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Lana / La obra Nire gelan, inoiz ez da argirik pizten sabaitik zintzilik dagoen kablearen amaieran.
Hala ere, hatzek oraindik ez dute galdu ate ondoko giltza mugitzeko ohiturarik.
«Hasiera berri batek, benetan
berriaetxean
denean,
krisia sortzen
du.
Benetako
edozein
aldaketak beldurra sortzen du.
Aitaren
bezalaxe,
sartu eta
irteten
naizen
bakoitzean.
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».
Bi aste daramatzat keinu hori behin eta berriz egiten, baina, hemen, denak ilunpean
jarraitzen
Gure buruan errotzen doazen erabakien eta erabaki
horiekdu:
benetan gauzatzearen artean dagoen amildegian
kokatzen dira sarri ipuin
hauetako
pertsonaiak.
Erabakitakoa
adierazi,
edogeratu
norbere
aspaldi
sartu zen
gaua leihorik
gabeko nire gelan,
etaekin
hantxe
da,burua
nire aldatzearen borondatearen eta borondate hori gauzatzeak
dakarren
bertigoarenadi.
ataka zailean.
moduan,
geldi-geldirik,
Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, deBizitzaren
amaieran, zoriontasunaren
heriotza ate-jokaeraikuntza,
sentitzean,nahiak-ardurak-ezinak…
izan garena azaleratuko
da. Oinordekotza-arasioa, sexua,
gurasotasuna,
Estilo
fina eta erakarmen-inzoak,
boterea,
dirua...;
izarpean,
atarian
egingo
dute
topo
Juanek
eta
Leandrok,
ala biek maidar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari biek
adi. Liburuko
kontakitasunaren
abaroadio
aurkitu
Leandro, Hernaniko baserri bateko azken jabea, Maite alabak
zunetako
batek ematen
izena:nahian.
Epizentroa.
Sandiusterri egoitzan sartuko du gogoz kontra, burua nahasi zaiolako aitzakian. Haren benetako
«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan bigakezka, ordea, baserriaren jabetza da. Egoitzaren barruan, Juanek babestuko du, asmo iluneko girren mailako aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».
zonak. Kate-begien moduan uztartzen diren istorio hauetan, Paula agertuko da bi gizonen alboan.
«Hezur-mamizkoa
baino gehiago
kristal-likidozkoa
sentitzen
da. Ezin
damugitu.Mugitzen
bada
hautsi egingo
Oin bat haurtzaroan,
bestea
helduen munduan,
mugarria
igarotzeko
atakan dago
neskatoa,
lehen da.
Eta hausten
bada, noizbait
pertsona
fresko
eta duin hiru
bat gorde
edukiontziaren
arrasto mingarriak
baino ez
maitasunarekin
ametsetan.
Hiru
pertsonaia,
ahots,zuen
elkarren
atarian; maitasuna,
gauari langa
dira belar
gainean
geratuko».
jartzeko bide bakarra.
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