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(Zortziak bart)

Edituriala

O 
 
ro hasten al da galdera batez? Eraman al gaitzake galdera batek 
bestera eta beste honek hurrengora eta honek beste batera, 

harik eta galdera-kate luze eta ezdeus bat osatu arte? Kate horretako 
lehenbiziko galderak ukanen al luke zerikusirik azkenengoarekin? Galdera 
bera izango lirateke agian? Zein izango litzateke hemezortzigarren 
galderaren izena? Eta laurogeita hamazazpigarrenak abizenik edukiko 
al luke? Zenbat galdera ikur jarriko genizkioke bakoitzari amaieran? Nori 
galdetzen diot? Ezin al dizkiot 37 galdera egin mugaren alde honetan bizi 
denari? Zergatik du galdera hitzak galera hitzaren antz handiegia?
Zertarako idatzi garaiotan? Zer esanen liguke Hölderlinek ogia eta ardoa 
falta ez zaigunoi? Poesiak ematen al du jaten? Jakituriak ematen al 
du jaten? Zergatik lasaitzen gaitu miseriari idazteak gai banalei buruz 
idazteak baino gehiago? (Esan al daiteke banal euskaraz? Gurean gai 
banalik ez dagoelako al da?) Zer eta nola idatzi garaiotan? Nola idatzi 
irakurlego ahalik eta zabalenari? Nola idatzi aldi berean limurtu eta 
ernegatuarazteko? Nola idatzi niretik baina guretik? Nola idatzi eder baina 
gordin? Nola idatzi aurrekoei kopiatu gabe, neure izatean ere neureak 
ditudan geroz eta gauza gutxiago aurkitzen badut? Nola ez definitu 
horrenbeste idaztera goazena? Nola idatzi aurrez nola idatzi pentsatu 
gabe? 
Ez naiz akordatzen: Martin Larralde galeretan ala galderetan hil zen? 
Hil al gaitzake galdera batek? Ez al da hiltzea bera denik eta galderarik 
sakonena? Hil, hiltzen al da ezer benetan? Eta hala balitz, eta sortu oro 
hilen balitz, zertarako hasi ezer berri egiten? Zertarako den bizitza jakitera 
iritsiko al gara? Nola zen ur zaharra ematen zuen iturri berri harena? 
Zaharrak zer eman diezaioke berriari? Berri den orogan al dirau zaharrak? 
Nor naiz ni unibertsoa gogaitzeko? Maitia, nun zira? Nik al dut guzti honen 
errua, aita, ama?
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Zerk batu gaitu? Batzeak bat izatea al dakar berarekin? Harriak ederragoak 
al dira harresian? Irakatsiko al diogu elkarri liburuetan ikasi ez(in) duguna? 
Utziko al diogu sekula galderak egiteari? Erantzungo al ditugu inoiz? Nahi 
al dugu erantzunik galderontzat?

. . .

I 
 
daztea da zerbait berria idazten hasi aurretik milaka zirriborro 
ezdeusetan galtzea. Zeure burua ez ezagutzea duela pare bat egun 

buruan zeneraman bozkarioa berrirakurtzean. Papera zeure egitea, hitzak 
jaurtitzea barneko karga lasaitze aldera. Baina baita bolalumaz erosketak 
zerrendatzea ere. Baliteke letren munduan pixkanaka barneratu izana 
mundu honetatik zertxobait aldentzeko. Baliteke noizean behin libururen 
bat irakurri eta harago joateko intentziorik gabe mahaigaineko papera 
izkiriatzen hasi izana, ni bezalako batzuk bazirela jakin nuen arte. Batak 
bestearen hariari tiraka, elkar katramilatuta sentitu ginen arte. Ni bezalako 
jendea diot, bakarra ez naizela ohartu naizelako eta hori ere eskertzen 
delako. Bi bekain izatea idaztea bezain arrunta baita. Arrunta ez dena, 
horrek guzti horrek sortzen duena delako. Ez du azalpenik behar.
Badira kanpora begira egiten diren proiektuak. Kanpora begirakoak 
diruditenak. Baina gauzak besteentzat egite horrek ezer ez egitera 
garamatza gehienetan. Nahikoa da norberari ezartzen diogun 
autozentsura. Nahikoa zailtzen da geure kasa. Besteei begira egoteko 
beharra izango bagenu, ez zenukete hau eskuen artean izango. Esan gabe 
doa, abilak garela errazera jotzen, kontraesanetan nahasten, berrikuntzak 
desiratzen zaharrera jo dugula ohartu arte. Baina modu bakoitza da 
egokia, norberak plazaratu nahi duena nahi duen eran adierazteko. 
Gure barrunbeetako liburutegietara begiratu eta irakurri nahi genukeen 
zerbait sortzen saiatzen garen moduan, aurrez mamitutakoari bueltaka 
jarraitzeko beharra izan dezakegulako.
Bagatozela esateak alferrik puzten ez gaituela erakutsi nahi dugu. 
Besteentzat ez, baina guretzat. Gu geu zer egiteko gai garen ikusteko 
irrikan gaudelako. Elkar elikatzen, gozatzen jarraitu nahi dugulako ezer 
baino gehiago. Hasi besterik ez baikara egin.
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. . .

B 
 
AGA BIGA HIGA. Bagarela aski mami berrestera gatoz gure 
existentziaren bigarren fase honetan. Zure kontzientziak 

higadura lurtar bat behar du, konpai!
Bi aizto banitu, esku bakoitzean bana, ezkerreko eskuarekin zure besoa 
zaurituko nuke eta eskubikoarekin nire ezkerrekoa, sakontasun eta luzera 
berarekin. Nik ere behar dut berotuko nauen norbait.
LAGA BOGA SEGA. Udako goiz batean, itsasora ninderaman autobus bat 
hartu nuen eta eguzkiaren aurrean utzi ninduen azalpenik eman gabe. 
Ez nintzen gertatu zitzaion bakarra izan, nire zain zeuden. Eta hurrengo 
autobusean satelite gehiago arrimatu ziren izan nahi genukeenera.
Elkar aberasten lagatzea da bogalari zuhurren bertute kardinala. Titanic 
honek, oraingoz, ez dakusa izebergik. Geu gara elkarren arraitzak, 
horrexegatik dugu gure hitza kamustuko ez denaren fedea.
Begiak itxi eta zeure baitara biltzea gudu zelai bat zedarritzea da 
askotan. Buruan daukazuna atera arteko onik ez daukate, han elkar 
hiltzen dabiltzanek. Loak hartzen zaituenean ere ez dute bandera zuririk 
altxatzen. Garai berrietan jaio ginen (horrek dakartzan argi-ilun guztiekin), 
beti hartu izan diot ordea boligrafoari fusil baten traza. Guk ezkutua 
aldean daramagu. ARMA TIRO PUM.

. . .

Z
 
 
erbait idaztera ausartu bagara oroimen selektiboaren aurka guda 
pertsonala hasi dugulako da. Geure buruak behartu nahi ditugu 

gogoratzera. Horregatik geure garunen ezti-mamitan goxo-goxo dauden 
abstrakzioei forma zurrun eta fisikoak ematen dihardugu. Bai, ausartu 
diot, ideiek, horrela, zentzua hartzen dutelako batzuetan, galdu besteetan. 
Tamalez, ez beti gure kontzientziaren gozamenerako. Azkenean 
eguneroko mozorrotuak baino ez dira egunkariak, aldizkariak, poema 
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liburuak eta nobelak. Norbaiten errealitatearen zati kodifikatuak.

Agian udazkenean hostoak jausiko zaizkigun beldurrez josten dizkiogu orriak 
koadernoari.

Batzuetan idaztearen plazeraren plazerez idazten dugu idazteaz, horren 
adibidea da zortzi hostodun editorial hau. Baina ez da larrua jotzea bezain 
erreza, ezta hain zaila ere. Biak egiten ditugu, ordea, barruak astindu eta 
ileak zutitzeko esperantzaz, une batez bada ere. Gaur zure azala dugu 
helburu.

Agian udaberrian hostoen tartean sagarrak aterako zaizkigun esperoan josten 
dizkiogu orriak koadernoari. 

«Arkatzez idazteaz nekatu naiz» egite bat da. Orain beldur diot idatzitakoa 
ezabatzeko bihar izango dudan adoreari. Baina horrek ez du aldatzen 
edukia. Bai izakia, naizena onartzeko gaitasuna baino ez dut garatu, edo 
izango naizenarekiko mesfidantza.

Agian udan gure hostoekin eguzkipean biluzik agertzeko josten dizkiogu orriak 
koadernoari. 

Helburua helburu, jositako orrien magaletan zer ukitu dudan narabilzu 
kontatzen. Zer usaindu dudan. Zer jan dudan. Ikusi dezakezu zein zapore 
duen iruntzitako azken marrubiak. Edo zein kirats darion supermerkatuko 
kongelatuen sekzioari. Ez da deskribapen bat, poesia da.
Zer ukitu dugun garabiltza kontatzen. Zer usaindu dugun. Zer jan dugun. 
Ikusi daiteke zein zapore duten iruntzitako azken marrubiek. Edo zein 
kirats darien supermerkatuko kongelatuei. Ez dira deskribapenak, geziak 
dira.

Agian negurik gordinenean tente mantentzeko josten dizkiogu orriak 
koadernoari.

. . .
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L 
 
iteratura gauerdiko larre erdian pospolo bat dela, inguratzen gaituen 
iluntasunaz ohartarazten gaituena, Faulknerrek zioen.

Kaleargiok, gaua ere egunez janzten duten larre urbanoetan dabilzkigu 
oinak azken boladan, eta ingurura begi parea altxatzean hau guztia aldatu 
nahi genuke plagiatzen dugu samur. Ez baita makala egokitu zaigun sasoia. 
Denboran hona erditu gintuzten eta ez gara atzo ohartu gaztetasunaren 
arantzez. Ez gara txalo eta aupada errukiorren bila aritzeko bezain zozoak. 
Ez gara gogorik eta ahalik gabe —lehenak eman beza bigarrena— 
inoren lekua okupatzera etorriak, aldizkari etzanei lekukoa hartzera 
gatozenak. Ez gara, ez gara… Ar eta eme izendatuak gara, azal zurikoak 
urteko hil guztietan, hizkuntza eta herri jakin baten maitale engaiatuak. 
Identitateari literaturatik ere begiratzen diogunak. Garenetik izan nahi 
dugunaren xerka, bakarka bezain batera.
Modako inertzien aurrean sokatiran gabiltza. Eta hizkien heldulekuei so 
aurkitzen dugu gure burua, liluratzen eta kolpatzen gaituen mundutik 
zainak deskonektatzeko edo, ifrentzuz, «hemen eta orain»ari larrua 
larruaren kontra bezala itsasteko. 
Geure berben erantzule egiten gara. Dena idatzia balego, ez genuke 
indarrik, itxarobiderik, izerdirik jarriko esku arteko orriotan. Empowerment 
da hau ere, eta ez da malefiziorik.
Pospoloek beren sinpletasunean argi asko egin dezakete ilunean, 
izotzaren hotz izoztua erre, baso oso bati su eman, bidea nondik segi 
argitu. Hartara, paperezko larre honetan piztu ditugu estreinako 
pospoloak, suaren epeltasunean elkartuko gara.

. . .

Z 
 
uek irakatsita mundu zoragarriak somatzen ditut. Urriaren 25a da. 
Gaur ere, egunero, oroitzen dudan aldiro; Komunistak samaldan 

doaz operan txunditzera. Maiakovski, ez da ezer aldatu, hau dena aldatu 
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nahi genuke, berriro. Maiakovski, dena aldatu da, hau dena aldatu 
nahi genuke, behingoz; betikoz? Serios diotsut, itauna bi oinak lurrean 
ditudalarik jaurti, barka poxelatzea: Zer egin? Ramon Bilbao, Crianza 2012 
edan, esan, horrela aldatzen ahal da zerbait? Ea, esperatu, ez desesperatu, 
itxaroteko diotsut, merezi du leitzen segitzeak. Hemen jarraitzeak, 
irauteak aldatzen al du zerbait? Samaldan goaz norbera norbere burua 
bankuaren norberaren etxeraino bultzatuz aldapan gora ordenagailua 
piztu bitartean eskuarteko pantailatik soa altxatu ere egin gabe. Nekeari 
buruzko esaldi sorta oso bat daukagu Ivanek eta biok. Ohetik jaikitzeak zerbait 
aldatuko ote du? Ez deitu Liliri, badakizu etxez aldatu dela, badakizu 
betiko joan dela inoiz imajinatu ahal izan ezingo dituzun Danubio 
ertzetako paduretan zehar, munduko Volga guztiak zeharkatzeko, posible 
balitz kimera guztietan bere izenarekin, zure hitz batzuekin, haizeak 
xuxurlatutako marrazki batekin apaindutako traputxoak bizkarrean 
daramatzan makila luzeetan zintzilikatzeko. Dagoeneko aldatu ote da 
zerbait?  Inor ez doa sasira aintza bila. Ergela ez den inor ez, esan nahi dut. 
Funtsean inork ez du bere poesia aintzarako lantzen. Poeta den inork ez, esan 
nahi dut. Bilbo zaharreko taberna mitologiko batean sortu da ia-ia; edo 
Dendarikalen dagoen etxe zahar batean, ez dut inoiz akorduan zein den 
zenbakia. Kontua da, horrelako gauzak ez direla leku eta momentu zehatz 
batean sortzen. Barnekoa azaltzeko kanpora behar da atera batzuetan eta 
barrura begiratu. Txinparta ikusten da lehenik, gasa entzun ondoren eta 
azkenik erre, eskua sutan duena, ezinbestean. Inguruan negua esnatzen ari 
den bitartean musika ederra entzuten da. Argi dago bizitzaren portuan heriotza 
dela agintari bakarra. Lekore gara, hori ere, baina ez hori bakarrik. Eta ez 
dakit nik zer asmok bil gaitzakeen hemen, nork leituko gaituen. Ez dakit 
ezer aldatuko dugun, oraingoz idazteari ekingo diogu eta denborak du 
erranen artea zer den, artean ez gara isilduko, ea inork entzuten gaituen. 
Gauza zelaiak, errazak edonork konprenitzekoak, esan behar ditut; baina ez 
da beti erraza, istorioak kontatu nahian galtzen naiz beste gauzen artean, 
hainbeste gauza, tartean
- Gutun bat, amaitu gabea, Bilbora zuzendua.
Izan ere, merezi al du holako saltsetan sartzea? Zergatik egin gauzak? Nik ez 
dakit. Badakit non, noiz edo zelan, baina zergatik ez dakit. Baietz Henry, baina 
egiozu kasu izarren bideari, hegaztiek bezala, eta bizitzaz bederen badakien 
Eumeo zahar honi. Horretara gatoz, zatoz maitea gure etxera dostatzera 
arratsean.
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. . .

M
 
 
akurtu eta ahoa zabaldu dut. Listua irensten egon naiz ordu 
erdi inguru-edo. Gehiegi, dena oroitu ahal izateko. Hatzak 

sartu ditut barruraino, gugan dagoen dorrerik altueneko kanpaia jo eta 
nire erraiak ohartarazteko ordua heldu dela. Orduan, behatzak uzkur, 
sabela gogortzen sentitu dut, behin eta berriro lasaitzen eta gogortzen. 
Eztarrian zerbait  aurrera eta atzera, harik eta mingainak zapore garratza 
eta behazuna dastatu dituen arte. Bazter guztiak zipriztindu ditut, baina 
gehiena barruan dago eta eskerrak (hasperena). Paperak metro koadro 
batek beste neurtzen du batzuetan, okaturiko guztia biltzeko lain, eta 
aldiz, bestetan, edo txikiegia delako ez dut asmatzen edo ez naiz garaiz 
ibili. Hala ere, beti lasaitasun hasperen eta arnas sakonekin bukatzen dut, 
beste okaldi baten zain baina aldi berean beldurrez. Eta harro begiratzen 
diot paper lohiari, hona nire lanaren fruitua.
Gehienok antzera xamar egiten dugunaren susmoa dut, paperera bertara 
okatzen dugu buruan dugun guztiaren ehuneko hogeia, eta gehiago 
garaiz gabiltzanean. Batzuetan hatzak sartu behar izaten ditugu eztarri 
zuloraino, eta bestetan berez egiten da oka. Baina ezin gehiegi okatu 
gutxiegi irentsita. Hori ere horrela da, oka egiteko inpultsu zein desioak 
izanagatik, maiz nekatzen gara ahaleginetan, maiz gelditzen da dena 
goragaletan. Eta bat-batean, esaldi bakar bat irakurtzeak paperera 
zaramatza presaka eta korrika. 
Esku artean dituzun paperotan egin dugu oka, irentsita zein irentsi gabe, 
zilegi da eskuak garbitzea. Hauek dira gure eztarri zulotik atera zaizkigun 
hitzak, erraietan, gogamenean, memorian, bihotzean eta usadioetan 
pilatzen joan direnak. Zure gustuko izan edo ez, hitzak neurtzeari utzi eta 
oka egitera gatoz.
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Jean Biharce izen-deituraz, Iratzeder Lapurdin jaio zen, Donibane-Lohizunen, 1920ko 
urtarrilan. 2008ko urrian zendu zen, Belokeko monasterioan. Abade beneditarra. 
Otoizlari aldizkariko zuzendaria. Poeta. Euskaltzaina. Aldizkarietan sarri kolabora-
tutakoa. Obra poetikoa: Pindar eta Lanho (1954), Argiz argi (1969), Zeru-menditik 
(1959), Biziaren olerkia (1983), Biziaren gudaldia (1997). Koldo Izagirreren hitzetan: 
«bihotzekoa usadioak landutako molde nobleetan ematen du, hizkera gozo, irudi 
gutiko eta hunkitze ahalmen handiko poemetan, espiritu minbera baten dotoreziaz, 
kantuan edo isilean esateko».
Eskerrak bihotzez J.K.-ri ipuin eder hau geureganatzen lagatzearren.

Ixtorio bat

J e a n  B i h a r c e  “ I r a t z e d e r ”  |  B E R R E S K U R A T U A K
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Ez bada gertatu ere, nork erranen du ez dela egia?
Erromardiko larretan, zafraka eta xistuka, nausi dabila itsas-aizea... Ba zen 
hor, zoko batean kukutua, etxe kaxko-apal bat...
Hartan zen bizi Gaxina bere haurrarekin. Etxe-aitzinetik ikusten ahal zuen 
Artxiloko gurutzea; eta, itsasoan itoen gurutze hori, harek zuen Salbato-
re-bezperan lorez apaintzen. Orain urteak, itsas-uhinek iretsia zioten-eta 
bere senar zena.
Haurra ari zen urtetik urterat handitzen. Mutiko begi ernea zen Pelli; eta 
maite zuen lagunekin ihizin eta arrantzan ibiltzea. Maite zuen ere, haatik, 
bere amarekin egoitea eta harekin arratsetan otoitz egitea. Hemezortzi ur-
tetan hasi zen lagunekin, ostatuetan ere, sartzen eta laketzen.
«Iluna gabe etxerat. Aitu?» zioen amak eta semeak baietz; bainan gero eta 
berantago itzultzen.
Afaria prest-presta, bazagon ama beha eta beha... Azkenean huna Pelli:
«Zertako hago hain berandu, haurra?»
—«Ez nauzu gehiago haurra, gero...»
Lagunak ez, bainan bera ona zen halere ona; eta, oheratekoan besarkatuz, 
hitzemaiten zion amari: «Goizago sartuko naiz bihar». Eta biharamunean 
etxerat ezin erretira...
Bederatziak, hamarrak, Pelli ez ageri. «Griñaz hil-araziko nau», eta hor za-
gon supazterrean ama, arrosarioak eskuan, kanpoan xistuka eta marru-
maka zabilalarik itsasoko aizea.
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Noizbeit hara... urrats batzun kraskak. Xutitzen zen: «Oi Pelli, nun hintzen 
orai arte?» Min zuen bai gizon gazteak amari min egitea; amaren min ho-
rrek nahasten zion ere ostatuko gozoa; bainan... bainan...
Hamarrak, hamekak, hamekak et’erdi, semea ez ageri... Eta Gaxina, supaz-
terrean kraskatua, ba zagon beha eta beha...
Oi, Erromardiko larretan itsasoko aizearen xistu luzeak!
Gau-erdi, gau-erdi eta laurden... Huna Pelli! Jauzi batez atean da ama: «Ez, 
oraikoan berantegi duk berantegi. Debekatzen haut hoin berandu sartzea».
Semea edana zen, itsuski edana. Salbai-oihu bat bota zion amari, ma-
hain-gaineko ganibeta harturik sartu zion eta, dena odol lurrean zagolarik 
ama, xitxikatu ziozkan ganibetarekin bularrak eta bihotza, amaren bihotza 
errotik atera.
Oi, Erromardiko larretan aize-marrumen xistu luzeen intziria!
Amaren bihotza eskuetan, ero bat bezala, joan zen lasterka, joan larrez 
larre ur-bazterreko alderat: itsasorat bota behar zuela bihotz hori, bekatu-
rako bakea kentzen zion bihotz hori.
Ba zoan, ba zoan, Erromardiko larretan barna, begia su, eskuak odol. Ba 
zoan eta, noizbeit, itsasorat gabe, harri-tarterat erori. Amaren bihotz bar-
netik orduan mintzo bat: «Ene ttikia, min hartu duk?»
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Nork
ahazten

du?
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Amonak lurrera begiratzen du beti
Ezer oroitzen ez duelako
Edo oroitzen dituelako

Nahi ez dituenak

Txoriak ilaran doaz hegan
Badakite non hil behar duten

Guk nahita ahazten dugu bidea
Nahigabe ezagunak

Eta geure buruak

Gezi bat hegoaldera zuzendua
Txori bat atzerago doa

Baina ez astiroago
Zalantzan dago

Hil nahi duen ala ez

Amonak dohain berezia du
Hamar minuturo hasten da

Gu ber-ezagutzen 
Hamar minuturo ematen digu

Hobeak izateko aukera
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Eskuin hegalekoek eskuinera tolestuta
Bi erpineko gezi bat noraezean

Eta segituan
Bideratu dute gezia

Badakite non hil behar duten

Txoriek balute ahaztearen gaitza
Eta amonak baleki 

Non hil behar duen…
Eta gugatik ez daki

Non bizi behar duen ere

Bilobek ahazten dituzte amonak
Gurasoen erruagatik

Baina min ematen du amonak
Bilobak ahazten dituenean

Amonak lurrera begiratzen du beti
Ezer oroitzen ez duelako
Edo oroitzen dituelako

Nahi ez dituenak
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Herioak daramatzanak betiko doaz.
Gomuta geratzen da soilik.

Goizalde Landabaso

Gurutze
beltza

M a r t i n  B i d a u r  |  N A R R A Z I O A
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Soinean jantzi dotoreak dakartzaten gizon eta emakumez bete da taberna 
eta arratsaldean telefonoz eman didaten berria datorkit gogora:
«F hil da bart, gibelera doan arteria lehertu zaio. Etxetik ospitalera eraman 
eta bertan hil da, koma artifizialean zegoela, agoniarik gabe. B-rekin kafe 
bat hartzen ari nintzela gertatu da.»
Hiletatik datoz taberna bete dutenak. Bai zera. Hori pentsatu dut, baina he-
mendik oso urrun hil da F. Ez dakit hiletarik ospatu den, ospatuko ote den 
ere. Eta ospatuko balitz, nor joango litzateke F-ren arimaren agurtzera? B 
eta L, noski. T agian eta N beharbada. Bertan egongo banintz —eta hileta 
ospatuko balitz— neure hizkia ere idatzi beharko nuke zerrenda horretan.
Egia da ez nuela F —gugan bego— oso ondo ezagutzen. Herrikide izan 
nuen momentu batez, oporrak igaro genituen elkarrekin, L eta biok alga-
raka eman ditugu ordu batzuk eta B-ren pazientzia agorrezina miresten 
darrait. Banuen F-ren osasun kezkagarriaren berri, interesaturik entzuten 
nituen esaten zituenak eta egiten zituen etengabeko zine-gomendioak ja-
rraitzen saiatzen nintzen. 
Afalorduan mahaira ardoa ekartzen zutenean F-ren edalontziari begiratzea 
nuen lehen lana, iluntze hartan oin bakarreko kristalezko hiltzailea zerk be-
teko zuen ikusteko. Eta beira finezko tantō ohorez osoaren ahoa huts edo 
urez lepo ikustean banekien, hala esan baitzidaten, lehenago edo beran-
duago, inork ikusiko ez zuelakoan bizkar-zorrotik aterako zuela beste sas-
takairen bat, zintzurretik behera isurtzeko. 
Dantzatzeko musika jarri dute eta jaka, soineko eta alkandora saldoa, tal-
detxotan banaturik, erritmoa jarraituz alde batera eta bestera mugitzen 
hasi da. Hau da F-rentzat requiema, esan diot neure buruari. Vodkaz bete-
tako edalontzitxoa ezpainetara gerturatu eta irentsi dut. Hau ere F-rentzat.
Zerbitzariari zenbat den galdetu diot eta barraren kontra egoteko dauka-
dan moduan bakardadea, dolua eta horditasuna irakurrita bere kontu da-
goela esan dit. F-ren heriotza edaten ari naiz. Edalontzitxoa buruz behera 
utzi dut ostera egurrezko barra gainean. Taberna beteak dantzan darraio 
eta begiak gora altxatu ditut. Gurutze bat dakusat. Orein beltz baten burua-
ren gainean, gurutze beltz bat argi laranjaz argitua. 
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Hodeian
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Begiz
inguratu gara elkar
beira eta plastiko,

metala zain
arimatzat gigabyte.

Gure erretinak dena ezin gorde eta
mesfidati

kode binomikoari luzatu diogu
ikusmena. Bat eta bi.

1 2

Hodeian
789.436.721.152

erretratu
kodifikatu

Oroimen hobea daukagulakoan
—mugikorreko memoriarekiko 

zuzenki proportzionala—

Puntu gorriak recording
Gu standby

Bai
eta bihar
ere bai.

Albumak vintage
Ikean salgai

Zenbat geratuko ote 
gaurkotik

hodeia denean desegin?
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Durangoko Azokaren 50. 
urteurrenean, hiru erreakzio

Mekaguendios, ja pentsatzen nian inork ez zidaala galdera puta hori egin 
behar, laostia. Burua jaten ibili nauk ze ostiagatik ez ote dik inork bideo 
puta nazkagarri hori aipatu ere egin pentsatuaz. Ni twitter ni letxes, inork 
ez dik inon aipatu, laostia. Pozten nauk galdetu didaalako, gazte, pozten 
nauk, laostia. Aber, entzun. Pentsatze hutsarekin etortzen zaidak botala-
rria, pentsatze hutsarekin, ulertzen didak? Halako kilima nazkagarri bat 
sartzen zaidak gorputzean aurpegi haiekin-eta, hitz haiekin-eta akordat-
zean. Ikusten nola puzten zaidaken lepoko zaina? Serio esaten diat: buruan 
falta zaioan ile guztia eta askoz ere gehiago gorputzean zehar kizkurtuta 
zauzkaken gizon batek besoa eztarritik sartu eta sabelean ostiako nazka-
garri bat emango balit bezala sentiarazten naik. Botalarria ematen zidak. 
Kalakaneko tximasa ikusi eta esan nian «joder, hasi gaituk», piura hipster 
horiekin eta artzain xiberotarraren azentoarekin, no me jodas. Gero Aduriz 
gizajo hori. Eskerrak baloiari ematen moldatzen duala bestela bere amaren 
paga ere ez zian jasoko-eta. Eta Etxenike tente egoteko ere kapaz ez duala, 
eta Uribe hau (nik Krimen deitzen zioat), eta, eta Argiñano. Laostia. Ikusi 
al duk hik Argiñanoren partea? Fijatu haiz? «Izan da, da eta izango dira» 
esaten dianean Jaimitoren txiste bat kontatuko balu bezala? Rico-rico y con 
fundamento esatea bakarrik falta zaiok tipoari. Esango nioan nik gustura 
asko: hi bezalako babuak izango badituk nahiago ez izan. Laostia. Ulertzen 
didak, ez? Kontua ez duk bakarrik gure kultura puta hau DELA esaten dite-
kela lotsa putarik gabe, ez duk hori bakarrik. Kontua duk gizajo horiek esa-
ten ditekela. Inpresentable horiek, trikiti pieza bakarra ere aipatzeko kapaz 
ez dituan horiek. Horraino iritsi gaituk, gazte. DA ta ostiak. Ez gaituk ezer.

Koteo Eztorra

A n o n i m o k i  |  B U R U J U N A
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Ba ni gurasoek ekartzen ninduten Durangora txikitan eta orain ba zain ego-
ten naiz abenduko puentea noiz iritsiko, ez? Orain bakarrik etortzen naiz eta 
ba azkenean ba behar duzu hau ere gero urtean zehar bizirauteko, ez? Niri 
indarrak ematen dizkit, dudarik gabe. Indarrak eta zer entzuna eta zer iraku-
rria, klaro. Ze, klaro, zu joan zaitezke urtean zehar liburudenda batera-edo 
eta berdin-berdin eros dezakezu hemen lortu ahal duzun edozer. Baina ez 
da berdina, azkenean. Zu, azkenean, hemen joaten zara Susako estanera 
eta erosten duzu liburua eta firmatu diezazuke Izagirrek edo Otamendik; 
eta beste liburu bat erregalatzen dizute, beste zaharrago bat, eta esan de-
zakezu azkenean Durangon erosi zenuela, ez?, oroitzapena geratzen zaizu. 
Osea ez dauka zerikusirik niretzat. Eta, bueno, zeren bila etorri naizen gaur? 
Ba derrigor erosi nahi ditut Canonen, uitx, barkatu, Canoren ipuin liburu 
berria eta Sarriren berria ere bai, politika eta ez dakit zeri buruzkoa, azal 
polita daukan hura. Eta ba erosiko dut Izaki Gardenaken berria eta Amama 
ere bai DVDan, zenbat gustatu zitzaidan, baserriaren zera hori-eta. Zuen 
aldizkaritxoa ere erosteko asmoa daukat, ikusi nien Hiru Damatxokoei twi-
tterren zerbait atera zenutela-eta. Eta ba zerbezatxo batzuk ere bai gero, ez? 
Ze ostia. Zertara etorri gara ba bestela?

Euzko-Hipster Oilasko Izter
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Eske hemen eske dena da zoragarria. Eske ikusten duzu leku bat dena eus-
kaldunez beteta eta denak euskaraz hitz egiten eta jendea ba liburuak eus-
karaz erosten eta diskoak-eta, eta eske ni emozionatzen naiz. Gero etorriko 
da beste dena, e? Eta, aber, ba geroz eta hobeto gaude, ez? Eske oso garai 
txarretatik gatoz eta ba orain dena hobeto doa. Jendeak ez du euskara hain 
txarto ikusten eta hori. Baina hori: gero etorriko dela beste dena, esango 
digutela el euskera lo sabe mucha gente pero lo usan pocos eta horrela. Baina eta 
hau zer? Eske hemengoa beste gauza bat da. Zenbatetan entzuten dugu 
jende oso gutxik irakurtzen duela euskaraz eta horrelakoak? Jendeak hori 
esaten du eta eske ez du Durango kontuan hartzen. Begira: lehen ikusi dut 
ume bat, zazpi urte izango zituen, amari galdetzen ea nor den Harkaitz 
Cano eta amak esplikatu dio nor den eta euskaraz idazten duela eta dena, 
eta umeak baietz egin dio buruaz! Normaltasun osoz! Eske normaltasune-
ra goaz dudarik gabe eta eske lau egun hauek hori erakusten dute. Gero eto-
rriko dira urteko gainontzeko egunak, e?, eta botako digute aurpegira eus-
karaz irakurtzen dutenak oso gutxi direla eta hainbeste liburu zertarako ez 
baditu inork irakurriko eta horrelakoak... Baina eske ni emozionatzen naiz 
Azokan. Niretzat eske nahikoa dira hemengo egunak. Eske esango dute 
nahi dutena! Nik beti esaten diot nire gizonari Durangoko hau martxan 
dagoen bitartean ondo gaudelako dela eta hark ere baietz. Eske horrela da.

Eskeneko Espe
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Antzara 
basatiak
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Ez duzu zertan ona izan.
Ez duzu zertan ehunka kilometro ibili

basamortuan zehar belauniko, damuan.
Zure gorputzeko animalia leunari

maite duena maitatzen utzi behar diozu.
Kontaidazu etsipenaz, zeureaz, eta nik neurea kontatuko dizut.

Bitartean mundua aurrera doa.
Bitartean eguzkia eta euriaren harritxo argiak

paisaiaz paisaia dabiltza:
soro zabal eta zuhaitz sakon,

mendi eta ibaien gainetik.
Bitartean antzara basatiak, zeru garbi urdinean gora,

etxera doaz berriro.
Edonor zarela ere, ez du axola zure bakardadeak,

munduak bere burua eskaintzen dio zure irudimenari,
antzara basatien antzera deitzen zaitu, indarrez eta gogoz,

behin eta berriro, gauza guztiek osatzen duten familian
duzun lekua aldarrikatuz.

Mary Oliver
Ingelesetik itzulia.

Poema bat itzultzea poema bat idaztea bezain intimoa izan daiteke, bai-
na beste intimitate mota bat da. Zure intimitatea eta ezagutzen ez duzun 
norbaitena nahasi egiten dira, jatorrizko hizkuntzak ematen dituen irudi 
berdinak emateko gai ote den ez dakizun hizkuntza batean. Beste hizkun-
tza baten txokoetatik zure hizkuntzaren txokoetara ekarri behar poema. Ar-
gazkiak diren poemak gustatzen zaizkit niri, irudiak. Horregatik aukeratu 
dut Mary Oliver (Ohio, 1935) poetaren lana. Gurean bere izena oso ezaguna 
ez den arren, Estatu Batuetako poeta garaikiderik ezagunenen artean dago 
Oliver. Naturaren inguruko gaiak erabiltzen ditu beste gauza batzuen in-
guruan mintzatzeko, Walt Whitman edo Emily Dickinsonen bidetik.
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Heldu eskutik,
baina oraindik ez

Ez dakit noiz bilakatu nintzen zure beldur handien. Ez dakit esaldi bakarra 
ala asteetako ezinegona izan zen ilusiorik maiteena mikaztu zuena. Sen-
titzen dut sortutako kezka bakoitza. Sentitzen dut borroka handi honen 
sortzaile izatea. Ez dut nahita jarri zure bizitza hankaz gora (9ko lurrikara 
Richter eskalan).
Mundua ez zuten neure neurrira eraiki. Ala agian ni izan nintzen mun-
duaren neurrira jaio ez zena. Sentitzen dut kale erdian urduritu eta lurrera 
botatzen naizen bakoitza. Jendearen begiradak. Ni lurrean eta zu zer egin 
ez dakizula ikustean pentsatzen dituztenak. Sentitzen dut eskolarainoko 
distantzia, egunero ni eskutik helduta ibiltzen duzuna. "Ume normalen" 
hamaika eskolatako ate itxien pisua. Irakurtzen ikasteko behar izan nuen 
denbora luzea. Kartulinako puntutxo kopurua zenbatzen emandako ur-
teak. Sentitzen ditut bazkalorduan sortutako buruhausteak. Janaria epel 
dagoenetako haserreak. Mahai-tresnak erabiltzeko gai ez izatea. Sentitzen 
dut, beste guztia baino areago, goizero muxurik ez ematea. Niregana etor-
tzean ez besarkatzea. Zein maite zaitudan inoiz esan ez izana. Begietara 
begiratzeko gai ez izatea hitz egiten didazunean.
Baina ikasiko dut. Ikasiko dut begietara begiratzen eta eskua heltzen. Ika-
siko dut begiradak irakurtzen eta elkarrizketei eusten. Ikasiko dut jolasten, 
besarkatzen eta eskerrak ematen. Ikasiko dut, irakasten badidazu. Eta egu-
nen batean, egunen batean zuk eskatu gabe hitz egingo dizut begietara be-
gira. Egunen batean muxu emango dizut muxu emateko gogoz naizelako. 
Egunen batean esaldi bakarrak ez ditu pitzadura handienak sortuko zure 
bizitzaren zutabeetan. Autista naiz.

L e i r e  A l l u e  |  N A R R A Z I O A
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Hego
urrun
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Erbesteko 
euri lodi honetan

dantzut herriminen
negarra. 

Hego urrun,
oharkabean dabiltza

malkoak
trumoi azpitik.

Ene dedan
oinazea galdu baneza…

Mintza ahal banintz,
ene dedan euskeran…

Ikusiko ez ditudan
haritz orrien

erortze,
ernatze hak 

gatz be 
gorderik dauzkat
gaztaina berotan. 

Danbolin-danbolin,
hotz da, eta

ez lanbro
ez zirimiri,
euri lodiko

hego urrun honetan.
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Espaloia
Laster iritsiko da lanetik, iristear behar luke behintzat. Bost hilabete dara-
matza okindegian lanean. Bart sesioa izan genuen, tira, denbora asko pasa 
da muturtu ginenetik eta beharbada gau hori ez da bart izango. Azkenal-
dian txikikeriengatik haserretu izan gara, baina espero dut ahaztuta izango 
duela honezkero. Egongelan etzanda jarraitzen dut. Iruditzen zait negua 
dela, baina ez da horrenbeste denbora pasatu (?). Demagun euria ari duela 
kalean, edo ez duela ari. Demagun udazkena dela, egun euritsu bat non 
espaloiak aterkiz gainezka dauden. Demagun malkoak direla zorua busti 
dutenak. 
Estaltzen nauen manta sorbaldetan hartu eta besoekin neure burua ingu-
ratu dut leihora hurbildu orduko. Agian bai, agian negua izango da. Auto-
busera sartu dira seietako langileak eta espaloian zapalduta utzi dituzte ge-
hienek duela minutu erdi eskas piztutako zigarroak. Inor gutxi dabil kalean, 
une aproposa izan daiteke hau irteteko. Nire bakardadea goizaldeetan eta 
iluntzeetan ateratzen da gaur bezalako egunetan, aterki gorria eskuan, eu-
ria ari zein ez. 
Errazegia da herri txiki batean zer gertatu den asmatzea, ez da lizentziarik 
behar edonon hatza sartzeko. Horretaz ohartu naiz maiz, jazotakoa artean 
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irentsi gabe galdezka etorri izan zaizkidanetan. Baina aitortu beharra dut, 
onartzea kosta egiten bazait ere, ni ere izan naizela konplize, murgildu izan 
naizela “ez esan inori, baina” misioan. Azken finean, hori baita helburua, de-
nak jakinaren gainean egotea baina inor —biktima(k)— ohartu gabe, eta 
hobe ingurukoek ere ez dakizula pentsatzen baldin badute. Hala ere, beti 
dago itxurak gordetzen ez dakien norbait, “zera entzun dut”-eko misiolaria 
dena.  Txaketero dei diezaiokezu nahi baldin baduzu.
Ez dakit garbi esaten nor atera den orain, ni ala nire bakardadea. Eta ez da-
kit garbi esaten zertarako, ez nauelako inork inon espero. Baina irrist egin 
du(t) ihintzak edo euriak —edo demagun, malkoek— bustitako lozetan. 
Batzuetan beldurra ematen dit kalera ateratzeak, krimenaren eszenan 
sartzeaz batera bilakatzen zarelako kide, edo konplize. Bai, ondo esan dut, 
espaloiez ari naiz. Nik ere inoiz aipatu dut norbere praketan sartu behar 
denaren kontu hori, baina, sarri, ni ere ez naiz neureetan kabitzen. Nola edo 
hala, baina irautea da kontua, erosoegi gaude gauzak aldatzen hasteko. 
Beharbada honek izan behar luke inflexio puntua, hotza behar baitu izan 
gure odolak, ez baitigu axola zenbat neskato bortxatu dituzten gaur Rio de 
Janeiron, zenbat zibil erori diren Gazan. 
Itzuliko zela agindu zidan, ondo gogoan dut hori, baina oinatzak baino ez 
zituen utzi, eta horiek ezabaturik daude, euriak, astirik ez duen jendeak, 
edonork. Oraindik ez dut ulertzen nola akitu naizen bere eskuetan, nola 
kateatu nauen hain maitasun traketsak. Inoiz ez die bere eskuei so egin 
daukanaren eta eduki lezakeenaren arteko balantzea egiteko. Noizbait 
miatzen baldin baditu, nik ikusi ez dudalako ustean ikus nazan nahi dut, 
kaleak presaka zeharkatzen baina nora ezean, gelditzeko tentazioan eror-
tzea saihestu nahian eta norbait nire zain balego bezala.
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Eta han, bakarrik aurkitu naiz bat-batean, soilik bera, eta ni. Hanka punte-
tan hurbildu natzaio, eta arnasari eutsi diot gaur ere. Agian izango da urrun 
eramango nauen beldur naizelako, espaloiak beti direlako aitzakia edonora 
joateko. Hain gogor bera, hain hauskor ni, hain arrotz, hain hotz. Eta hasi 
naiz pentsatzen zer daukan espaloiak horren zorigaiztoko izateko, egunero 
horrenbeste krimenen zama jasatera kondenatuta egoteko. Gogor itxi be-
har dira begiak hori pentsatzeko, gauzak ezin dira hain sinpleak izan.
Gizon bat gurutzatu dut. Oinetara begiratu dit aurpegira baino lehen. 
Oraindik nire buruarekin tupust egiten dut eta handiegi geratzen zaizkit 
zapatak, argi dago agerian geratu dela. Espaloian nago baina nire burua-
rekin mintzatu nahi dut soilik. Begira dauzkat atetik tabernaria eta goizero 
egunkariaren titularrak kafesnean bustita irensten dituen bezeroa. Agian 
denbora gehiegi pasa delako azkenekoz ikusi nindutenetik. Eta nik uste 
baino gehiago lanera joan zenetik. Belaunikatu eta erreguka aritzeaz ne-
katzeko desiran nago, eta zinez, aspaldi nekatua behar nuela uste dut eta ez 
dut ulertzen zein den jarraitzeko arrazoia, espaloia ez da ordea toki egokia 
pentsatzen hasteko. Ez dut hurrengo krimeneko gorpua izan nahi.
Beranduegi. Sorbaldan ukitu nau norbaitek. Bere eskuari heldu diot baina 
ez dut begietara begiratzeko adorerik izan, eta etxeko ateari bultza egin 
diot indarrez. Zergatik atera ote naiz kalera, ergela. “Ez esan inori, baina” 
horrek egin du bere lana, badator “zera entzun dut”. Ikusi nahi ez badut ere 
zabalik ditut begiak. Amak umetan esaten zidan, espaloiak presaka dabilen 
jendearentzako direla, geldi daudenek traba egiten dutela beste ezer baino 
gehiago. Oraintxe ulertzen dut zergatik.
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Lehioak
zabalduta
bagenitu
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Leihoak zabalduta bagenitu
ez nuke eskuan hegazti errari hau izango.

Baina beira hotzaren aurka jotzen jarraitzen dute
azken hegaldirantz hegaldatzen

talka lehor eta hotzaz gelditzeko seko.
Ezari-ezarian  irrist egin eta lurrera plaust

jausten 
lurrundu gabeko beira bustiz.

Eta malkotan itoarazten  naute.

Ea ez ote duten eboluzionatu
pentsatu ohi dut.

Txoriek, 
harri berberarekin estropezu egin ohi duena ni naizen arren.

Zergatik ez ote dute radar berezirik garatu 
kristalak saihesteko?

galdegin nahi izan diot
geneen kontua ilarren bidez ulertarazi nahi izan zidan irakasleari

Sikatu tantak.

Nik ere zarratzen baititut leihoak
Barrura begiratu gabe 

Kanpora
Inora

Eta
haserre naiz:

biziraupena bermatzeko ezinbestekoa duzue
eboluzionatzea!

oihu egiten badut 
aditu diezadaten da.
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Zer gerta daitekeen jakin dezazuen.

Igurtzi belaunburu urratuak.

Nik halako zerbait izanen banu
ez errukitu.

Gustuko dut kalean jendea gurutzatzea
euren bizitzak imajinatzeko:

oinordekorik izan nahi ez zutenak
bikotekidearengana berria ematera zihoazenak.

Haurdun zegoen ama bakarra.
Hango asexualak.

X ezezaguna 
Transak
bi(o)a

Homo eta foboak
Y askatua

Zisak
Har eta emeak.

Erneak.

Baina horrek ez du axola orain.
Parean zerraldo amildu zait

gorpu horditua.
Atzamarrak minez blai ditudala

errugabetasuna ihesi da eta
etxe desjabetuen, 

dorre eolikoen, 
Iberdrolatar eraikinen…  eraikuntza esponentziala izaki

eurenak egin duela pentsatu badut,
geureak zergatik ez?
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Nire
Ana

M i k e l e  L a n d a  E i g u r e n  |  N A R R A Z I O A
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Begizta larrosez beharrean galderez jantzi nindutela esan ohi zidan Anak. 
Ikastolatik etxerako trabesian bere eskuari tira egiten nion, ezkilazainak 
eguerdiko hamabiak jotzen zituen antzera.
—Nork margotzen ditu zebrabideak? — Zebrabiderik ez dagoen bide-
gurutzean denbora luzez egon beharko lukeelako balizko hark, ezin nuen 
gauza ausarkeriazkoagorik irudikatu.
— Zergatik ezpainak gorritu eta ez sudurrak? — Alderantziz mundua zo-
riontsuagoa izango zelakoan nengoen.
— Zergatik dituzte zukua ziztatzeko “pajitek” Athletiken eta Errealaren ko-
loreak soinean? — Antza denez goiztiarra izan zen nire futbolarekiko des-
enkantua.
Galderen erantzunak aurkitzeko bidea dela bizitza esango luke Anak agian. 
Ikastolatik etxera egiten nuen trabesia bakoitzean koxka bat helduagoa 
nintzela baitzioen. Ni ostera, Eskandinabiako haize fin eta baketsuak jo-
tzen nauen honetan, gero eta biluziago sentitzen naiz. “Streaptease” intele-
ktuala. Ez zalantzarik ez daukadalako, itaunen erantzunekin asetzen hasia 
naizelako baizik. Errazegiak izango dira beharbada, edo akaso nahiago dut 
erreplika birritan pentsatu gabe onartu eta nire denbora “probetxuzko be-
tebeharretan” laga. Bai, hori izango da.
Badaukat trapu zahar bat ordea, beti janzten ez dudan arren, armairuan 
dudala inoiz ahazten ez dudana. Samaren inguruan biribilkatzen dut, ez-
tarritik ahalik gertuen. Bertatik jariatzen ditudan berbak berotuko ditue-
lakoan. Gaur nire Anak haren behar gehiago duela begitandu zait. Bisitan 
joan naiz. Bertan beste behin, eskua heldu, ezkilazaina imitatu eta belarrira 
esan diot:
— Zelan arnasten dute zuhaitzek neguan, udazkenak hosto guztiak lapurtu 
badizkie?



44

3 poema
aitaren
figurari

J o n  G u r r u t x a g a  U r b i e t a  |  P O E M A K
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Autoritarea

Autoritatea bada
lege enpiriko bat,

ez zaude katalogoetan.
Ahots lodi bat bada autoritatea,

akats perfektu bat duzu kordetan.

Nola bihurtuko zara ba horma,
une bakoitzari berezko forma

baldin badagokio?

Autoaren motorra
arranoaren hegalak

sistemaren langile otzana, etzana
ez zara eta

ez daukazu izan beharrik.
Egin nahi bazenu negarrik,

to bi musuzapi,
masail bakoitzerako bana.

Lasai,
ez da lotsatuko ama.

Autoritatea bada
lege enpiriko bat,

ez zaude katalogoetan.
Akats lodi bat bada autoritatea,

ahots perfektu bat duzu kordetan.
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Oroitzen

Oroitzen zaitudanean, aita,
tailerrean egoten zara

banketea nori ipintzen diozun ere ez dakizula,
aulkian eseri eta

labe erraldoiari begira,
burdina lausotzen duen

saldak ere ez dizkizu
zenbaitetan hezurrak berotzen,

eta nik badakit
geure begien ondoan
egon nahi zenukeela.
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Katea

Herdoildu diren ametsek
erakutsi digute zer garen benetan.

Fisterran harri bana bota genuen
infinitu urdinera,

zuk nik baino urrunago, noski.
Gutxienez noraino heldu behar nuen
esatera ote zetorren uhin ahul hura?

Ez dut akorduan
zenbat aldiz irentsi dudan emandako hitza.
Hitzik egiten ez duenak ez daki tronpatzen.

Bi gehi bi, lau.
Merezi izan du arriskatzeak.

Herdoildu diren ametsak...
Bete ez diren promesak...

Horrek ere egiten gaitu gu.

Fisterran harri bana bota genuen
infinitu urdinera,

baina oraindik ez da mundurik amaitu.
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Gruppe 47
LITERATUR TALDEAK

Sistema literario askotan eman den fenomenoa da literatur-taldeena. As-
kotan, literatur eredu hegemonikoari aurka egiteko, de facto edota helburu 
politikoz. Badira herrialdearen egoera kaskar zein ezegonkorrak bultzatu-
rik literaturaren bidetik zerbait berria eraiki asmoz elkartutakoak. Badira 
inongo pretentsio iraultzailerik gabe bildu eta idazten eta argitaratzen 
hasi direnak. Badira dinamika zaharkituetan katigatutako literatur-siste-
metan beraien lekua ezin aurkiturik beraien lekua sortu eta hartu asmoz 
juntatutakoak. Badira hizkuntzarekiko, literaturarekiko, estetikarekiko edo 
orokorrean artearekiko kezka bat oinarri edo ideia politiko batzuei jarraiki 
sortzeko, eztabaidatzeko eta argitaratzeko batutakoak. Badira gazteak, ez 
hain gazteak eta batere gazteak ez direnak. Islandiera, euskara, italiera ala 
ingelesa erabilitakoak.
Askotarikoak dira literatur-taldeak, askotarikoak dira partaideak, estilo li-
terarioak, joera estetiko eta politikoak. 0 zenbaki honetan hasi dugun atal 
honetan bilduko ditugu geuregana iritsi diren edo bila joan eta aurkitu 
ditugun literatur-taldeak. Atalari ekiteko Gruppe 47 delako taldea hautatu 
dugu, aurten, Günter Grass hil eta Ingeborg Bachmann euskaraturik irakur 
dezakegun urtean, nazismo osteko literatura alemandarra biziberritzen 
saiatu zena.

I T U  b a n d a  |  E R R E P O R T A I A
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1. GRUPPE 47

Idazlearen posizio politikoaz luze eztabaidatu zuen literatur taldea izan 
zen Gruppe 47. Idazlea bizi duen sasoiaren lekuko kritiko izan behar dela al-
darrikatzen, Mendebaldeko Alemaniako literatura biziberritu zuen. Faxis-
moaren derrota militarraren ondotik, fisikoki nola moralki lur jota zegoen 
herrialde baten aurrean aurkitu ziren intelektualek osatu zuten eta egoe-
rari plano estetikotik eta herritar gisa zegokien konpromisotik erantzuteko 
egin zuten lan.
Estatu Batuetan erbesteratuta zeuden Alfred Andersch eta Hans Werner 
Richterrek erein zituzten lehen haziak Ruf (oihua) aldizkariarekin. 1947ko 
apirilean Mendeko Alemania okupatzen zuten indar estatubatuarrek itxi 
zutenean Der Skorpion (eskorpioia) izeneko kazetarekin erantzun zuten 
hauek, Alemaniara itzulitakoan egiten hasi ziren tailer literarioetan irakurri 
eta kolaboratzaileekin eztabaidatutakoak argitara emateko. Bi hilabeteren 
buruan, Hans Georg Brennerrek bataiatu zuen Gruppe 47 gisa literatur tal-
de hura. Espainiako 98ko idazleei ideia hartuta, sortze urtez bataiatu zuen 
taldea, 1898an idazle haiek - Miguel de Unamuno, Pio Baroja edo Antonio 
Machado kasu - Espainiak koloniak galdu zituenean sortutako krisi nazio-
nalaren aurrean eraldaketa kultural eta sozialaren alde egindako lana go-
goan hartuta.
1948ko urtarrilerako aurreikusita zuten aldizkariaren lehen zenbakia, baina 
ezin izan zuten argitaratu, indar okupatzaile estatubatuarrek lizentzia uka-
tu zietelako, “nihilismoa” argudiatuta. Bilerekin aurrera segi zuten hala ere, 
eta, hogei urtez, Mendebaldeko Alemaniako literatur industrian eragile 
indartsu bihurtu ziren, literatura ardatz mamitzen zituzten eztabaida po-
litiko esanguratsuekin. Literatura berritzeko asmo elkarbanatuak trinkotu 
zuten taldea hasierako urteetan, haren kohesioa bermatuz.
Literatur bilera haietan eseri ziren, besteren artean, Alfred Andersch, Hans 
Werner Richter, Ingeborg Bachman, Günter Grass, Max Frisch, Uwe John-
son, Walter Guggenheimer, Nicolaus Sombart, Walter Heist, Ilse Aichinger, 
Peter Härtling, Helmut Heissenbuttel eta Friedrich Dürrenmatt.
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ESTILO ZUZENA ETA ESPERIMENTALA

Kideek literatura gizarte hobe baten alde lan egiteko eremua izan zitekee-
la uste zuten, kontzeptu demokratikoak lantzeko eta gizarte alemanaren 
pentsaera epe luzerako eraldatzeko. Idazten hasteko, nazismoaren eragi-
nez erabat zikinduta zegoen hizkuntzan nola idatzi erabaki behar zuten.
Hizkuntzari emandako garrantziarengatik landu zuten estiloak bereizga-
rri egin zuen taldea. Bazterrean utzi zituzten poetikotasunaren apaindura 
eta puzgarriak: “errealismo deskribatzailearen” mezu zuzenera batu ziren. 
Nolakotasuna zen gaiei ezarri zieten baldintza. Esperimentazioaren bidetik, 
lengoaia berri batekin, esan ahal zenaren mugetara iritsi nahi zuten, he-
rrialdeak bizi zuen garai zailei erantzuteko.
Egoera berrirako literatur forma egokiak esperimentazioaren eta literatura 
konkretuaren bidez landu zuten, errealismoaren definizio berri bati bide 
eman ziotenak eta esplizituki politikotzat hartuak izan zirenak. Literatura 
berri honek sortutako erreakzioek muturrera jo zuten, harik eta taldea bi-
tan banandu zen arte: “formalistak” batetik eta “errealistak” bestetik.

TALDEAREN ZATIKETA

Taldearen une gorenetan, 50. hamarkada bukaeran, taldekideen artean po-
lemika estetiko bati hasiera emango zion eztabaida ireki zen; literaturaren 
funtzioaren eta idazlearen posizioaren inguruko kontzeptu kontrajarriak 
agertu ziren. 
Autore edadetuenek gerrako eta gerraondoko bizipenetatik idazten zuten 
artean,eraman zuten sorkuntza literariora, gazteenek iragana atzean uztea 
lortu zuen gizarte batean oinarritzen zuten haien sorkuntza. Bat egitea ezi-
nezko suertatu zen, jadanik ez zituztelako ikuspuntu komun batek batzen.
Hans Werner Richterrek, taldearen zuzendari gisa gogoratua denak, bilerak 
antolatzeari utzi zion 60. hamarkada bukaeran, eta inork taldea biziberri-
tzeko interes bereizirik agertu ez zuenez, existitzeari utzi zion 1967an.
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AZURMENDI GRUPPE 47-REN INGURUAN

Lerro hauek idazteko aurrelanean Joxe Azurmendik 1970ean Anaitasuna 
aldizkarian argitaratu testua aurkitu dugu – perla, hondar mordo artean. 
Taldea hiltzear zela, Gruppe 47ko kideek idazle gisa zuten kontzientzia po-
litikoaz idatzi zuen, sortzailearen askatasunaz eta konpromisoaz. 

“Ikasle ta intelektualen urteotako erreboltak auzitan jarri dabe idazleen 
kontzientzia politikazkoa. Alemanian iltzera doa  “Gruppe 47”, urte ha-
reetako idazle belaunaldiaren alkartea. Alkarte honetan batu zan, gudu 
ondoan, Alemaniako “intelligentsia” idazle kritika-zale taldea. Eta langile-
riak “Ruhr eskualdeko Festa-Jakoetan” bere kultura nahia agertu ebanetik, 
alkarte honek batetik langileen interesak aldarrikatzen zituan eta beste-
tik, langileak eurak kulruaztatzea ere beregain artu eban. Orain iltzera 
doa eta idazleen artean bakarrik nabari da mugimendua ta larritasuna. 
Langileak eta jendeak ez dabe zirkinik ere egin; honexek beronek erakusten 
dau, “Gruppe 47” alkarteak zegaitik ez daukan il baino beste erremediorik.
Alemania Federaleko ‘Gruppe 47’ gizartearen bazter batean geratu zan, 
eta handik disparatzen zituan eten barik gizartearen aurkako bere kritika 
gogorrenak. Nazinoaren ‘kontzientzia’ bihurtu ziran idazleok, eta, Eliza 
nahiz Alderdiren bategaz lotuta egon barik, euren oposizinoa sortu eben. 
Soluziorik ederrena zirudian honexek. Idazleak ez egozan inori azpiratuta; 
primerako aukera euken, gizartearen antolaketa barrian libreki ibiltzeko. 
(...) Baina hortxe asten da, euren alde onik onenean, idazle belaunaldi ho-
nen albidea ere: gizartearen barrura sartu barik gizartearen bazterrean 
geratu ziran.
Idazleen zerikusi ta eraginik barik eratu da gudu osteko Alemania, bai 
sozialki eta bai politikalki. Gaur idazleen oposizioa, karnabalak eta zirkoa 
legetxe, gizarteko istituzino bat gehiago izatera eldu da.”

Talde alemanaren azken urtetako gorabeherez ondorio bat azpimarratzen 
du: “Laburki adierazi leiteke krisi honen irakaspena: ez dago idazle ‘libre’ bakarrik 
izaten segitzerik.”
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Hamar poema - 
Günter Grass

Günter Grassen izena aipatzeaz bat haren bibotea etorriko zaigu burura, ezbairik 
gabe. Agian pipa egur kolorekoa eta kolore bereko betaurrekoak ere bai, eta alkandora-
ren lepoa jertsean sartua eta alde batera orraztutako ile motza eta bibotea gainditzen 
zuen bere beheko ezpaina. Etorriko zaizkigu, halaber, bere nobela gailenak (tartean, 
nola ez, Latorrizko danborra eta Katua eta sagua) eta bere obra narratibo zabala. 
Baina bere poemak oso gutxiri (aurkez bitzate izen-deiturak Itutarrenean) etorriko 
zaizkie burura.
Grass Poloniako Danzig hirian (orain Gdańsk) jaio zen 1927an, alemaniar jatorriko 
familia protestante batera, eta joan berri den apirilean hil, biriketako gaitz batek jota. 
Poemak idazten hasi zen gaztetan, eta irabazitako hainbat sariketetako bati esker 
jarri zen Gruppe 47ko kideekin eta honen editorearekin harremanetan lehenbizikoz. 
Oro har, poesia zuzena eta bere garaiarekin oso lotua landu zuen.
Paul Beitiak eta Ane Garciak euskaratu dituzte Grassen hamar poema eta hona ekarri.

G ü n t e r  G r a s s  |  I T Z U L P E N A K
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Uholdea

Euria atertu arte itxaroten dugu,
nahiz eta gortinen atzean

ikusezin izatera ohituak gauden jada.
Koilarak iragazkiak dira orain eta jada ez da inor ausartzen

eskua luzatzera.
Kaleetan gauza asko dago ur gainean,

garai idorretan ondo ezkutuan egondako gauzak.
Tristea da bizilagunaren izara erabiliak ikusi beharra.

Sarritan joan ohi gara ur-maila neurgailura
eta erlojuen antzera konparatzen ditugu geure ezbeharrak.

Zenbait gauza erregulatu daitezke.
Baina uraskek gainezka egiten dutenean eta heredatu genuen 

neurria gainditzen denean
otoitzean hasi beharko dugu.

Urak hartu du sotoa, kaxa batzuk igo ditugu
eta barruko ondasunik falta ote den egiaztatzen gabiltza.

Oraingoz ez da ezer galdu.
Urak laster behera egingo duela badakigunez,

sonbrillatxo batzuk josten hasi gara.
Gogorra izango da, noski, berriro plaza zeharkatzea,

berunezko itzala aldean.
Hasieran gortinaren falta sumatuko dugu

eta sarritan jaitsiko gara sotora
urak oinordetzan utzi zigun 

arrastoa behatzera.
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Hamaikagarren hatza

Non da nire hamaikagarren hatza?
Nire hatz hamaikagarren eta bereziak

ez zuen inoiz barrerik egiten,
ez zituen ez eskularruak ez gaua janzten,

koloreengatik.
Ahuntza jezten zuen.
Ahuntza jezten zuen,

erlojura eramaten zuen ahuntza
eta ahuntzak burua makurtzen zuen.

Bazekien burua makurtzen, bazekien erlojua irakurtzen,
erlojuari oin zolak miazkatzen zizkion,
erlojuak barre egiten zuen arte, barre,

minutu guztiak galtzen zituen,
dena aitortzen zuen, baita bere geldialdiak ere.

Orain jada urruti ikusten zuen urrea,
hatzak urruti ikusten zuen urrea,

bitxigileak limurtzen zituen,
aldare aurreko emaztegaiak.

Giltza zen, zigilua, isiltasuna...
Nik sarritan hamaikagarren hatza zupatzen nuen,

lokartzen ez zen arren,
lokartzen ez zen arren.

Zer seinalatu nezake orain?
Zer seinalatu nezake orain,

gaur, nire bi esku txikiagotuek
soilik balio badute

burdina okela balitz bezala haztatzeko, okela, ingude bat...
edo uzkurtzen badira gauetan landako harri gaineko

bele tormentatuak antzo,
zortzi dira, bederatzi, hamar, inoiz ez hamaika.

Inoiz ez hamaika.
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Familia kontuak

Gure museoan —igandero joan ohi gara—,
sail berri bat inauguratu dute.

Gure haur abortatuak, enbrioi zurbil eta seriosak,
uzkurtuta daude kristalezko ontzi arruntetan,

beren gurasoen etorkizunaz kezkaturik.
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Normandia

Hondartzako bunkerrak
ezin dira beren porlanetik libratu.

Noizbehinka jeneral erdi-hil bat etortzen da
eta kanoi-zuloak laztantzen ditu.
Edo turistek hartzen dute bestela

bost minutu larriz.
Haize, hondar, paper eta gernu:

iraun dirau inbasioak.
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Zoriontasuna

Autobus huts bat
gau izartsuan azkar doa.

Agian kantari doa gidaria,
pozik.
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Profeten mantenua

Otarrainek gure hiria inbaditu orduko
ez zen etxean esnerik sartu eta egunkaria ito egin zen,

kartzelak ireki eta profetak aske geratu ziren,
Orduan kaleetan zehar ibili ziren 3.800 profeta.

Zilegitasun osoz hitz egin zezaketen eta nahi beste jan zezaketen
guk izurrite deitzen genion mokadu saltari eta gris hartatik.

Nork espero zuen besterik?

Laster berriz etorri zen esnea etxera, egunkaria arnas hartu zuen
eta profetek kartzelak bete zituzten.
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Maitasuna

Hau da:
Esku-dirurik gabeko salerosketak.

Manta beti laburregia.
Lotura ahula.

Zerumugatik harago bilatzea.
Lau zapataz orbel hilak higatzea

eta mentalki oin biluziak igurztea.
Bihotzak errentan eman eta hartzea;
edo dutxa eta ispilua daukan gelan,

edo alokairuko auto batean, muturra iretargirantz,
inozentzia nonahi jaisten dela ere

eta bere programa erre,
hitza entzuten da zoli,

aldiro ezberdin, aldiro berri.

Gaur, leihatila oraino zarratuaren aurrean,
elkarri xuxurlatzen diote, eskutik emanda,

agure lotsatuak eta atso hauskorrak.
Filmak maitasuna promesten zuen.
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Aldaketa

Bat-batean hemen ziren gereziak,
nahiz eta ahaztua neukan

gerezirik bazenik,
eta sekula gerezirik izan ez zela aldarrikatu nuen arren,

hemen ziren, bat-batean eta garesti.

Okaranak jausi eta jo egin ninduten.
Baina inork uste badu

zerbait gainera jausi zaidalako
aldatzen naizela ni,

gereziek jaustean inoiz jo ez dutelako da.

Soilik hurrak zapatetan sartu zizkidatenean
eta korrika egin behar izan nuenean,
umeek haien barrukoa nahi zutelako,

eskatu nituen oihuka gereziak, nahi izan nuen gainera
okaranak eror zekizkidan... eta aldatu nintzen apur bat.
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Itsas gudua

Amerikar hegazkin-ontzi batek
eta katedral gotiko batek
elkar hondoratzen dute

Pazifikoaren erdian.
Azkeneraino

apaiz gaztetxoak organoa jo zuen...
Orain hegazkinak eta aingeruak daude airetik zintzilik

eta ezin dute lur hartu.
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Ez zaitezte itzuli

Ez zaitez joan basora,
basoan basoa dago.
Basora joaten dena,

zuhaitzak bilatzen dituena,
jada ez dute basoan bilatuko.

Ez ezazu izan beldurrik,
beldurrak beldur usaina du.

Beldur usaina duena
usaindu egingo dute

heroi usaineko heroiek.

Ez ezazu edan itsasotik,
itsasoa zaporetsuagoa da.

Itsasotik edaten duena
ozeano egarri baino ez da izango

ordutik aurrera.

Ez ezazu eraiki zuretzako etxerik,
izan ere, eginez gero, etxean baitzaude.

Etxean dagoena
zain dago

bisita noiz etorriko eta atea irekitzen die.

Ez ezazu izkiriatu gutunik,
gutunek artxiboetan amaitzen dute.

Gutunak izkiriatzen dituenak
sinatzen du

noizbait geldituko den bere ezer gutxia.
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Arnasestuka esnatu naiz.
Nire jaiotzaren bezperan urduri ziren etxean. Neba zaharra, ama bioztarraz 
itotzen niharduenean, pazientziak jaten ari zen beharko zuen zerbaiten fal-
ta sumatu bailuen. Itxarongelako horma hotzak zurbiltzen zintuztela azal-
du nintzen larru gorritan. Baina mundura jaurtia izanagatik ez  zenidaten 
zuhaitz propiorik landatu. Ez eta kolorerik esleitu. Nire biziaren adaxkak 
baso orotan topatu nahi izan ditut ordutik, baina ez dute nire antzik. Oke-
rraren gainean okertzen dira inoiz zuzen bilakatu arte. Liburuen antzera 
hostokatzen dira, azalez aldatzen biluztu arte. Goitik behera begiratzen 
naute begi zenbatezinekin, kolore zehatzik gabe. Ni beti koloreztatu izan 
nauten arren.
Nire neba eta ni edota ni eta nire neba, bata bestea bezain astoak baikara. 
Nahi zutena bihurtuko ginelakoan eramaten gintuzten goizero eskolara. 
Aitarekin lanerako bidean erdi lokartuta, amak horren gustuko zuen auto 
gorri hartan zein ordutan esnarazi nahi izan gintuzten jakin gabe. Bata erdi 
lo eta bestea esnaera txarraz haserre. Eskutik heldu gabe motxila pareaz es-
kolara gindoazen, izan nahi genuena konprenitzeke.
Konparazioek ezartzen omen dute zoramenaren neurria. Horregatik ez di-

Film batekin identifikatuta 
sentitu izanaren albo-kalteak

Zuhaitz bati erreparatu diot. Hurbildu naiz gerizpe bila baina ez da eguzkirik. Nigandik espe-
ro dutenaren itzalak bakarrik jarraitu nau. Enborrean paratu naiz zama gibelaldeari itsasteko. 
Alferrik. Oinak lurrean ainguratuta nabari ditut oraino. «Zure bulkadak esku bat lurrez ito ze-
nituen egunean irentsi zintuen ilunak, loratzeko prest zeundela» ahots  ezagun batek belarrira.
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tut izan inoiz gustuko. Zu nebaren kontra, argiagoa zara. Bera ordea zintzoa 
eta langilea da. Hori entzutea da benetan mintzen gaituena. Ez garen hori 
izan behar genukeela sinetsarazi nahi izatea. Garena ezagutzen ez dutela 
eta komeni zaien horretan bilakatu nahi gaituztela sentitzea. Horratx, txiki-
tatik lehorra eta ahula dela errepikatu izan diozun neskato horrek muxuak 
eta indarrak ukatzen badizkizu, ez harritu gero!
Ez nintzen ohartu nebak noiz barneratu zuen egin beharrekoaren pre-
miaz jabetzeko gaitasun hori. Ni nintzen beharra zegoenean haien atzetik 
bidaltzen nindutena. Eskuen falta denean ez baitu axola norenak diren. 
Etxeko printzesarenak edo pilotari sendoarenak. Diotena diotela, lanik 
gogorrena ere egin dezakezue hatz lokartu horiekin. Baina ikasteko jardun 
egin behar da. Horretxegatik, gauza dezente galdu nituenaren susmoa dut 
arropak zabaltzera, lisatzera, tolestera, hautsak harrotzera… bidaltzen  nin-
duten aldiro.
Behin eta berriz errepikatu izan didate agindu gabe gauzak egiten ikasi be-
har dela. Egin nahi ez dena baino lan nekezagorik gutxi izango da. Baina zer 
egin, egin nahi bai baina zertan hasi ez dakizunean?
Ez dakit noiz jakin nuen etxeko gizonek lan astunenak eurenak zirenaren 
ustea zutela. Agian izerdi patsetan, amaitu berri nuen arropen dorrea ikus-
teke mahaira harro zetozenean. Amak berak ere goiz osoa hemendik hara 
eman ostean begi zirrituetatik mahaia presaka jartzen ikusten ninduenen, 
beranduegi zela iritzita. Ni ere nekatuta nengoen arren ezer egin ez nuela 
aurpegiratu nahi izaten zidatenean, norberak bere zikinkeria ez garbitzea 
justifikatu asmoz. Eta aita bere platera garbitzera bidaltzea otuz gero, aka-
bo bakea. Hori ere zure mikromatxismo horietakoa izango da! gisakoak 
entzun behar. Antza, ez dira mende nahikoak igaro baserrian. Oraindik 
etxetik kanpokoa omen da ikusten den lanik pisutsuena. 
Guk kalean egin dugu bizitza, etxera heldu eta gurasoek baratzera bidali 
arte. Liburuen artean igarotako orduak, lagundu gabeko orduak bilaka-
tu dira. Etxetik irten orduko lur idortzen hasien hautsa soinetik astinduz. 
Arbasoek aukeratutako bizimoduari esker ingurukoen miresmena pizten 
duen baserri apain batean bizitzeaz gozatu dugu. Gaurdaino tente man-
tendu duena gu izan garenaren irudia ematen. Dekadentziari hala aurre 
egiterik balego lez. Baina zuk gure ibilera baldarrak onartzen zenituen bota 
erraldoi haietan, gure abereenganako beldurra eta estimua noiz edo noiz 
ostikadak jaso izan dituenaren esperientziaz. Zuk ulertzen gintuzun inork 
baino hobeto.
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Baserri kanpoan oroitzen zaitut gehienetan. Ez ninduzun giltzapetzen be-
girada sakonpean, baina giltzapetzen ninduzun alboan nolabait. Zuk, ezus-
tean senarra galdu eta 9 sema-alaba aurrera atera zenituenak inork baino 
pazientzia gehiago gorde zenuen guretzat. Gurasoen errieten ostean are 
eta muxu goxoagoak eskaintzen zenizkigun.
Etxe zulotik ihes egindako alditan erakutsi zenidan ingurua maitatzen. Ge-
nuena kontuan hartzen eta izan nahi nuena eraikitzen. Nire neurrira esti-
matzen eta zure ondoan jarduteko gai izaten. Erakutsi zenidan babarrunak 
aletzean zure hatzen dantzan abilezia antzematen. Igandetan elizarako es-
preski apaindutako eskuetan aitzurrarekin jardundako lan orduak igartzen.
Zenuen guztia geure eskuetan uztea ez zen erraza izan inolaz. Inorentzat. 
Erakutsi nahi izan zenigunaren erdiaren herena erakutsita joan behar izan 
zenuen, eta erakutsi nahi izan zenigunak gugan eztanda egin zuenean es-
natu behar izan genuen. Beranduegi, ziur.
Guk kalekumeok. Oraindik ez dugu bizkarra zartatu beharrik izan gosea 
isiltzeko. Erein izan dugu noizbait baina erosi nahi ez ditugun arrautza 
zenbakidunak edota minbizia eragiten duten ustezko jakiak geure kabuz 
eskuratzeko. Eta errukia diogu geure buruari. Lur hauek emankorrak izan 
zirenean ezagutu genituelako. Orain bidean galdutako lezioekin amesten 
dugulako. Ikasteko eskura ez daukagun baina eskainiak izan zaizkigun pa-
zientzia eta denbora behar ditugulako. Etxe atarian zeuon soka nabari du-
gulako gerritik tiraka itzuliko ez garenaren beldurraz. 
Zure bulkadak esku bat lurrez ito zenituen egunean irentsi zintuen itzalak, 
loratzeko prest zeundela aditu dizut oraingoan. Apika, onartu nuenetik 
egin dute ihes amets gaiztoek. Ez du axola nora, zertara, noiz jo. Behartu-
ta edo zeure burua engainatuta. Ezagutu nahi zaituenak, entzuteko apeta 
hartzen duenak, begietan ikusi dezake zure bitakora kaieraren portada. Ha-
rramazkez zauritutakoa nahiz itxaropenez hebaindua. Baina zuk bakarrik 
zabaldu zein idatzi behar duzuna.
Gaurkoan koadrodun amantal kolorgetu baten bidez oroitzen zaitut. La-
rritzen nintzenean zure altzoan hartzen ninduzuneko lurrinaren babesean 
babestuz. Aspaldi errotutako sustraiok nigan ehorztea erabaki dut. Ipur-
ditik ebakitako enbor honetan kimu berriak ernatzeko gai garela erakutsi 
didazulako, orain ni naiz zeuen zuhaitzetan landatu nahi duena.
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Gure itzala,
gure itzalak
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Ohartzerako,
goiz batean esnatu eta ez gara jada geu izango.

Metamorfosia,
eta zomorroa ez,

gu geronen itzalak izango gara,
edo are okerrago,

gu geu izango gara itzalik gabe.

Eta zenbatetan itzala galtzen saiatu eta amore eman,
eguzkitsu baita egun,

eta ez naiz ni, ni eta nire itzala gara.
Sargori da hemen egunero.

Zer da ba itzala,
gure gorputzaren soslaia ez bada.

Zer dira ba itzalak,
gure izatearen ertzak ez badira.

Eta zenbatetan itzala galtzen saiatu eta amore eman,
eguzkitsu baita egun,

eta ez naiz ni, ni eta nire itzala gara.
Sargori da hemen egunero.

Kale kantoietan nabil ezker eskuin
itzala atzean noiz utziko eta

irteerarik ez dute.
Akabatu da eta

arnasestuka itzuli naiz paper honetara,

sosegatuko bainaiz.
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Hitzei
sua

Hitzei su eman diet. Aditzak erre ditut, izenak eztarrian kiskali. Ez ditut iza-
na, lurrikara, maitemina, ez ditut ni dioten ahotsak nahi. Ez hesitzen gaituz-
ten tintazko hilerririk paperean. 
Hitzei su eman diet. Adieraz bete ditut hesteak, birikak, hezurrak. Zainak 
odolez hustu ditut, eta orain esanezinaren laba basatia dario ene bihotza-
ri. Kandela bat piztu dut emasabelean, hitzen ordez belatz itsuak erditze-
ko desioz, malkoetatik begiak isuri nahian, odoletik bihotza eta ainuritik 
ahots-kordak. 
Zertarako gosearen izenak, olerkia hilotz eta zaurien keaz asetzen denean, 
ametsak errausten dituen gorputz-orrietan dena bada aske? Zertarako iku-
rren urka? Isiltasunaren taupada iztartean diraki. 
Hitzekin doa nire gorputza. Hitzekin inora. Erredura bat dago ni eta naize-
naren artean, ezpainak errauts, giharrak hausterre. Suak erauzi dizkit be-
tazalak, larruazala ihartu, baina ez naiz gorpuzgabeen beldur. Sugarrek ez 
naute gatibu. 
Hitzei su eman diet. Erraiei su eman diet, eta izan nintzenaren lorratzetan 
norbaitek luma gorri bat aurkitu du. Hitzekin doa nire gorputza. Hitzekin 
hutsera. Baina badira esaten ez diren gorputzak, ahoskatzen ez diren niak. 
Mugarik gabeko ez-izate biziak. 
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Larrialdi 
irteeraren

parean
eseri zara
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Larrialdi irteeraren parean eseri zara
bi mila metrora heltzean atzera bueltarik ez dela jakinda.

Azalpenak ulertu nahi dituzu
eserlekuak hegalen gainean hegaldatzen,

maletak buruan kolpeka,
tripulazioa txilioka dela

modu zentzudun eta automatizatuan erantzungo duzulakoan.
Koitadu hori:

Buru gainean duzun oxigeno botilak
kolokatu besterik ez zaitu egingo kolpe bortitzena onartzeko.

Baina et et ez nahastu 
gorroto ditugu junkieak!

“Lasai, ez da ezer gertatzen” diote.
“Eta kasualitatez gertatzen bada

gogoratu denok batera hartuko dugula lur edonon”
ahazten zaie.

Ez larritu baina oroitu 
ingurukoak maitatu behar dituzula.

Alferrikakoa dela damua eta
gauzak egin egin behar direla,

esan gabe bada ere.
Trankil

koldarrekin batera
ez ditugu neska mutildu eta mutil neskatuak gustuko.

Beldur diogu
emakumeen ahalduntze benetakoari,
sexu bereko muxu eta elkarbizitzari.

Ezberdina den orori.
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Ez estutu,
norbere onurarako gai ez politikoak ez politizatzea zilegi da.

Nahiz lasai igeri egin zubietako errauts artean, 
Amanzio lagun izan

miazkatu zaborrik gabeko zintzilikarioak,
lehertu 36 tailak,

begetarianoa izan
aurpegi zikinaz oihukatu parlamentuan

eraitsitako teilatu autokudeatuetan jarraitu
...

munduak era berean gorrotatuko zaitu
eta zuk ere 

era berean gorrotatu beharko zenuke.
Baina neurri batean.

Inor gogaitu gabe beti ere.

Beraz
turbulentziak hastear,

askatu gerrikoa.
Aztoratu ezer gertatzen ez bada.

Astindu hodeien prakak eta
maiatzeko eguzki printzak.

  Oinekin lur hartzean 
    gorpuak oxigenoa eskatzen badizu
 Ez da 
  Beranduegi izango; 
    Da. 
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Maitasunik
gabe

“Zer da Kosovoko gerratik hamar urtetara Pristinan ume izatea?” galderari 
dokumental batekin erantzuna ematea helburu zuela joan zen hiriburura 
Birgitte Stærmose, dokumental zuzendari Danimarkarra. Marek Septimus 
Wieser kameralaria eta teknikari talde bat bizkar-atzean, etorkizuneko 
proiektuan agertuko ziren aktore sozialen bilaketari ekin zion Stærmosek. 
Zenbait ume eta gazte aurkitu (edo aukeratu) zituzten, hauen testigantzak 
filmatzeko. Gerra erentziatzat izan zuten pristinarrek, hamaika bizipen 
partekatu zituzten, Danimarkatik zetozen jakin-mindunekin. Elkarrizketen 
zenbait irudirekin eta hiriaren dekadentzia adierazten duten beste hainba-
tekin, muntaia txukun bat eginda, “voila”: Kosovoko gerra beraien azalean 
pairatu baino, gerra ostea elikagai bakartzat izan duten umeen inguruko 
dokumental hunkigarria. Testu-inguratzeko aurkezpen labur batekin, os-
tean drama eta amaitzeko drama gehiago, agian esperantza ukitu batekin. 
Amaiera bat azken finean. Narrazio bat idazterakoan erabiliko genituzkeen 
osagai berdinak. Danimarkarrak ordea, dokumental topiko tipiko eraginko-
rra sortu baino, poesia egin nahi zuen.
Eskuratutako testigantzak transkribatu, Albanieratik Daniarrera itzuli eta 
Peter Asmussen poeta eta herkideari helarazi zizkion Stærmosek. Asmus-
senek bazeukan aurretiaz esperientzia zinema eta antzerki gidoiak idatzi 
eta moldatzearekin. Zuzendari honek luzatu zion erronka aldiz, ordurarte 
inoiz burututakoetatik oso bestelakoa zen. Benetako bizipenetan oinarri-
tutako elkarrizketak poesia bilakatu behar zituen. Bereak ez ziren gorput-
zak jantzi, inoiz bizigabekoak iruntzi eta idatzi. Jada esanda zeuden hitzak 
bakarrizketa poetiko bilakatu.
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Gerra ostean, itzuli ginen etxera.
Belarra hasia zegoen.
Ni ere hasi nintzen.
Egia esan nahiko altu nengoen.
Baina belarra altuagoa zen halere.
Atsegina zen belardia zeharkatuz ibiltzea.
Bertan, edonor eskutatu zitekeen.
Aurpegian somatu zenezakeen.
Paradisuaren tankera zuen.
Edo behintzat, horrelakoa dela paradisua uste dut nik.
Belar altua, beste ezer.
Norbera baino altuagoa.

Asmussenek bere betebeharra burutu eta testuak albanierara itzuliak izan 
ziren. Staermose eta lankideak Pristinara itzuli ziren beste behin. Idazle 
bakar batek idatzitakoa zazpi haurren ahotan ipintzera. Hobeto esanda, 
itzultzera. 

Baina gure etxerik ez zegoen jada.
Han belarra baino ez zegoen,
eta gure izozgailua.
Nire amak zabaldu nahi zuen.
Baina nire arrebak esan zion hobe zela ez zabaltzea.
Barruan ez dago janaririk, lehergailu bat gorde dute trukean.
Azkenean, soldaduak etorri ziren eta izozgailua zabaldu zuten.
Gure bururak babes genitzala agindu ziguten soldaduek.
Gure izozgailuak hil ahal gintuelako.
Beste guztia errekan zegoen.
Gure txakur guztiak eta telebista.
Egia esan, irudia oso polita zen.
Txakurrak telebista ikusten egongo bailiran bota zituzten errekara.
Nire aitak futbola lagunekin ikusten zuen antzera, gerra aurretik.
Orain ez daukagu telebistarik etxean.
Baina nire aitak dio ez duela axola.
Bere lagun guztiak hilik daude,
beraz ez dago futbola norekin ikusi.
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Horrela sortu zen “Ønskebørn” (“Maitasunik gabe” Danieraz) 2009an aur-
keztutako dokumental laburra. hamaika erpindun poesia. Berbak heurek 
poemaren %20 baino ez dira. Beste hainbeste Wieser Kameralariaren 
irudiak. %10 Jomi Massagek konposatutako soinu banda. %30 Pristinako 
umeen errezitaldiak: kamerari begi zabalik soaz, xuxurlaka aitortutako 
bakarrizketak; ikusleok, beraien irudimeneko lagun ikusezinak bagina le-
gez. Azkenik %20 Staermoseren zuzendaritza, kolaxa atonduz errealitatea 
sormen artistikoaren bidez ikustarazi daitekeela frogatu duena.

Arrazoi bakarra dago ni zuri berbetan egoteko.
Eta badakizu zer den?
Gosea da.
Gose handia daukat
hainbeste ze, zure dirua jan ahalko nukeen.
Ahalko nuke.
Ahalko nuke munduko edozer jan.
zu ere jan ahalko zintuzket
hilda egongo bazina nire aita bezala.
Orain begiratu eta atera argazkia.
Bizitza bat daukat bizitzeke.
Egizu behingoz! Atera argazkia
amaitu dezagun hau.
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Erreginaren
ileordea

Antzerkia egingo dugu
ostegunean.

Erregina nire klaseko
mutil bat da.
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Erreginaren buru gaineko
ileorde sintetikoa

izan nahi nuke,
aurpegi margotudun mutilaren burutik

orraztu gabe begira
mar-mar bihozgabeei.

Maistraren begirada sendoa
izan nahi nuke,

eszena-zuzendari eta kritiko nagusi,
serio,

ikasgelaren txoko batetik
normaltasun ezarriaren mehatxu.

Baina ez dut asmatu
nire emetasunaren aldarri egiten

aurpegiko pintura eta nailon orraztu gabea.

Lehen lerrotik
antzerkiari begira dagoen

beste harridura aurpegi bat baino
ez naiz,

lurrean eserita,
bularrik,

emetasunik
eta aurreiritzirik gabeko

neskato artean.
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Ispiluan
Ispiluan dakusat neure burua. Euskal aditzean ez dago nik-ni formarik. Ez 
garela nartzisistak esan nahiko du horrek. Edo gutxiegi maite dugula geure 
burua.
Harrigarria da nola loturik dagoen gure gorputza, eta aurpegia. Begiak 
umeltzean, zuria areagotuz, sudurra gorritu egiten da. Argitasun gehigarri 
horri buelta eman nahiko balio bezala. Baina matraila gainak gorritzean ez 
du hori ezerk disimulatzen, bero hori ez du ezerk hozten. Eta suak, bere ga-
raian epeldu ezean, erre egiten du. Pospolo-kaxako lehen pospoloa pizten 
da, eta ez bada garaiz hozten, besteak pizten ditu eta akabo pospolo kaxa 
eta gauean hotzik ez pasatzeko sua, pospoloen printzarik gabe egurrak ezin 
du surik hartu eta.
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Eskua ispilura luzatu eta galdu egiten da, eskuak jada ez du parean aurpe-
girik, matraila gorririk ukitzeko, esku deformatu bat baino ez, doan lekura 
doala. Esku deformatu eta hotza, eta leuna. Gorabeherarik gabea. Baina 
eskuak ispiluko esku deformatua ukitzean ez du ikusten zer duen ukigai. 
Orduan, bi ahurretako atzamarrek bat egiten duten puntu itsu horretan 
edozer egon daiteke; Amazonas oihana, banpiroen hilkutxak lurperatzen 
diren kanposantua edo nartzisista kuadrila bat euren buruari ispiluan so, 
euren azalaren leuntasuna goratuz eta ispiluaren hotz, leun eta gorabehe-
rarik gabea albo batera utziz.

Hotz egiten du gela honetan. Argia berotasuna da izatez, hala dio fisikak 
baina bonbilla fluoreszente hauek fisikako legeei desafio egiten diete, eta 
horretarako ausardiarik ez badute, gutxienez muzin. Ipar poloa sartuta 
dute barnean. Egunen batean ukitu behar ditut, baina, zer sentitzen den 
ikusteko.
Neure burua besarkatuz irten naiz gelatik, eskuak gerrian ahalik eta gehien 
kiribilkatuz. Leporaino ezin heldu, hori pena. Eboluzioak akats larria izan 
du hor, esku luzeagoak izan behar genituzke geure buruari eta lepoari ga-
noraz eutsi ahal izateko.
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Lau
poema
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I

Aurreko neke baten oihartzunak
aldiro kontrako eztarritik joaten
aurreko neke baten oihartzunak

galerna zetorrenaren itxura
aurreko neke baten oihartzunak

geurez ez dagokigun bihotzerrea
aurreko neke baten oihartzunak

atea erdi zabalik utzi ziguten
aurreko neke baten oihartzunak

eta ezentzunarena egin nahi diotenak
eta egiten diotenak

eta gu

galdera eskas duten erantzunak
aurreko neke baten oihartzunak

esango ez zaizkigun zera astunak
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II

Gauza batzuk jakinak ditut:

iluntzero San Antongo mendi atzean hiltzen dela eguna Zarautzen
Bilbon goizero Erribera aldetik sortzeko,

igandeak direla egunik herdoilenak,
sugandila harrapaketan dabilena buztanarekin soilik geratuko dela,

egundo ez naizela neure buruarekin adiskidetuko,
ez naizela sekula idi-gurdi gainean igota ibili,

ez dela memoriarik bortxatua ez denik,
ez naizela beti paratuko gizonaren alde

(eta beste)

baina jakinak ez ditudanak
zaizkit interesdunago:

adibidez zeintzuk izan ziren egiaz Lauaxetaren azken hitzak fusilatu 
aurretik

edo zer izango ote den nitaz bihar etzi etzidamu



87

III

Zer den bizitza:

bihotzak desio duena lortzeko
buruari kasu egin beharra
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IV

Inor ez baletor
eta guk jakin ez arren egundo 

etorriko ez den inoren erpai
ematen baditugu bizitzak

itxaroak kalean gurutzatutako inoren antz apurrik
hartzen ez diogunarengan

gosariak prestatzen gabiltzanean inoizka
gomutak hartzen dizkigun harengan ipinita

ematen baditugu bizitzak
asmoak sortzetik ezagutzen dugun baina

gure berri ez daukanarengan jarrita
ematen baditugu bizitzak

zer orduan
orduan zer

Inor ez baletor
eta ematen baditugu bizitzak

zer orduan
orduan zer egin

gure seme-alaben olerkiekin?

Inor
madarikatua zu

gainontzekoon ezinahalak askatzeko 
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Trena
eta

usoa
Uso bat pausatu da kordan. Ene parean. Alboan jarria dudan emazteak ere 
so egin dio, enik begia iltzatua diodalakotz, akaso. Ihoiz bisaia jarri ahal 
izan ez diodan ahotsak alde guztietatik erran du trena badatorrela. Usoak 
entzungor egin dio. Badator fite trena eta altxatu naiz besoez deiadar egi-
naz baina ez haiz mogitu eta trenaren burrunbak irentsi nau, arroka, altzai-
ru eta hegalkada, anabasa. Han goian ikusi haut eta nekaturik arren hegal-
daka igo nauk hire alboan pausatzera, eta behatu diagu andena hurrengo 
ihiziaren bila, egunotan usook ihizatzen baititugu pertsonak.

M a t t i n  A r a n b u r u  |  N A R R A Z I O A



91



92

Mozorro
naiz

M i k e l e  L a n d a  E i g u r e n  |  P O E M A
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Azukre mingotsa
urtu didazu nik eskatu gabe

erreguka.
Baso lehorrak 

dakarren kresala nauzu.
Garden, efimero

nauzu egiten
munduak zarena 

nire okelaz gaindi ikusi dezan.
Ortzemugarik gabeko eguzkia

24 orduz
ez daukazu itsasoa edredoi.

Mozorro naiz
erosoegi zaitudanean

itotzen naiz
zu

Ilargiarena ez den argiak
marrazten ditu

egutegiak

Inoiz heldu ez diren
mezuetan

maitatu zaitut
esperantza nire 

giltzarrapo.
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Poema sorta
errefuxiatuei

Bake beroan
gerra hotzean

baino okerrago
eta garestiago

jaten dugulako.

H.Etxarte, Sinplistak

 I t z i a r  U g a r t e  I r i z a r  |  P O E M A K
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Non

Agian niri ez dagokit hau egitea 
ez orain, ez honela, ez zuek gabe.

Garaia ilunagoa zaigu orain
itsasoa batea da hilotzez eta eguna kolpez.

Non itzaltzen da zuengan eguzkia
non geratu dizkizuete oinak.

Bizirautea bada bizitzea
eta inor ez da alferrik bizi.

Non itzaltzen da zuengan eguzkia,
non zaudete.
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Pantailetako irudiak

Gibelean sorterriaren itzala dakarrenari zer esan
pantailetan nola umiliatu duten ikusi duenak

munduak behar ez duen intsektu-plaga balira tratatuak 
eta bera eltxo bat gehiago 

hiltzera abandonatua alanbre arantzadunetan
zer esan

Aylan Kurdi Turkiako kostan hil da, hilda
haren lurperatzean ez dira esku gehiago izango. 

Orain bilatu dut Eritrea mapan. Zuk agian hemen ingurutan
jarri duzu itxaropena, berdin non den hemen edo

zer entzun duzun gure herriaz
Europak jada eman du aski beretik

nork nahi du mugen arteko biztanle izan

Kamioi hozkailu batean iritsi denari zer esan
erraz ahazten duenak etxeko epelean
itsasten zaizkigu zuen egunen irudiak 
bizi-arriskuen morea larruazalean eta

gainera datorren negua alertan, 
zer esan

autobusetara tiraka elkar zapaltzen
hogei sartzeko bat itotzen, baina topo

egiten badugu gure herrian edo zurean
zebrabide edo estazioren batean

elkarren albora erori gaitezke
denboraren saminean

eta orduan esan lezake,

antzeko borreroak dauzkagula hemen
miseria negoziatzen,

kasik utopia dela bakea.
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Ihes egitea

Ihes egitea
tunel azkeneko argi urrutira ateratzea balitz

itzulbidea sasituta errailetatik oinez
tragediaren oihartzunak ez luke gorra behar

ez zeruertz beltzak banalerro
ez errefuxiatua errepidera jaurtia

etsia hartzeko ere lur gabe.
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Han uzten al dute herria?

Herri bat mugitzen al da bere herritarrak mugitzen badira beste inora?
Etxeen patioekin, erreka bazterrekin, soro eta lantegi itxiekin zer gertatzen da,

azken aldiz begiratuak direnean, haien forma eta azala eta han behin eta
berriz bizitua begietan jaso eta memorian zainduak izateko behatuak direla?

Zer gertatzen zaio herri bati herritarrak bizia bizkarrean hartu eta herria
han uzten dutenean? Han uzten al dute herria? Egunerokotasuneko lau kaleak eta 
fruta arbolen sustraiak lurpean eta zubien itzalpeak eta tertulietarako saloiak ezin

zakuetan sartu, edonora partiturik ere haien isiltasuna baino ezin denean batu.

Zenbateraino uzten dute herritarrek herria, olde betean ihesari eman eta
lauso kausitzen dutela etxea? Sorterrian geratzen den ama zaharra, aurriei so,

leiho alboko gudara lerratzen da, eta hala esperantza kondena erantsia baino ez da
nekez ailegatuko diren berrien zain atzeguardian daudenentzat.

Zer gertatzen zaie kantu zaharrei sutondo hotzetara iristean? Norentzako dute hitzek
kantuan segitzen? Aitzina begiratzeko mandatua ematen badu sorterriak, ze beste 

erremedio geratzen da, ezpada erbestea, txingurritze bat erraietan 
eta milaka aurpegi norabide berean. 

Berdin entzuten al dira orain kantu zaharrak ama zaharraren ahotan?
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Ez dakit aldatzerik dagoen

Ez dakit lur hau erein zutenak
nola alde egin zuten sasoi batean

nire odolik izango ote zen
gerratik urrundutako

trenetan eta itsasontzietan

ez dakit zenbat gutxiago ziren
munduak zer zioen orduan.    .

Ez dakit historia beti errepikatzen den
azkenean,

habitat honetatik igarotakoez
ez nago jantzita

ez dakit alderatzerik dagoen
eta sinetsi, berdin dit.

Honek, atzo bezala gaur
ez 
du 

izenik.

Eta sinatuko nuke: 
iristear da latzena.
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Behin batean ardi bat 
igaro zen ursa minorretik 

ursa maiorrera

Behin batean ardi bat igaro zen ursa minorretik ursa maiorrera. Bat.
Atzetik beste bat. Artilean puntu orlegi bat zuen hark.
Hirugarrena pasa zen ondoren, beltza hura.
Laugarrenak begi oso txikiak zituen, ilargian islatutako eguzkiak itsutuko 
balu bezala.
Bosgarrenak ez zuen ezer berezirik, ardi bat zen, bat gehiago.
Seigarrenak buru erdia beltza zuen eta gainontzekoa zuri nuklearra.
Zazpigarrena olinpotik jaitsi berria zen, kizkurrak – espazioan ez dagoen – 
airean mugituz zebilen.
Zortzigarrena pasa zenerako entzulea lo zegoen baina idazleari bost axola.
Bederatzigarrena seko tematia zen, ursatik ursara pasa beharrean Ariesekin 
topeka hasi zen.
Hamargarrena eginbeharraz asper-asper eginda asteroide artean Leok jan 
zezan utzi zen.
Hamaikagarrena lehenengoa zen, berbera, lehen esan ez den arren Marte-
rekin gerran ibili zale, gaua amaitzerako larrua zauriz betea edukiko zuena.
Ondoren pasa ziren atzera bigarrena, hirugarrena eta laugarrena; hamabi-
garrena, hamahirugarrena eta hamalaugarrena bihurtuz eta hurrengoak 
berdin eta horrela etengabe, entzulea aspaldi lokartu, irakurlea uste baino 
lehen aspertu eta idazlea beti bezala nekatu arren handik ordu askotara 
eguzkiak zentzugabekeria horri tarte batez amaiera ematea erabaki arte.

M a r t i n  B i d a u r  |  N A R R A Z I O A
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Berso
berriya

Oroitzearen poza
ahaztearen mina
norbere talaiatik

hain da desberdina
bazter guztietako
burkideek egina

esku artean hartu
nauzun mokofina
eskainiko al nuen

zuretzat adina?

J o n  G u r r u t x a g a  U r b i e t a  |  B E R T S O A
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Diseinua eta
maketazioa:


