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A estrela da avenoiteira
よだかの星

Yodaka no hoshi
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A avenoiteira era un paxaro francamente feo.

Tiña unhas manchas coma de miso1 espalladas pola cara, e o 
peteiro, achatado, chegáballe até as orellas. Do frouxiñas que lle 
eran as patas non daba andado nin catro pasos. Tan fea era que, só 
con lle veren a cara, os outros paxaros sentían repulsión.

A cotovía, por exemplo, sen ser tampouco particularmente 
fermosa, críase moi superior á avenoiteira, de modo que ao topar 
con ela á tardiña pechaba os ollos con porfía e viraba a cabeza 
cara a outro lado coma se lle repugnase. Paxaros máis miúdos e 
falangueiros ca a avenoiteira sempre rexoubaban nos seu fociños 
nos seguintes termos:

—Ehem! Aí a está outra vez. Ollade para ela, por favor. É a 
vergoña dos paxaros.

—Reparade no tamaño do bico! Debe estar emparentada coas 
ras ou algo polo estilo.

Se en lugar dunha avenoiteira fose unha ave distinguida, coma 
un falcón2, a simple mención do seu nome había bastar para que 
aqueles paxaros pequerrechos se botasen a tremer e, coa cor da 
cara mudada, se encollesen e agochasen entre as follas dunha ár-

1. Pasta de soia fermentada usada na gastronomía xaponesa. (Todas as notas son do tradutor.)
2. En xaponés á avenoiteira, noitarega ou noiteboa (do xénero Caprimulgus) chámaselle yodaka 
ou yotaka, palabra composta por yo ‘noite’ e taka, termo que serve para designar certas aves de 
rapina, coma gabiáns, azores e, en ocasións, falcóns.
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bore. Mais ela non tiña parentesco ningún coas grandes aves. Era, 
iso si, a irmá máis vella do fermoso picapeixe e mais do colibrí, 
alfaia entre os paxaros. Este último alimentábase do néctar das 
flores; o primeiro, de peixes; a avenoiteira, de insectos alados. Por 
riba, ao non ter gadoupas nin un bico afiado, non lle puña medo 
a paxaro ningún, por moi fraco que fose.

Pode estrañar, sendo así, que levase no nome a palabra «ave», 
mais o motivo residía, primeiro, na forza das súas ás, xa que can-
do voaba cortando o vento semellaba mesmo unha ave de rapina, 
e segundo, no seu agudo axirido, similar ao do falcón. A este 
último amoláballe profundamente. Por iso, mal lle vía a cara á 
avenoiteira, sacudía os ombros de xeito ameazador e reclamáballe: 
«Muda de nome! Muda de nome xa!».

Unha tardiña, o falcón decidiu facer unha visita á casa da ave-
noiteira.

—Eh! Andas aí? Aínda non mudaches de nome? Que pouca 
vergoña tes! Non ves que ti e mais eu non temos nada que ver? 
Eu, por exemplo, podo ir voando ao recanto máis afastado do ceo 
azul. Ti só saes nos días nubrados e escuros ou á noite. Repara no 
meu peteiro e nas miñas poutas e compáraos cos teus.

—Señor falcón, iso que me pide é imposíbel. O meu nome 
non o escollín eu. Foi Deus quen mo deu.

—Non, a min si que mo puxo Deus! O teu tomáchelo em-
prestado das aves de verdade coma min e da noite. Veña, devól-
venolo!

—Señor falcón, iso é imposíbel.
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Tirso, Portugal, o 27 de novembro do 2020, 98.º 
cabodano da prematura morte, por tuberculose, aos 25 
anos, de Toshi Miyazawa, a tan querida irmá menor de 
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