
 Van Gogh-en koadernoa  bidaiaria da; 
New York-etik nire etxera etorri zen otsailean 
lagun min baten eskutik. 
Portadetan bihotzez maite dudan margolari 
honen 

“Gau izartsua”

Espazioari buruzko pelikulek ezinegona sortzen didaten arren, hodeien artean 
hegan egiten duen edozerri begira ahozabalik gera naiteke ileak eta belarriak 
tente ditudala. Leihotik etengabe eta ziztu bizian pasatzen diren uso gogai-
karri eta libre horiei begira ere bai.

-ren ortzia agertzen da; eta orain pentsatzen 
dudala, azkenaldian ikusi dudan zeru ia 
bakarra da.



 Irrikaz, ia ia estutasunez pasa ditut 
orrialdeak egun huetan eta konturatu naizenerako, 
ehunka paper bete ditut mundu osoko hegaztien 
zirriborroekin; hamaika lekutan egon naiz kolore 
biziz eta luma distiratsuz betetako txorien bila. 

  Bazter tropikaletako intentsitatea, zonalde 
izoztutako haize zorrotza, Euskal Herriko anima-
lia hauen boterea nabaritu dudan arte. 

Edo hori pentsatu 
nahi dut behintzat

 

 Hala ere, gaur goizean koadernoa irekitzean, 
askok haserretuta agurtu naute.



 Erle-txoriak estralurtarrak dirudite, ni     
bezalakoak dira. Ez bere luma koloretsuengatik, ez 
dituzten zoro begiengatik, ez beraien hegan egiteko 
ahalmenagatik. 

 Kaputxa ilun bat jarrita, koaderno hone-
tan jauzi eta marraztutako adar ziztrin batzuetan 
bizirauten ahalegindu behar direlako baizik. 
 
Errealitate honetatik alde egiteko bizileku   berria 
asmatu diet orrialde hauen artean, kolorez eta forma 
politez beteta, baina nire buru eta bihotzarentzako 
apaindutako gotorleku bat baino ez da; 

nire txorientzako 

kartzela kuttuna.



 Ingerada neurtu eta liraintasunez sortutako 
hitzek markatutako lerroak jarraitzen dituzte in-
ongo zalantzarik adierazi gabe, perpaus barruan 
zer-nolako zeregina duten galdetu barik, 

aurrekoari jarraizen diote; nik paperezko kaiola 
hau idazten dudan moduan.

 Bat batean kolore arrosa inozoa iruditu zait, 
eta urdina, amilotsen kolore horia eta kolibrien morea. 

 Luma batetik besterako bidaiek, nire etxetik 
oihanera, oihanetik hondartzara, hondartzatik mendi 
punta garaienerako bideak zentzugabeak ikusi ditut. 
Hegan mendi tontor batetik, mundua adarburuetatik 
ikustea oraintxe imaginatu nahi ez dudan desira da

arduragabe



 Hala ere, azken aldian 
ez dut nire burua ametsetan 
hegan ikusi. 

 Erraietan ezustez-
ko pisu bat sortu zait hori 
eragozten didana, zainak 
arteriekin korapilatuta bez-
ala, birikak ezin ditut aire 
freskoz bete eta oinak lurrera 
lotu zaizkit. 

 Askotan ez naiz uso 
hegalaria; sarri basapiz-
tien haserrea, indarra, grina 
tripetan barrena daukat bu-
eltaka. 

Oraintxe garbigailuan 
jira-biraka dagoen neguko 
arropa bezala, koaderno honen 
orrialdeak mugitzen ditudan 
moduan, atzetik aurrera, 
aurretik atzera; 

horrelaxe.



  
 Goizean umore txarrez 
altxatu, ile manugaitza or-

razten saiatu eta bere bidean 
gurutzatzen den edozein 
biziduni orro egiten dion 

horietakoa.

  
Denboraldi luzez haren gordelekuan ia lo dagoen 

hartza naiz. 



Handia, astuna naizen 
arren, zuhaitz garaie-
na igoko dut, adarrak 

apurtzeko beldurrez, bat 
batean eroriko naizen 
beldurrez. Liburux-
ka honetan horrelako 

hankasartze bat egingo 
dudan beldurrez.

Bai laguna, eztago ni 
bezalako 

txoriburu 
batentzeko opari 

hobeagorik. 

.

 Behin esan zenidan nire ideiak islatzeko tokia 
izango nuela hemen. 

 Azkenean hau guztia proiekturik gabeko koad-
ernotxoa bihurtu da, ideiarik gabeko pertsona batena, 
etorkizun urruna leihotik begira imaginatu nahi duena; 
eta berriz ere aurreko zuhaitzetan txolarrea 
ikustean hunkitzen dena. 
 

.



Momentuz txoriak lo geratu dira barruan, 
hitzen, isilunen eta orbanen artean; ezin 

jakin noizbaiten hegan aterako diren.


