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ODOL GIROA nagusi izaten da
neguero. Guraize, aihotz, zerrote,
motozerra... inauskaiak zorrotz!
Epaia emateko prest epaikiak.
Epaile kaskarin gehiegi. Buru
beroko kasko asko. Bihozgabe
bihozgabetzaileak.

Inausten diren zuhaitzek biho-
tza non duten ez dakigu. Sentitzen
dutelako susmoa gero eta nabar-
menagoa dela dioen ikerketa ugari
dago. Bihotza badute. Arima,
espiritua, gogoa... Ez dakit nola
deituko zaion behin betiko topa-
tzen zaienean. 

Zuhaitzek bihotza badute, hal-
tzak (Alnus glutinosa) izan ezik.
Haltzari bihotza aspalditik ukatua
diogu... Gure bihozgabekeria aza-
leratzen baitu! Mozten denean
zuri-zuria den zura gorritu egiten
da. Geure odola gogora ekartzen
digu. Kontinente osoko sineskeria
da: haltza sorginduta dago. Ezin
ulertu dugu, eta odola, eta, beraz,
bihotza badituela agerikoa due-
nez, bizkarra eman eta, azkar asko,
bihotzik ez duela kantatzen diogu. 
Moztu berritan hartzen duen gorri
hori, argiak moteldu eta desagerra-
razten du. Kolore aldaketa horien
harira, Europako iparraldekoenek
berpiztearen ikurtzat zuten. Ema-
kume eta gizaseme, denok haltze-
tik eta lizarretik (Fraxinus excelsior)
gatozela diote han. 

Gutxien uste denean haltzaren
bihotzarekin topo egingo duzu.
Erresonantzia kutxarik gabeko

lehenetako gitarra elektriko trin-
koak, Fender Stratocaster mitiko-
ak, 1954an, lizarrezko gorputza
zuten. Gero, 1956tik aurrera,
berriz, haltzezkoa. Haltzaren
zurez egindako ikatza nitratoare-
kin nahasi eta bolbora egiten
dugu; kalitaterik onenekoa omen.
Ogi labea berotzeko egur ona du,
gar handikoa. Lantzeko gozoa da
egur hori, eta besteak beste, Mez-
kiritzen eta Oizen “txoklak” dei-
tzen dituzten eskalapoiak, sukal-
deko ontziteria, kirtenak,
eskulturak, jostailuak eta abar egi-
teko erabili izan da.

Ura non, haltza han. Ura den
tokian hazten da, eta urpeko egi-
turak egiteko, Fagus sylvatica pago-
arekin batera, haltza da zurik
onena. Airetik eta argitik gordez
gero, luze irauten du: zubiei eta
ur gaineko beste edozein erai-
kuntzari eusteko zimendu asko
haltza dira.

Gosea piztuz amai-
tzeko, gaztak haltza-
ren ezpalez ketzen
dira. n
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Bihotz bero

Goian, haltz enbor moztu berria,
gorri-gorria. Eskuinean, haltzezko

azpila, zuri-zuria.  


