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orbelen intziriak 
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l’effroi fauve 
pauvrement en soi 

concentre noirceur et lucidité 
 

Denise Desautels (Quebec) 



I. 
 

abaro 

iraultza neolitikoa 

Baskoniako hisialdi zirikatua 

 belazeetan trantsitua 

 hain uher 

 sokorri auhenak 

sasietako umekien moduan: 

irakurketa jarraitua 

idazlerik gabe hitoka itoka 

 abaraskak 

  norentzat 

 

 

II. 
 

paleo hizkuntzak ezpainetan 

zure orbel intziriak gauaren erdian: 

dadoak ez du bueltarik 

 

sei bikoitzik  

jendeak saldoak badoaz marrakaz  

elurretan 

 plastikozko panpina puztuak 

 desioa 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 
 

 intimoaren 

arkeologo itsua naiz 

ele zaharren presioa erraietan 

aingura bota behar da 

 hiztegi larderiatsuen artera: 

 salbaia izutua 

zatikatua 

puzzlea osatu ezinean puska numerikoak 

elemeniaren garrasiak 

azken jentilen itzalak 

  in team 

 

 

IV. 
 

beraz 

jaidura sexualaren erasoa da behatza hankartean 

erran du besterik ez 

 

kare bizia gogapen mila zeregin pila 

 

ondorioz 

atsegin zirrista aldarrikatzen du 

eskubide konstituzional baten antzera  

gorputz urratuaren  

 zoruan egon 

 nahi duzu 

 

 

 

 

 



V. 

 
bagoian leitu du 

soinujolearen semea ez diagonalean aldion 

mendiko sute horrengatik ezeztatu dute bidaia 

 denbora badu  

 badu denbora 

handik eta hemendik hotzak eta motzak 

egunik luzeeneko lehia galduak 

ideologien gerrako orban urdinkarak 

 odolik ez 

 minik ez 

destino gordinaren atzamarretan  

ahantzi eta 

abandonatuko 

nauzu 

 

 

VI. 
 

lo paradoxala burumuin erreptiliarra  

hormak amets gaiztoak uholdeak 

mihise tolesen zorte 

 txarra 7 bider 

 amodio eta aditz gabezia 

  haurrideen artean: 

  black out eta chatbox 

altxa zaitez! suntsi nazazu! 

urka bilurra lepoan zintzilik 

medikuek ere ez dakite 

 izar hondarkinez 

 zer pentsa 

  match 

 



VII. 

 
munduarekiko harreman errobotizatua dugu 

eguneroko 

ahots sintetikoak belarrian: 

 desiraren berehalako asebetetzea 

 ezagupen premia 

 etengabeko norberaren kontaketa 

memoria erreala eragozpena da 

haragian sartu iltze herdoildua 

argazki argentikoetako 

zuri-beltz saturatua 

 pazientziaren eta hilezkortasun 

onartuaren ikur: 

talking Johnny Cash 

 erretzen du 

 oraindik 

 

 

VIII. 
 

pitzadurak gorputz 

bost minutuko tartea zer uste duzu ala? 

stalker batek zona uzten du zurrungaz 

 sentimenduen  

 ehortzetak 

lurra urtzen da oin pean 

arrakalen oreka debaldea  

ukatuz: 

ortzaizean Marcella Delpastre  

 eta Angela Duval ikusten dira 

 oroitzaren xendrako erreietan 

artikuluaren bila 

 



IX. 
 

tuta-festa arrastirian 

irabazi dute, euri urrea, urrea euri 

hor zara, sobera; ez zara hor, eskas 

 erdirik ez dago  

egun argiko ximixtak multzo izutuak 

biltzen dira abenida setiatuetan: 

esku muturrean 

 xingola gorria daramazu 

 hautatua zara aukeratua 

  garaipenaren aldarean 

  sangratua 

  izateko 

 

 

X. 
 

arratoiak amua irentsi du 

karrika hertsiak : emagalduak lerroz lerro 

postaleak idazle erromantikoentzat 

 atea ireki da: 

bularrak eta zakilak odol putzuan 

andregaiaren ezpainak musukatu ditut 

mintza ez dakidan mintza 

isiltasunaren zama dakart hallal erako kebaba 

 manatzean berean 

 eta biluzi bezain laster 

besoak zabalik ohe handiegian etzaten naiz 

Antonioniren filmaren batean bezala: 

  esteiari. 

 

 

 



XI. 
 

egiazko ezdeusak gara halako gaituzte 

analfabetoak letra gabeak zer dio nagusiak? 

lapsus bat mihi puntan  

 dagokizuna 

 

 dagokiguna 

neurosia kolektiboa ipurdi zuloa zinezko ezjakinak 

zokoan zoragarri utzia bi eta bat 

Ofeliaren hilotza nenufar artean 

 dagokidana 

 

 

XII. 
 

irakak eta hazi onak bereizten omen dira 

hinkili-hankala kobrezko jantziak soinean 

  urratsak lankaitz 

ibaia mendira doa ibaia itsasora doa 

aldizka nostalgiarik gabe 

 sekula 

 zeruak murkaitz 

 

sare asozialen murdukak mintegi zabarrak 

hala nola marmoka malguak hondartzetan  

  elkartasun delituak 

  muga likitsetan 

titia murtxa iezadazu txortaldiaren ondotik 

larruaren ostartea 

 osoki agerian 

 hautsak zurkaitz 

 

 



XIII. 
 

itsasoak gorotz kolorea du 

azido hialuronikozko uhinak unatzen dira 

lehorrean: ozka bat gehiago 

 disgustuaren aztoramenduan 

damua hebain dabil 

hazka zure bizkarrean 

 

beki aurtikin plastikoen erreinua 

haupaxepe dibezi dibiloa erran du ahoa 

esku gibelaz tapatuz 

 alu ilun ikonoklastak 

 aditz laguntzaile likatsuak 

palazioak ireki dira berriz   

gorotz urrineko itsas 

bazterretan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. 
 

ikusi du cronica de castas 

eta friboloa da azalekoa buru arina 

ura hertzeak lurra bardoen dolamena 

emozio atsegingarria 

 negurik ez dator 

sentimenduak eraikiak dira palindromoak  

hatsanka ankerra guztia ezin dut dasta 

disgrezioak eta eskolioak 

 ikasi du conatus 

arre eta barre malenkoniarik gabe 

besarkada gardenak kardabera idorrak  

 sakelaren hondoan 

  poz gurbilaren 

  funtsean 

 

kobaltozko goizak iparreko lurraldeetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. 

 
euri gargara hiriko kamera jeloskorretatik ihes 

oroitzen naiz: hitz ordua genuen, hemen 

oren bateko ekiaren itsabasia 

 liskarrak geltokian 

 no exit 

mantsotuko dira taupadak 

umearen posturan geldotu da luzaz 

sabel hantuan gora pantera bi 

oroitzen naiz: hitz ordua genuen 

 

ortzadarra  

laparrak lore 

arrantzak  

 ezti dira 

 kopetan 

 tinko 

oroitzen naiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. 

 
hil naiz lehen aldiz pentsatu dudanean 

hitz egin beti isiltasunean iraun  

kokodrilo rasta bat:  

 barnetik kanpora doa 

 egiten dugunaren ardura 

 eta libre gara 

 

iruzurgileak ereduak jende-dolareak 

ur-jauziak zurrupitak izaerarekiko galderak 

gaur bezala lehen ere jainkoek zuten 

Ifigeniaren sakrifizioa eskatu 

 Argos aldeko  

 buztinezko jauregietan, 

gerra maisu urguilutsuen faborez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. 

 
hatsa dator 

bertikal John Cage 

izugarri hurbilean azeri alarau bat 

eta isiltasun osoaren baitan 

garunak marmaraz 

eta odola zainetan 

hondo gabeko sifoietara 

lehiatzen  

  

 bankisa kraskatu da 

Molekulen musikaren erritmoan 

atseginaren natura 

hipnotikoak  

 salbaituko nau 

 zuk bezala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII. 
 

lurra gezur hutsa da, ama gezur hutsa da 

borroka gezur hutsa da, txantxa letala, 

haurkeria granitozko txapa, 

sugearen zalantza zitala: 

 herdoiltzen dago 

egiaren aiztoa zabortegiaren  

erdi gunean 

hosto gorrailen usteltzea jarraitzen dugu 

udazkenetan 

bide ertzeko arroilen 

 ahultasun herabearen 

 gorazarrez 

 

 haize mutua nintzen 

belagileen lo hordia oilar urkatua ele-ontzia 

elorriaren azpian  

 marmolezko irri irentsia 

 itxindia bihotzean: deus ez dauka, 

pozaren mudantza hori baino,  

hogei ohaide ilunabarrean Kaskiletako  

gazta laurdena mahai gainean  

 maitasun zohituak  

  uhuriz 

  züzülü 

 


