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ITXURA: kanpotik, Trivial Pursuit kutxa baten antzekoa. 
Jokalari bat edo birentzat. Gehienez hiru jokalari ere onar 
ditzake, baina hirugarrenak leihoz bestalde egon beharko 
du edo armairu barruan ezkutatuta. Eta ahal balitz, isilik. 

Kutxa irekiz gero, argibideak edo jokoaren arauak dituen 
papertxoa topatuko da: 

JOKO ARAUAK. JOKO-EZ-GARBI

Argibide orriak zita bat dauka: “Emadazue maskara bat 
eta egia esango dizuet.” (Oscar Wilde) 

0. Idazleak intimitatearen tolesak erakusteko erabiliko 
duen teknika honakoa izango da: ezkutatzea, intimo 
izateko. 

1. Osagaiak: kantuak, protopoemak, diario zatiak, 
prosa zatiak, zirriborroak, kalean entzundakoak. 
Norberarenak eta lapurtuak. Zaharrak eta 
argitaragabeak. David Foster Wallace zenak esan 
bezala, artista on bat, XXI. mendean, gustu oneko 
kleptomano bat baino ez baita. Artista txarrek 
kopiatu egiten dute, artista onek lapurtu (Picassori 
lapurtu diogu azken esaldi hori). 

2. Idazleak bere testuak Marguerite Duras, Djuna 
Barnes, Martin Amis eta Mariasun Landaren testuekin 
nahastuko ditu, besteak beste, norenak diren argitu 
gabe. Leku eta pertsona izenak aldatu egingo ditu, 
haien arteko mugak lausotze aldera. Batzuetan 
egilearen izena aipatuko du, beste batzuetan ez. 
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3. Idazleak tranpa egin lezake eta tranpa egingo du: 
litekeena da une jakin batean koadernotxo bat 
ateratzea, eskuz idatzitako bere anotazioak dituena 
itxuraz, baina benetan diario faltsu bat izatea. 
Edo areago, pista faltsuak eman litzake: Duras eta 
enparauen testu zatiekin egindako pastiche apokrifoa 
izango da ustez eskuzko anotazioak dituen diarioa. 
Litekeena da, duintasunik gabe eta eznobleki, bere 
testuak modu lotsagarri eta iruzurtian beste autoreen 
liburuen barruan kopiatu izana ere. Oso posible da, 
halaber, bere testurik eskasenak izatea beste autoreen 
itxurapean mozorrotuko dituenak. Bere nobeletako 
pasarte intimoak egile atzerritarrei atxikiko dizkie ziur 
aski, zilegitasun bila. Idazlearen tronpatze ahaleginak 
urrun joan daitezke, baita bere euskarazko testuak 
erdaratzeraino ere, euskaratik testuak urruntzeak 
jatorrizko egilearengandik aldentzeko balio balu 
bezala... 

4. Idazleak zin dagi egia, egia osoa, eta egia baino ez 
duela esango. 

5. Joko-ez-garbi honetan, hiru jokalarien artean 
laugarrenak irabaziko du beti. 

6. Laugarren jokalaria eta Oscar Wilde pertsona berbera 
dira. 

7. Idazlea ez da Oscar Wilde. Gustatuko litzaioke, 
koitaduari. 

* * *
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Ogia, lagunak, ardoa. Ordena horretan. Frankenstein 
doktoreak sortutako munstroak esaten dituen lehen 
hiru hitzak. 

Goiz hasi nintzen: denbora gehiago eman nien ni 
umiliatzeko. (Marilyn Monroe)

Hainbeste borroka, katramila, sesio; hainbeste literatura 
eta hainbeste harrokeria, azkenean, bueltan-bueltan 
gauza guztietan greziarrei arrazoia emateko. Edo are 
okerrago dena: zure gurasoei. 

Ongi etorriak krisi sentimentalak, zenbait lagunekiko 
harremana estutzera eramaten bagaituzte. (Gaixoak, 
gure “lagunak”)

Krudelkeriazko mendeku bat aitortu dit nire 
adiskideak, inori ez kontatzekotan. Hala egingo dut. 
Adiskidetasuna krudelkeriaren alibi? Ala adiskidekeria 
krudeltasunaren? 

Ottavio e as letras filmaren hasieran: “Una escalera está 
hecha de pensamiento, y de piedra”. 

Luzea da mutu bilakatzeko bidea.



�

Oso goiz izan zen berandu nire bizitzan. Hemezortzi 
urterekin beranduegi zen jada. Hemezortzi urtetik hogeita 
bosterako tarte horretan, ezusteko joera bat hartu zuen 
nire aurpegiak. Hemezortzi urterekin zahartu nintzen. Ez 
dakit denei berdin gertatzen zaien, sekula ez dut galdetu. 
Entzunda nagoela iruditzen zait nola, batzuetan, bizitzako 
urterik gazteenak, urte loriosenak pasatzen direnean, 
denborak halako bulkada bat ematen digun. Kolpetik 
gertatutako zaharkitzea izan zen. Ikusi nuen nola jabetzen 
zen banan-banan nire hazpegiez, nola aldatzen zuen haien 
arteko erlazioa, nola handitzen zizkidan begiak, nola 
bilakatzen zuen tristeago nire begirada, behin betikoago 
nire ahoa, nola markatzen zidan bekokia arrail sakonagoez. 
Izutu beharrean, irakurketa batek, esate baterako, nire 
baitan piztuko zuen interes berberaz jarraitu nion zaharkitze 
hari. Urratua dut aurpegia, zimur idorrez betea, arraildua 
azala. Ez da desegin aurpegiera fin batzuen antzera, bere 
hartan diraute aurpegiko ertzek, baina suntsitua da materia. 
Aurpegi suntsitua da nirea. (Marguerite Duras)

Atzo E ikusi nuen egunkarian: puztuta zirudien, medikazioaren 
ondorioz. Gaur telefonoz aitortzen didanez, hiru egun barru 
du buruan biopsia egin beharra. Sintomarik ez daukala, 
momentuz. Indarra badaukala eta aldi berean pena ikaragarria, 
burua ireki behar diotelako. “Beharbada ez naizelako 
proba honetatik sartu bezain ongi aterako”. PS: E-k lagun 
bati esana: “Ilargi aurpegia daukat, kortisonaren erruz”. 

Encogerse de hombres: replegar las tropas, pasar a ser 
un ejército de uno solo. O ni siquiera eso. (Esteban 
Peicovich: Aforismos con errata)
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Nork bere pasioak ditu. Alferrikakoa eta hutsala da 
pasioei buruz eztabaidatzea. Ez genuke halakorik egin 
behar sekula. Nork bereak dauzka, pasioak. Konpartitzen 
direnekin gozatu eta pasio konpartiturik ez dugun 
haiengandik apartatu. Ez genuke inor eta ezer defendatzen 
saiatu behar; merezi duen inor edo ezer defendatzen 
hastea, hura gutxiesteko modu bat baino ez da. 

Kolega estimatu baten liburuak bigarren edizioa erdietsi 
du eta ospatzera doaz xirula eta guzti. Bere argitaletxeak 
ez ditu nire liburuak argitaratu nahi, baina mail-listean 
naukate oraindik, halakoxea da la vie moderne. Ez naiz 
salgai interesgarria haientzat, baina bezero bezala bai: 
ez dute nire libururik saldu nahi, nik haien liburuak 
erostea baizik.  

Argitaletxeak bidali didan porno-ziozko oharrak 
dio: “Una novela amable”. Liburuari gorazarre egitea 
zen asmoa, nonbait. Una novela amable? Orain badakigu 
zertarako den literatura: emakume haurdunei eserlekua 
uzteko autobusetan, txanda-pasa egiteko gu baino 
erosgai gutxiago dituztenei superreko ilaran, amari 
mandatuak egiteko denboraz urri gabiltzala esan gabe, 
igogailuetan poker aurpegia jartzeko, zakurrei matte-
matte egiteko, irribarre fotoetan. “Una novela amable”. 
Hogei urte liburuetan eta norbere baitan deabruaren 
itzalaren bila. Hogei urte literaturan deabruaren belarri 
ertzaren xerka, norberak, gutako bakoitzak, zelako 
iruzurtia den ez baleki bezala, sobera jakin ere, hogei 
urte. Eta erratuta geunden.

Jendetasun arauez osatu zerrendak: saltzen den 
literatura. 
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Arduraz idatzitako literatura, bizitzaren kargu egiten 
dena: literardura. 

Jendeak garrantzi handia ematen die sariei. Irabazi 
ditut haietarik zenbait. Eta sinets diezadatela, ez da 
hainbesterako. Badu hoteletako geletatik xaboiak eta 
orraziak hartzearekin antzik. Zeureganatzen dituzun 
unean kitzikatzen zaitu apur bat zeure azioak, baina 
etxera orduko, miserable eta patetiko begitantzen zaizu 
oroitarri oro. (Ernest Hemingway) 

Harrotu, zertaz. 

Bonbardaketa baino egun batzuk lehenago, aire erasoen 
kontrako aterpera eraman ninduen aitak. Whiski apur 
bat eman eta bere pipa probatzen utzi zidan. Hain 
heldu sentiarazi ninduen, hain berezi. Sexuari buruz 
zer ote nekien egin zidan galde. Eztulak erasan zidan 
derrepente. Aitari, barreak erasan zion, serio jarri zen 
arte. Galdetu zidan ba ote nekien maletak egiten, eta 
ba ote nekien ez nuela sekula lehen eskaintza onartu 
behar, eta, behartuz gero, asmatuko ote nukeen sua 
pizten bakarrik eta nire kasa. Asko maite nuen aita, 
ikaragarri. Baina ez nuen inoiz hari esateko modurik 
aurkitu. (Jonathan Safran Foer)

“Debekatuta dago udaberrian suizidatzea” (Alejandro 
Casonaren antzezlan baten izenburua)
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Gutxi izan arren, oraindik bageneukan denbora apur 
bat guretzat. Baina ezin genuen apur harekin deus egin. 
(Max Frisch)

Felt, Arthur Millerrek sortu pertsonaiak errana: 
“Aukeratu beharra dago: gizakia fidel izan dakioke 
bere buruari edo fidel izan dakieke gainerakoei. 
Gainerakoei fidel eta norbere buruari fidel izatea, 
hori ezinezkoa da”. 

Cada uno arrima el euskara a su sardina. (Santos 
Bregaña) 

Superfizie handi bateko propaganda leloak dio: “Yo 
no soy tonto”. Lelo zabarra iruditu izan zait beti, 
excusatio non petita moduko bat, baina atzo arte ez 
nintzen esloganak sortzen didan suminduraren zergatia 
zehatz-mehatz azaltzeko gai. Gazte bat ikusi dut, ergel 
itxurakoa –ez galdetu zergatik, luze joko luke azaltzeak–, 
lelo hori idatzita zuen poltsa aldean, erosketak egin 
berri, nonbait. Estanpa hura ikustean Magritteren “ceci 
n´est pas une pipe” etorri zait derrepente burura, nola 
Magrittek pipa eta piparen errepresentazioa bereizten 
zituen esaldi horren bidez: “ez, hau ez da pipa bat, 
ezin erre baitzenezake tabakorik koadro bateko balizko 
piparekin”. Aurrean dudan gizasemea ere, beraz, tonto 
bat ez baizik eta tonto baten “errepresentazioa” da 
beharbada (“Yo no soy tonto –ni tan siquiera soy tonto–, 
sino la representación de un tonto”). Eta otu zait segidan 
ez ote gaituzten kontsumitzaileok denok ere jada horixe 
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bihurtu: ez jada –hezur eta mamizko– erosle, baizik eta 
erosleen errepresentazio huts. Eta, aukeran, tonto baten 
errepresentazioa baino, tontoa –hezur eta mami– izatea 
ez ote den hobe. 

Guille, tolera. Super BM, goizeko hamarrak. Ama 
gazteak seme kasketosoari errana: “sabes que mamá 
no tolera eso, Guille”. Geografia hiritar jakin batean 
zenbat markatu lezaketen bi hitz soilek: Guille, tolera. 
Hirugarren pertsonan mintzo den “mamá” horretaz 
ez hitz egitearren. Lehendakariek, amek… aspaldion 
denek hitz egiten dute hirugarren pertsonan. Jasanezina 
balitz legez lehen pertsonaren zama. Rimbauden eran 
esan nahian bezala: “Ni bestea naiz” (edo: “Yo no soy 
tonto”). 

Halako ohitura batzuk hartua da emakume hau, otu 
zitzaidan bat-batean, maiz etorriko da gela honetara, 
askotan egingo du larrutan, beldurra dauka emakume 
honek eta askotan dauka larrutan egin beharra beldurrari 
aurre egiteko. Ez dut ahantzi emakume hura. Hura utzi 
eta alde egin nuenean, bi urtetan ez nintzen beste ezein 
emakumerengana hurbildu. Baina leialtasun misteriotsu 
horrek nire buruarekikoa izan behar zuen. (Marguerite 
Duras)

Pon la mano en su rodilla, ya no se podrá negar. 
(Burning)



13

Kontua da festa erraldoiak antolatzen dituela. Etxean 
festa erraldoiak antolatzea da onena: hain dira intimoak 
festa erraldoiak… Festa intimoek aldiz, ez dute 
intimitaterik… (Francis Scott Fitzgerald)

Gaizki asetako desirak beti uzten du agresibitate hondar 
bat. (Mariasun Landa)

Las casas tienden a no caerse. (J.R. Amondarain)

ITXASO ZENA – Bar Requiem

 The Police: Roxanne. 

 The Smiths: Some girls are bigger than others. 

 The Cure: Let´s go to bed.   

 Lou Read: Vicious.

 U2: Bloody Sunday. 

 Jamiroquairen edozein, berdintsuak dira denak. 

 Pulp fictioneko soinu banda, tarteka.  

 Kamareroa nostalgiko bazegoen Duncan 
 Dhu, agian. 

 Ixterako Itoiz, Mikel Laboa eta errezel beltza. 

 Goian bego, tabernek ildo editoriala zeukaten 
 garaia.
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Asko maite nuen. Ni letretakoa izaki eta bera 
zientzietakoa, haren ikasgaien izenekin maitemindu 
nintzen, beharbada: materialen erresistentzia, jariakinen 
mekanika (gazteleraduna zen: “Hoy no puedo quedar, 
tengo mecánica de fluidos”). 

Izaera bateragarritasun eza (edo ez hainbeste): Zuk adiskiderik 
gabe, nirekin bakarrik atera nahi izaten zenuen. Nik euri 
jasarekin ere ez nuen etxean geratu nahi izaten.

Ez genuen elkar jasaten. Eta, batez ere, ez genuen hori 
jakitea jasaten. 

Bai, ezagutzen nuen neska mota hori: bulkadei jarraitu 
zalea, argia, azkarra, desanparatua, desira sekretuak 
dituena, izenik ere ez duten tristurek joa, leku 
desegokienetan salbazioa aurkitzea espero duena beti. 
(John Banville) 

Zer egiten dute emakumezkoek euren bizitzako 
gizona topatu bitartean? Ezkondu egiten dira. (Sin 
dejar huella filmean. “Casarse por pesimismo” esaten 
zion Barojak) 

¿Qué le has hecho a mi corazón que parece que es 
domingo? (Mártires del Compás)
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Hurrengo libururako apuntea: emakumezko bat sartu 
zaio idazleari etxean. Praktika sexual xelebreak eginarazten 
dizkio. Egun batez, idazlea jabetzen da bere aurreko 
nobela batean protagonistak bizi zituen oheko eszenak 
berregiten saiatzen ari dela emakumea berarekin. 

Adi doan oinezkoa, poeta erdia da jada. 

Garraio publikoetan galdutako beste egun bat: zail 
egiten zait idazlea ala garai batean komertzioko biajantea 
esaten zitzaion hori ote naizen bereiztea gaur bezalako 
egunetan. Idazle hitza ere biajante hitza bezain sasoiz 
kanpokoa eta iraungia ote den susmoa gero eta errotuago 
dago nire baitan. Egin leku predikatzaile berriei. 

Sentipen bitxia hauxe: asteak joan eta asteak etorri, 
inoren liburuen aitabitxi izan eta inoren liburuei buruz 
gaizki-esaka jardun besterik egiten ez dudan sentipena. 
Batzuetan liburu berbera da: lehenbizi haren aitabitxia 
naiz eta gero gaizki-esaka jarduten dut haren gainean. 
Edo alderantziz. 

Emakumeak batera eta bestera okertzen dira gidatzen 
duten bitartean, adiskidetasunagatik egiten dute barre 
beste ezergatik baino gehiago, katilu beroak bi eskuekin 
hartzen dituzte, eta euren buruak besarkatzen dituzte 
hotz egiten duenean. Gorroto dituzte kirolak eta “ai 
ama” esaten dute, guk baino askoz gehiagotan, eta 
beren buruengan sinesten dute eta beren ametsetan 
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oharkabean agertuta min egiten badiezu zakarki 
leporatzen dizute; konspirazioen teoriak eraikitzeko 
abildadea dute, diktadore onberak dira. (Martin Amis)

Definizio bat. Autoitzulpengintza, edo nola sartu bisturia 
bizirik dagoen igel bati, igela norbera denean. 

Idazleak menpeko esaldiak egiteko joera utzi zion 
semeari oinordetzan.

Como si fuese la pureza lo que hay en el fondo de 
la naturaleza de un escritor. ¡Que el cielo proteja 
a semejante escritor! Como si Joyce no hubiera 
husmeado inmundamente las bragas de Nora, como si 
Svidrigailov nunca susurrara en el alma de Dostoievski. 
El capricho es lo que hay en el fondo de la naturaleza 
de un escritor, exploraciones, fijaciones, aislamiento, 
malignidad, fetichismo, austeridad, frivolidad, perplejidad, 
infantilismo, etcétera. La nariz en la costura de la prenda 
interior... ésa es la naturaleza de la vida del escritor. 
Impureza. (Philip Roth) 

Etxean bezala egoteko nora jo badakienean dago bat 
etxean. Etxea jakitea delako batez ere, eta ez hainbeste 
egotea. 

Izengoiti kariñosoak galeraren kontrako bizitza-asegurua 
dira, arbasoen musika den bezala. (Djuna Barnes) 
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Emazteak senarrari: “Gu biotako bat hilko balitz, ni 
Parisera joango nintzateke bizitzera”. (Sigmund Freuden 
txisterik gustukoena)

[Lor, penak] Maisulana. Masterpiece. Chef  d´oeuvre. 
Obra maestra. Negar egingo digun norbait izateko 
fantasia hutsalak baino ez. (Brendan Behan)

A grandes males, grandes barbechos. (Oskar Alegria) 

Egiaren bat atzeratu. Gezurren bati aurrerantz bultza 
egin. Intuizio eskutada bat erein. Ausardiari maldan 
behera joaten utzi. Amodioren bat itsu-itsuan sinetsi. 
Zalantzaren bat desaktibatu. Mozkortu, erre, eta amorrua 
lasterka hustu. Eta ezer ez dakizula eskuetan lehertu. 

Haren aditzea dugun jende hori zertarako ezagutu 
nahi izaten dugun: jende hori desaktibatzeko (eta haiek 
gu desaktiba gaitzaten uzteko ere bai). Inor biluztea 
desaktibazio modu bat da (eta alderantziz). 

Esto parece la pesadilla que se muerde la cola. (Esteban 
Peicovichi edo Sigmund Freudi oparitzeko moduko 
esaldia) 

Lanera itzultzeko behar nukeena: leku lasai bat eta 
bizilagun gorrak eta mutuak. (Raymond Chandler)
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Ez duzu bekatuan sinesten, baina penitentzia egiten 
jarraitzen duzu, ohituraren poderioz. 

Portu bakoitzean maitale bana omen zuten garai batean 
marinelek. Gaur egun, “franja horario” bakoitzean bana. 

Ez genituzke sekula ezagutu behar: miresten ditugun 
idazleak eta bidaiatzen dugun trenetako makinistak. 
Gidatzen edo garraiatzen gaituztenetarik nehor. 

Pas de regrets! (Guillaume Apollinaire)

Amestu eta ongi asmatu amets horietan. Gero, egin 
otoitz aski geldo eta poliki –ahalik eta makalen, ahalik 
eta motelen– bete daitezen zure ametsak. 

“Seme, hitzek negozioak egiteko balio dute, nekez 
sentimenduak adierazteko”. Gogorrak egin zitzaizkidan 
aitaren hitzak, txikitatik liburua besterik ez baitzen izan 
gure etxean.

Bere garaian zuk ez zenekiena erakutsi zizun harekiko 
eta hark esandakoekiko begirunea mantendu egiten da 
zuk hark baino gehiago dakizularik ere. Zerikusirik badu 
horrek genetikarekin? 

Borrokatzea ausarten kontua omen da. Eta amore 
ematea ez, ala? 
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Zerk ernegatzen nauen? Nire DNAk nik baino gehiago 
jakiteak nire buruari buruz. 

Ebakuntza erabateko arrakasta izan da. Tamalez, zure 
senarrak ez du maila eman. (E-k kontatua, medikuen 
txistea)

Entzun aldizkariaren inkesta bati erantzunez:

 1. Txortan egiteko abesti bat: Eu preciso dizer que te 
amo (Cazuza & Bebel Gilberto; Red Hot + Rio 
bilduman)

 2. Etxea garbitzeko abesti bat: Hoist that rag (Tom 
Waits)

 3. Kotxean entzuteko abesti bat: Cajun Moon (J. J. 
Cale)

 4. Etxean parranda egiteko prestatzen ari zarenean, 
justu atera aurretik, entzuteko abesti bat: Sodium 
Light Baby (The The)

 5. Lanean, irakurtzen, marrazten zaudela entzuteko 
abesti bat: Saturday Sun (Nick Drake)

 6. Triste / malenkoniatsu zaudenerako abesti bat: 
Brooklyn flowers (Edison Woods)

 7. Taberna batean zaudela entzutea gustatuko 
litzaizukeen abesti bat: Creep (Afghan Whigs)
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 8. Haserrea, errabia kanporatzeko abesti bat: La cava 
de los gitanos (Camarón de la Isla)

 9. Bikotean / maite duzun pertsonan pentsarazten 
dizun kantua: Itsasopean (Beti Mugan)

 10. Irratian inoiz jarriko ez duten baina entzutea 
gustatuko litzaizukeen abestia: Peter Punk (Ruper 
Ordorika)

Self-service, Harlem. Nerabe bikote bat jatetxean, otorduaz 
ahaztuta elkar musukatzen. Haien gainean, tabernako 
lelo mirakuluzkoa, neoi urdin eta gorriz: All You Can 
Eat 10$!

Insomnioak jotako emakumezkoak bere ohea egiten 
du, artez eta zuzen, goizean goiz. 

Topadizo xelebrea. “Barkatu… zu al zara? Ala zure 
ahizpa zara?”

“Hori esan nizun? Tira, ba agian oker nengoen” (Beti 
eskura izatea komeni den esaldia). 

Ume irlandar lealistak errana, handitzean zer izan nahi 
duen galdetu diotenean: “Preso ohia”. 
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On a rooftop in Brooklyn, at one in the morning, 
watching the lights flash in Manhattan, I see five bridges, 
the Empire State Building, and you said something that 
I’ve never forgotten. (PJ Harvey)

Kazetariaren galdera. “Asko hitz egiten duzu New Yorki 
buruz, baina aukeran, zer nahiago zenuke, bertan jaio 
ala hil?”. “Jaio, eta lehenbailehen”. 

Seme-alabak gerraren luzapena dira, beste bitarteko 
batzuekin. 

Esperientzia da lortzen duzuna, nahi duzuna lortzen ez 
duzunean. (Ratab Manzil) 

Nire baitan, sentimendu kontrajarriak. Ez dago inor, 
adibidez, lagun hurkoaren zoritxarraren aurrean 
errukirik sentitzen ez duenik. Baina zoritxarraren mende 
erori den pertsona horrek berak zoritxar hori gainditzea 
lortzen duenean, jada ez gaitu bereziki hunkitzen. Apur 
bat exajeratuz, berriro ere bere lehengo zoritxarreko 
egoerara itzul dadin irrikak tentatzen gaitu. Eta, 
konturatu gabe, halako arroztasun bat sentitzen dugu 
harekiko. (Rynosuke Akutagawa)

Eta zuk, noiz ezabatu zenuen zeure burua zerrendatik? 



22

Geure lagunentzat, egunero hiltzen gara. Geuretzat 
aldiz, behin baino ez. Azken aldian. (Djuna Barnes)

Jainkoak inkontzienteei laguntzen die. Tamalez, haiek 
ez dira enteratzen. 

Txekhoven ipuin bat zeinaren protagonista den 
neskatoarekin intimoki identifikatzen naizen: neskato 
pobre batek dentista batengana jotzen du hari dirua 
eskatzeko asmoz, baina azkenean ez da ausartzen eta 
haginlariarenean dagoenean lotsak jaten du. Ez daki 
zer egin. Orduan, dirua eskatu beharrean, hagin bat 
kentzeko eskatzen dio ataka larri hartatik ateratzeko… 
Gainera, dauzkan sos apurrekin ordaindu egin behar 
izan dio, eta Moskun barrena alderrai doa gero neska 
gajoa, sosik gabe, hagin bat gutxiagorekin, ahotik odola 
dariola. Hagina, elurra, odola. Askotan akordatzen 
naiz ipuin horrekin. Hiru hitz horiekin. Elurra, odola, 
hagina. 

Walterrek Jakob von Gunten nobelan errana: “Lotsak erdi 
zoro bihurtzen gaitu beti”. 

Zure fedea meharra eta hauskorra dela diozu. Baina zer 
fede ez da mehar eta hauskor? Mehar eta hauskor ez den 
fedeari beste izen bat eman behar genioke: xalotasuna, 
ameskeria, diziplina. 
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People are crazy and times are strange/ I’m locked in 
tight, I’m out of  range/ I used to care, but things have 
changed. (Bob Dylan)

Nik banekien honetara iritsiko ginela, baina ez horrela 
izango zenik (Nik, ostera, banekien sobera ere horrela 
izango zela, baina ez honetara iritsiko ginenik). 

Ezer ez da hainbesterako.

* * *
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