?
–Amaia lanera itzultzen denean, nik zainduko dut alaba.
Claricek, begiak zabal-zabalik, konplizitate bila begiratu

zion senarrari, baina alferrik. Thomasek, irribarretsu, ezetz
zioen buruarekin, te gorria edan bitartean.
–Clarice… –xuxurlatu zuen. Emaztearen izena gaitzespen

tonuz errepikatzea zen Thomasen ahotik atera zitekeen pro-
testa bakarra.
Emazteak entzungor egin zuen.
–Bromatan ari zarete. Nola zainduko duzu zuk alaba? Ez

dakizu deus haurrez.
–Ikasiko dut –erantzun zuen pozik.
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–Ikasi? Jainko maitea! Laguntza beharko duzu.
–Badugu emakume bat, orduka etxera etortzen dena la-

nera.
–Ez naiz ari astean lau orduz joaten den neskame batez.

Haurtzain batez ari naiz, neskatoa ongi zainduko duen haur-
tzain batez.
–Nik zainduko dut, bion artean zainduko dugu. Hori

erabaki dugu.
James ongi pasatzen ari zela zirudien, eta, Thomasen aur-

pegia ikusita, hura ere gustura ari zela iruditu zitzaion.
Claricek ozen eta luze bota zuen arnasa. Irribarre urduri

bat egin, eta lasai solasten saiatu zen, baina garbi zegoen ika-
ragarrizko ahaleginak egiten ari zela ulerkor eta eraman oneko
agertzeko.
–Ulertzen dut guraso modernoen kontu horiek guztiak,

haurrari lehenbiziko hortzak atera arte eman behar zaiela
bularra, zuen ohe berean lo egin behar duela eta zuek den-
dena egin nahi izatea, baina, seme, zuk ere lan egin behar
duzu, zure karrera oso momentu erabakigarrian dago, eta le-
henbiziko urtean haurrak ez dizu arnasa hartzeko denborarik
ere utziko.
–Heldu den urtean Guggenheim museoan eginen den

erakusketarako berrogeita zortzi pieza bukatu berri ditut, eta
nahikoa lan daukat erreserban denbora bat hartu eta alabari
eskaintzeko. Amaia ez da beti lanpetua egoten; boladak iza-
ten ditu, baina normalean goiz itzultzen da etxera.
Amaiak sabelaren gogortzea sumatu zuen blusaren az-

pian. Azkeneko hori mingarriagoa izan zen. Lasai hartu zuen
arnasa, disimulatu nahian, eta erlojura begiratu zuen. Ha-
mabost minutu.
–Zurbil zaude, Amaia. Ongi zaude?
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–Nekatua nago. Uste dut etxera joan, eta pixka batean ohe-
ratuko naizela.
–Ongi da, zure aitak eta biok erosketa batzuk egin behar

ditugu –esan zuen Claricek–, bestela ttikitto hori mahats-
parraren hostoekin jantzi beharko duzue eta. Hemen elkar-
tuko gara afaltzeko?
–Ez –moztu zuen Amaiak–. Gaur zerbait arina janen dut

etxean, eta atseden hartzen saiatuko naiz. Bihar erosketa ba-
tzuk egitera joateko asmoa nuen, haurrentzako soineko ezin
ederragoak dituen denda bat ikusi dut.
Amua zoragarri bota zuen. Errainarekin erosketak egitera

joateko aukerak bat-batean baretu zuen Clarice. Amagina-
rrebak irribarre egin zuen, zoraturik.
–Jakina, maitea. Ikusiko duzu zeinen ongi pasatzen dugun.

Egunak daramatzat arropa zoragarriak ikusten. Orain, atse-
den hartu –esan zuen ate aldera zihoala.
Atera baino lehen, Thomas Amaiari musu ematera ma-

kurtu zen.
–Ederra jokaldia! –xuxurlatu zion begia klikatuz.

Mercaderes kaleko etxeak, kanpotik ikusita, ez zuen erakusten
barrenean zuen handitasunaren izpirik: sabai altu-altuak, leiho
zabalak, zurezko kasetoidurak, gelak apaintzen zituzten mol-
dura ederrak, eta beheko solairu zabala, Jamesek han baitzuen
lantegia, garai batean euritakoen fabrika bat izandako lekuan.
Dutxatu ondoren, Amaia sofan etzan zen, esku batean li-

breta bat eta bestean erlojua zituela.
–Ohi baino nekatuagoa ikusten zaitut gaur. Bazkarian

konturatu naiz kezkatua zinela; ia ez diezu erreparatu amaren
tontakeriei.

27



Amaiak irribarre egin zuen.
–Zerbait gertatu da epaitegian? Epaiketa bertan behera gel-

ditu dela esan didazu, baina ez zergatik.
–Jason Medina gaur goizean suizidatu da epaitegiko ko-

munetan. Bihar aterako da egunkarietan.
–Ene bada! –Jamesek besaburuak goratu zituen–. Ezin dut

esan sentitzen dudala.
–Ez, ez da galera handia, baina imajinatzen dut neskaren

familiarentzat etsigarria izanen dela azkenean epaiketarik ez
izatea, baina, beste alde batetik, hilketaren xehetasun lazga-
rriak entzuteko une txarretik libratuko dira.
Jamesek, pentsakor, baiezkoa egin zuen buruarekin.
Medinak utzitako oharraren berri ematea bururatu zi-

tzaion Amaiari, baina James kezkatzea besterik ez zuela lor-
tuko iruditu zitzaion, eta ez zuen une berezi hura kontu ho-
rrekin izorratu nahi.
–Dena dela, egia da gaur nekatuago nagoela eta burua

beste gauza batzuetan dudala.
–Bai? –galdegin zuen Jamesek.
–Hamabi eta erdietan kontrakzioak hasi zaizkit, hogeita

bost minututik. Hasieran segundo gutxikoak ziren. Orain, go-
gorragoak dira, eta maizago ditut, hamabi minututik.
–Ene bada! Amaia, zergatik ez didazu lehenago esan? Baz-

kari guztia aguantatu duzu ezer esan gabe? Min handia duzu?
–Ez –ihardetsi zion irribarrez–. Ez dira oso mingarriak,

presio handi bat bezalakoak. Ez nuen nahi zure ama histeriko
jartzerik. Orain lasaitasun pixka bat behar dut. Atseden hartu,
eta maiztasuna kontrolatuko dut prest egon arte, eta, or-
duan, ospitalera abiatuko gara.
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Iruñeko zeruak lainotua jarraitzen zuen, eta hodeien artetik
apenas ikusten zen neguko izarren urrutiko argi apala.
James lo zegoen ahuspez, ohean zuzenbidean zegokion to-

kia baino gehiago okupatuz, lasai ederrean, ohi bezala. Ho-
rrela ikusten zuen bakoitzean, Amaiari inbidia ematen zion.
Hasiera batean ez zuen oheratu nahi izan, baina konbentzitu
zuen esanez hobe zuela atsedena hartu, gero, erne egon behar
zuenean, deskantsatua egoteko.
–Ongi egonen zara? Ziur?
–Bai noski, James. Kontrakzioen maiztasuna kontrolatu be-

har dut, besterik ez, eta, unea iristen denean, abisatuko dizut.
James ohean sartu eta segituan lokartu zen. Etxean Amaia-

ren arnasketa erritmikoa eta liburuko orrien pasatze goxoa
besterik ez zen entzuten.
Beste kontrakzio bat sentitu zuenean, eten egin zuen ira-

kurketa. Azkeneko ordubetean eserita egondako besaulki ku-
lunkariaren besoei heldu, eta arnasestuka hasi zen. Olatua pa-
satu arte itxoin zuen horrela.
Gogo txarrez, liburua behin betiko utzi zuen, azken orria

markatu gabe, orrietan aurrera eginagatik edukiari ez ziola ka-
surik egin onartuz bezala. Azkeneko ordu erdian kontrakzioak
asko bizitu zitzaizkion, eta oso mingarriak izan ziren. Nekez
eutsi zion kexatzeko gogoari. Hala ere, pixka bat gehiago
itxoitea erabaki zuen. Leihora hurbildu, kalera begiratu, eta
ostiral gau hartan nahiko jende zebilela ikusi zuen, nahiz eta
Iruñean giro hotza zen, tarteka zaparradaren bat bota, eta
gaueko ordu bata izan.
Etxeko atean zerbait adituta, logelako atera hurbildu, eta

adi-adi jarri zen.
Aita-amaginarrebak etxean ziren afaldu eta paseoa eman

ondoren. Atzera begiratu zuen irakurtzeko erabilitako
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lanparatxoaren argi apalerantz, eta itzaltzea bururatu zitzaion,
baina ez zegoen kezkatu beharrik, izan ere, amaginarreba
muturluze galanta izanagatik, erotuta ere ez zitzaion burura-
tuko Amaiaren logelako atea jotzea.
Kontrakzioen maiztasun gero eta handiagoa kontrolatzen

segitu zuen, etxeko soinuei erreparatu bitartean: aita-amagi-
narrebak beren logelarako bidean, ondorengo isiltasuna eta,
tarteka-marteka, etxetzar hartan bizi ziren karraskak eta fir-
firak, bere arnasketa bezain ongi ezagutzen zituenak. Ez zuen
kezkarik. Thomasek lo sakona zuen eta Claricek lo egiteko
pastilla hartzen zuen gauero. Hortaz, eguna argitu arte ez zi-
ren deusetaz ohartuko.
Hurrengo kontrakzioa ikaragarria izan zen, eta, erditzea

prestatzeko ikastaroan bezala arnasa hartzen eta botatzen kon-
tzentratu bazen ere, giltzurrunak eta birikak gupidagabe es-
tutzen zizkion altzairuzko gerruntze bat jantzia zuela iruditu
zitzaion. Beldurtu zen, baina ez erditu behar zuelako. Onar-
tzen zuen erditzeak beldur pixar bat eragiten ziola, baina ba-
zekien hori normala zela. Beldurra eragiten ziona gauza sako-
nago eta garrantzitsuago bat zen, eta ongi zekien hori; izan ere,
ez zen beldurrarekin aurrez aurre topo egiten zuen lehenbiziko
aldia. Urtetan ondo-ondoan izan zuen, ahultasun uneetan
bakarrik agertzen zen zoritxarreko bidaide ikusezin gisa.
Beldurra gauetan bere oheari lotutako banpiro zaharra zen,

itzaletan ezkutaturik ametsak irudi izugarriz betetzen zizkiona
eta bere beldurrarekin elikatzen zena. Bat-batean, amatxi Jua-
nitak beldurrari nola deitzen zion etorri zitzaion burura:
Gaueko. Bere defentsa-lerroetan zirrikitu bat irekitzeko gauza
izan zenean, lortu zuen itzal horrek, agerpen horrek, atzera egi-
tea iluntasunerantz, eta zirrikitu horretatik argi pixka bat sartu
zen, ulermenak eta adimenak gidaturik. Argi horrek agerian
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utzi zituen, krudeltasun osoz, bere bizitza betiko baldintzatu
zuten izugarrikeriak, kontrol zorrotz baten bidez arimaren ba-
rren-barrenean lurperaturik gorde zituenak. Lehenbiziko urra-
tsa ulertzea izan zen, egia jakitea, hari aurre egitea,…Baina are
euforia une horietan ere, dena bukatua zela zirudienean, ba-
zekien ez zuela gudua irabazi, bataila bat baizik, gogoangarria,
beldurrari irabazten zion lehenbiziko aldia zelako, baina bataila
bat besterik ez. Egun hartatik aurrera buru-belarri lan egin zuen
harresian irekitako arrailak irekita segi zezan. Turrustan sartu-
tako argiak Jamesekiko harremana eta bere buruaz urtetan izan-
dako irudia indartu zituen, eta, errematetarako, haurdunaldia
etorri zen. Bere barrenean hazten ari zen bizi ttikiak inoiz ima-
jinatu gabeko lasaitasuna ekarri zion. Haurdunaldi osoan oso
ongi sentitu zen, zorabiorik edo nahigaberik ez, problemarik
ez. Gauetan, lasai egiten zuen lo, amesgaiztorik eta ezusterik
gabe, eta halako adorez ekiten zion egunari non Amaia bera ere
harritzen baitzen. Haurdunaldi liluragarri bat, duela astebete
arte, Gaueko itzuli zen gauera arte.
Egunero bezala, komisarian lan egin zuen. Desagertutako

emakume baten kasua aztertzen ari ziren, eta bikote-laguna zen
susmagarri nagusia. Lehenbiziko hilabeteetan, emakumeak
nahita ihes egin zuela uste izan zuten, baina alabek behin eta
berriz eskaturik, garbi baitzuten amak ez zuela nahita alde egin,
Amaiak kasuari berriz heldu, eta bultzada bat eman zioten
ikerketari. Tarteko adineko emakume bat zen, bi alaba eta hiru
biloba zituena. Parrokian katekista zen, eta egunero bere ama
bisitatzen zuen zahar-etxe batean. Lotura gehiegi nolanahi
ospa egiteko. Etxean maletak, arropa, agiriak eta dirua falta zi-
ren, egia da, eta hori guztia hasierako fasean dokumentatu zen.
Hala ere, ikerketari berriz heldu zionean, emakumearen etxea
berriz bisitatzea eskatu zuen Amaiak. Lucia Agirreren etxea
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garbi-garbia eta ederki txukundua aurkitu zuen, atalondoan
nabarmentzen zen jabe irribarretsuaren argazkia bezala. Egon-
gela txikian, kakorratz-lan bat ikusi zuen kafe mahaitxoaren
gainean, biloben argazki sail handi baten azpian.
Bainugela eta sukalde ezin txukunagoak begiztatu zituen.

Logela nagusian, ohea jantzia eta arropa-armairua erdi hutsik
aurkitu zituen, eta komodako tiraderak ere bai. Gonbidatuen
gelan, bi ohe berdin-berdinak.
–Deus arrarorik, Jonan?
–Oheek estalki desberdinak dituzte –adierazi zuen Etxaide

inspektoreordeak.
–Lehenbiziko bisitan horretaz ere ohartu ginen. Bestea be-

zalako ohe-estalkia armairuaren barrenean dago –argitu zuen
haiekin zihoan poliziak, bere oharrak errepasatuz.
Amaiak armairua ireki, eta egiaztatu zuen ohe-estalki ur-

din bat, oheen gainean zeudenetako baten berdin-berdina,
ezin hobeki tolestua zegoela zorro garden baten barrenean.
–Eta ez zitzaizuen bitxia iruditu etxea hain txukun daukan

emakume batek ez izatea oheak estalki berdinekin jantziak,
biak esku-eskura izanik?
–Zertarako aldatu ospa egin behar bazuen? –Poliziak be-

saburuak goratu zituen.
–Gure izaeraren morroiak garelako. Ba al zenekien ekial-

deko Berlineko emakume aleman batzuek zola garbitzen zu-
tela mendebaldeko Alemaniara ihes egin baino lehen? Beren
herrialdetik alde egin behar zuten, baina ez zuten nahi inork
esatea etxekoandre eskasak zirela.
Amaiak zorro handitik tiratu, eta, fardela ohe baten gai-

nean utzi ondoren, kremailera askatu zuen. Lixiba usain sar-
korra logelaren bazter guztietara hedatu zen. Eskularruz jan-
tzitako esku batekin ohe-estalkiaren mutur batetik tira egin,
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eta zabaldu zuen. Edredoiaren erdian orban horizta bat ageri
zen, lixibagatik erabat marguldua.
–Ikusten duzu, agentea? Bat ez datorren gauza bat –esan

zuen, buruarekin baietz zioen polizia harrituarengana jiratuz.
–Gure hiltzaileak auzitegietako medikuen gaineko film

ugari ikusi ditu, eta badaki odola lixibarekin garbitzen dela,
baina etxeko-gizon desastre bat da, eta ez zuen kalkulatu li-
xibak estalkiaren kolorea janen zuela. Deitu arlo zientifikoko
lankideei, eta etor daitezela odol arrastorik badagoen azter-
tzera. Orbana izugarri handia da.
Polizia zientifikoak zorrotz miatu ondoren, garbi ondo-

rioztatu zuten estalkia garbitu arren aurkitutako odol arras-
toen kopurua hain zela handia non ezinezkoa baitzen ho-
rrenbeste odol galdutako gizaki batek bizirik irautea: giza
gorputz batek bost litro odol ditu; litro erdia galduz gero, ko-
nortea gal daiteke, eta egindako frogek argi eta garbi eraku-
tsi zuten bi litrotik gora odol isuri zirela estalkiaren gainean.
Egun hartan berean atxilotu zuten susmagarria, gizon ha-
rroxko bat, ile nahasi eta luzeegia zuena, urdindu samarra, eta
atorra bular erdiraino askatua. Ondoko gelatik gizonaren
itxura ikusita, Amaiak irriari eutsi behar izan zion.
–Horra macho ibérico peto-peto bat! –murmurikatu zuen

Etxaide inspektoreordeak–. Nork eginen dio galdeketa?
–Fernandez inspektoreak. Haiek izan zuten kasuaren ar-

dura hasiera-hasieratik…
–Uste nuen guk egin behar geniola, izan ere, orain homi-

zidio kasu bat da. Zuregatik ez balitz, emakumeak Cancú-
netik postal bat noiz bidaliko zain egonen ginateke.
–Adeitasun pixka bat, Jonan. Gainera, ni ez nago jada gal-

deketak egiteko moduan –erantsi zuen bere sabelaldea sei-
nalatuz.
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Fernandez inspektorea ondoko salan sartutakoan, Jonanek
grabagailua piztu zuen.
–Egun on, Quiralte jauna, Fernandez inspektore naiz,

eta…
–Zaude –moztu zion Quiraltek, esku-burdinekin lotutako

eskuak altxatuz eta, aldi berean, adats-astindu bat eginez
prentsa arrosako edozein aberaskumek eginen lukeen mo-
duan–. Galdeketa ez dit polizia izarrak egin behar?
–Nortaz ari zara?
–Badakizu. FBIko emakume horretaz.
–Nola dakizu hori? –galdetu zion poliziak harriturik.
Amaiak nardatu-aurpegia jarri, eta klaska egin zuen min-

gainarekin.
Quiraltek irribarre egin zuen harro-harro.
–Zu baino azkarragoa naizelako dakit hori.
Fernandez urduritu egin zen. Ez zuen eskarmentu handi-

rik hiltzaileei galdeketa egiten, eta, une batez, nora ezean ibili
zen susmagarriaren menpe. Gainera, hura bezain kontrolatua
sentitzen zen seguruenik.
–Berreskuratu kontrola –xuxurlatu zuen Amaiak.
Aditu izan balio bezala, Fernandezek galdeketaren agintea

berreskuratu zuen.
–Eta zergatik nahi duzu hark egitea?
–Neska katxarroa dela esan didatelako, eta zer nahi duzu

esatea… Aukeran, inspektore eder bat eta zu ondoan jarrita,
ez dago kolorerik –esan zuen harro, gorputza aulkian behera
irristatuz.
–Ba… nirekin konformatu beharko duzu, aipatzen duzun

inspektorea ez dago lanean orain.
Quiralte ispilu-pareta aldera jiratu zen, beste aldean zego-

ena ikusteko modua izanen balu bezala, eta irribarre egin zuen.
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–Pena da, etorri arte itxoin beharko dut.
–Ez duzu deklaratu behar?
–Bai, gizona –bistan zen ongi pasatzen ari zela–. Ez jarri

aurpegi hori. Polizia izarra ez badago, eraman nazazu epaile-
aren aurrera, eta aitortuko diot nik hil nuela ergel hura.
Esan eta egin. Berehala aitortu zuen, eta, bukatutakoan, lo-

tsagabeki, epaileari esan zion gorpua agertu ezean ez zegoela
hilketarik, eta, momentuz, ez zuela asmorik hilotza non ze-
goen esateko. Markina epailea Amaiak ezagutzen zuen gaz-
teenetako bat zen. Modelo aurpegia zeukan eta, galtza bakero
higatuak jantzita ikusita, harekin okertzeko arriskua zegoen,
gaizkile batzuk ur handitan sartzen baitziren haren aurrean,
kasu honetan gertatu bezala; izan ere, Markinak, epaitegiko
emakume funtzionarioak txoratzen zituen irribarre limurtzaile
horietako bat aurpegian, Quiralte kartzelaratzeko agindu
zuen berehalakoan.
–Ez dagoela gorpurik, Quiralte jauna? Ba… agertu arte es-

peratuko dugu. Uste dut Ameriketako film gehiegi ikusi di-
tuzula. Gorpua non dagoen badakizula aitortzearekin eta ja-
kinarazi nahi ez izatearekin aski eta sobra daukat zu kartzelara
mugarik gabe bidaltzeko, eta gainera, hil zenuela aitortu
duzu. Beharbada, kartzelan bolada bat pasatuta, oroimena
freskatuko zaizu. Zerbait kontatu nahi didazunean, hemen
ikusiko zaitut berriz. Ordura arte…
Amaia oinez itzuli zen etxera, ikerketaren xehetasunak

burutik uxatuz eta umorea aldatzeko ahaleginak eginez; izan
ere, Jamesekin afaldu behar zuen bere azkeneko laneguna zela
ospatzeko. Bi aste falta zitzaizkion erditzeko aurreikusitako
egunerako, baina Jamesen gurasoak biharamunean iritsiko zi-
ren, eta senarrak oporrak hartzeko konbentzitu zuen, fami-
liarekin egoteko. Afaldu ondoren, leher egina sartu zen ohera,
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egun guztiko lanaren nekeagatik. Ohartu gabe lokartu zen: Ja-
mesekin hizketan aritua gogoratzen zuen, baina ez besterik.
Ikusi aurretik entzun zuen. Hotzez dardarka zegoen, eta

hortzek elkarren kontra jotzean ateratzen zuten karraska-ho-
tsak begiak irekiarazi zizkion, hain zen ozena! Lucia Agirre
zen, bere etxeko atalondoko altzariaren gaineko argazkian iku-
sitako puntuzko jertse zuri-gorri bera jantzita, bularrean gu-
rutze bat zintzilik eta ilea motz eta horia zuela, seguruenik ile
urdinak ezkutatzeko. Baina argazki kamerari irribarrez ari zi-
tzaion emakume alai eta seguru haren aldean, beste bat ziru-
dien. Ez zen negarrez ari, ez intziririk, ez auhenik, ez garra-
sirik, baina haren begien urdinean min sakon ilun bat
sumatzen zitzaion, erabat nahasita izatearen aurpegiera jartzen
ziona, deus ere ulertuko ez balu bezala, gertatzen ari zena
onartezina balitz bezala. Zutik zegoen, geldirik, durduzatua,
gogo gabe, alde batera eta bestera kulunka, norabide guztie-
tatik jotzen duen haize geldiezin batek inarrosia bezala, eta ho-
rrek babesgabe itxura nabarmentzen zuen. Ezkerreko besoa-
rekin gerria besarkatzen zuen, bere burua nola edo hala
babestu nahian, baina ez zen aski kontsolamendua hartzeko,
eta noizean behin ingurura begiratzen zuen, bilaka, harik eta
Amaiaren begiak aurkitu zituen arte. Ahoa ireki zuen, haur
batek bere urtebetetzean erakusten duen harriduraz, eta hitz
egiten hasi zen. Amaiak ikusi zuen hotzaren hotzez ubeldu-
tako ezpainak mugitzen zituela, baina ez zitzaion soinurik ate-
ratzen. Amaia eseri, eta Luciak zioena ulertzeko arreta guztia
jarri zuen, baina oso urruti zegoen, eta haizete burrunbatsuak
berarekin eramaten zituen ezpain haietatik ateratzen ziren
hots apalak, hitz berberak behin eta berriz errepikatuagatik
Amaiak ulertzen ez zituenak. Amaia nahasia eta atsekabe-
tua esnatu zen, Luciak sentiarazi zion larritasunagatik, eta
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goibeltasuna handituz zihoakion barrenean. Amets hura,
mamu horren agerpena, beldurra menpean izandako denbo-
raldi ia idiliko bat etetera heldu zen. Haurdun gelditu zenean,
amesgaiztorik, Gauekorik eta mamurik gabeko garai bat ha-
sia zen, baina, haiek, erbestean egon eta gero, itzuliak ziren.
Aspaldi batean, New Orleansen, Sant Louis kaleko ostatu

batean, garagardo hotz baten aurrean, FBIko polizia irriba-
rretsu batek galdera hau egin zion:
–Eta esadazu, Salazar inspektorea, eraildako biktimak

agertzen al zaizkizu ohearen oinean?
Amaiak begiak ireki zituen harriturik.
–Ez disimulatu, Salazar, oso ongi dakit bereizten mamuak

ikusten dituen polizia bat eta horrelakorik ikusten ez duena.
Amaiak isilik begiratu zion, txantxetan ari ote zen jakin

nahian, baina poliziak hizketan segitu zuen ahoan irribarre bat
marraztuta.
–Eta ongi dakit hori, niregana ere aspalditik etortzen di-

relako biktimak.
Amaiak irribarre egin zuen, baina Aloisius Dupree agen-

tea begietara begira zuen, eta Amaia serio ari zela ohartu
zen.
–Zer esan nahi duzu?
–Gauerdian esnatu eta, ohe ondoan, ikertzen ari zaren ka-

suaren biktima ikusten ote duzun, inspektore. –Dupreeren
irribarrea desagertu egin zen.
Amaiak larrituta begiratu zion.
–Mesedez, ez ibili gezurretan, Salazar. Oker nagoela esan

behar didazu? Ez duzula mamurik ikusten? Etsipengarria iza-
nen litzateke niretzat…
Amaia durduzatua zegoen, baina ez zuen inolako asmorik

lotsagarri gelditzeko arriskua hartzeko.
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–Dupree agentea, mamuak ez dira existitzen –esan zion pi-
txerra altxatuz topa egiteko asmoz.
–Jakina, inspektore andrea, baina oker ez banago, eta ongi

dakit ez nagoela oker, behin baino gehiagotan gauerdian es-
natu zara biktima galdu horietako bat ohe ondoan hizketan
ari zaizula. Ez da hala?
Amaiak garagardo zurrut bat egin zuen, zipitzik ere ez esa-

teko erabakia harturik, baina, aldi berean, polizia hizketan ja-
rraitzera gonbidatuz.
–Ez duzu zertan lotsaturik, inspektorea… Biktimekin

“amets egiten duzula” esaten badugu, nahiago duzu?
Amaiak hasperen egin zuen.
–Uste dut hori ere kezkagarria izanen litzatekeela, dese-

gokia eta osasungaitza.
–Hori da problema, inspektorea, osasungaitza dela pen-

tsatzea.
–Azaldu iezaiozu hori FBIko zorozainari, edo Foruzain-

goan eginkizun horretan aritzen denari –erantzun zion
Amaiak.
–Tira, Salazar! Zu eta ni ez gara ergelak, eta, hortaz, ez gara

zorozain baten eskuetan jarriko ongi jakinda kontu hau ha-
ren ezagumenetik at dagoela. Jende gehienak pentsatuko
luke kasu batekin amesgaiztoak dituen polizia bat estresatua
dagoela, hori gutxienez, eta, estutzen banauzu, inplikatuegi
emozionalki.
Dupreek etenaldi bat egin zuen pitxerretik azkeneko tra-

goa hartzeko, eta, eskua altxatuta, beste bi garagardo eskatu
zituen. Amaia ezetz esatekotan egon zen, baina atzera egina-
razi zioten bai New Orleanseko bero hezeak, bai ostatuaren
barrenean norbaitek ferekatzen zuen pianoaren soinuak
baita ostatuko barraren gainean nabarmentzen zen erloju
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zaharrak ere –hamarretan gelditua zegoen, betiko–. Dupree
ez zen berriz hizketan hasi zerbitzariak pitxer beteak aurrean
jarri zizkien arte.
–Lehenbiziko aldietan dardarka uzten zaitu. Sekulako

kolpea da, eta erotzen ari zarela iruditzen zaizu. Baina ez da
horrela, Salazar, kontrakoa baizik. Homizidioetako detek-
tibe on baten burua ez da arrunta, eta bere prozesu mentalak
ezin dira sinpleak izan. Orduak ematen ditu hiltzaile baten
buruan dabilena ulertzeko ahaleginetan, nola pentsatzen
duen, zer nahi duen, nola sentitzen duen. Gero, gorputegira
joan, eta hiltzailearen obraren aurrean itxoiten du, hilotzak
zergatiaren berri emanen diolakoan; izan ere, hiltzailearen mo-
tibazioa jakinda, harrapatzeko aukera bat izanen du. Baina
gehienetan hilotza ez da aski izaten, bilgarri urratu bat bes-
terik ez da, eta, agian, ikerketa kriminalistikoetan denbora
gehiegi galtzen da hiltzailearen adimena aztertzen, biktima-
rena berarena aztertu beharrean. Urtetan, parte txarreko obra
baten azken produktutzat hartu izan da hildakoa, baina bik-
timologia aurrera doa, eta erakutsi du biktima aukeratzea ez
dela kasualitatea izaten, ausaz aukeratu dela ematen duenean
ere, horrek berak lan-ildo bat markatzen baitu. Biktimekin
amets egitea gure adimen subkontzientearen ikuspegi proiek-
tatura iristeko bide bat besterik ez da, baina garrantzitsua hori
ere, buru-prozesuaren beste ikuspegi bat ematen digulako.
Nire ohera hurbiltzen ziren biktimen agerpenek tormentatu
egin ninduten bolada batean, izerditan blai esnatzen nintzen,
ikaratua eta kezkatua. Antsietateak orduak irauten zuen, eta
pentsatzen aritu nintzen ez ote zitzaion kalte handiegia egi-
ten ari nire buru-osasunari. Garai hartan polizia gaztea nin-
tzen ni, eta eskarmentu handiko beste polizia baten agin-
duetara nengoen. Egun batean, zelata-lan luze aspergarri bat
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egiten ari ginela, amesgaizto haietako batetik esnatu nin-
tzen. “Mamu bat ikusi duzu ala?”, esan zidan lankideak.
Izoztua gelditu nintzen, “agian bai”, erantzun nion. “Beraz,
mamuak ikusten dituzu? Ba, hobe duzu garrasirik ez egin.
Beldurrari eutsi, eta ongi erreparatu zer esaten dizuten”.
Aholku ona eman zidan. Urteekin ikasi dut biktima batekin
amets egiten dudanean nire gogoaren alderdi bat informazioa
proiektatzen ari dela, eta informazio hori barrenean dudala
nahiz eta ez naizen gauza izan ikusteko.
Amaiak burua poliki-poliki mugituz baietz egin zion.
–Orduan, mamuak dira? Edo ikertzailearen adimenaren

proiekzioak?
–Proiekzioak, zalantzarik gabe, nahiz eta…
–Zer?
Dupree agenteak ez zuen erantzun. Pitxerra altxatu, eta

edan egin zuen.

James ez asaldatzeko ahaleginak eginez iratzarri zuen. Esna-
tuta, ohean eseri zen bat-batean, begiak igurtziz.
–Ospitalera goaz?
Amaiak baietz erantzun zion aurpegia mudatuta. Irribarre

bat egiten saiatu zen, baina ez zitzaion atera.
Jamesek ohe ondoan prest utzitako galtza bakeroak eta jer-

tsea jantzi zituen.
–Deitu izebari abisatzeko, hitz eman nion eta.
–Iritsi dira nire gurasoak?
–Bai, baina ez abisatu, James, gaueko ordu biak dira, eta,

seguruenik, luze joko du umea jaio arte. Gainera, ez diete sar-
tzen utziko, eta orduak eman beharko dituzte itxarongelan.
–Zure izeba bai eta nire gurasoak ez?
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–James, badakizu izeba ez dela etorriko, urteak dira ez dela
Baztandik ateratzen. Baina hitz eman nion momentua aile-
gatzean abisatuko niola.

Villa doktorea berrogeita hamar urte inguruko emakumea
zen. Aski gazte zuritutako ile soltea zeukan, leporainokoa, au-
rrerantz makurtzen zenean aurpegi osoa estaltzen ziona.
Amaia aztertu ondoren, etzanda zegoen ohatilaren burualdera
hurbildu zen.
–Bueno, Amaia, baditut berri onak eta ez hain onak zuretzat.
Doktorearen hurrengo hitzen zain gelditu zen. Bitartean, Ja-

mesi eskua eman, eta senarrak bere eskuen artean hartu zuen.
–Berri onak: erditzeko zaude, neskatoa ongi dago, zilbor-

hestea atzerantz kokatu da eta haurtxoaren bihotzaren tau-
padak indartsuak dira, are kontrakzioek dirauten bitartean
ere. Hain onak ez diren berriak hauek dira: ordu batzuk mi-
nez eman badituzu ere, erditze lanik ez duzu egin ia, zerbait
dilatatu duzu, baina haurra ez dago ongi kokatua erditzeko
kanalean. Dena dela, nekatua ikusten zaitut, eta horrek kez-
katzen nau. Ongi egin duzu lo?
–Ez, azken egunetan ez oso ongi.
“Ez oso ongi” esatean, motz gelditu zen. Amesgaiztoak

itzuli zirenetik, tarte solteren batean egina zuen lo. Minutu
bakar batzuetan erdi lo egoten zen, eta, gero, umore txarrean
eta izugarri nekatua esnatzen zen.
–Ingresatuko zaitugu, Amaia, baina ez dut nahi ohean sar-

tzerik. Ibiltzea nahi dut. Horrek neskatoaren burua bere to-
kira eramaten lagunduko dizu. Kontrakzioa ailegatzen zai-
zunean, kokoriko jarri: hobeki aguantatuko duzu, eta,
gainera, dilatatzen joanen zara.
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Amaiak hasperen egin zuen etsiturik.
–Badakit nekatua zaudela, baina gutxi falta da. Iritsi da

zure alabari laguntzeko momentua.
Amaiak baietz egin zuen.
Goizaldeko hurrengo bi orduetan ospitaleko korridore

hutsetan gora eta behera ibiltzera behartu zuen bere burua. Ja-
mesek, haren ondoan, tokiz kanpo zirudien, abaildua, emaz-
tea sufritzen ikusi eta deus egiteko modurik ez izateak eragi-
ten zion ezintasun sentsazioagatik.
Jamesek, lehenbiziko minutuetan, ahal zuen guztian la-

gundu nahian ibili zen, ongi ote zegoen galdeka, zerbait egin
ote zezakeen, zerbait behar zuen, edozein gauza. Amaiak ez
zion ia erantzun, beste batena zirudien gorputz hura kontro-
latzeko lanari emanik. Bere gorputz sendo osasuntsua, beti-
danik bere buruaren jabe izatearen halako poz ezkutu bat era-
giten ziona, haragi puska minberatu bat besterik ez zen orain,
eta irribarreño bat piztu zitzaion konturatu zenean mina
ongi jasaten zuelako ustea funtsik gabekoa zela erabat.
Etsiturik, James isildu egin zen, eta Amaiak eskertu. Aha-

legin handiak egin zituen min handia ote zuen galdetzen zion
bakoitzean bere burua kontrolatzeko eta senarra pikutara ez
bidaltzeko. Minak biziki amorrarazten zuen, piztien pare jar-
tzeraino, eta, nekeak eta lo ezak eraginda, pentsamendua na-
hasten ari zitzaion. Buruan asmo nagusi bakar bat zebilkion:
“Dena bukatzea nahi dut, besterik ez”.
Villa doktoreak eskularruak erantzi, eta, pozik, bota egin

zituen.
–Oso ongi ari zara, Amaia, gehixeago dilatatu behar duzu,

baina neskatoa ongi kokatua dago. Orain kontrakzioei itxoin,
eta denbora kontua da.
–Zenbat denbora? –galdetu zion larriturik.
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–Ama berria zarenez, minutu batzuen edo ordu batzuen
kontua izan daiteke, baina orain etzan erosoago egoteko.
Monitorizatuko zaitugu, eta erditzerako prestatu.
Etzan bezain pronto, loak harrapatu zuen, eta zabalik

eduki ezin zituen begiak itxiarazi zizkion, betileetan harri
handi bat jarri izan baliote bezala.
–Amaia, Amaia, esnatu.
Begiak ireki, eta ahizpa Rosaura ikusi zuen. Ahizpak ha-

mar urte zituen, ilea nahasita zegoen, eta kamisoi arrosa bat
zeraman jantzita.
–Eguna argitzen ari du, Amaia. Zure ohatzera joan behar

duzu. Amak hemen aurkitzen bazaitu, bioi emanen digu
errietan.
Erdi lo zegoela, oheko tapakiak alde batera baztertu, eta,

oin txikiak logelako zola hotzean pausatzearekin batera, be-
giak ireki zituen bost urteko neskatoak. Itzalen artean, bere
ohe zuria ikusi zuen, lo egiteko erabili nahi ez zuen ohea, ber-
tan lo geldituz gero ama etorriko zitzaiolako gauean begi beltz
hotz haiekin eta ahoan mespretxu handiko keinu horrekin
alabari begira jartzera. Begiak ireki gabe ere, argi eta garbi su-
matuko zuen ondo-ondoan zuela; haren arnasketaren errit-
moari erreparatuz, gordean zeukan gorrotoa sentituko zuen,
eta lo plantak eginen zituen, ongi jakinik ama ere ohartzen
zela itxurak egiten ari zela. Orduan, muga-mugara iristean,
eutsitako tentsioaren ondorioz bere gorputz atalak gogortzen
hastean eta bere maskuri txikia izterretatik behera isurtzeko
puntura iristean, ama bere aurpegi uzkurturantz makurtzen
sentituko zuen, poliki-poliki, eta, behin eta berriz errepika-
tutako letania baten gisara, halako otoitz moduko bat adituko
zuen bere burmuinean, izualdi ikaragarrienean ere agindua
hausteko tentazioan eror ez zedin.

43



Ez-ireki-begiak, ez-ireki-begiak, ez-ireki-begiak, ez-ireki-
begiak, ez-ireki-begiak, ez-ireki-begiak, ez-ireki-begiak…
Ez zituen irekiko, eta hala ere, amaren hurbiltze geldo ze-

hatza sumatuko zuen, eta haren aurpegian marraztutako irri-
barre izoztua, hauxe xuxurlatzen ziola:
–Egizan lo, neskato purtzil ñañarro hori. Amak ez hau

gaur janen.
Ahizpekin lo eginez gero, ama ez zitzaion hurbilduko.

Ongi zekien hori, eta, horregatik, gauero-gauero, gurasoak
oheratu ondoren, ahizpengana jotzen zuen erreguka, hitz
emanez haiei edozein mesede egiteko prest egonen zela elka-
rrekin lo egiten uztearen truke. Florak oso gutxitan ematen
zuen amore, eta, onartzen zuenean, biharamunean bere zer-
bitzari izatearen truke izaten zen, baina Rosaura aise bigun-
tzen zen ahizpa txikia negarretan ikusiz gero, eta ez zen zaila
negar egitea halako beldurra izanik.
Logelan ilunpetan ibili zen, ohearen irudia erdizka suma-

tzen zuela, gero eta urrutiago. Bitartean, zola bere oinen az-
pian beratzen hasi zen, eta zuraren argizari usainak basoko lur
hezearen usain goxo eta mineralari eman zion bide. Zuhaitzen
artetik nora ezean ibili zen, mende anitzeko zutabeen artean
bezala, handik hurbil Baztan errekaren ibili askearen dei alaia
entzuten zuela. Ibaiaren bazter harritsura hurbildu, eta xu-
xurlatu zuen: “Ibaia”. Eta bere ahotsak uraren ibilgua estutzen
zuten ama-arrokazko pareta zaharren aurka jo, eta oihartzun
bat sortu zuen. “Ibaia”, errepikatu zuen.
Orduan ikusi zuen gorpua. Hamabost bat urteko neska bat

zerraldo zegoen, hilik, bazterreko uharrien gainean. Begiak
irekirik infinituari begira, ilea bi aldeetara zehatz-mehatz be-
reizia, esku-ahur uzkurtuak gorantz jarriak, eskaintza bat pa-
rodiatuz bezala, ezereza erakutsiz.
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–Ez –oihu egin zuen Amaiak.
Eta inguruari begiratuta, ohartu zen ez zela gorpu bat, do-

zenaka baizik, eta ibaiaren bi bazterretan zeudela, infernuko
udaberri bateko loraldi makabro bat gertatu izan balitz bezala.
–Ez –esan zuen berriz, erreguka.
Gorpuen eskuek gora egin zuten batera. Amaiarengana jo,

eta sabelaldea seinalatu zioten.
Astinaldi batek konortera ekarri zuen une batez, kon-

trakzioak zirauen bitartean, baina, laster, ibaira itzuli zen.
Hilotzak geldi-geldirik zeuden berriz, baina ibaitik bere-

tik sortua zirudien haize zakar batek orrazkera nahasi zien, eta
ileak harrotu, zerurantz igotako kometen harien antzo. Ura-
ren gainazal gardena irabiatu ere egin zuen, zurrunbilo zuri
eta apartsuak sortuz. Haizearen marruma gorabehera, nes-
katoaren negarra entzun zuen beste hilobietatik heldu ziren
lantuekin nahasita, eta ohartu zen neskato hori bera zela. Hu-
rreratuta, neska guztiak negarrez ari zirela ikusi zuen, eta
aurpegitik behera zilarrezko bideak marrazten zituzten malko
lodiak isurtzen zituztela, ilargiaren argitan di-dir egiten zu-
tenak.
Arima haien oinazeak bere haur bihotza urratu zion.
–Ezin dut deus egin –esan zuen intzirika, etsia hartuta.
Bat-batean haizea gelditu, eta ibaia isildu zen. Poliki-po-

liki kolpe erritmiko bat aditzen hasi zen uretan.
Plisti-plasta, plisti-plasta…
Ibaitik heldu ziren esku-zarta geldi eta neurtu batzuk be-

zala.
Plisti-plasta, plisti-plasta…
Euri putzuak zapalduz laster egiten zuenean bezala.
Hasierako plisti-plastari beste bat gehitu zitzaion.
Txipli-txapla, txipli-txapla…
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Eta beste bat. Txipli-txapla. Eta beste bat. Euri zaparrada
baten antzera, edo errekako ura irakiten balego bezala.
–Ezin dut deus egin –errepikatu zuen ikara batean.
–Garbitu ibaia –oihu egin zuen ahots batek.
–Ibaia.
–Ibaia.
–Ibaia –zioten beste batzuek.
Uretatik oihu egiten zioten ahotsak nondik zetozen bilatu

zuen eromoduan. Baztango zeru itxian ostarte bat ireki zen, eta,
ilargiaren argi zilarkara sarturik, arroketan eseritako emakume
batzuk ikusi ziren haren argitan, beren ahate-oinekin uretan
plisti-plasta adats luzea orraztu bitartean. Ezpain gorri lodiak
eta orratzen moduko hortz zorrotzak zituzten, eta letania bera
errepikatzen zuten behin eta berriz, ahotik indartsu sortua:
–Garbitu ibaia.
–Garbitu ibaia.
–Ibaia, ibaia, ibaia.
–Amaia! Amaia! Esnatu! –Emaginaren agindu-ahotsak

konortera ekarri zuen berriz.
–Animo, Amaia! Hau egina dago. Zure txanda da orain.
Baina ez zuen aditzen, emaginaren ahotsaren gainetik bes-

teen garrasiak entzuten baitzituen.
–Ezin dut! –egin zuen oihu.
Alferrik zen, haiek ez baitzuten entzuten. Eskatu egiten zu-

ten, besterik ez.
–Garbitu ibaia, garbitu ibarra, garbitu iraina. –Eta ahotsak

garrasi bihurtu ziren, eta garrasiak bat egin zuen beste kon-
trakzio baten horzkada basatia sentitzean eztarri barrenetik
atera zitzaion beste batekin.
–Amaia, hemen behar zaitut –esan zion emaginak–. Hu-

rrengoan bultza egin behar duzu. Zure lana nola egiten
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duzun, erditzeak bi kontrakzio edo hamar iraunen du. Zuk
aukeratu, bi edo hamar.
Baiezko keinua egin, eta barrari ongi heltzeko eseri zen. Ja-

mes atzean jarri zitzaion, isilik eta aurpegia mudatua, emaz-
teari tinko eusteko.
–Oso ongi, Amaia –esan zion emaginak–. Prest?
Baietz erantzun zuen.
–Ba, hemen dator bat –esan zuen monitoreari begira–.

Bultzatu, laztana.
Ahalegin guztiak egin zituen, arnasari eutsiz eta indarra

eginez, bere barrenean zerbait hautsi zela sentitu arte.
–Pasatu da, Amaia. Ederki egin duzu, baina, orain, arnasa

hartu behar duzu, zuretzat eta haurrarentzat. Hurrengoan ar-
nasa hartu behar duzu, egidazu kasu. Hobe izanen da.
Onartu zuen, otzan, Jamesek aurpegiko izerdi perlak gar-

bitzen zizkion bitartean.
–Ongi da, badator beste bat. Animo, Amaia, buka deza-

gun, lagundu haurtxoari, atera ezazu.
“Bi edo hamar, bi edo hamar”, errepikatu zuen ahots ba-

tek bere buruan.
–Hamar inola ere ez –xuxurlatu zuen.
Eta arnasa hartzen kontzentraturik, bultza eta bultza egin

zuen bere arima isurtzen zela eta hutsaren sentsazio lazgarri
bat bere gorputzaz jabetzen zela sentitu zuen arte.
“Odolusten ari naiz, noski!”, pentsatu zuen. Eta pen-

tsatu zuen, halaber, hala izanik ere, ez zitzaiola inporta,
odola isurtzea goxoa eta lasaigarria zelako. Hainbeste odol
galtzen zuen lehenbiziko aldia zen, baina Dupree agenteak
esan zion –bularrean tiro egin ziotela-eta hil hurran egon ze-
nean– tiroak izugarrizko mina eragin ziola, baina odola gal-
tzea lasaigarria eta goxoa zela, olio bihurtu eta isurtzea bezala.
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Eta zenbat eta odol gehiago galdu, orduan eta axola gu-
txiago.
Orduan negarra entzun zuen, sendo, indartsu, umearen

gerorako asmoen adierazpen garbia.
–Jainko maitea, zein mutiko ederra! –adierazi zuen eri-

zainak.
–Eta ilehoria da, zu bezala –erantsi zuen emaginak.
Jamesen begien bila jiratu, eta bera bezain nahasia sumatu

zuen.
–Mutiko bat? –galdetu zuen.
Gelako mutur batetik erizainaren ahotsa iritsi zen.
–Bai, jauna. Gizaseme bat, hiru kilo eta berrehun, eta oso

guapoa.
–Baina…, neskatoa zela esan ziguten –azaldu zuen

Amaiak.
–Okertu ziren, ba. Gertatzen da batzuetan. Normalean, al-

derantziz izaten da, mutikoak ziruditen neskak, zilbor-hes-
tearen posizioagatik.
–Ziur zaude? –galdetu zuen berriz Jamesek, oraindik ere

Amaiari atzetik eusten ziola.
Amaiak bere semetxoaren gorputz ttikiaren karga epela

sentitu zuen, erizainak bular gainean jarri berria baitzion es-
kuoihal batean bildurik.
–Gizaseme bat, zalantzarik gabe –esan zuen eskuoihala

baztertu eta haurtxoaren gorputz osoa erakustearekin ba-
tera.
Amaia zur eta lur zegoen.
Haurtxoa neurriz gaineko keinuak egiten ari zen, alde

batera eta bestera mugituz, zerbaiten bila balego bezala.
Arrosa koloreko ukabiltxoa ahora eraman, indarrez xurgatu,
begiak pixka bat ireki, eta amari begira gelditu zen.
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–Alajainkoa! Mutiko bat da, James –bota zuen azkenean.
Senarrak eskua luzatu zuen haurraren aurpegitxoa uki-

tzeko.
–Zoragarria da, Amaia… –esan zuen emazteari muxu

ematera makurtuz. Eta hori esanda, ahotsa urratu zitzaion.
Malkoak aurpegitik behera zihoazkion, eta muxu ematean ha-
ren ezpain gaziak sentitu zituen Amaiak.
–Zorionak, maitea.
–Zorionak zuri ere, aita, esan zuen begiak zabal-zabalik sa-

baiko argiari begira zegoen haurrari so.
–Ez zenekiten mutiko bat zela, benetan? –harritu zen

emagina–. Baietz uste nuen, izan ere, erditze osoan haren
izena errepika eta errepika ibili zara, Ibai, Ibai. Horrela deitu
behar diozue?
–Ibai…, ibaia –xuxurlatu zuen Amaiak.
Jamesi begiratu zion, irribarrez baitzegoen, eta gero, se-

meari.
–Bai, bai –berretsi zuen–. Ibai, hori da izena –eta gero al-

gara bizian hasi zen. Jamesek poz-pozik begiratu zion, irri-
barrea ezpainetan, Amaiaren zoriontasuna ikusita.
–Zer dela-eta hainbeste irri?
Amaiak hitz-totelka erantzun zion, irriari ezin eutsiz.
–Zu…, zure amak jarri behar duen aurpegia imajinatzen

ari naiz, den-dena itzuli behar duela jakiten duenean.
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