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Hiru aste geroago
Gaia: Kaixo
Kaixo.

Hamar segundo geroago
Fw: 
OHARRA. E-POSTA HELBIDEA ALDATUTA. JASOTZAILEAK EZIN DU 

POSTARIK JASO HONAKO HELBIDEAN. POSTONTZIKO MEZU BE-

RRIAK AUTOMATIKOKI EZABATUKO DIRA. SISTEMA-ARDURADU-

NAK ATSEGINEZ ERANTZUNGO DITU GALDERAK.

30 segundo geroago
Re:
Hau ez al da inoiz bukatuko?
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Hamar segundo geroago
Fw:
OHARRA. E-POSTA HELBIDEA ALDATUTA. JASOTZAILEAK EZIN DU 

POSTARIK JASO HONAKO HELBIDEAN. POSTONTZIKO MEZU BE-

RRIAK AUTOMATIKOKI EZABATUKO DIRA. SISTEMA-ARDURADU-

NAK ATSEGINEZ ERANTZUNGO DITU GALDERAK.

Hiru egun geroago
Gaia: Galdera
Gabon, sistema-arduradun jauna. Aspaldiko, zer moduz? Martxo 
freskoa, ezta? Baina izan dugun negu epelaren ondoren ezin gara 
kexatu, nire iritziz. A bai, egokiera aprobetxatuz: Badaukat galdera 
bat. Ezagun bat dugu elkarrekin. Leo Leike du izena. Tamalez, bere 
e-posta helbide berria galdu dut. Bidaliko zenidake…? Eskerrik asko. 
Adeitasunez, agur birtuala, 
Emmi Rothner

Hamar segundo geroago
Fw:
OHARRA. E-POSTA HELBIDEA ALDATUTA. JASOTZAILEAK EZIN DU 

POSTARIK JASO HONAKO HELBIDEAN. POSTONTZIKO MEZU BE-

RRIAK AUTOMATIKOKI EZABATUKO DIRA. SISTEMA-ARDURADU-

NAK ATSEGINEZ ERANTZUNGO DITU GALDERAK.

30 segundo geroago
Re: 
Kritika txikia egin dezaket? Aniztasun gutxi erakusten duzu. Gaue-
ko txanda atsegina izan dezazula,
Emmi Rothner
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Hamar segundo geroago
Fw:
OHARRA. E-POSTA HELBIDEA ALDATUTA. JASOTZAILEAK EZIN DU 
POSTARIK JASO HONAKO HELBIDEAN. POSTONTZIKO MEZU BE-
RRIAK AUTOMATIKOKI EZABATUKO DIRA. SISTEMA-ARDURADU-
NAK ATSEGINEZ ERANTZUNGO DITU GALDERAK.

Lau egun geroago
Gaia: Hiru galdera baino ez
Sistema-arduradun jauna, argia izango naiz: Kinka larrian nago. Leo 
Leike “erabiltzaile” jaunaren helbide berria behar dut, benetan be-
har dut! Hiru galdera egin behar dizkiot PREMIAZ: 1) Bizi al da? 2) 
Bostonen bizi al da oraindik? 3) E-posta bidezko harreman berriren 
bat al du honezkero? 1) Baiezkoa bada, 2) barkatuko nioke. Baina 
3) ezingo nioke sekula barkatu. Urte erdi honetan hamabost aldiz 
has zitekeen Marlenerekin, egunero Bostonera hegaz eginarazi zie-
zaiokeen. Bostoneko felpazko taberna merkeetan gauero parranda 
egin zezakeen, goizero Bostongo Barbie ilehori eta kontserbado-
reren baten porlanezko bularren artean esna zitekeen. Hiru aldiz 
ezkon zitekeen eta bakoitzean hiru obuluko hirukiak ekar zitzakeen 
mundura. Hauxe da egin ezin zezakeen gauza bakarra: EZIN ZUEN 
INOIZ IKUSI EZ DUEN BESTE EMAKUMEREN BATEKIN IDATZIZ 
MAITEMINDU. Mesedez, hori ez! Parekorik gabea izaten jarraitu 
behar du horrek. Ziurtasun hori behar dut, gauak nola edo hala onik 
pasa ahal izateko. Ipar-haizea temati dabil gurean.
Sistema-arduradun maitea, irudikatu dezaket gutxi gorabehera zer 
erantzungo didazun. Baina, hala ere, honakoa eskatuko dizut: Gain-
di itzazu zure mugak, eta bidal iezaiozu nire mezua Leo Leikeri, 
zeinarekin, zalantzarik ez dut, harreman ona izango baituzu. Eta 
esa iozu, lasai asko idatzi ahal didala. Egizu! Hobeto sentituko zara 
ondoren. Beno, eta orain zure otoitza errezatu dezakezu berriro ere.
Adeitasunez,
Emmi Rothner
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Hamar segundo geroago
Fw:
OHARRA. E-POSTA HELBIDEA ALDATUTA. JASOTZAILEAK EZIN DU 

POSTARIK JASO HONAKO HELBIDEAN. POSTONTZIKO MEZU BE-

RRIAK AUTOMATIKOKI EZABATUKO DIRA. SISTEMA-ARDURADU-

NAK ATSEGINEZ ERANTZUNGO DITU GALDERAK.

Hiru hilabete eta erdi geroago
Gaia: Mesedez birbidali
Kaixo Leo, errentari berriak al dituzu Top 15 helbidean? Bostonen 
baldin bazaude, ohartarazi nahi dizut: Ez zaitez harritu faktura 
elek trikoagatik. Gau osoan piztuta izaten dute argia. 
Egun ona izan,
ondo bizi,
Emmi

Bi minutu geroago
Gairik ez
Kaixo?

Minutu bat geroago
Gairik ez
Kuku! Sistema-arduradun jauna, non zaude?

Minutu bat geroago
Gairik ez
Larritu egin behar dut, ala itxaropena izan dezaket?
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Hamaika ordu geroago
Gaia: Bostonetik bueltan
Emmi maitea, ikaragarria da zure sena. Ez da astebete ere berriz 
ere bueltan nagoela. Beraz, elektrizitateari dagokionez: Ni neu naiz 
erabiltzailea. Emmi, opa dizut, ai!, zer opa diezazuket horrenbeste 
denboraren ondoren? Hutsal xamarra iruditzen zait dena. Nahiz eta 
garaia baino bost hilabete lehenago izan, honakoa opatzea izango 
da onena: Gabon zoriontsuak eta urte berri on. Espero dut ondo 
egotea, gutxienez ni baino bi aldiz hobeto.
Agur,
Leo

Egun bat geroago
Gaia: Aho zabalik
Zer izan da hori? Zer izan da hori? Eta zerbait izan bada, eta edozer 
izan dela ere, horixe izan al da dena ostera ere? Ezin dut sinistu.
E.

Hiru egun geroago
Gaia: Harri eta zur
Leo, Leo, zer gertatu da zurekin? Zer egin dizu Bostonek?
E.

Egun bat geroago
Gaia: Ondorioak ateraz
Leo maitea, azken bost egunotan sentiarazi didazuna, nik zuri inoiz 
sentiarazi dizudana baino okerragoa da, eta benetan gaizki sentia-
razi izan nauzu orain arte ere, zurekin ikasi dut lehenengoz, zenba-
teraino izan daitezkeen txarrak sentimendu txarrak. (Onak ere bai, 
bestalde). Baina honako hau ez nuen oraindik ezagutzen: Nekagarria 
bihurtu naiz zuretzako. Bostonetik bueltatu zara, zure “Outlook” 
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programa aktibatu, eta e-posta bidez aberria birkonkistatzeko ikus-
pegiarekin gozatu duzu. Hasi da erraturiko aldizkari-harpidedunen 
lehen e-posta interesgarria heltzen. Emakume anonimoekin aben-
tura intelektual berrietarako materiala, akaso ezkondu gabekoren 
bat ere izango da tartean. Eta gero: Kontxo! Emmi Rothner delako 
batek ere idatzi du. Izena nolabait ezaguna egiten zaizu. Ez al zen 
hori, Amelingo-txirulari birtual baten trebeziarekin idatziz, ia ohera 
eraman zenuen hura? Zure besoetan erortzeko puntuan egon zena? 
Bere arrazoitzeko gaitasunaren azken erreflexuren bategatik ordea, 
zure zoritxarrerako, ez zen agertu. Huts egin zizun, zorabioaren 
erdian ozta-ozta irristatu zitzaizun albotik. Bederatzi hilabete eta 
erdi pasa dira ordutik, aspalditik ahaztuak zenituen desengainua 
eta emakumea. Idatzi egin dizu orain, postontzian agertu zaizu bat-
batean. Zer opa diozu eta –oso barregarria, Leo, zure garai onenetan 
bezala– Gabon zoriontsuak eta urte berri on bat, uda garaiko huts-
unearen erdi-erdian. Eta agur! Izan zuen bere aukera. Orain beste 
batzuen txanda da. Ernegatu besterik ez du egiten, gogaikarria da. 
Beraz, ez entzunarena egitea da errazena, ezta Leo? Utziko dio idaz-
teari. Utzi dio dagoeneko. Utzi du, zin egiten dizut!
Emmi
P.D.: “Gutxienez zu baino bi aldiz hobeto” nagoela espero duzu? Ta-
malez, Leo, ez dakit zu nola zauden. Baina gutxienez zu baino bi al-
diz hobeto egon nintekeela kontuan hartuz, gutxienez hamar aldiz 
txartoago nago. Dena den, horrek ez zaitu kezkatu behar. 
P.P.D.: Eskerrik asko, beste behin ere entzun didazulako. Orain zure 
sistema-arduradun atsegina bidal diezadakezu berriro. Harekin be-
hintzat eguraldiaz solasean aritu naiteke lasai-lasai.

Ordu bat geroago
Fw: 
Ez nizun erantzun behar, Emmi maitea. Orain (beste behin ere) 
mindu egin zaitut. Ez nuen nahi halakorik. ZU EZ ZARA INOIZ NE-
KAGARRIA NIRETZAKO. Badakizu hori. Bestela, ni neu ere izango 
nintzateke nekagarria, nire zati bat baitzara zu. Beti zaramatzat 
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nirekin, kontinente eta sentimendu-paisaia guztietan zehar, ideal 
gisa, perfekzioaren ilusio gisa, maitasunaren ideia goren gisa. Ho-
rrela izan zintudan nirekin Bostonen ia hamar hilabetez, horrela 
itzuli zara nirekin etxera.
Baina bien bitartean, Emmi, nire bizitza fisikoak aurrera egin du, 
aurrera egin behar zuen. Zerbait berria dut esku artean. Norbait 
ezagutu dut Bostonen. Oraindik arinegi da, badakizu zuk zertaz, 
hitz egiteko. Baina saiatu nahi dugu. Hemen lana izateko aukera du, 
agian hona etorriko da bizitzera.
Gure “lehen eta azken topaketa” zorigaiztokoak porrot egin zuen 
gau ikaragarri hartan, zakarki hautsi nuen gure harreman birtuala-
rekin. Orain arte onartu nahi izan ez duzun arren, erabaki bat hartu 
zenuen, eta nik erabaki hori betetzen lagundu dizut. Ez dakit zein 
den gaur Bernhardekin, zure familiarekin duzun egoera. Ez dut ja-
kin nahi ere, ez baitu gu biokin zer ikusirik. Niretzako beharrezkoa 
izan da isilune luze hau. (Ziurrenez, ez nuen inoiz hautsi behar). 
Beharrezkoa izan da, parekorik ez duen gure bizipena gordetzeko, 
gure bihotzeko, lagunarteko ez-topaketa kutuna bizitza osorako 
iraunkorra izan dadin. Azken bururaino eraman genituen gauzak. 
Ezin zen gehiago. Ez dago jarraipenik, ez eta hiru hiruhilabeteko 
pasa eta gero ere; orain inoiz baino gutxiago. Mesedez, Emmi, ikus 
ezazu zuk ere horrela! Estima dezagun izan zen hori. Eta utz deza-
gun bere horretan, apurtu egingo dugu bestela.
Zure Leo

Hamar minutu geroago
Re:
Leo, harri-bitxia izan da hori, aparta, berehala egongo zara sasoi 
onean!: “Emmi, perfekzioaren ilusioa zaren arren, ez dut nahi zu-
rekin harremanik izan”. Ulertzen dut. Ulertzen dut. Ulertzen dut. 
Bihar gehiago. Sentitzen dut, hori gabe ez zaitut utziko.
Gabon,
zure perfekzioaren ilusioa.                    
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Hurrengo egunean
Gaia: Bukaera duina
Ados, estimatuko dut izan zena. Horretan utziko dut. Ez dut ezer 
apurtuko. Zure jarrera errespetatuko dut, posta-lagun ohi, ezizenez 
“ezin zen gehiago”, Leo Leike maitea. Pozik geratuko naiz, ni eta 
“gure artekoa” oroimenean gorde nahi gaituzulako. “Perfekzioaren 
ilusioa” izateko ordea, inperfektu xamar eta zeharo ilusio gabetua 
sentitzen naiz. Baina zure “maitasunaren ideia gorena” naiz behi-
nik behin, nahiz eta, zalantzarik gabe, beste mundu batekoa izan. 
Berez, Bostongo Cindyrekin –ziur Cindy duela izena, irudika de-
zaket, “I’m Cindy” esaten, barretxoa, “but you can call me Cindere-
lla”, barretxoa, barretxoa, belarrira xuxurlatzen–, Cindyrekin bada, 
aukera izango duzu maitasunaren ideia akaso ez gorenena, baina bai 
lurtarra topatzeko. Posiblea izango da topatzea eta, batez ere, po-
siblea izango da hura bizitzea. Ni –gorputzaren eta arimaren oreka 
naturalari eusteko asmoz– zurekin naramazu “ideal” gisa. Eta, nola 
ez, erabat ulertzen dut, ni nekagarriegi ez bihurtzeko kontuz ibili 
behar duzula, idealismo-herniarik pairatu nahi ez baduzu.
Ados, Leo, erraz jarriko diot “gu bioi”, erraz jarriko dizut zuri, erraz 
jarriko diot neure buruari, utzi egingo dut hau, zure bizitzatik irtengo 
naiz. Ez dizut mezu gehiagorik idatziko (laster!). Nire hitza duzu.
Zure “idealak” baimena al du, desio bakarra, azkenetan azkena, 
adierazteko?: ORDU BAT BAINO EZ, ordu bat aurrez aurre. Sinets 
iezadazu, elkarrekin bizi izan dugunaren kontserbatzaile hoberik 
ez dago. Bihotzeko ez-topaketa baterako onurazko bukaera baka-
rra, topaketa bera baita. Ez dizut ezer eskatuko, ez dut zugandik 
ezer espero. Bizitzan behin zu ikusi, zurekin hitz egin, zu usaindu 
nahi zaitut. Zure ezpainak behatu behar ditut behin, “Emmi” esa-
teko forma hartzen. Zure betileak ikusi behar ditut behin, ekitaldia 
bukatu aurretik nire aurrean makurtzen.
Leo maitea, arrazoi duzu, ez dago guretzako zentzuzko jarraipenik. 
Baina badago bukaera duin bat. Horixe eskatuko dizut, horixe bes-
terik ez! 
Zure ideala.                       



17ZaZpi olatuZ behin

Hiru ordu geroago
Fw:
Pamela.

Minutu bat geroago
Re:
???

30 segundo geroago
Fw:
Ez da Cindy deitzen, Pamela baizik. Bai, badakit, ez du batere ondo 
ematen belarrira. Aitek alaben izenaren aukeraketan azken hitza 
izatea lortzen dutenean, beti da arriskutsua. Baina guztiz beste-
lakoa dauka itxura, benetan. 
Gabon, Emmi.
Leo

40 segundo geroago
Re:
Leo maitea, horregatik maite zaitut horrenbeste! Mesedez, barkatu 
neurriz kanpoko nire hitzak. Hain sentitzen naiz ahul… hain, hain, 
hain ahul.
Gabon.
Emmi
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Hurrengo egunean
Gaia: Ondo ba
Topa gaitezen. 
Leo

Hiru minutu geroago
Re:
Gizon bat, hitz bi! Ideia paregabea, Leo.
Non?

Ordu bat geroago
Fw:
Kafe-etxeren batean.

Minutu bat geroago
Re:
Hamar ihesbide eta bost larrialdiko irteera dituen batean.                    
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Bost minutu geroago
Fw:
Nire proposamena: Huber kafe-etxe handian. Ez gara inoiz ez inon 
egon elkarrengandik hor bezain hurbil. (Fisikoki, esan nahi dut).

40 segundo geroago
Re:
Zure arreba ederra bidaliko al duzu berriro, Emmiri azterketa egi-
tera?

50 segundo geroago
Fw:
Ez, bakarrik joango naiz oraingoan, zuzen-zuzenean zugana. 

Hiru minutu geroago
Re:
Leo, nahastu egiten nau zure izaerarekin bat ez datorren erabakita-
sun honek. Zer dela eta, horren bat-batean? Zergatik elkartu nahi 
duzu nirekin?

40 segundo geroago
Fw:
Zuk nahi duzulako.

30 segundo geroago
Re:
Eta honekin bukatu nahi duzulako.                            
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Bi minutu geroago
Fw:
Nik honekin bukatu nahi dudala pentsatzearekin buka dezazula 
nahi dudalako.

30 segundo geroago
Re:
Leo, ez saihestu gaia. Honekin bukatu nahi duzu!

Minutu bat geroago
Fw:
Biok bukatu nahi dugu honekin. Ondo bukatu nahi dugu honekin. 
“Bukaera duina” izatea da helburua. Zure hitzak, Emmi maitea.

50 segundo geroago
Re:
Baina nik ez dut nahi zu nirekin elkartzea, soilik honekin bukatu 
nahi duzulako. Ez naiz zure dentista!

Minutu bat eta erdi geroago
Fw:
Sarritan zainen bat ukitzen duzun arren. EMMI, MESEDEZ! Eraman 
dezagun hau aurrera. Zure desio esplizitua izan da, eta bidezko de-
sioa gainera. Zure hitza eman zenuen, horrela ez dugula “gure arte-
koa” suntsituko. Konfiantza daukat zugan, eta zure “gure artekoa”n, 
eta nire “gure artekoa”n eta gu bion “gure artekoa”n. Elkar gaitezen 
aurrez aurre, ordu betez, kafea hartzera! Noiz duzu denbora? La-
runbatean? Igandean? Eguerdian? Arratsaldean?             
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Hiru ordu geroago
Gairik ez
Ez al dut gaur erantzun gehiagorik jasoko, Emmi? Ezezkoa bada, 
gabon! (Baiezkoa bada, gabon!)

Minutu bat geroago
Re:
Leo, idazten didazunean, ba al duzu oraindik sentimendurik? Izan 
ere, iruditzen zait dagoeneko ez duzula halakorik. Eta sentimendu 
honek oso txarto sentiarazten nau.

Bi minutu geroago
Fw:
Emmi, zurekiko sentimenduz beteriko armairu eta kutxa itzelak di-
tut nire barruan. Baina haietarako giltza egokia ere badaukat.

40 segundo geroago
Re:
Giltza, menturaz, Bostonetik dator, eta “Pamela” izena du?

50 segundo geroago
Fw:
Ez, giltza nazioartekoa da, eta “arrazoia” izena du.

30 segundo geroago
Re:
Baina zure kasuan norabide bakarrean funtzionatzen du. Itxi baka-
rrik egiten du. Eta armairu barruan, ito egiten zaizkizu sentimen-
duak.                         
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40 segundo geroago
Fw:
Nire arrazoia arduratzen da, nire sentimenduek beti haize nahikoa 
jaso dezaten.

30 segundo geroago
Re:
Baina ezin dute kanpora atera. Sekula ez dira askeak. Leo, badio-
tsut, sentimendu-aurrekontu eskasa daukazu. Hori hobetu beharko 
zenuke. Beno, gaurkoz agur esango dut (arrazoiak hala gomendatu 
dit) eta nigan eragiten utziko diet gure topaketaren inguruan esan 
dituzun hitzei, eta esan ez dituzunei.
Gabon!

20 segundo geroago
Fw:
Ondo lo egin, Emmi!

Hurrengo egunean
Gaia: Zuzen-zuzenean
Kaixo Leo, buka dezagun honekin: larunbatean ahal dut, 14:00etan. 
Esango al dizut nolakoa naizen, luzaroan nire bila ibili behar ez iza-
teko? Edo nahi al duzu ni izatea zu aurkitzen zaituena, asperturik 
jendetzaren artean eserita zaudela, egunkari baten orriak pasatzen, 
ni zuri noiz zuzenduko itxaroten? Halako zerbait esanez: “Barkatu, 
libre al dago besaulkia? A, kasualitatez ez zara ba zu izango senti-
menduen-armairua itxita duen Leike jauna? Izan ere, Emmi Roth-
ner naiz ni, pozten naiz, azkenean zu ezagutzeko parada izateaz, 
hau da, izan izanaz. Eta… –egunkariaren norabidean begiak oker-
tuz–, zer berri dago bestela munduan?”.                        
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Bi ordu geroago
Gaia: Barkatu
Leo, barka iezadazu nire aurreko mezua! Hain izan da, hain, hain… 
Edozelan ere, ez da bereziki atsegina izan. Egia esan, sistema-
ardura duna mereziko nuke horregatik. 

Hamar minutu geroago
Fw:
Zein sistema-arduradun?

50 segundo geroago
Re:
Ba!, ahaztu. Ni eta nire arteko running gag bat da hori. Larunba-
tean, 14:00etan, ondo datorkizu zuri?

Minutu gabe geroago
Fw:
Larunbatean, 14:00etan, ondo datorkit. Asteazken atsegina izan de-
zazula, Emmi maitea!

40 segundo geroago
Re:
Beste hitz batzuekin esateko: “Ez itxaron asteazken honetan Leo-
ren mezu gehiagorik, Emmi maitea”.

Zazpi ordu geroago
Gairik ez
Esandakoari eutsi egiten diozu behintzat!
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Hiru ordu geroago
Gaia: Besterik gabe
Leo, argia piztuta al dago oraindik zurean? (Ez duzu erantzun be-
har. Neure buruari galdetu diot. Eta neure buruari galdetzen badiot, 
zuri ere berdin-berdin galde diezazuket, ezta?).

Hiru minutu geroago
Fw:
Zeure buruari erantzun okerra eman baino lehen, Emmi: Bai, argia 
piztuta daukat oraindik. Gabon!

Minutu bat geroago
Re:
Zertan ari zara?
Gabon.

50 segundo geroago
Fw:
Idazten ari naiz.
Gabon.

40 segundo geroago
Re:
Nori idazten ari zara? Pamelari?
Gabon.

30 segundo geroago
Fw:
Zuri idazten ari naiz! 
Gabon.                          
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40 segundo geroago
Re: 
Niri idazten ari zara? Zer idazten didazu?
Gabon.

20 segundo geroago
Fw:
Gabon.

20 segundo geroago
Re:
A bai, jakina. Gabon.

Hurrengo egunean
Gaia: Bi egun faltan
Leo maitea, hau da bidaliko dizudan azken mezua, zuk niri (lehena-
go) beste bat bidali artean. Ez baduzu gehiago erantzungo, etzi iku-
siko dugu elkar, 14:00etan Huber kafe-etxean. Ziur egon ez naizela 
begirada galduaz –agur esanez– eta nora ezean kafe-etxetik Leoren 
bila ibiliko. Anabasatik aparteko mahai txikiren batean eseriko naiz 
eta itxaron egingo dut, Bostonera joan eta bere neurrian egindako 
Emmirenganako-sentimenduen-armairua itxi aurretik, bi urtean 
zehar idatziz nirekin sentimenduak eraiki eta deseraiki dituen gi-
zona, niregana heldu eta esertzen den arte, behingoagatik buruko-
abentura honekin duintasunez buka dezagun. Horregatik eskatuko 
dizut, ni ezagutzen saia zaitezen. Badakigunez, hiru aldaera dituzu 
aukeran. Zure arrebak nola deskribatu ninduen gogoratzen ez ba-
duzu, atseginez emango dizkizut hitz-gako batzuk. (Kasuaaaaali-
tatez, orduko zure mezua gordeta daukat oraindik). Lehen Emmi: 
Txikia, ile beltzaran laburra (urte eta erdian luzatu ahal izan dena), 
trebea, “harrotasun duinarekin disimulaturiko segurtasun falta tti-
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pia”, burua tente, arina mugimenduetan, urduria, umore aldaketak 
dituena. Bigarren Emmi: Garaia, ilehoria, bular handiak, geldoagoa 
mugimenduetan. Hirugarren Emmi: Ertaina, ile beltzarana, lotsa-
tia, herabea, malenkoniatsua. Beno ba, aurkituko nauzula uste dut. 
Erantzun iezadazu edo, edonola ere, bi egun lasai izan di tzazula, 
maitea. Eta zaindu ondo zure giltza! 
Emmi

Hamar minutu geroago
Fw:
Emmi maitea, erraz jarri didazu zu ezagutzea, nahi zenuen baino 
errazago, beharbada. Behin betiko jakinarazi didazu, lehen Emmia 
zarela, beti susmatu izan dudana, bestalde. Jakin nahi duzu nola?

Minutu bat geroago
Re:
Jakina baietz! Oso gustuko dut zure baitako psikologo amateur 
 gogo-berotua, Leo! Bihotza geldituta duzunean, berpiztu egiten zai-
tu horrek; eta sentimenduak erabat korapilaturik dituzunean ere, 
idaztera behartzen zaitu.

15 minutu geroago
Fw:
Lehen Emmi maitea, kasuaaaaaalitatez, nik ere gordeta ditut urru-
neko diagnosia egin genuen garaiko mezuak: “Bigarren Emmi” ha-
ren kasuan, nire arrebak egotzi zizkizun dohainak, “burujabea”, 
“ziurtasun handikoa, lasaia”, “gizonak erabat gain-gainetik beha-
tzen zituena”, edo “argala, hankaluzea”, “aurpegi polita” bezalako 
ezaugarriak aipatu gabe utzi dituzu. Bere mugimendu geldoez eta 
bular handiez (zeinengatik, elkar ezagutzen dugunetik, gerrarako 
prest agertu baitzara beti) ohartaraztea baino ez zaizu iruditu ga-
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rrantzitsua. Nabari da beraz, ez duzula bereziki atsegin. Hau da, 
ez zara hura. Antzera “hirugarren Emmi” harekin. Ez zaizu intere-
satzen. Hain zuzen ere, lotsatia dela azpimarratu duzu, zuri erabat 
arrotz egin behar zaizun bereizgarria. Eta isildu egin dituzu haren 
“larruazal exotikoa”, haren “almendra formako begiak”, haren “be-
girada lausoa”; interesgarri egingo lukeen guzti hori. “Lehen Emmi” 
harekin soilik izan zara eskuzabala zure behaketetan, lehen Emmi 
maitea. Garrantzitsua iruditu zaizu ohartaraztea, haren ile beltza-
ran laburra luzatu ahal izan dela, haren “harrotasun duinarekin disi-
mulaturiko segurtasun falta ttipia” izendatu duzu, haren “buru ten-
tea”, haren “umore aldaketak”. Aldi berean, “arina mugimenduetan” 
aipatu, baina “aztoratua” eta “urduria” kanpoan utzi dituzu. Zure 
ezaugarri hauek ez baitituzu oso gogoko. Hortaz, lehen Emmi mai-
tea, pozten naiz larunbat arratsaldean ile beltzaranez, burua tente 
eta mugimendu arineko umorean aurkituko zaitudala jakinda. 
Laster arte, 
Leo

Hamar minutu geroago
Re:
Zerbait nabaritu duzula uste duzunean zein euforiko izan zai-
tezkeen (idatz dezakezun) jakin izan banu, zuretzako nabariago 
agertzeko ahalegin handiagoa egingo nukeen, maitea. Aholku bat 
emango dizut, ordea: Hobe, ez badiozu Emmi horri itxaroten. Nork 
daki nola jokatuko duen kanpoko bizitzak, zenbateraino islatuko 
duen hemen barrukoa, non hitzek elkarren artean atze-aurreak lo-
tzen baitituzte. Bestalde, gu biotatik beti izan zara zu bular femeni-
noen neurriagatik gerrarako prest agertu dena, laztana. Argi denez, 
aipatze hutsak Ediporen estres egoera sortzen du zugan. Bestela, 
ezin dut ulertu zergatik ekiten diezun etengabe “bular handiei”, me-
taforikoki esatea zilegi bazait.
Laster arte, 
Emmi                     



28 Daniel Glattauer

Bost minutu geroago
Fw:
Kafea hartzen eztabaidatu dezakegun zerbait da hori. Itxura denez, 
ez gara geratuko “bularrak, bai, ez, handiak, txikiak” gaiaz jardun 
gabe, maitea, laztana, laztana maitea.

Hamar minutu geroago
Re:
Mesedez, honako hizketa-gai hauek utz ditzagun alde batera gure 
topaketan:
1) Bularrak eta beste hainbat gorputz-atal. (Ez nuke nahi itxura 
kontuez hitz egin, horiek ikusi egingo ditugu, azken batean).
2) “Pam” (eta nola irudikatzen duen “Europa zaharrean” bere etor-
kizuna Leo Leikeren, ezizenez “sentimendu-kutxa”, ondoan).
3) Emmirekin loturarik ez duen Leo Leikeren kontu pribatu oro 
ere bai.
4) Leorekin loturarik ez duen Emmi Rothnerren kontu pribatu oro 
ere bai.
Ordu horrek dirauen bitartean, arren, arren, arren, ez dadila gutaz 
gain beste ezer ez inor egon. Lortuko al dugu?

Zortzi minutu geroago
Fw:
Eta zertaz hitz egingo dugu orduan? Ez duzu aukera askorik utzi.

15 minutu geroago
Re:
Leo, uste dut beste behin ere, geldiro-geldiro beldurtzen hasia zare-
la –Emmi ukitzeko zure ezkutuko beldur kronikoa–. Gaiei dagokio-
nez, nahiago zenuke “bular handiei” eutsi, ezta? Zertaz hitz egingo 
dugun?: Berdin dit. Konta diezazkiogun elkarri haurtzaroko bizi-
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penak. Ez diot zure hitzen forma eta edukiari erreparatuko, soilik 
haiek ahoskatzeko zure moduari. Leo, hitz egiten IKUSI nahi zai-
tut. Entzuten IKUSI nahi zaitut. Arnasa hartzen IKUSI nahi zaitut. 
Horrenbeste iraun duen birtualtasun hurbil, ezagun, itxaropentsu, 
mugatu, iraunkor, eten, betegarri eta ez-betegarri honen ostean, or-
dubetez benetan IKUSI nahi zaitut. Besterik ez.

Zazpi minutu geroago
Fw:
Etsipena handiegia ez izatea espero dut. Izan ere, ez dut ITXURA 
bereziki kitzikagarririk, ez hitz egiten, ez entzuten, eta are gutxiago 
arnasa hartzen nagoenean. (Marrantaturik nago). Baina hala nahi 
izan duzu, gu bion arteko topaketa desiratu duzu.

Hiru ordu geroago
Gaia: ??
Okerreko zerbait esan al dut (berriro)? 
Gau on bat izan, 
Leo

Hurrengo egunean
Gaia: Beldurra
Egunon, Emmi. Bai, beldur naiz. Beldur naiz, ikusten nauzunean ez 
ote den zuretzako nuen garrantzia (eta agian oraindik ere badudana) 
kolpetik desagertuko. Izan ere, uste dut nire hizkiak hobeak direla 
pantailan irakurtzeko, esaten ditudanean nire aurpegian ikusteko 
baino. Beharbada harrituta geratuko zara, bi urtez pentsamendu eta 
sentimenduak norekin galdu dituzun, eta hauek zein klasetakoak 
ziren jakitean. Hori esan nahi izan nuen atzo idatzi nuenean: “Baina 
hala nahi izan duzu, gu bion arteko topaketa desiratu duzu”. Orain 
ulertuko nauzula espero dut. Ez baduzu erantzuten: Bihar arte.
Leo                          
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Bost ordu geroago
Re:
Bai, ulertzen zaitut orain, argitasun osoz adierazi duzu. Betidanik, 
eta gaur arte, horixe izan da “gureari” buruz inporta izan zaizun 
bakarra; hots, zein garrantzi izan zenezakeen ZUK NIRETZAKO. 
Horren arabera neurtzen baituzu NIK ZURETZAKO dudan garran-
tzia. Hau da: Niretzako garrantzi handia baduzu, nik ere garran-
tzia dut zuretzako. Niretzako garrantzi txikia baduzu, ez dut zu-
retzako garrantzirik. Noski, fisikoki ez nauzu behar, horretarako 
ez zara nirekin elkartu behar, eta horregatik, beharturik elkar to-
patuko dugunean, mugatua da zure suhartasuna. NI nor eta zer 
naizen, ez baita orain eta ez baita inoiz izan garrantzitsua. Baina 
Leo, zure beldurrari dagokionez, lasaitu zaitzaket: Zuk niretzako 
duzun garrantzia bide onean dago, topaketaren aurretik ere desa-
gertzeko (nahiz eta hau ez den esaldi jatorra). Duzun itxura duzula 
ere, adiskide.

Hamar minutu geroago
Fw:
Onena, topaketa bertan behera uztea izango da, adiskide.

20 segundo geroago
Re:
Bai, utz dezagun. Onena izango duzu ez zaudela dioen oharra akti-
batzea, adiskide. 

10 minutu geroago
Fw:
Nirea da errua. Bostonetik bueltan, ez nizun erantzun behar.



31ZaZpi olatuZ behin

Minutu bat geroago
Re:
Nirea da errua. Ez nizun idatzi behar, Top 15ean goizeko hiruretan 
argia piztuta zegoela. Zer axola zait niri zure argia? Bide batez, ni-
retzako duzun garrantzia neurriz kanpo uler ez dezazun: Egun har-
tan, kasualitatez baino ez nintzen handik pasatu taxian.

Minutu bat geroago
Re:
Egia da nire argia ez zaizula batere axola, baina oso fina iruditu 
zitzaidan zure partetik, nirekin elektrizitatea aurreztu nahi izatea. 
Bide batez, gure egoerarako garrantzirik ez duela iruditu arren: Taxi 
batetik ez da ikusten Top 15ean argia piztuta dagoen edo ez.

Minutu bat geroago
Re:
Bi solairuko autobusa edo helize-hegazkina izango zen orduan. 
Gaurko ikuspuntutik, erabat berdin dio. Gabon.

Zazpi ordu geroago
Fw:
Kasualitatez paretik hegaz pasa eta ikusi ez baduzu: Top 15ean ar-
gia piztuta dago gaur berriro. Ezin dut lorik egin.

Hamar minutu geroago
Gaia: Garrantzizkoa
Utz iezadazu argitzen, Emmi.
1) Zuk niretzako duzun garrantzia, gutxienez nik zuretzako dudan 
garrantzia bezain beste axola zait.
2) Hain zuzen ere, niretzako horrenbesteko garrantzia duzunez, asko 
axola zait nik ere zuretzako ahalik eta garrantzi handiena izatea.
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3) Ez bazenu niretzako horrenbesteko garrantzirik izango, berdin 
izango litzaidake zuretzako nik zein garrantzi dudan.
4) Baina ez zaidanez inola ere berdin, esan nahi du, zuk niretzako 
horrenbesteko garrantzia duzula, eta ezin zaidala berdin izan, nik 
zuretzako dudan garrantziak.
5) Jakingo bazenu zein garrantzi duzun niretzako, ulertuko zenuke, 
zergatik ez dudan nik zuretzako dudan garrantzia galdu nahi.
6) Lehen ondorioa: Itxura denez, ez zenekien niretzako zein garran-
tzitsua zaren.
7) Bigarren ondorioa: Beharbada, orain jakingo duzu.
8) Nekatuta nago. Gabon.

Lau ordu geroago
Re:
Egunon, Leo. Inoiz ez dit inork halakorik esan. Eta ez dut uste inork 
inori inoiz halakorik esan dionik ere. Ez, soilik, beste inork ezingo 
lukeelako halakorik bigarrenez horrela (hain korapilatsu) adierazi. 
Baita, inor gutxi izango litzatekeelako gai ere halako sakontasun 
emozionalaz pentsatzeko. Asko eskertzen dizut. Ezin duzu irudika-
tu zein garrantzi duen niretzako!!! Gaur 14:00etan kafe-etxean?

Ordu bete geroago
Fw:
Gaur 14:00etan kafe-etxean.

Minutu bat geroago
Re:
Lau ordu eta hogei eta sei minutu barru, hortaz.                        

Minutu bat geroago
Fw:
Hogei eta bost.                         
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Minutu bat geroago
Re:
Hogei eta lau.

40 segundo geroago:
Fw:
Eta oraingoan, etor zaitez benetan!

50 segundo geroago
Re:
Ziur egon. Eta zu?

Bi minutu geroago
Fw:
Bai, noski. Ez diot gure “bukaera duinari” hutsik egingo.

20 minutu geroago
Re:
Hori izan al da zure azken mezua?

20 segundo geroago
Fw: 
Ez. Eta hau zurea?

30 segundo geroago
Re:
Ezta ere. Urduri al zaude?
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20 segundo geroago
Fw:
Bai. Zu?

25 segundo geroago
Re:
Bai, oso.

30 segundo geroago
Fw:
Ez duzu zertan. Pertsona nahiko batezbestekoa naiz, norbaitek le-
henengoz ikusten nauenean aztoramenerako arrazoi gutxi ematen 
duena.

20 segundo geroago
Re:
Leo, beranduegi da orain mina murrizteko! Hori izan al da zure 
azken mezua?

30 segundo geroago
Fw:
Nire azken aurrekoa, Emmi maitea.

40 segundo geroago
Re:
Hauxe da nire azkenengoa! Laster arte, Leo maitea. Ongi etorria 
topaketaren lurralde ezezagunera.




