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Seguru asko, egiten dugun horretarako gaude eginak.

ERNEST HEMINGWAY
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Gerora, denak gogoratzen ziren: geletako zerbitzaria,
igogailuko bi emakume adinekoak, laugarren solairuko
korridoreko senar-emazteak. Gizona izugarri handia zela
esan zuten, eta denek aipatu zuten usaina: izerdia.

Collini laugarren solairura igo zen. Zenbakiei begira
joan zen, 400. gela, “Brandenburg Suite”. Atea jo zuen.

–Bai?
Atearen markoko gizonak laurogeita bost urte zituen,

baina Collinik espero baino askoz gazteagoa ematen
zuen. Colliniri lepondoan behera zihoakion izerdia.

–Egun on. Collini naiz, Corriere della Serakoa. –Ez
zuen garbi esan, eta zalantzan egon zen ea gizonak egiaz-
tagiriren bat eskatuko ote zion.

–Bai, pozten naiz. Sartu, mesedez. Elkarrizketa hemen
egitea izango dugu onena.

Gizonak eskua luzatu eta Collinik atzera egin zuen.
Ez zuen ukitu nahi. Oraindik ez.

–Izerditan nago –esan zuen Collinik. Amorrazioa
eman zion halako xelebrekeria esateak. Inork ez luke ho-
rrelakorik esango, pentsatu zuen.
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–Bai, sargori egiten du. Laster botako du euria –esan
zuen agureak jator, benetan hala ez izan arren: barrualde
hura fresko zegoen, ia ez zen aditzen aire girotua. Egon-
gelara joan ziren, moketa beixa, zur iluna, leiho zabalak,
dena garesti eta sendoa. Collinik Brandenburgoko Atea
ikus zezakeen leihotik, arraroa iruditu zitzaion zeinen
gertu.

Handik hogei minuturako, gizona hilda zegoen. Le-
pondoan lau tiro; bat garunean biratu, eta irtetean aur-
pegi erdia eraman zuen berekin. Moketa beixak odola
xurgatu zuen, ertz iluna handituz joan zen. Collinik
mahai gainean utzi zuen pistola. Lurrean zegoen gizo-
narengana hurbildu, eta haren eskugainetako zahartza-
roko orbanei begira egon zen. Buelta eman zion
zapatarekin. Bat-batean takoiarekin sakatu zuen hilda-
koaren aurpegia, begiratu eta berriro zanpatu. Ezin zen
gelditu, zukutu eta zukutu, odolez eta muinez zipriz-
tindu ziren bere galtzak, moketa eta ohea. Gerora, auzi-
tegi-medikuak ezin izan zuen erabaki zenbat aldiz
mastrikatu zuen, oldar hark txikitu egin baitzituen ma-
saileko, barailako, sudurreko eta buruko hezurrak. Za-
pataren takoia hautsi arte segitu zuen. Ohean eseri zen,
izerdia aurpegian behera zeriola. Kostatu egin zitzaion
pultsua lasaitzea. Arnasa bere onera etorri arte itxaron
zuen. Zutitu, aitaren egin, gelatik irten eta igogailuan jai-
tsi zen beheko solairura. Takoirik ez eta herrenka zihoan,
iltze irtenek marmola urratzen zutela. Poliziari deitzeko
esan zion harrerako andre gazteari. Hura galdezka hasi
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zitzaion, imintzioka. Collinik ez zuen besterik esan:
“400. gela, hilda dago”. Bere alboko panel elektronikoan
ageri zen: “2001eko maiatzak 26, 20:00, Spree aretoa:
Alemaniako Ingeniaritza Industrien Elkartea”.

Halleko sofa urdinetako batean eseri zen. Zerbait ekar-
tzea nahi zuen galdetu zion zerbitzariak. Collinik ez zuen
erantzun. Lurrari adi-adi begira. Hasi behe-solairuko
marmolean, segi igogailuan, eta suiteraino jarraitu ahal
ziren bere oinatzak. Atxilotu zain geratu zen. Bizitza osoa
zeraman zain, txintik atera gabe.
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2

–Caspar Leinen, guardiako abokatua.
Instrukzio-epaitegiko zenbaki bat azaltzen zen telefo-

noaren pantailan.
–Tiergarteneko instrukzio-epaitegia. Köhler naiz, ins-

trukzio-epailea. Inputatu bat abokaturik gabe dago
hemen. Hilketagatik espetxeratzeko autoa eskatu du fis-
kaltzak. Zenbat denbora behar duzu epaitegira etortzeko?

–Hogeita bosten bat minutu.
–Ongi, berrogei minutu barru agerraraziko dut in-

putatua epailearen aurrean. Aurkeztu zaitez 212. salara.
Caspar Leinenek eskegi egin zuen. Abokatu askoren

antzera zegoen izena emanda abokatu-elkargoko larrial-
dietako zerrendan. Abokatuek telefono mugikor bat ja-
sotzen zuten aste bukaeretan, eta eskura egon behar
zuten. Polizia, fiskaltza eta epaileentzako zenbakia zen.
Norbait atxilotu eta hark abokatua eskatuz gero, aginta-
riek hara deitzeko modua zuten. Abokatu gazteek ho-
rrela eskuratzen zituzten euren lehen auziak.

Berrogeita bi egun ziren Leinen abokatu zela. Bigarren
azterketa estatalaren ondoren jai hartu zuen urtebete,
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Afrikan eta Europan zehar bidaiatzeko, gehienetan barne-
tegiko ikaskide ohienean ostatu hartuz. “Caspar Leinen,
abokatua” plakak egun pare bat zeraman etxeko atarian.
Apur bat handiustekoa irizten zion, baina gustura zegoen
bere harekin. Bulegoa, bi gelakoa, Kurfürstendammen
saihets-kale bateko etxe baten atzean zegoen. Igogailurik
ez eta bezeroek eskailera estu batetik igo behar zuten, baina
Leinen bere buruaren nagusi eta erantzule bakarra zen.

Igande goiza zen, orduak zeramatzan lantokia txu-
kuntzen. Txoko guztietan zeuden etxe-aldaketako kutxa
irekiak, bezeroentzako eserlekuak azoka txiki batekoak
ziren, agirientzako metalezko armairua huts-hutsik ze-
goen. Laneko mahaia aitaren oparia zen.

Epaileak deitu ondoren, Leinen bere txamarraren bila
aritu zen. Liburu-tontor baten azpian aurkitu zuen.
Leihoaren heldulekutik toga berria hartu, paper-zorroan
sartu eta lasterka irten zen. Deitu ziotenetik hogei mi-
nuturako, instrukzio-epailearen salan zegoen.

–Leinen abokatua naiz, egun on. Deitu egin didazu.
–Arnasa berotuta zekarren.

–A, ofiziozko txandakoa, ezta? Ederki. Ni Köhler naiz.
Epailea bostekoa emateko jaiki zen. Berrogeita ha-

marren bat urte, txamarra zuri-beltza eta irakurtzeko be-
taurrekoak. Atsegina zirudien, agian arretagabea. Baina
itxura hutsa zen.

–Collini auzia. Zure bezeroarekin hitz egin nahi
duzu? Fiskalari itxaron behar diogu, baina. Departa-
mentuko burua da etortzekoa, Reimers fiskalburua, as-
teburua den arren… Tira, txostenean agertzeko izango
da. Beraz, berekin hitz egin nahi duzu?
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–Gustura –esan zuen Leinenek. Une batez pentsatu
zuen hilketa hark zer ote zuen garrantzizkorik Reimers
bera etortzeko, baina gogoeta guztiak ahaztu zitzaiz-
kion agente judizialak ate bat zabaltzean. Haren beste
aldean, harrizko eskailera mehar eta piko bat zegoen
beherantz. Atxilotuak eskailera hartatik barrena era-
maten ziren espetxetik epailearengana. Lehenbiziko
koskan gizon erraldoi bat zegoen erdi ilunpetan,
horma zurituaren kontra, buruarekin hango argi ba-
karra ia tapatzen zuela. Eskuak bilurrez lotuta zeuzkan
bizkarrean.

Leineni pasatzen utzi eta agenteak atea itxi zuen. Leinen
bakarrik geratu zen gizonarekin.

–Egun on, nire izena Leinen da eta abokatua naiz.
Eskailerako koskan ez zegoen leku askorik, gizona

hurbilegi zegoen.
–Fabrizio Collini. –Labur begiratu zion Leineni–. Ez

dut abokaturik behar.
–Bai, behar duzu. Legearen arabera, abokatu batek

defendatu behar zaitu honelako kasu batean.
–Ez dut neure burua defendatu nahi –esan zuen

Collinik. Aurpegia ere erraldoia zuen. Kokots zabala,
ahoa marra bat besterik ez, kopeta konkortua–. Hil egin
dut gizon hori.

–Deklaratu duzu poliziaren aurrean?
–Ez –esan zuen Collinik.
–Ba orduan hobe duzu orain ere isiltzea. Espedientea

irakurtzen dudanean hitz egingo dugu.
–Ez dut hitz egin nahi. –Ahotsa iluna eta arrotza zuen.
–Italiarra zara?
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–Bai. Baina hogeita hamabost urte daramatzat Ale-
manian.

–Zure familiari jakinaraztea nahi duzu?
Collinik ez zion begiratu.
–Ez dut familiarik.
–Lagunik?
–Inor ez.
–Ba has gaitezen.
Leinenek atea jo eta agenteak berriro zabaldu zuen.

Reimers fiskalburua jada eserita zegoen salako mahaian,
Leinen labur aurkeztu zen. Epaileak espediente bat atera
zuen bere aurreko pilatik. Collini zurezko banku batean
eseri zen, balaustrada apal baten atzean, agentea alda-
menean zuela.

–Mesedez, kendu eskuburdinak akusatuari –esan
zuen Köhlerrek. Agenteak agindutakoa egin, eta Colli-
nik eskumuturrak igurtzi zituen. Leinenek sekula ez
zuen hain esku handirik ikusi.

–Egun on. Ni Köhler naiz, instrukzio-epailea. –Fis-
kala seinalatu zuen–: Hau Reimers fiskalburua da, zure
abokatua ezagutzen duzu. –Eztarria garbitu, doinu neu-
troa hartu eta intonaziorik gabe jarraitu zuen hizketan–.
Fabrizio Collini, fiskaltzak hilketagatik zu espetxera-
tzea eskatu duelako zaude gaur hemen. Agerraldi ho-
netan erabakiko dut zu espetxeratu ala ez. Ulertzen duzu
alemana?

Collinik baietz egin zuen buruarekin.
–Mesedez, esaizkiguzu zure izen-abizenak.
–Fabrizio Maria Collini.
–Noiz eta non jaio zinen?
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–1934ko martxoaren 26an, Campomoronen, Geno-
vatik hurbil.

–Nazionalitatea?
–Italiarra.
–Non duzu bizilekua?
–Böblingenen, Taubenstrasseko 19an.
–Zer lanbide duzu?
–Tresnagilea. Hogeita hamalau urtez aritu naiz lanean

Daimlerren, bukaeran arduradun moduan. Duela bi
urte hartu nuen erretiroa.

–Milesker.
Epaileak mahai gainetik pasatu zion Leineni espe-

txeratze-autoa, bi orri paper gorrian. Oraindik izen-
petu gabeak. Homizidio Brigadaren datuak zeuden
bertan. Richterrek ozen irakurri zuen. Fabrizio Collini
Adlon hoteleko 400. suitean elkartu zen Jean-Baptiste
Meyerrekin, eta garondoan lau tiro jota hil zuen.
Oraindik ez zuen deklaraziorik egin, baina armako
hatz-markengatik, arropako eta zapatetako odolagatik,
eskuetako bolbora-arrastoengatik eta lekukoek adiera-
zitakoagatik atxilotu zuten.

–Collini jauna, ulertu duzu akusazioa?
–Bai.
–Legearen arabera, libre zara akusazioei erantzuteko.

Isiltzen bazara, ezingo da zure kontra erabili. Frogak lor-
tzea eskatu ahal duzu, adibidez lekukoak izendatzea.
Noiznahi jo dezakezu abokatu batengana.

–Ez dut ezer esan nahi.
Leinenek ezin zion utzi Colliniren eskuei begiratzeari.
Idazkari judizialarengana zuzendu zen Köhler.
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–Idatziz jaso ezazu: akusatuak ez du deklaraziorik
egin nahi. –Eta Leineni esan zion–: Inputatuaren alde
zerbait adierazi nahi, abokatu jauna?

–Ez. –Leinenek bazekien momentuz ez zuela zentzu-
rik ezer esateak.

Köhler epaileaCollinirengana biratu zen bere eserlekuan.
–Collini jauna, lehen irakurri dizudan espetxeratze-

autoa agindu dut. Nire erabakiaren edo espetxeratzearen
kontrako helegitea jartzeko aukera duzu. Hitz egin ezazu
zure abokatuarekin. –Bitartean, espetxeratze-agindua si-
natu zuen. Ondoren, labur begiratu zien Reimersi eta
Leineni–. Beste eskaerarik? –galdetu zuen.

Reimersek buruarekin ezezkoa egin eta bere agiriak
bildu zituen.

–Bai. Autoak eskatu nahi ditut –esan zuen Leinenek.
–Aktan jasota geratu da. Besterik?
–Ahozko epaiketa bat eskatu nahi dut atxilotze-agin-

duaren kontra.
–Hori ere jaso da.
–Eta inputatuaren ofiziozko abokatu izendatzea es-

katzen dut.
–Jadanik? Ados. Fiskaltzak aitzakiarik? –galdetu zuen

Köhlerrek.
–Ez –esan zuen Reimersek.
–Ba hona hemen erabakia: Leinen jauna izango da

Fabrizio Collini inputatuaren ofiziozko abokatu prozesu
honetan. Hori da dena?

Leinenek baietz egin zuen buruarekin. Idazkariak in-
primagailutik orri bat hartu eta Köhlerri eman zion.
Hark gainetik irakurri eta Leineni luzatu zion.
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–Saio honen akta. Zure bezeroak sina dezala, mesedez.
Leinen zutitu, irakurri eta inputatuen aurreko ba-

laustradari jositako oholean ipini zuen. Boligrafoa oho-
lari lotuta zegoen, soka mehe batez. Collinik hondotik
atera zuen, barkatzeko toteldu eta papera sinatu zuen.
Leinenek epaileari itzuli zion.

–Hori da dena gaurkoz. Agente jauna, mesedez,
eraman ezazu Collini jauna. Agur, jaunak –esan zuen
epaileak.

Agenteak berriro Colliniren eskuak lotu eta harekin
joan zen salatik. Leinen eta Reimers zutitu egin ziren.

–A, Leinen jauna –esan zuen Köhlerrek–. Zaude
pixka batean.

Leinen atean bertan biratu zen. Reimers kanpora
irten zen.

–Ez nizun zure bezeroaren aurrean galdetu nahi:
noiztik zara abokatu?

–Duela hilabete inguru.
–Zure lehenbiziko espetxeratze-autoa?
–Bai.
–Ba orduan ez dizut kontuan hartuko. Baina mesede

bat egidazu eta begiraiozu sala honi. Publikorik ikusten
duzu?

–Ez.
–Hori da: ez dago publikorik, ez da inoiz egon eta ez

da inoiz egongo. Atxilotze-autoen irakurraldiak eta be-
rrikuspenak ez dira jendaurrean egiten. Badakizu, ezta?

–Bai…
–Ba orduan, zer demontre egiten duzu toga jantzita nire

salan? –Segundo batez, epailea gozatzen ari zela zirudien
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Leinenen zalantzarekin–. Hurrengorako gogoan izan.
Zorte on defentsarekin. –Hurrengo espedientea hartu
zuen pilaren gainetik.

–Adio –xuxurlatu zuen Leinenek, baina epaileak ez
zuen erantzun.

Ate aurrean zeukan Reimers zain.
–Asteartean etor zaitezke espedientearen bila nire bu-

legora, Leinen jauna.
–Milesker.
–Ez zenituen gurekin egin praktikak?
–Bai, duela bi urte. Habilitazioa lortu berri dut.
–Gogoan dut –esan zuen Reimersek–. Eta jadanik

lehen hilketa. Zorionak. Defentsa egiteko aukera gutxi…
Baina noizbait hasi behar eta…

Reimersek agur esan eta alboko hegal batetik desa-
gertu zen. Leinen poliki joan zen korridorean aurrera,
irteerarantz. Pozik zegoen, azkenean bakarrik zegoe-
lako. Ate gainetako apaingarriei begiratu zien, igel-
tsuzko erliebeak: pelikano zuri bat bere bularrari
mokoka, bere odolarekin kumeak elikatzeko. Banku
batean eseri, espetxeratze-agindua berriro irakurri, zi-
garreta bat piztu eta hankak luzatu zituen.

Beti izan nahi izan zuen abokatu. Abokatu-enpresa
handi batean egin zituen praktikak. Azken azterketaren
ondorengo astean lau lan-elkarrizketatarako deitu zio-
ten, baina ez zen bakar batera ere joan. Leineni ez zi-
tzaizkion gustatzen zortziehun abokatuko bulegoak.
Hango gazteek bankariak ziruditen, notarik onenak
atera zituzten, zezaketen baino auto garestiagoak eros-
ten zituzten, eta bezeroei ordu gehien fakturatzen ziena
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zen txapelduna aste bukaeran. Elkarte haietako bazkideak
bigarren aldiz ezkonduta zeuden, asteburuan kaxmirrezko
jertse horiak eta galtza koadrodunak zeramatzaten. Haien
mundua zenbakiak ziren, administrazio-kontseiluetako
postuak, gobernuarekiko aholkularitza-kontratu bat, eta
ezin konta hainbat batzar-areto, aireportuko egongela
eta hoteleko hall. Haientzat ez zegoen katastrofe han-
diagorik kasu bat tribunalen aurrera iristea baino, epai-
leak arriskua baitziren. Baina horixe bera nahi zuen
Caspar Leinenek: toga jantzi eta bezeroak defendatu. Eta
hona hemen orain.
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