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J a k o b a  E r r e k o n d o

EZ GARA, NOLANAHI ERE, garai batean bezala idi-
bihotzekin (Tulipa sp.) erotzen. Ezta gutxiagorik ere! 

Urte sasoi honetan aldatzen diren aieta edo erra-
boilek idi-bihotzak emango dituzte hemendik bost
bat hilabetera: udaberriaren atarian, zamarrak eta
zirak gogaikarri direnean, egun-argiaren luza-zabal-
tzea nabaria denean, gorputzaren barrunbeetako bor-
borraren oldeak irribarrea eta burua arintzen dizki-
gun aroan. Idi-bihotza bihotzeko izatea ez da
harritzekoa. Tenore horretan tamaina horretako
kolore festa izatea luxua da. Baita gaur egun ere; baita
ia edozer gauza eskuera izan dezakegulako txepelean
bizi garenean ere. Luxua. Liluraldia izango dena orain
landatzen ari gara. 

Goaztean orain, laurehun urte atzera. Flandrian,
ezagutu gabeko kolore nahasturak dituzten idi-bihotz
itxurako lore izugarri handiak eman zaleak diren lan-
dareak ekarri omen zituzten estraperloan Konstanti-
noplatik. Urte gutxiren buruan zoramena piztu zen
eta lore haiek ez zituena ez zen ez jauntxo ez andere-
txo. Orduan, garaiko margolari sonatuenak beren
erretratua pinta zezan joaten ziren hara gure armado-
reak, dirua jario. Handikeria han eta hemen.   

Barra-barrako dirutzak itsututa, idi-bihotz berrie-
nak, deigarrienak, bakanenak, urrea baino estimu
handiagoa zuen. Ur-aparretan bizi zirenek bitsa
horietara eraman zuten idi-bihotzaren balorea. Eta
eromena iritsi zen. Gaur egun bizi dugun krisi ekono-
mikoa gauzek (etxeek, diruek, zorrek…) balio dutena

baino askoz gehiago balioztatzetik datorren eran,
XVII. mendean gauza bera gertatu zen idi-bihotze-
kin. Lore haiek eromena sortu zuten eta bera ematen
zuten erraboilak ekoitzi aurretik salduta zituzten.
Etorkizuneko balorea zirelakoan dirutza ordaintzen
zuten trukean. “Tulipmania”-ri nederlanderaz Tulpen-
woede, idi-bihotz mania deitu zitzaion. Lore ezezaguna
gutiziatutako luxu bihurtua zen. Lore bakarra eman-
go zuen erraboil bat eskuratzeko dirutza asarreak,
ikaragarriak ordaintzen ziren enkanteetan. Apeta eta
kasketa. Haarlemgo P. Cos muintegiko
1637ko katalogoaren arabera, “Viseroij”
motako erraboil bat artisau iaio batek
hogei urtean irabazten zuen diruarekin
ezin erosi zen, adibidez.     

Apeta eta kasketa

Landatu gabeko idi-bihotz erraboilak. XVII. mendean 
urre balioa zuten Flandrian.

Aurten, beste fruitu guztiak bezala
mahatsa ere azkar etorri da, bes-
teetan baino lehenago. Hona txa-
kolindegi bateko mahastia.
Hemen mahatsak duen arazo han-
diena hezetasuna da: gaitzak sus-
tatzen ditu, alea alferrik galtzerai-
no. Hona irtenbidea: fruitua
lurretik urrutiratu, altxa. Eguzkia
lurreraino sartuko da, eta berotu
eta lehortu egingo du. Orain, hel-
tzeko sasoi aurre honetan beheko
aldeko hostoak kendu
egin dizkiote, eguz-
kiak mahats mordoak
ere berotu eta gozatu
ditzan. 

Mahatsa ere
hemen da
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