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E 
gun batez, konpainia on batean, kafea eta ardoa 
baizik ez zen lekuan geundela, ekarri zuen solasak, 
izan zen perpausa, gerotik gerora, beer-etik beer-
era igerian genbiltzala, zerogarren zenbakia aski ez 

eta lehenengoari ere behar geniokela ekin.

(Axular Gorbeia mendian dago ehortzirik, hil hil hurra!)

Bale, ba hori. Hala egin genuen, hala egin dugu, hala ma-
drid eta honatx proposamena. Formatua apur bat aldatuta, 
tamainaz handiago, moldez argiago, Alazne Arrutiren 
ilustrazioek jantzi dute lehen zenbaki hau. Azala bai, baita 
mamia ere, etxean egina, eztiz goxatuta hobeki dastatzeko: 
ipuin-poema-narrazio-elkarrizketa-esperimentu-ber tso-
erreportaiak batzen ditu ale honek, hesteak heste, besteak 
besta, ETB. ETB. Gure separatismoaren erakusle, halaber, 
lehenbiziko SEPARATA: Martin P. Bidaurren Mamu baten 
gisan problema-sorta.

Bidenabar, ez genuke aukera galdu nahi hemendik keinu 
adierazgarri bat luzatzeko, hatza luzatzen den bezala, 
ingurumaria-eta-joseotako edadetu errukior, gazte pasota 
eta edade guztietako animo-gaztiak-earki-ai-zeate eta 
geu-be-saiatu-ginen-geure-garaian guztiei. Esker mila guz-
ti-guztioi eta viva la pepa.

Primaderako lehen egunez, Bilbon,
ITU bandak

LEKTOREARI
E S P A L O I A R I
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(zure) espaloian
Mikele Landa Eiguren

Etxera heltzea lortu ez duen
ogi zatiak

norabidea ezarri dio espaloiari.
Jarraitu egin dut,

Gretel sindromeak jota.

Aspaldi galdu nuen etxerako bidea,
aukerek porlan gogortuaren gorpuzkera hartu zutenean.

Ez zen bat, ez bi, ez ziren hiru.
Itotzerainoko beste bide,

arnasbide
kastigu.

Ordutik
nireak ez diren

arrakalek oreka lapurtu izan didate.
Beste udalerri batzuetako sinadurak zapaldu ditut

estoldetan.
Euriak, usain desberdina darion asfaltoa

umeldu du bidaia bakoitzean.

Korrika egin izan dut
arrotz zaidan autobus gidariak

ikustera hel nazan.
Eta takoi finenez inguratuta, 

hiriburuko espaloirik zabalenean
nire orpoak ere hamar bat zentimetro urrundu ditut

lurretik.

Gaur zure etxerako bidea lapurtu dizut.
Bertan gau pare baterako logela hartzeko esperoan.

Noizbait nire etxerako bide senti dezadan, 
gaur zure ogi papurren atzetik egindakoa.

____________

Espaloi hutsak
Jon Gurrutxaga Urbieta

Espaloi hutsak dira
ez dabilen jendea epaitzeko dauzkagun

zantzu behinenak
eta izan ginenak

lotsatuta harrapatu gaitu
ispilu pitzatuari begira

Ispiluak badira
zeure burua epaitzeko dauzkazun

tresna behinenak
etsairik minenak

barre egiten du eta zu nola agortu
pentsatzen ari da.

Bizi ez duzun zerbaitek
nekatuta zauzka

herri txiki papurtuen seinaleak 
dira hutsik dauden kaleak

erdi beteta gauka
lehengo mendeko zimurrak

gazte baten azalean
uzten ditu itzalean
antzututako lurrak.

Balen zuloak hormetan
bakarrik mozkortzeko ohitura daukagun

hiri hutsean

laino da iluntzean
kea usaintzen dugu bolborarik gabeko

hiri honetan.

Eta zuloen formetan
izerdi hotzak zenbat  noraez

sortu dezakeen
arbola santu baten

zirkulu gaizki eginak
izaten dira gehienetan.

Bakarrik doanarentzat
eternal bihurtzen den etorbide bat da

errepide hau
oldarrak sugai dirau

eta nik egunero esna dagoen kale bat
nahi nuke etxetzat.

Kale kantoien ertzak
abandonatutako katuen babesleku soilak

dira egun
burkide ezezagun

nirekin zaudela sinistuko dut
gaur gauez behintzat.

____________

Espaloian
Gabriel Errekabide

Espero ez nuen arren ez naiz harritu oina espaloian jarri eta estrata ezagutu ez dudanean. 
Euria mehe, isilik hartu nau kaleak eta metro sarreratik baizik ez dator zurrumurru apal bat. Orduan 

ohartu naiz ez dela hau atzo ate honexek ireki zidan Bilbo, baina ondoren otu zait akaso ez naizela ni 
atzo ate honetatik irten zena gaur.
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V
iolet Font idazle gazteaz ez da egun inor akordatzen. Haren figura mires-
garria herri honetako beste hainbeste figura miresgarri ahantzirekin batera 
(Bittor Aiape never forget) dago ganbara hitsen batean ehortzia. Jada, ez du 
inork esaten “Violet gizajo hura, non hago, zein larretan” edo “ja hainbeste 

urte eta ez duk behin ere kuadrillako afari batera ere etorri”, ez da halakorik en-
tzuten kaleetan. Makurra da oso ahaztuaren zoria: pentsa, Violet Fonten arrebak 
ere jada alaba bakartzat dauka bere burua. Euskal Idazleen Elkarteak, kontrakorik 
ere espero ez genuen arren, ez dio inongo herriko plazetan oroitarririk ipini, eta 
ez du omenaldirik antolatzen haren azken poema argitaratuaren urteurrenean. 
Makurra duk hirea zinez, Violet.
Itutarron eta lekoretarron lana, ordea, ahaztuen hobietan –nolabait esatearren– 
miatzea ere bada; hots, denbora den borragoma itzelaren kulpaz galdutako histo-
riok egungo jendeari ezagutaraztea, ahaztuen eta egungo jendearen mesedetan. 
Hain zuzen, itu horrekin dakarkizuegu Violet Font txit ohoragarriaren biografia 
labur bat, ezagutzen diren bere poemen hautaketa bat eta bera imitatuz egini-
ko geure poema bat. Galtzear dagoen legenda urbano propio bat daukagu Violet 
Fonten historian. Balio bezate orri hauek haren memoria berriz ere gugan bizi-
tzeko.

* * *

Violet Font mundu honetara sortu zen, urriaren 20an, mila bederatziehun eta hi-
rurogeiak zortzi urte zituela, gaueko hamabietan. Aia herriko Urdaneta partean 
zegoen Violet Font Azpikua izeneko baserrian; hortik bere ezizena. Aita Joxeinazio 
eta ama Maritxu, biak ala biak baserritarrak eta Violetez gain beste sei seme eta 
bost alabaren guraso ziren, zeinak, familiak aurrera egin zezan, baserriko lane-
tarako trebatu zituzten guzti-guztiak. Violeten kasuak, ordea, ez zuen haren 
anai-arreben traza apurrik ere: ez zen (besteren bati jazo zitzaion legez) txerri 
buztanarekin jaio, baina oso goizetik igarri zitzaion inguru haietako edonorekiko 
berezitasuna. Violetek, gorputzez txikia eta belarri handiduna omen zenak, urte 
t’erdi betetzerako bazekien hitz egiten, eta bi urte zeuzkanerako Bilintxen ber tso 
gehienak buruz ikasiak zituen, haietxek baitziren Violet Font Azpikua baserrian 

topa zitezkeen letra bakanetakoak. Garaitxu horretan ikasi zuen idazten 
ere eta hiru urte bete aurretik jada kaligrafia aski dotorea zuen. Hau guz-
tia, egia esateko, urdanetar jendeari ez zitzaion gehiegi axola, baina herriko 
erretorea zen On Manuel guztiz txunditu zuen. Gizon hari zor diogu Violet 
gaztea liburuetara hurreratzea, berak eraman baitzuen lehenbizikoz Za-
rauzko liburutegira. Bertan irakurriko zituen bai Pedro de Axularren liburu 
mardula, baita Homero edo Whitman ere. Garai hartakoak dira halaber (ez 
da harritzekoa), Violet Fonten lehendabiziko poemak. Urteen joanak aurre-
ra egin eta Violet hazi: eskolan seko txarra izanagatik liburu artean ibili zen 
beti, sarritan ezkutuan, gurasoei noski ez baitzien graziarik egiten haien se-
mea baserriko lanak bazter utzita Verlaine irakurtzen ibiltzeak, eta sarritan 
goizeko ordu txikietara arte linternapean.
Violeten karreran salto ikaragarria suposatu zuen Susa aldizkariaren berri 
jaso izanak. Ez dakigu zehazki nola eta noren bidez, baina aditu zuen Vio-
letek bazeudela gazte batzuk literatur-aldizkari bat martxan jarri zutenak, 
non euren testuak-eta argitaratzen zituzten. Guztiz liluratu zuen honek; 
baina haiengana hurreratzera ausartu ez eta bere testu zenbait postaz 
bidaltzea erabaki zuen gazteak. 1984ko martxoan argitaratu zen lehena, 
Cretan ohosturiko poema slovaniarrak gogoangarria, Violetek hamabost urte 
beteak zituela. Hiru urtez  jarraituko zuen gazteak testuak bidaltzen, harik 
eta laurogeita zazpiko apirilean, Gernikako bonbardaketaren omenezko 
zenbakian, azkenak eman zituen argitara: Makinista eta Paratxutista.
Ordutik inork ez daki ezer Violet Fontez. Euskal Salingerra bihurtu zen, Bart-
leby sindromeak jo zuen bete-betean, eta ez zuen –guk dakigula– ezer ge-
hiago argitaratu. Nondik dabilen? Denetik entzuten da: Batzuk diote Afri-
kara, Etiopia aldera joan zela, arma trafikante gisa lan egitera, eta bertan hil 
zela gazte, belauneko artritisak jota; beste batzuk oraindik bizirik dagoela 
diote, Erronkarin-edo bizi dela, emaztea eta bi alaba dituela eta jarraitzen 
duela idazten, bere buruarentzat soilik bada ere.
Ez daukagu hori argitzeko inolako interesik. Omenaldi xume bat nahi ge-
nion egin guk, haren jarraitzaile xumeok, haren idatzien indarra oraindik 
bizi dela, ez duela haizeak eraman, argi gera dadin. Indar hori klarki erakus-
ten dute hautatu ditugun poemek, 1986ko apirilean Susan argitaratuak.

VIOLET FONT-I
GORAZARRE

(biografia bat, hautaketa bat)
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Kentzak txiklea ahotik
 

gorroto dizkiat dagoeneko
bernardo

hire gezurrezko abentura
faltsuak

ez dago ganster kotxerik
ezta tiroteotan zulaturiko

sonbreiru beltzik ere
zinemamaskopeko girl despanpananteentzat

ez duk sekula fotogramarik egin
ez dakik erretzen eta

eddy g.robins
izan nahiko duk oraindik

dekebas motell
ez al huen ba esaten

boxeadore izateko jaio hintzela
hi

hoi duk hoi punch-a

Agurzuberoa-tik
 

periodikuek zekarten atzo
bernardo

zergatik abandonatu huen
ziutatea

kaxka-rapatuen mehatxuen kausaz
navajas

eta ai amigo
derrigorrezkoentzat ez dela

mahuka
erromes gisa ailegatzea hona
nire maddalen kuttuna kantu

eta kuarta-tenporak apropos ahaztuta 

Adiosparis-era
 

bezperako teletipo batek dio
bernardo

bahoala berriro bueltan
bahoala ziutatera
jakina hau ez dela

mahuka
eta auskalo

akaso igual-igual topatuko duk
printzesa

herdoilaren tristeziarekin batera
hago horretan txikito

eta goraintziak kaxka-rapatuei depaso

Bernardo
 

bazegok hire ziutatean
haurrek

agureek eta
arruntek lekurik ez duten kale bat

inolako legeren pera makurtu gabe
sherriff-aren jurisdikziotik kanpo geratzen dena

eguzkiak sarrera galerazita daukana
eta honezkero

katuek ere bertatik emigratu behar izan dutena
 

han
potxolo

hire ziutateko kale hartan
ez dik pistolen legeak baino agintzen

beltzezko
punki eta

rokabili pistoleroen
legeak
asike

kontuz
eta bejondaikela.
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G aur indarrak bildu dituk nire ondora etortzeko eta benetan eskertzen diat keinua.
Tarteka gogoa higan izaten diat baina honezkero baduk urte erdi hezur-mamitan sumatzen ez 
haudala. Gutaz ahaztu ote haizen ere pentsatu diat noiz edo noiz. Gaur, ordea, indarrak bildu 
dituk eta hemen hago.

Promenan ibiliko gaituk zuen etxe gaineko mendi-pis-
tetan. Pistak lokaztuta zeudek, aspaldion negar asko 
egin ditek mendiek. Hona elurte garaian soilik etort-
zen gintuan, plastikozko zorro bana hartu eta zoriona 
konpartitzera. Eskuak guztiz buztindu arte aritu nahi 
diat hirekin lokatzetan, elkarri kontuak esan eta, bada-
kik, denbora duk egoten ez garela...

Hire berri jakin nahi diat baina ez nauk izango 37 gal-
dera egiteko bezain pedantea. Esaidak, ordea, zorion-
tsuak al zarete mugaz bestaldeko biztanleak?

Hemen zaharrak berri, motel, askok gutxi dik, gutxik 
asko, neguak gogotik dituk gorriak eta udak ez dik ari-
marik goxatzen.

Geroko plan handirik ez diat, ez nauk kiroletik biziko, 
eta aspertu nauk gurasoei dirua eskatzeaz. Etzak barre 
egin! Hi 16 urte egiterako hasi hintzen fabrikan lanean 
eta ez dakik zer den ezin horren umilazioa.
Patu puta batez mintzo huen herri pentsalaria, zerk 
goiargitu zuen imajinatzeak barrua kuzkurtzen zidak, 
hirea benetan izan baituk puta eta nirea nork zekik. 
Igoal horregatik ez diat izango gerorako plan handirik.

Arratsaldea berriketan pasako diagu ogitarteko bana 
eskuetan eta esango didak zaratarengatik bakarrik 
zeinena den urrutira entzuten den autoaren burrun-
ba gorgarria. Eta kontatuko didak honezkero hankak 

hazi zaizkiela Barrenetxe azpiko putzuan zeuden zapaburuei eta ihes egin dutela zulo hartatik, frontoi 
gainean kateatutako pilota guztiak eskuetan bagenitu ez ginatekeela gaur baino zoriontsuago eta hire 
amaren kroketa zuriak baino hoberik ez dagoela gosetutakoan. Aspertu aurretik ilunak hartuko gaitik 
konturatzerako. Berandutu egin zaiguk.

Gaurko gauarenak egin dik eta jaiki duk egun berria. Aldentzen hari haiz, gure eskuak askatzen hasi 
dituk ahurretatik hasi eta hatz muturretara, hire irudia lausotzen, haragitik oroimenera jauzi egin nahi 
balu bezala. Utzidak ihes egin aurretik gero arte esaten. Eta gutaz oroitzean kuku bat egin, hi!

Lagunak hiltzen zaizkit errepideetan eta ametsetan agertzen.

Irudikatu dut laurogeita pikoan kale kantoi ilunenean  yonki dardaratia xiringaz barruak zaldiztatzen. 
Hari ere lagunak hil zitzaizkion kale kantoietan eta ametsetan agertu, baina gaitza gehiago da mina 
baino.

Zenbat eta zaldi gehiago hobe, motorra behartzeak lasaitzen zaituzte, pasa daitekeenaz jakitun baina ez 
erantzule. Guri berandutu egin zitzaigun.

EGUN BERRI BAT
“geroago arratseko dirdirak lausotu eta etxera lagunduren zaitut 

beti ukan duzu maite kukuka ibiltzea galdu gordeka
esnatu eginen naiz orduan zu hilarri ondoan gorde eta”

Joseba Sarrionandia
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J olas bat proposatu nion lagun bati behin. Eta 
nire hizkuntzatik zure hizkuntzara itzultzen 
badugu poesia? Eta jatorrizkoari diozun zo-
rraren karga horretatik askatzen bazaitut? 

Idatzi zure tradizioan, zure testuinguruan idatziko 
zenukeen zerbait. Nire poema ez dadin exotikoa 
izan hizkuntza bitxi batean idatzi dudalako. Zer es-
katzen dizu zure hizkuntzak? Jantzi nire irudiak zure 
tradizioz. Fideltasuna kontzeptu burgesa da eta guk 
badakigu garagardoa botilatik edan izan dugula beti 
kanalaren ertzean. Kritikatu, masakratu nire poema, 
esadazu txarra dela, lagundu esanahia (de)finitzen. 
Literatura jolasa baino ez da.

Jolas bat
baino ez

Ane Zubeldia
Robert Cohen

>>

Odisea intimo baten 
bukaera(posible bat)

Itzuli zenean
itsasoa nolakoa zen kontatu zidan.

Eta nik
artean
azala

miazkatu nion,
bizkarretik

gatz lehorra lapurtu,
betileetatik

kresala edan nion,
atzamarretan

haizearen malgutasuna
a(n)tzeman.

Olatu guztiak ekarri zizkidan opari.
Nire gorputzean barreiatu zituen

ilargi gezurti baten indarraz.

Itsasbeheran,
ez zuen ulertu

nire begien egarria:
askatasuna gizonena zela

eta guk
haien azaletik baino ezin genuela edan,

itsasotik zetozenean.

He came back
He told me about the sea

And me
Meanwhile I

Licked
His skin and him, I

Stole
Dry salt

From his back
Bitter

Gunpowder ran
From his eyelashes and I drank

I caught his fingers wrapping flexible
Pressing together and separate

Like the wind

The waves are gifts he brings
He spreads their breaking through me

Distant, lunar

The tide goes
And again he does not understand my thirst

Freedom is a man
We drink only from their skin

Returning from the sea

A problem of intimacy
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I siltasun isilegiari beldur dio. Horregatik jartzen du Frédéric Chopinen “Udaberriaren balsa” you-
tuben etxean bakarrik geratzen den bakoitzean. Eguzkipean zurrun geratu diren galtzerdi sikuak 
batzen dabil, leihoa zabalik duela parez pare. Galtzerdiak, tirantedun kamisetak eta botoidun 
alkandorak. Soka husten ari dela apurka apurka. Pentsatu gabe sartzen ditu koloretako pintzak da-

gozkien saskian, banan banan. Egiten dagoenari harretarik jarri gabe, erritualari darraio. Gaur damu da 
ezpainak zarratuta mantendu dituelako. Bakarrik utzi duena ez gogaitzearren, ez dio buruan zebilkion 
azken esaldia esan. Esateko zuena zer zen oroitu ere ez du egiten jada. Pozik behar lukeela egon errepi-
katzen dio bere buruari, azken aldian barea izan baita nagusi bere isiltasunak lagunduta. Hauskorrago 
sentitzen da ordea, pozago beharko lukeen barealdi bakoitzean.

Haizeak besaurreetako ileak kiribiltzen dizkio matxarda berri bat hartzeko eskua luzatzen duen bakoi-
tzean. Haizeak masailean puztu berri zaion malkoa lehortu dio, galtzerdiekin arestian egin duen antze-
ra. Jakingo balu, Chopinek berarentzako konposatu zuela, eguzkipean kimua zabaltzeari beldur dion 
lorearen balsa, udaberria berarekin ekarriko duelakoan. 

Amaitzerakoan, leihoak zarratu aurretik, burua atera du. Aurpegia eguzkiari emanaz. Begiak itxita man-
tendu ditu, arnas sakonak birikak bete dizkion bitartean. Ezpainak zabaldu ditu azkenean irri batez. Ez 
da konturatu abestia bukatua dela ordurako. Heldu da udaberria.

UDABERRIAREN BALSA

Oharra: Irakurri berri duzun testu laburra inspirazio iturri desberdinen emaitza da. Horietariko bat, gomenda-
pen eran aurkeztutako piano pieza: “Chopinen Spring Waltz”. Kontakizunaren soinu banda hori ordea, ez da 
Chopinen sorkuntza lana, Paul de Senevillerena baizik. Eta ez du “Udaberriko Balsa” izenburutzat, “Marriage 
D’amour” baino. Ez izatearren ez da Bals bat ere ez. Baina izan da une batez, hori dena eta gehiago. Orde-
nagailuaren aurrean paratu eta youtuben aurkitutako, izenburu eta autore faltsupeko doinuak leiho hartara 
eraman nauenean, galtzerdiak batzera. Hori baita idaztea, ideia bati tiraka norberarengan baino existitzen ez 
den antzezpenaren zuzendari bilakatzea, ezta? Ideia iragankorra bada ere.

(Irakurtzeko gomendioa: jarri Chopinen “Spring waltz” youtuben)

Mikele Landa Eiguren

Azal
elektrikoen 
bidegurutzeak

Babak lainoetan
Egingo banu mapa bat 

zeinean 
ubide izerdituen arantzak

bizitako ibilbideak markatzeko
mugarriak izango liratekeen,

oinetan pilatutako hautsaren poza 
kartografia Horren gauzatze fisikoa balitz,

trenak ahoskatu nahiko nituzke
jadanik ulertzen ez dugun hizkuntzan. 

Trenak, 
udako egunsentien

lanbro probisionalaren alderoan.

Koherentzia
Zure begien usain bigunak

isiltasunaren adar bat
hautsi zuen krak.

 Aldi berean 
psikodelia koloretsuak 

negar egiten zituen
nork eta pianoak. 

Min horren ertzean etzan nintzen 
mareak, goraka 

behatzak
belaunak
barrabilak
bularrak 

zelan blaitzen zizkidan sentitzera.
Eta hortxe gelditu nintzen,
limurtze estetikorik gabe

baretasunaren abaroa bilatu barik.

Ez dut zertan koherentea izan:
igande hutsa naiz,
ez manifestu bat.

Gorka Salces Alcalde
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Azala
Pragmatismorik gabeko objektu bat

bezain gizatiarra da 
letren soinua eta esanahia.

Deskodetze beharrean bertan
datza haien indarra 

eta nik ez dut
arterako adimenik 

ez bada 
azal elektrikoaren sorginkeria medio.

Galbahe samurrak 
zaizkit produktiboago 

oraintxe bertan.

Larrua
Iraganaren gomuta

fisikari profeten
asmakizuna da: 

espazioa berriz bisitatzen uzten dizu, 
sekula ez denbora.

Harrigarriki 
gari eta zeruzko
egun horietatik 

garia eta zerua baino ez dira
gelditzen.

B olo-bolo dabiltza 
aspaldian gure hedabi-
deetan Harkaitz Cano-
ren tupea –inoiz baino 

tupeago, bidenabar–, alkandora 
puntu zuriduna eta abarrak. 
Sautrelan aitortu zuenez, euska-
raz, literatur idazle profesionala 
agian ez, baina idazle profesio-
nal izan ahal baitaiteke bat; eta 
horixe ikusten ari gara haren-
gan: Lou Topet taldeari itzuli 
dizkio zenbait kantu estatuba-
tuar haien azken lanerako eta 
Susa argitaletxearen Munduko 
Poesia Kaierak proiekturako, 
edonor ezin aukeratu eta, Anne 
Sextonen poemak euskaratu 
ditu.

Luze eta zabal hitz egin nezake 
proiektuotaz, mila buelta eman 
eta nahi adina ertz topatu. 
Oraingoz, ordea, haren Beti 
oporretan (Susa, 2015) ipuin-li-
buru berriari heltzea hobe, zei-
na hamalau narraziok osatzen 
baitute, guztiak oporren gaiak 
barnebilduta; gehiago atmos-
fera gisa, halere, gai zentral gisa 
baino.

Canoren ibilbidean (edo 
narratiban bederik) eman den 
aldaketa handiena gorpuzten 
du liburuak: autoreak argia iku-
si omen du, aldatu egin omen 
du literarioarekiko irizpidea, 
autoreak berak behin eta berriz 
lauhaizetaratu duenez: Neguko 
zirkuan (Susa, 2005) Vallejo, 

Cortazar eta Cioranen Parisko 
hilobiak bisitatzea interesatzen 
bazitzaion, oraingo honetan 
nahiago izan du kuadrilla 
donostiarra Landetako kanpin 
batean bazkaltzen imajinatu. 
Canoren hitzetan esateko, 
aldatu zaio “kontenporanei-
dadearekiko kezka”. “Bazen ba 
garaia” diotsot nik eta bihotzez, 
arimaz eta kontenporaneidadez 
eskertzen diot, bene-benetan. 
Izan ere, Cano bera bai, baina 
oro har gure narratiban eta 
fikzioan, iruditu izan zait asko 
joan izan dela urrutietara 
egoera eta kontakizun bila, asko 
liluratu izan gaituela atzerriak 
eta errezeloa dut ez ote ditugun 
gure inguruko gaiak –non, nire 
ustetan, urre-meatze agortezi-
na daukagun– alboratu. Beraz, 
Cano ez da lerratu gaurrean 

soilik, hemen ere kokatu ditu 
ipuinak.

Gaur horren eta hemen horren 
poderioz (argi dago), joera 
errealista nabarmenari eutsi 
dio Canok lan berrian; hau 
ere aldaketa haren ibilbidean. 
Egunerokotasuneko egoerak 
kontatzen ditu ipuinotan, sarri 
askotan arruntak; ordea, haiek 
abiapuntutzat hartuta, ipuingi-
le onek ohi duten erara, zerbait 
handiagoa kontatzen asma-
tzen du; baina hori, egia esan, 
aurreko lanetan ere bere-berea 
zuen. Beti oporretan liburuak, 
orain arte ezagutu dugun Cano 
kosmopolita eta eszentrikoaren 
aldean, Cano (nolabait esan) 
lurtarrago bat dakarkigu, 
egunerokotasunaren eta arrun-
taren edertasunean sinesten 

Oporretatik bueltan

Errezeloa daukat (bai, berriz) erdarakadena, 
euskara “ez-jatorrarena” eta enparauena, gizar-
tean hain errotuta egonagatik, ez ote den tabua 
oraindik euskal literaturan. Sarritan dakuskigu 
inortxok sinetsiko ez lituzkeen dialogo izugarri 
artifizialak, non mintzatu eta berba lerro berean 
aurki daitezkeen, non ahoz inon topa ezin dai-
tezkeen formak erabiltzen diren.
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duena eta irakurlea horrexekin 
berarekin hunkitu nahi duena. 
Alta, kea behelainopean nola, 
hala ihesten eta azaleratzen da 
Harkaitz Cano betikoa, eta, hark 
aitortu bezala, ondo saiatuta 
ere ezin izan die eutsi betiko 
apetei eta bulkadei. Maite ku-
ttun horiek ere egurtzera iritsiko 
ahal da.

Bestalde, errealismoarena 
luzatze aldera, benetan inte-
resatzen baitzait, dialogoen 
gaia nahi nuke hona ekarri. 
Jaxierrek ere aipatu zion Canori 
Sautrelako elkarrizketan, ipuin 
batzuetan, batean batez ere, 
gazteek hitz egiten dutenean 
bereziki, erdarakadak zeudela, 
eta ea hori zer zen, errealis-
moa ala kritika soziala ala zer. 
Errealitatea ahalik eta egiatien 
islatzeko saiakera zela erantzun 
zion besteak, noski. Errezeloa 
daukat (bai, berriz) erdaraka-
dena, euskara “ez-jatorrarena” 
eta enparauena, gizartean 
hain errotuta egonagatik, ez 
ote den tabua oraindik euskal 
literaturan. Sarritan dakuskigu 

inortxok sinetsiko ez lituzkeen 
dialogo izugarri artifizialak, 
non mintzatu eta berba lerro 
berean aurki daitezkeen, non 
ahoz inon topa ezin daitezkeen 
formak erabiltzen diren. Canok, 
horren aurka, eskaini dizkigu 
errealitatetik hurbilago dauden 
zenbait elkarrizketa, euskara 
ez-jatorrean beharbada, baina 
askozaz errealistagoak. Halere, 
asko dago oraindik egiteko 
gai honen inguruan (ere) eta 
nahi nuke hemendik aurrerako 
LEKOREren batean gai hau 
sakonago jorratu.

Beraz, gauzak honelaxe, irakur-
le: Beti oporretan omen dagoe-
la, baina, azkenean, Harkaitz 
Cano oporretatik bueltan da. 
Gaztetxotatik ezagutu du Paris 
eta handik Europa guztia, AEBe-
tan ere igaro du denboraldi 
luzea, eta pixkanaka gurerantz 
hurbiltzen sumatu dut. Pixka 
baterako geratuko ahal da; nik 
behintzat –dela estiloan, dela 
tematikan– sekula baino hurbi-
lago sentitu baitut.

Beti oporretan omen dagoela, baina, azkenean, Harkaitz Cano oporretatik buel-
tan da. Gaztetxotatik ezagutu du Paris eta handik Europa guztia, AEBetan ere 
igaro du denboraldi luzea, eta pixkanaka gurerantz hurbiltzen sumatu dut.
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Magnum Chaos maitea, 

ireki egingo zinela esan zenidan, aharrausiz putz egingo zenidala, eta nik misterioaren 
misterioz, kuriositate hutsez, eskua zabaldu nizun. Gizakiok badugu, badakizu, 
makurkeriarenganako joera, ‘homo homini lupus’ garrasia entzun izango zenuen 
noizbait. Ireki egingo zinela esan zenidan eta zurekin dantzatzera ausartu nintzen. 
Bosgarren sinfonia hura genuen tinpanoan iltzaturik, larrutan egitean, kontrolik gabe 
dantzan jira eta bira genbiltzala; orduan ez zuen beste ezerk axola gure zilbor zikinak 
baizik. Lausoturik ingurua, difuminatu genuen mundua. Gau hartan ospatu genituen 
inbasio, genozidio eta gerrak! Zer nolako garaiak haiek! Ordudanik biziraun zuten errauts 
ustel haietatik dirau egun magiak, biolentzia inuzentearen estimulu kitzikagarriak; gure 
artekoak oraindik bizirik dirauenaren seinale. Biok algaraka barre egin genion Filosofiari, 
tu egin mihiluze ziren egunkariei. Arrez geroztik zurekin seko txoratu nintzen, txoratu. 

Hain zinen berezia, ni ez bezala. Armen bolbora beroa bezain iluna. Hain zara desiragarria, 
armoniaren etsai perfektua. Maite zaitut. Marrazten zaitudanean, pendulu bikoitzaren 
irregulartasunean. Maite zaitut. Zurekin amesten dudanean, plazer bila, fantasian 
murgildurik; eder irudikatzen zaitut petroliozko meandroetan igeri, kloaken erresuman 
kantari, likore gardenak miazkatzen. Mingain umela edalontziaren hondoraino 
eramanaz; hor nonbait boterea bera dastatuko bazenu bezala. 

Maite dut bion gorpuen berotze globala, egongelako klimaren asaldatzea, nik eragin eta 
zu hazi egiten zarenean; eta, maite dut zure ezegonkortasun zitala; eta, maite zaitut zu. 
Oh! Homo oeconomicus maitea! esaten zenidan, Oh! Homo oeconomicus laztana! beste 
behin, beti. Ezinezko eta ezkutuko maitasun txolinetatik at (doazela pikutara!): guk 
harrotasunez maite genuen elkar.
Gutun hau da, bihotza, estimu handitan zaitudanaren erakusle. Ireki egingo zinela esan 
zenidan, nigan zabaldu; eta hala egin duzu gaurdaino. Zure parte, Kaosaren parte naizela 
sentitzen dut, izan nahi dut. Ondo dakizu zenbat sarraski bizi izan dugun elkarrekin; orain 
goazen haratago. Utz diezaiogun amorante izateari, moropildu gaitezen betikoz. Hau da 
bion epilogoa: kaosa eta gizakia, gizakia eta kaosa... ederra ezta?

Maitasun gutuna;
kaosari

Eider Perez

Gerrak eta
batailak
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Gerra

Gerra egoeran gaude.
Orain ere hik erabaki behar al dun noiz hasi?

Gora iraultxaile!
Behin behineko (beste) egoera bat zela uste nuen
 behind the door
Bazen behin Txanogorritxu   
 behin batian Loiolan jai, jai

Igandetako erromeriak erokeriak bihurtzen dizkidazu
  edo -keriak
   -tasunak jan dizkit
    Hik jan ditun.
  Gerrikoan bi zulo gehiago behar ditunala
 denok zekinagu.
  Berak ere bai.

     ero eriak ditut nigan
     edo
     ero erdiak 
     zeroak erdibitzen saiatzen direnak
     osoago sentitzeko.

Honi deitzen dion “literatura”?
bi letra berdineko hitzen zerrendari?

Gora iraultxaile!

Denbora gehiegi pasa dut lubakietan sartuta
   aliatuak noiz iritsiko
pausoak egunero eman behar zirela sinetsita
hutsik zeuden zuloetara tiro
Hil-hotzak
bata bestearen gainean
negutegian
  (ekologikoak ezta?)
eta udaberrian ere bai.
Hil berriak
sortzerako erailak
zeruan
hil argiaren asegarri
  hiru aste ziren bisitatu ez zenuela.

Herri(h)otzak
gertuegi dauka heriotza.

Azkazal lehorrak ditut hozkatu 
haragi gordinari ezin
zorroztu ditut horiek ere
mugak hautsi daitezke.
  
Beste muga batzuk sortuz
Hire azkazalek
urratzen ditek hire haragia
 
   
   erdigunea da arazo.
   Baina badaezpada ez urreratu ertzera gehiegi.

Birrindu ditut azaleko pinporta guztiak
   barruko zikinkeriaren erakusgarri diren
   sumendi zuriak
   lehertzean
   gorritzean
   zure zurikeria akabatu duzula sinetsita.
Zuri
zuria
bandera atera nahi dizut.
 Bandera zurietatik
  askatasunaren mamuak sortzen ditun.
   Eta badakin
    eta gustatzen zain
   menpeko izatean dunan ardura eza.
Eta bai,
gorroto haut
eta
egia dun,
ez haut askatu nahi
gehiegi behar haut,
hirekin jarraituko dinat gerran.

Neure buruari gerra deklaratzean soilik sentitzen dudalako bakea.

Xune
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Batailak

B egietara begiratzen diet denei, gustatzen zaizkit euren zantzu ilunak eta aurpegiko gerizpeak. 
Itxurak gordetzen ari naiz, erakutsi nahi diet ez dutela sekula ni bezalako etxekalterik ezagutu. 
Asmatu nahian nabil nor diren, zer ote diren euren bizitzetan, zer den benetan egiten dutena. Eta 
batez ere, zergatik. Herriak babesten dituzten harresien planoetan bezala euren armaduren puntu 

ahulak identifikatzeko, eta hortxe, minik handiena egingo lieken lekuan, eraso. 

Burkide bien artean gudu zelaia ez da uste bezain zabala, eta nik ez dakit ezer nire soldadu eta zaldunez; 
hala ere hemen nago, nirea ez den gerraren amaiera irabazteko bataila epiko batean, nongotarra naizen 
jakin gabe, nire printzipioen alde edo euren infanteriaren kontra bizia galtzeko prest.

Ez dakit nola eta non hil nahiko nukeen, eta gaur hemen hilko banaiz, nor kontratatuko duten nire hi-
lotzaz libratzeko. Hori ez da inon azaltzen, zer egiten den gudu zelaietan batailak bukatu ostean. Agian 
oihaletan bildu eta ustelaraziko gaituen hobi batera amilduko gaituzte denok, alderdi bietako hildakook 
zulo berean. Eta hor bukatuko da behingoz dena. Ez da gerta dakigukeen txarrena, baina berandu izan-
go da bakeak egiteko.

Etsaiei begira nagoela entzuten ditut umetako melodia ahaztuen soinu isilak nire kraneoa betetzen, hau 
ote da hil-hurren daudenek ikusten duten bizitzako negatibo guztien igarotze azkarra? 

Bai, hemen nago orain eta kontziente naiz, hil naiteke ekibokatu naizen jakin gabe.

Seinalea eman dute, bakoitzak bere arma eta enparauak aldean hartu eta gudu zelaira goaz ahalik eta 
lasterren, filmetan ez bezala, mutu. Gerta dakidakeenari aurre egiteko balio dit pentsatzeak urte gehiegi 
izan direla beti atzera begira egoteko, pentsa nezake denbora galtzeko bide bitxia dela hau, baina prest 
nago azken zentimetroengatik borrokatzeko -helburua irabaztea ala arerioen desintegrazio fisikoa den 
hausnartu gabe-, sumindu naiteke pentsatuz zer daukan duinetik inposatutako guztia onartzeak eta gu 
inbaditzeko presioa areagotu dutela agian inperialistek.

Tentsioak gora egiten du begiradek metro bat inguruko distantzia dutenean. Ez dugu, ez, armekin 
bakarrik zauritzen. Zergatik ez garen errenditu, zergatik ez dugun ihes egin, hori da azken uneetan zilegi 
ez izanagatik pentsatzen dena. Orain tokatzen dira altzairuak kolpatzean sortutako txinpartak, zaldunak 
hilik zaldi gainean ezpatek abdomena zeharkatzen diela, odola tokatzen da, odola. Eta ez dago atzera 
bueltarik. Eta nire harridurarako, inon ez da gerrarik lehertu, gerlariok elkarren aldamenetik pasatu gara 
zebrabidean. Lehen Mundu Gerraz ari diren nobelak irakurtzeari utzi behar diot.

Likorea
katiluetan

Ane Zubeldia
Lurdes Ondaro Mallea

Eider Perez
Martin Bidaur

Likorea kikaretan edatea ez da ohikoena, baina...

Garazi Mugarza Markina
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1.
Honela hasi zen dena: hitz batez, dena hasten den bezala.

Baina, zerk esanarazi zizun?
Zergatik ihes egin zizun hitz hark?

Ez omen dugu ezer erabakitzen,
guk pentsatu edo esandakoa erreakzio kimiko baten produktu soila dela diote.

Ez omen dugu inor ezagutzen,
guk uste edo sentitutakoa inpultsu azido baten emaitza sinplea dela entzun izan dut maiz.

Finean, geure buruak ez beste inork ezin du “benetan” ezagutu,
eta ispilura begira jartzen naizen aldiro zalantza bera:

nor naiz ni?

4.
Koltxoia hezea eta likatsua senti dezaket. Gau basatien epilogo gordinak.

Otsoek bezala garrasi egin dudanaren seinale. Zeri egin diot ulu baina?
Txilioka, oihuka, xuxurlaka, urruneko konstelazioetan galtzen diren aldarriak bota ditut airera.

Birikak bete ditut konstelazioez.
Botaka egiten dudanean izarrak nahi ditut nire ezpainak ukitzen.

Grabitate ezaren indarra sentitu nahi dut atmosfera izerditu honetan.
Isurtzen naizen aldiro hegan nagoela sentitu.

Oinak lurretik altxa eta desagertu.

6.
Etxera heldu naiz mozkor-mozkor eginda (berriro).

Gose naiz eta gaileta bat nahi dut. Zergatik egiten du gaileten zorroak hainbeste zarata?
Hainbeste zaratarekin nire barneko alderdi moderatuak esnatuko ditudanaren beldur naiz.

Moderazioa sofa baten antzekoa da; erosoa, baina irentsi zaitzake.
Moderatuegia izateagatik badituzu sofako koltxoien arteko zirrikituetan

galdu ahal zaizkizun posesioak.
Eta a ze poza sofa garbitu behar denean

bi euro topatzean ogi birrin artean,
ahaztuta zenituen hitzak paper zati tolestu batean.

10.
Ez zaitut mindu nahi, baina ezin diot azazkalak hazteari utzi. Gizakiok ba-
dugu ezezaguna zaigun hori ahora urreratzeko mania, ohitura, beharra. 
Geure barrena ulertu ez eta ezezagunak argituko dizkigulakoan.
Kanpotik dena ikusten da erraz, dena ikusten da argi, garbi. Gibela ikus die-
zazuket alkoholetan bustita. Bihotza ikus diezazuket odola hartu eta bota. 
Hartu eta bota. Erabaki ezin.

16.
Azala eranzteko zer duzu nahiago: poema bat idatzi ala larrutan egin?

Azala eranzteko, zuritzeko, poemak idazten ditut.
Gorputza sentitzeko beste gorputz batekin topo egitea nahiago.

Zer dago azala amaitu eta haragia hasten den lekuan?
Zer dago haragia zeharkatu eta hezurra ukitu daitekeen aldean?

Hozkirria eragin dit honek guztiak.
Haragi eta hezurrak bereizten dituen gune horretan existitu nahi dut.

Zure paperean edo nirean.
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p o e m a k
Asier Urkiza

Gauaren labanek edozein 
iturriren ankerra 

dakusatenean 
kale argiek elkarri asmakizunak 

jartzen dizkiote 
olgetan 

ezerk suminduko ez balitu 
bezala

baldosa bakoitzean hazten den
gorrotoarekiko herabe

balira bezala
ni ikusezin banintz

bezala.

Egarriarekin idazten diot
kale erdian pausatu den bihotz puska

bakartiari
zelatan bele mainguak

leihoetatik

ezintasunaren kiratsa
agian mundua polita dela

iradoki nahian
gaur mingaina dago afaltzeko

hau gozo idorra
eta begiak kiskalita.

Behin amets bati heldu nion
usin baten bortitzean

ezustean
hegaka alde egiten zuela

zera mintzo zen:
-Hi, bipedo humanoa, egunero lurrak irentsi eta okaztatzen duen

zorigaitzeko txorimaloa, matematiketan saiatzen den hordia, geometriaren
etsai hutsala, automata gor koldarra, zorrotzailearen lagun traketsa, zarataka dabilen

zorri inutila.
Soilik gauza bat esan nahi niake, ez hadi izan tentela, eta lan on bat bila ezak.

Mila urteren madarikazioa sorbaldetan
itxaropena zapata zoletan itsatsita

daramagu daramate
xake-mate egin ziguten

eta
zuhaitzen sustraietan hipotekatu genuen

bizitza
hura promesa inozoa!

Estali gaitzala ezjakintasunaren magalak
arrakalatik zenbait izpi ihesean
ondo edo gaizki herrari gabiltza

etsaien gozamen edo beldurrerako
poema nazional baten porrota

aldarrikatzen (dut)
ilargi guztiek ez dauzkatela

bi aurpegi
-eseri zaitez eta entzudazu

elezahar kontari natorkizu eta-
kateak milaka ertz

baina orain dena dago sutan
atean ostikada

eta barnean hotzikara
azkenean eguzkia belztu da

digute
berriz ere.



3332

A zkenaldian, gain hartzen zuten laino beti-gris haiekin-eta, tristeago zitzaizkidan igandeak. As-
teburua Zarautzen igarotzen zuen ia aldiro bezala, igande goizaldean Bilborako autobusera 
laguntzen nion Martari, etxera itzul zedin, eta orduko hartan ere hala izan zen. Akorduan dut 
isilik egin genuela etxetik bus-geltokirainoko ibilaldia; aipatu niola bizikletan ondotik igaro-

tzen zirenen izenen bat edo beste, baina isilik gainontzean. Iragan astearen zama osorik zeraman igande 
goizak. Tarteka, Martak eskua sartzen zuen nire beroki marroiaren patrikan, bertan nirea espero zuela, 
nirea hoztu ez eta bere eskuak berotu nahirik. Musu ematen nion nik inoizka masailean. Berak keinu 
egiten zidan begiaz.

Orain atzera begiratuz gero, garai oso onak ziren Marta eta biok bizi genituenak. Onak diot onaren zen-
tzuan: ni gurasoenetik Bilbora bizitzera joana nintzen eta horrek elkarrekin inoiz baino denbora gehiago 
igarotzea ekarri zigun: nahi zuenean etor zitekeen bera gu bizi ginen pisura eta nahi nuenean joan ninte-
keen ni haren etxera. Aldaketa handia zen askatasun apur hura eta nik gustuko nuen. Orduko hartan ere 
bagenekien, momentuan agurtzeak hurrengo egunean elkar ikustea zekarrela.

Geltokira ailegatzerako eta hamar ziren oraindik, bost minutu pasa falta ziren. Geltokiko aterpeko me-
talezko bankuan eseri ginen. Zeruak, hodei-karraio, astunegia zirudien eta honek areagotu egiten zuen 
neke-sentsazioa, hasperen labur bati ezin eusteraino. Orduan ohartu nintzen bankuaren beste izkinan 
eserita zegoen gizon zaharraz; ile zuria nabarmen geroz eta urriago, Astore txandal gris ajatua, belaunen 
pare horretan triangelu berde bat izan ohi duten horietakoa, eta Ternua txaketa beltza jantzita, eskuz 
bildutako zigarroa bukatzen ari zen. Haren ezagunen bat igaro zen pareko espaloitik eta agurtu egin 
zuen, zer esan zuen ez nion ulertu, ordea.

Uste baino goizago heldu zen S. SEBASTIAN/ZARAUTZ/BILBAO karteldun busa, eta Martak musu eman 
eta bihar arte, bale? esan zidan, bere gauzak maletategian sartu zituen, eman zion gidariari bere txartela 
eta han joan zen autobusa, legez kanpokoa behar zuen abiadan.

Ibilgailua bistatik galdu orduko ohartu nintzen ondoko zaharra begira neukala. Autobusa seinalatuz 
bigarren aldiz ulertu ez nion zerbait esan zidan. Duda egin nuen euskaraz ala gazteleraz ari ote zen. 
Euskara mantsoan esan nion, badaezpada, ni ez nintzela autobusean joatekoa.

–A! Hi laguntzera bakarrik etorri haiz orduan –erantzun zidan hark, ordea, esan dezagun, euskara 
ez-mantsoan eta gerora egiaztatuko nuen getariar euskalkia agerian utzirik.

Jap    N
Paul Beitia

–Bai.

Irribarre egin zidan: zabal, baina kostata bezala. Orduantxe ohartu nintzen hainbat hortz faltan zituela 
gizon hark, ezkerraldean batez ere, pare bat hagin eta letagin bat. Zahar itxura areagotzen zion hortz-es-
kasiak, dudarik ez zegoen, eta, bat-batean, harenaren aldean hutsala iruditu zitzaidan nire igande-ne-
kea. Horrek bultzatuko ninduen hitz egitera:

–Eta zu? Zu ere busen baten zain?

Buru-belarriak altxatu zituen Zaharrak.

–Ez. Alabaren zain negok. Aireportutik etortzekoa duk. Goiz-goizean deitu zidak, zera, orain, t’erdietan 
iritsiko dela esateko. Japonen egon duk. –Horrelaxe esan zuen: “Japon”.

Gehiegizko jarioa nabari zitzaion, aspaldi inorekin hitz egin ez eta kontatzeko beharra duenari bezala, 
eta nik solasean jarraitzea erabaki nuen. Alaba han, Japonen, bizi ote zen galdetu nion.

–Ez, ez, lanerako entrebista bat egitera joan duk.

–A, bai?

–Bai. Suertea eduki dik. Lehenago lan egiten zian enpresan asunto txarrak eduki zizkiaten eta kalera bota 
zitean. –Getariar azentu nabarmena zeukan Zaharrak.– Aurreko astean-edo deitu ziotean beste enpresa 
honetatik, jendea behar zutela-eta, eta Japonera joango al zen entrebista bat egitera, eta, hori, joan duk 
eta baietz ematen dik, hartu egingo diteala. Suertea eduki dik.

–Eskerrak –irten zitzaidan. Ez dakit zergatik nenbilen hizketan, berez bezala ari nintzen– Eta, klaro, orain 
hara joan beharko du bizitzera.

Ezetz ematen zuela esan zidan, Bilboko frankizian ere tokia eduki zezaketela eta segur aski hara eraman-
go zutela. Gero jarraitu zuen:

–Eskerrak hala den. Japonen ez duk giro. Gu egon gintuan eta... –burua astinduz amaitu zuen esaldia.

–A, bai? Japonen izana al zara?

–Bai, motel, larogeita pikuan. Nik Realean jokatzen nian.

Begiak handitu nituen eta “bai, zera!” bota nion, ezin sinetsita baino, gehiago konta ziezadan.

–Horixe baietz. Bi tenporada egin nizkian nik aurreneko ekipoan. Estremoan jokatzen nian, ezkerretik, 
eta nahiko ondo, e! “Insausti” huen nire dortsala. Hamabia.

Interesa neukala ikusteak poztu egin zuen Zaharra nonbait, hortzeriako zuloak agerian utzi eta nik ezer 
esan aurretik berak jarraitu baitzuen:
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–Eta Japonera joatea tokatu halako batean. Bueno!, hura festa. Japonen egin behar gaituk gu famoso, es-
aten genioan elkarri guk, zera, Hendaiara justu-justu ailegatu ginduan garaian. Eta Japonera iritsi eta gu 
non sartu ez genekiela: estadio handietan jokatzen, eta estadioak bete-bete eginda. –Argi ikus zitekeen 
Zaharraren aurpegia nola pizten zen.– Hotela, afariak... dena hangoek ordainduta, eta guk, ba, ondo 
jan, ondo edan eta futbolean pixka bat jokatu eta... Ederki pasa genian. Baina, horixe, pare bat egunerako 
joateko bakarrik duk, bestela hangoekin ez zegok bizitzerik, kasu egidak niri.

Irakurtzen zaila zen aurpegieraz esan zuen:

–Haiek bai garaiak. Zarautzen ere futbolerako afizio ikaragarria zegoan. Inguruko kanterarik onena ge-
neukaan, e? Orain zer zegok ba? –Harrigarriki azkar bueltatu zitzaion nekatu aurpegia.– Zarautz oso ba-
jatuta zegok.

–Bueno... Hobe bai futbolean bakarrik balego bajatuta.

–Bai, motel, baina zuek egin behar duzue orain. Gu ja alferrik galdu gaituk, gu ez gaudek ezertarako. Zuek 
egin behar duzue.

Horrelakoetan zuek nortzuk diren eta zer egin behar ote duten ez da jakiten, eta hortxe egin zen elkarri-
zketako lehen isilaldia. Niri alde egiteko gogoa etorri zitzaidan bat-batean.

–Nola izena duk, gazte?

Nire izena esan nion. Berea galdetu eta “Hilario” esan zidan, eta nik pozten nintzela ezagutu izanaz, bai-
na argi zegoen Zaharra bera zela pozten zena. Zutitu egin nintzen.

–Beno, Hilario. Berandutu egingo zait eta joan egin behar dut. Laster ailegatuko da alaba, lasai egon.

–Bai, motel, hobe duk joatea. Hau ea ailegatzen den behingoz –Zaharra ere zutitu egin zen. Hasieran 
baino pozago zirudien– Euria hasiko dela ematen dik eta ibili hadi azkar. 

Eskubira biratu nintzen ni eta “bueno” batekin agurtu genuen elkar. Zaharra berriro eseri eta bertan 
geratu zen. Zeruak lehen bezain pisutsu zirudien, baina ostarte batzuk irteten ikus zitezkeen: ez zuen 
euririk egingo. Zaharraren Japonek eta Realak oraindik gogoa hartzen zidatela, mugikorra begiratu eta 
Martaren mezu bat neukala konturatu nintzen, eta pentsatu nuen nik ez nuela inoiz inoren zain egoteko 
beharrik izan. Zaharrak, aldiz, bai: geltoki ondoko zebrabidea gurutzatu ahala, biratu gabe jakin nuen 
Zaharrak han jarraitzen zuela, metalezko banku berdean eserita, alaba baino zerbait gehiago itxaroten 
bezala.

“Gustua
ematen didalako 
idazten dut”

DANELE SARRIUGARTE

Danele Sarriugarte Mochales (Elgoibar, 
1989) idazle eta itzultzailearekin bildu gara 
Erraiak (Elkar, 2014) nobela argitaratu ze
netik bi urte igaro diren honetan. Idazteari 
eta argitaratzeari buruz galdetu diogu eta 
EUSKAL LITERATURAri buruzko galdera 
parea ere bota diogu. 
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Zergatik idatzi?
Zergatik idatzi? Gustua ema-
ten didalako. Oso intuitiboki 
idatzi nuen Erraiak, ni ez naiz 
izan txikitatik idazlea izan nahi 
zuen pertsona bat. Oso irakur-
zalea izan naiz beti eta gauza 
batzuk ere idazten nituen bai-
na ez nuen liburu bat idatzi 
aurretik zergatik eta zertarako 
idatziko nuen azalduz mani-
festu bat idatzi, beranduago 
etorri zait kezka: nola posizio-
natu... Gustua ematen dida-
lako idazten dut; adierazteko, 
militatzeko, (militatzea zentzu 
oso zabal batean ulertuta), eta 
gustatzen ez zaizkidan gauza 
batzuei erantzuna emateko 
modu bat delako.

“Nola idatzi?” eta “Zer idatzi?” 
Banatu al daitezke bi galdera 
horiek?

Gero eta konbentzituago nago 
batera doazela. Liburuan kon-
tatzen diren gauzak denoi 
gertatzen zaizkigu, baina kon-
tua da denoi gertatzen zai-
gula denetik. Gertatzen diren 
gauzak ez dira bere horretan 
existitzen, existitzen dira guk 
kontatzen ditugun moduan. 
Nola kontatzen duzun bada 
modu bat kontatzen duzun 
horri buruz zerbait gehiago 
konta tzeko. Oso ezberdina 

da taberna bateko lige bat 
Erraiaken kontatzen den be-
zala konta tzea edo modu oso 
hotz batean kontatzea: posi-
zionamendu bat dago.
Zer kontatu: nire politika da 
autokritikaren politika edo 
norbere posiziotik hitz egitea-
ren politika. Normalean inte-

resatzen zaizkidan gauzak dira 
niri edo nire klaseari (zentzu 
zabalean) eragiten diotenak. 
Ez dut sinisten ahotsa ema-
tearen eta beste norbaiten 
izenean hitz egitearen kontu 
horretan. Zure posiziotik hitz 
egin behar duzu. Zer kontatu? 
Traba egiten dizuna. Guate-

«Gauza batzuk muturrera eramaten ez baditugu ez dira ikusten eta gogoeta 
egiteko probokazioak asko balio du.»
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malako indigena feminista 
batek esaten du: nik gizon in-
digenak kritikatu ditzaket eta 
herri originarioen matxismoa 
kritikatu dezaket horri buruz 
hitz egiteko autoritate episte-
mikoa daukadalako. Horrek 
ez du esan nahi Hondarri-
biakoa izan gabe ezin duzula 
Hondarribiari buruz hitz egin.

Idaztetik argitaratzera. Nola 
bizi izan zenuen pausu hori?

Esan dudan bezala, oso 
inkontzienteki egin nuen eta 
gerora pentsatu dut gehiago. 
Liburua argitaratu zen urtean 
Bartzelonan bizi nintzen. Li-
buruaren kontua Euskal He-
rrian ari zen gertatzen eta 
Bartzelonan neure historia 

neukan eta bueltatu nintze-
nean, Euskal Herrira itzuliko 
nintzela erabakita, Garoa li-
buru-dendan gaualdi bat egin 
genuen Anari eta biok. Anarik 
kantu batzuk jo zituen eta 
nik liburuko pasarte batzuk 
irakurri nituen. Pasarte bat 
irakurtzen ari nintzela jendea 
barre egin behar zen lekuetan 
barrez entzun nuenean kon-
turatu nintzen hori irakurgai 
zegoela eta definitiboa zela. 
Orduan konturatu nintzen. 
Uste dut positiboa dela horre-
la bizi izana, jendeak zer pen-
tsatuko ote lukeen pentsatu 
izan banu ez nukeen liburu 
hori idatziko.
Esan nahi nituen gauzak fil-
trorik gabe eta esajeratuta 

esateko amorru egoera bat 
aukeratu nuen, gauza batzuk 
muturrera eramaten ez badi-
tugu ez dira ikusten eta go-
goeta egiteko probokazioak 
asko balio du. 
Egin dudan lanketa bat izan 
da konturatzea idaztearen eta 
argitaratzearen artean alde 
handia dagoela.

Nola ikusi zenuen zure burua 
publikotasun horretan?

Nahiko gaizki pasatu nuen, 
karga handi bat izan zen pu-
blikotasuna. Identifikatzen 
dudana da toki batean jar-
tzen zaituztela eta zu agian 
ez zatozela bat toki horrekin. 
Moldatzen ikasi behar izan 
dut. Erractusen lehen ema-

«Ez zait iruditzen liburuak berak haustura suposatzen duenik baizik eta 
gizartean dagoela haustura oso handi bat.»

naldia egin genuenean ondo 
atera ez zelako kexatzen hasi 
nintzen eta kide batek esan 
zidan inoiz ez nintzela pozik 
geratuko eta erreakzionatu 
egin nuen. Zentzu horretan 
hori izan da etengabe sentitu 
dudana: kulpa, lotsa, liburua-
ri buruz hitz egin nahi ez 
izatea... Gainditu egin behar 
da, uste dut emakume bat 
izatearekin erabat lotua da-
goela. Ikasketa prozesu oso 
konprimitua izan da, baina 
oso aberasgarria. Asko ikasi 
dut eta beste pertsona bat 
naizela sentitzen dut. Nik ika-
si dut baina ikasi dut inguruan 
babes sare oso handi bat izan 
dudalako eta izaera politiko 
bat eman diogulako.
Erractusen edo Anarirekin 
egindako gaualdi horretan le-
hertu zen, besteak beste, nire 
gorputza hor zegoelako eta 
ni nintzelako hori helarazten 
zuena. Gorputza sartzea eta 
zure aurpegia jartzea asko 
mugitzen duen gauza bat da 
eta zentzu horretan ulertu di-
tut eta identifikatuta sentitu 
naiz bertsolari emakumeek 
esaten dituzten gauza ba-
tzuekin. Segur aski, horrela 
aurpegia emateak eduki du 
eraginik publikotasunari be-
gira egin dudan prozesuan. 

Erlea aldizkariaren 9. zenbakian 
honakoa dio Kepa Altonagak 
Erraiaki buruz: [Esateko modua 
da erakarri nauena. Gaiak, ostera, 
ez dit tira egin, edo, hobeto esate
ko, behar bada dosifikazioak: la
rra beti lar. Kontu pertsonala izan 
daiteke –izaera, adina, hezkun
tza, sexua...–, baina ez dut uste. 
Lagunen artean Erraiak aipatu 
dudanean, ez dut inortxo aurkitu 
alde horretatik gustura geratu de
nik. Batek –andrazkoa, feminista, 
oso irakurzalea– era guztiz gra
fikoan azaldu zidan: «hormona 
larregi, niretzako».]

Ez zait kritika serio bat iru-
ditzen. Hormonena... Anjel 
Lertxundiren Zu [Erein, 2015] 
nobelarengatik esango al 
lukete “heriotzarekin obsesio-
natuegia” dagoela? Hori da li-
buruaren gaia. Hainbat gauza 
kritikatu ezin dizkizutenez kri-
tikatzen dizute gauza orohar-
tzaile bat egin ez izana. Baina 
gauza orohartzaile hori ez da 
existitzen. Ez dakit Erlean jar-
tzeko moduko komentario 
bat den hormona gehiegi 
dituen liburu bat dela. Irudi-
tzen zait Kepa Altonagak bere 
lagun feminista batek esan 
duela aipatzen duenean bere 
burua zuritzeko esaten duela.
Alde batetik guai dago, idazle 
bezala, zerbait sortzea, baina 
pixka bat nekagarria da. Kons-

tante bat izan da, eta esan 
nuen beste toki batean ere 
ez zitzaidala iruditzen sexu 
eszenak hainbestekoak dire-
nik: oso tradizionalak dira, 
gizon-emakumeen arteko 
sexu eszenak dira, posturak 
edozein pelikula pornotan 
ikusteko modukoak dira, por-
no super-erreza, zentzu horre-
tan ez da batere harrigarria.

Esango zenuke euskal literatu
raren historia honetan Erraiak 
liburuak haustura bat suposa
tzen duela?

Uste dut egon direla ekarpen 
batzuk egin dituzten beste 
liburu batzuk. Beste modu 
batera aztertzeak laguntzen 
du. Militantzia politikoari da-
gokionean, zuzenean Euskal 
Herriko askapen mugimen-
duaren barruan ere ikusten 
da zein izan den emakumeen 
parte-hartzearen eboluzioa 
eta beste mugimendutan ere 
antzera gertatzen da.
Euskal Herriko gatazka poli-
tiko armatuaren berrirakur-
keta feministei buruzko ikas-
taro bat egin zen Iruñean. 
Bertako hiru mahaikide izan 
ziren Arantza Arruti (ETAko 
lehen emakume liberatua 
izandakoa), Olatz Dañobeitia 
(Ezker Abertzaleko militan-
tea) eta Amaia Zufia (Bilgune 
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Idatzi. 
Liburuak. 
Mingainak.
Zelan idatzi

idazteaz idatzi gabe,
idazten duena 
idazlea izan 
nahi duen gogoaren 
idazkari hutsa bada?

Liburuen mingainak

Noizbait guraso baldin banaiz
garai batean
liburuek mingainak zeuzkatela 
esango diet nire seme-alabei.

Noizbait irakasle baldin banaiz
Orri horituen tartetik 
ihes egiten duten
zinta gorriak direla 
azalduko diet nire ikasleei.

Noizbait bikotea baldin banaiz
apalategiko liburu guztiei 
mingain gorria jartzeko
eskatuko diot nire maitaleari.
(Nire balizko seme-alabek zorotzat hartu ez nazaten)

Noizbait herritarra baldin banaiz
mingain guztiei 
ahots bana emateko
eskatuko diot nire herriari. 

Noizbait laguna baldin banaiz
mingain gorridun 
liburu guztiak 
grinez musukatzeko 
aholkatuko diot nire kideari.

Mikele Landa Eiguren

Feministako militantea). Hor 
oso argi ikusten zen bilakaera: 
Arantza Arrutik-eta matxis-
moa lege zen garai batean  
borrokatu behar izan zuten 
eta gauza batzuk lortu zituz-
ten; Olatz Dañobeitia, bere 
hitzetan esateko, desideologi-
zazio feministaren alaba izan 
zen eta beste modu batera 
egin zuten lan. Horren on-
doren datorrena da “ez gara 
isilduko” esatea, azken aldiko 
jarrera.
 Literaturan berdina gertatzen 
dela iruditzen zait. Amaia Lasa 
hartu daiteke argi eta garbi: 
“a e i o u berri bat esan nahi 
nuke”. Gero, Eider Rodriguez 
bezalako pertsona bat, orain 
mugimendu feministarekin 
lotura handiagoa daukan 
arren hasiera batean aldarri-
katu zuena emakumeen lite-
ratura ez litzatekeela berezitu 
beharko, nahiz eta bere ipui-
netan lantzen dituen gaien 
irakurketa bat egin daitekeen. 
Eta gero dator hurrengo be-
launaldi bat “planto egingo 
dut” esaten duena eta aurretik 
egin den lan horri esker esan 
ditzakeena gauzak esaten 
dituen moduan. Zentzu ho-
rretan iruditzen zait bai dela 
emakumeok esparru publikoa 
hartzeko beste modu baten 
erakusle izan daitekeela. 
Iruditzen zait sinbolo bat dela, 
ez dela nire meritua. Ez zait 

iruditzen liburuak berak haus-
tura suposatzen duenik baizik 
eta gizartean dagoela haustu-
ra oso handi bat. Erraiak garai 
honen oso erakusgarria dela 
iruditzen zait, eta haustura 
liburuak izan duen harreran 
egon dela. Bost urte lehenago 
ez lukeen horrelako harrera 
edukiko. Igartzen da haustura 
bat dagoela liburu honekiko 
jendearen erreakzioan. 

Euskal literatura, orokorrean, 
bertan goxo dagoela iruditzen 
zaizu?

Uste dut bai egon dela bertan 
goxo. Bertan goxo orokor bat 
egon da 1975, 1980. urteak eta 
gero,  komunikabideak lortu 
direnean eta instituzioetan 
normalizaziorako pauso ba-
tzuk eman direnean. Kontua 
da orain berriro gatazka da-
goela eta gauza ezberdinak 
ari dira sortzen. Jakinen “eus-
kal kultura hil da, biba euskal 
kultura” idatzi nuen eta uste 
dut puntu horretan gaudela. 
Iruditzen zait 80ko hamar-
kadan gatazka garai bat zela, 
idazle zehatz batzuek euskal 
literaturarko planteamendu 
batzuk egin zituzten eta or-
duan irabazi zuen proposa-
mena eduki dugu orain arte. 
Horrek ez du esan nahi aldi 
berean beste ezer sortzen 
ez denik, zeren beste propo-
samenak zituzten idazleek 

jarraitu dute idazten baina 
nagusi eta hegemoniko eredu 
bat izan da. Esango nuke Ber-
nardo Atxagaren Obabakoak 
[Erein, 1988] liburuak irabazi 
zuela lehia hori. Orain, ordea, 
lehia dago berriro. 

Zalantzan jartzen da hegemo
nikoa den hori

Bai, eta dagoena zalantzan 
jartzeko modurik onena zuk 
zeuk beste proposamen bat 
egitea da. Zentzu horretan 
azken urteotan literaturan 
sortzen ari diren gauzetan 
igartzen da beste zerbait ba-
dagoela. Ez dut uste belau-
naldi aldaketa baten ondorio 
denik, belaunaldi guztietan 
daudelako kontserbadoreak, 
erreakzionarioak eta aban-
goardiakoak, kontua da zein 
bihurtzen den ildo nagusia. 
Bertan goxo egon dela esan 
dut baina aldi berean beste 
proposamen batzuk ere egon 
dira. Nire pertzepzioa da aro 
bat bukatu dela eta norma-
lean aro bat bukatzen da 
bukarazten dutelako. Maila 
askotan bukatu da. Diskurtso 
berri batzuk behar dira eta 
diskurtso berri horiek ez da-
biltza garai batean esan ziren 
gauzetatik hain urrun: Txillar-
degik, Azurmendik edo Ares-
tik planteatutako gauza asko 
ez zaizkit arrotzak egiten... 
baina ez zuten haiek irabazi.
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June Jordan, (1936 -2002 -     )
-Erreportaia eta itzulpena-

June Jordan, etorkin jamai-
karren alaba bakarra, Harlemen 
jaio zen 1936an. Familiaren giro 
maiz iskanbilatsuan, litera-
turarekiko maitasuna piztu 
zitzaion eta 7 urte eskasekin 
poesia idazten hasi zen. Gero-
ra, Soldier: A Poet’s Childhood 
memoria liburua baliatu zuen 
bizitako haurtzaro goiztiarra-
ren konplexutasunak azaltzeko. 
Haurrentzako liburuez gain, ho-
geitik gora poema liburu, fikzio 
eta saiakera argitaratu zituen, 
eta idazle saritua izan arren, 
bera zein bizi izan zuen bizitza 
ez dira horren ezagunak izan 
gurean. Bere poemak irakurri 
eta gizaki orori askatasunaren 
ikuspegi propioa aldarrikatzeko 
asmoz asko bidaiatu zuen per-
tsona izan zen, harik eta 2002an 
bularreko minbiziaz hil zen arte, 
65 urte zituela, Some of Us Did 
Not Die saiakera politikoen za-
zpigarren bilduma amaitu be-
rritan.

Jordan, idazlea ez ezik, Estatu 
Batuetako bizitza kulturalean 
eragin handia izan zuen saiogile, 
hizlari, ingeles afroamerikarren 
bitartekari, justizia sozialaren 
aktibista, irakasle, maitale eta in-
telektuala izan zen, ohiko begira-
da bihurria galdu gabe, emaku-
meen askapenaren, eskubide 
zibilen eta gerraren aktibista gisa 
azaldu zena. Honatx zenbaki ho-
netako gure amua.

1964ko Harlemgo istiluak 
iragan ostean, ama izan zen 
bere seme bakar Cristophe-
rren jaiotzarekin. Egoera be-
rri honen aurrean Erroman 
arkitekto ikasketak amaitu 
eta eraikun tzakoniko eta erre-
pide sigisagatsuen zale ze-
nak, Manha ttango iparraldea 

berrasmatzea erabaki zuen. 
Honela erditu zuen 1965ean 
“Skyrise for Harlem” izeneko 
proiektua Richard Buckminster 
“Bucky” Fuller ingeniari, arkite-
kto, matematikari eta poetaren 
laguntzarekin; espazioek fami-
lia, leku eta umorearengan zu-
ten eragina agerian utzita.

Harlemgo diseinu berritzaile 
horretan aisildirako guneak, 
errepide berriak eta berdegune 
zabalak ugaritu zituen. Bertako 
biztanle zein komunitateari 
ahalik eta gutxien eragitea eta 
ghettoetan bizi zirenen egoera 
psikologikoaren inguruko kont-
zientziazioa zuen helburu. Al-
daketa handiena aurrez eraiki-
tako etxeen gainean kokatutako 
dorre koniko garaietan zetzan. 
Hauei esker etxebizi tzentzat 
espazio gehiago eskura zite-
keen, aparkalekuko arranpa eta 
zubi mugikorren artean modu 
egokian konektatutako errepi-
de sare bat eraikitzeko aukera 
baztertu gabe. Honen bitartez, 
droga trafikoarekin, bizileku 
desegoki eta neskato gazteen 
salerosketarekin lotzen ziren 
kale kantoi ilunak desegin nahi 
izan zituen.

Jordanen aburuz, ongizate fi-
sikoa arkitekturarekiko harre-
manak baldintzatzen zuenez, 
proposatutako Harlem berriaren 
paisaia bihurriak, aldaketa sor 
zezakeela uste zuen bertakoen 
ibilaldietan ez ezik, baita euren 
bizietan ere. Honela, haur zein 
nagusien aurkikuntza sena eta 
imajinazioa abiarazi nahi zituen, 
ekologia soziala sustatuz eta 
bizitza hiritarrera bideratutako 
parte hartzaile aktiboak sortuta.

Orduko bere egoera ez zen 
batere egonkorra.  1965eko 
gabon bezperetan proiektua 
Esquire aldizkariari saldu au-
rretik semeari jaten emateko 
nahiko diru ez zuenez, gura-
soen etxean utzi behar izaten 
zuen maiz, txikitan batik bat 
aitaren partetik jasandako in-
darkeria presente zuela. Beraz, 
jasotako dirua berehala balia-
tu zuen, Christopherrekin ba-
tera zenbait opari, jaki eta pinu 
bat erosteko.

Aldizkariak planoen kopiak 
apirilean argitaratuko zitue-
la adostu zuten, baina Jor-
danen izena ez zen inondik 
ageri “Instant Slum Clearance” 
izen berriko artikuluan. Ez da 
harritzekoa, beraz, nahiz eta 
Harlemekiko bere ikuspun-
tua inoiz aldatu ez, June Jor-
dan idazlea eta arkitektoaren 
artean banaketa natural bat 
ematea. Jordanek ez zuen ino-
laz etsi, amorrua borrokatze-
ko baliatu zuen, esperientzia 
handiko aktibista, idazle eta 
kritiko gisa, bere helburua 
bete arte: injustizia oro salatu 
eta beltzen bizi tzak egonkortu 
eta sendotzea.

Hona hemen bere mingain zo-
rrotzaren erakusgarri bat Ane 
Garciaren eskutik.

Jordan, idazlea ez 
ezik, Estatu Batuetako 
bizitza kulturalean 
eragin handia izan zuen 
saiogile, hizlari, inge-
les afroamerikarren 
bitartekari, justizia 
sozialaren aktibista, 
irakasle, maitale eta 
intelektuala izan zen, 
ohiko begirada bihurria 
galdu gabe, emakumeen 
askapenaren, eskubide 
zibilen eta gerraren 
aktibista gisa azaldu 
zena.
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Poema nire eskubideez
June Jordan

Gaur arratsean eta oraindik ere ibiltzeko beharra dut, poema honen
ingurukoak argitzeko beharra: zergatik ezin dudan
kalera atera aldatu gabe nire arropak, nire zapatak,

nire gorputzaren hizkuntza, nire genero identitatea, nire adina
aldatu arratsean bakarrik den emakume izaera
Kaleetan bakarrik/bakarrik ez denean kontua
Kontua denean ezin dudala nahi dudana egin

Egin nire gorputzarekin, okerreko
sexu, okerreko adin eta okerreko azalekoa naizelako, eta

demagun ez nuela hona hirira joan nahi,
baizik eta hondartzara

edo sastraken barnera joan nahi nuela
hara bakarrik Jainkoagan pentsatzera edo pentsatzera

haurrengan edo pentsatzera munduaren inguruan/
izarrak eta isiltasunak azaleratzen dituzten kontuak.

Ezin izan nuen joan eta ezin izan nuen pentsatu eta ezin izan nuen
bertan geratu

bakarrik
nik behar nuen gisan

bakarrik, ezin dudalako nahi dudana egin nire
gorputzarekin eta

nork egin zituen gauzak
horrela?

Eta Frantzian diote morroiak zakila sartu
baina ez badu isuri orduan ez nauela bortxatu

eta hura sastatu ostean, oihuen ostean,
putakumeari erregutu ostean eta mailu batekin hari buruan

eman ostean ere, horren guzti horren ostean
hark eta bere laguntxoek izorratzen banaute horren ostean

orduan nik baimena eman nien eta hura ez zen
bortxaketa. Azkenean ulertzen duzu

izorratu nindutela ni nengoelako oker eta oker nengoelako berriro
ni nengoen lekuan ni izateagatik, naizena izateagatik oker

Eta bortxatzen ditu Hegoafrikak ere
Namibiaren lurrak
Angolaren lurrak

eta horrek esan nahi al du
esan nahi dut nola jakin Pretoriak isuri duen,

Zein izango da zapalketa higuingarri horren eiakulazioaren froga
Lurralde Beltzean.

Eta Namibiaren ostean
eta Angolaren ostean

eta Zimbabweren ostean
eta herrixka guztien autoimmolazioaz

nire ahaide eta emakume guztiek zutik badiraute ere,
horren guzti horren ostean galdu egiten badugu

zer esango dute mutil koskorrek
baimena eskatuko al didate?

Ulertzen nauzu: okerreko jendea gara,
azal okerrarekin, kontinente okerrean eta

Zer demontreren inguruan da jendea hain zentzuduna?

Eta aste honetako Timesen arabera
1966an CIAk erabaki zuen arazo bat zuela

eta arazoa Nkrumah deitutako gizona zen, beraz
hil egin zuten eta haren aurretik Patrice Lumumba izan zen

eta haren aurretik nire aita izan zen, Ivy League eskolako campusean
eta nire aita kafetegian sartzeko beldurrez esaten zuelako

oker zegoela: okerreko adina, okerreko azala, okerreko generoidentitatea zituela
eta hark ordaintzen zuen nire hezkuntza eta

haren aurretik
nire aita izan zen, eta esaten zuen ni nengoela oker,

mutikoa behar nuela berak bat nahi zuelako (mutikoa) eta
azal zuriagoa behar nuela izan eta
ile leunagoa behar nuela izan eta

ez nuela mutikoekin burua galdu behar, baizik eta haietako
bat izan behar nuela (mutikoa)

eta haren aurretik
nire ama izan zen, nire sudurra konpontzeko kirurgia

eta nire hortzburdinen erreguan eta esaten zidan
uzteko liburuak, uzteko behingoz beste

hitzetan esanda

“Nola itzuli istorio horiek, poetika horiek, gizaki izate soilagatik dagokigun prekarietatea baina are prekarioagoak 
diren bizitza horiek? Uste dut bi erantzun daudela gutxienez. Batek dio aurrera jarraitu beharko genukeela minaren 
istorio horiek alde batera utzita, kontakizun horiek biktimizazioaren logikari (sarri beharrezko, sarri ez denari) lot-
zen baitzaizkio azkar asko. Baina beste erantzun bat bada, akaso hori da interesgarri zaidana eta idaztera bultzat-
zen nauena, eta dio modu ezpatrimonial bat bilatu behar dugula, istorio horien lekuko izan baino, biografia horien 

denboran esku hartu nahi duen modu bat, denboraren zauri horri (denbora baino zauriago denari) egiaz hurbiltzeko.”

Vidas insoportables sobre June Jordan, Jorge Díaz Fuentes
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Ezagun ditut CIAren arazoak
eta Hegoafrikaren arazoak eta Exxon enpresaren

arazoak eta Ipar Amerika zuriaren arazoak eta
irakasle eta apaizen eta FBIren eta gizartelangileen eta

neure neureak ditudan Ama eta Aitaren arazoak
Oso ezagun ditut arazook, azkenean

Arazo horien guztien atzean nagoelako
Ni.

Ni naiz bortxaketaren historia
Ni naiz naizena ukatzearen historia

Ni naiz nire burua izu larrian espetxeratzearen historia
Ni naiz indarkeriaren, erasoen eta mugarik gabeko armaden historia,

Nire gogoarekin eta gorputzarekin eta arimarekin egin nahi dudanaren
Aurkako indarkeriarena.

Eta gauean kalera ateratzeaz
Edo sentitzen dudan maitasunaz

Edo nire aluaren santutasunaz
Edo muga nazionalen santutasunaz
Edo nire liderren santutasunaz edo

Nire bihotz pertsonal eta idiosinkratiko
Eta eztabaidarik gabe bakar eta bereziaren bitartez

Ezagutu dudan desira bakoitzaren santutasunaz ari garela ere

Ni bortxatu naute
oker egon naizelako: okerreko sexua, okerreko adina,

okerreko azala, okerreko sudurra, okerreko ilea, okerreko
beharrak, okerreko ametsa, okerreko geografia,

Okerreko jostura
ni

Ni izan naiz bortxaketaren esanahia
Ni izan naiz bortxatutako sarketaz

Ezabatzen saiatu diren arazoa,
Espermaren frogarekin nahiz gabe eta

Laga argi eta garbi uzten
Poema hau ez da inolako baimena eta ez diet baimenik ematen

Nire amari, nire aitari, irakasleei,
FBIri, Hegoafrikari, BedfordStuyri,

Park Avenueri, American Airlinesi, kale kantoietako
alferrontziei eta autoetako nazkagarri iheskorrei

Ni ez nago oker: Nire izena ez dago oker. 
Nire izena nire, nire, nirea da

eta ezin dizuet esan nork egin dituen gauzak horrela
baina esango dizuet, hemendik aurrera, nire erresistentziak,

egun eta gau dirauen nire ausardia sinpleak
zuen bizitza har dezakeela ordainetan.

Kalekartoia

Kartoi bakarti bat da
karrika hotzean lauso.

Zerua gris,
airea goibel

eta eraikinen talka ortzi mugan.
Pausatu da ume bat

parean kezkati,
“haus-ko- rra”
du irakurtzen
kalekartoian.

“Aspaldi hautsia”
kontestu honek
Whisky ahatsez.

Iñigo Perez
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Kafe mingotsa
Hareazko betazalak dituzula dirudi
eta hondarrezko betileak
begiak itsasoa
begi niniak zurrunbiloa edo irla
haizeak nondik jotzen duen.

-Zer dugu gaur, hegoa ala iparra?
-Urrunetik datorren zerbait, nahi duzun eran deitu. Txakurkumea 
dela badiozu eta bataiatu nahi baduzu ere berdin. Zarata profano hau 
zakurraren zaunka dela sinistuko dut.
-Eta katua dela badiot?
-Lehengo zakurrak oraingo katua garbituko du.
-Ez zait odola gustatzen ordea.
-Orduan ez sortu katurik nire irudimenean.
  Edo sortu krokodilo bat.  Atsegin al duzu odol hotza?
  Edo sortu errege zahar bat. Atsegin al duzu odol urdina?
  Eta osin ilunetako usaina, alga likatsu usteltzen hasiena?
  Nahita ere ezin da halakoetan uhinik sortu. Ura algen sarean kateatu-
ta itotzen da.
-Usain horrek ez dit higuinik ematen. Gainera esan duzuna ez da egia, 
umetan horrelako putzu batean jolastu ohi nuen, eta harriak uretara 
botatzean uhinak sortzen ziren.
-Urak arrotza den harriarengandik ihes egin nahi duelako baino ez.
(Isilunea)
-Zorabiatzen hasia naiz.
-Hori begietara gehiegi so egin didazulako da. Gaur hegoa dabil, 
zurrunbiloa. Tori plastikozko poltsa (hau). Ez dut zure behazunez zipri-
ztindu nahi.
-Ez kezkatu nire behazunagatik. Ez da zure listua baino mingotsagoa.
-Zerorri hasi zara odol kontuekin. Zu ez al zinen kafe zale porrokatua?
-Utz ditzagun giza jariakinak alde batera, faborez.
-Giza jariakinak aipatu dituzula probestuz, komunera noa.
-Berandu nabil eta ez dizut itxarongo.
-Bihar arte orduan.
-Bai, agur.

H uek komeriak. Aurrekoan, gobierno 
vascongadoaren euskarazko telebis-
ta jarri nuen, gutxitan pizten dugun 
telebisio zaharrean. 27. kanala. Zer 

dela eta? galdetuko zenidakete. Norbaitek esan 
zidan, edo nonbait irakurri nuen, ez dakit, Sau-
trela ez den programa batean euskal literatura-
rekin zerikusia zeukan saio bat emango zutela. 
Fermin Etxegoienek Bernardo Atxaga elkarrizke-
tatu behar omen zuen.

Asteasuko soziedade edo taberna ba-
tean (bigarren aldiz ikusita taberna 
bat dela esango nuke) ikusi geni-
tuen lehenik, kalean, gero: herria-
ri bizia ematen dion Muskerraren 
bidean. Gai asko jorratu zituz-
ten, esan nahi baita, Atxagaren 
gai asko jorratu zituzten. Baina 
horretarako zen programa, 
zer uste zenuten? 
Etxegoienen 
galderei luze 
erantzun zien 
gizonttoak, 
gure Fox Te-
rrier euskal-
dun mundialki 
ezagunak.

Hasiera 
batean 
harroxkoa iru-
ditu zitzaidan, 
populuaren 

parte izanik halako celebrity batekin inoiz tra-
tuan aritu gabea bainaiz eta haren tonu jasora, 
barka, ukiezinera ohitzea kostatu zitzaidan. Be-
randuago konturatu nintzen, ordea, telebistako 
hura ez zela idazlea, profeta baizik. Bernardo 
Atxaga Profeta bere eta gure mendean.

Pentsatuko duzue zozokeriatan ari naizela, ba-
zterrak nahasteagatik, trufaka edo are okerrago 
tontotzat hartzen zaituztedala (edo idiotatzat 
daukadala Atxaga bera ere). Ez da horrela. 

Zantzu batzuk emango dizkizuet zuek 
ere argi eta garbi kausi dezazuen 

Profetaren 
Hitza eta 

Jainkoaren 
Egia. Izan ere, 

Atxagak ez zion 
herriari Jainkoaren 

hitza ekarri, berea bai-
zik, Jainkoaren izenean.

Zumetak irudika-
tutako Marino, 

lehen gizona-
ren bedeinka-
ziopean bota 
zituen lehen 

profeziak. Ez 
du atertuko esan 

zuen, eta agian lo 
egon beharko ginateke 

eguzkia atera arte 
(hau amaieran 

Lurdes Ondaro Mallea

BERNARDO ATXAGA
GURE PROFETA (AMEN)
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esan zuen baina ezin izan diot lehen profezia 
horrekin lotzeari uko egin). Gero esan zuen Egia: 
idazten ari den idazleak ez dauka adinik, atenpo-
rala da, zerutiarra kasik (ez zuen azken hori esan 
baina ez da gaizki geratzen, ezta?)

Atxaga Profeta aurrerago ikusi nuen, esan zue-
nean Aresti Profeta Handiak makilatxoa, ez gaizki 
uler: lekukoa eman zionean, berari eta bertan 
jartzen zituela bi gauza. Ez zuen esan mandamen-
duak zirenik baina imajina dezakegu: lehenengo 
mandamendua: idatzi ondo, jendeari zerbait 
esango dion libururen bat; eta bigarrena: ekin 
euskal kulturaren alde. 

Atxagak argi eta garbi adierazi zuen ez dela filis-
teo bat izan (eskerrak!). Kontrakotasunaren geziek 
jo izan dutela eta herejeek eskratxe bat ere egin 
ziotela (bai, ados, berak ez zuen hereje hitza era-
bili. Eskratxe bai, zin dagit), bere aurka, Atxagaren 
aurka egitera, bere gainetik jartzera (esaten duena 
entzun gabe, idazten duena irakurri gabe) ausartu 
zirenak. Berak esan dituen hitz guztiei (milioi bat 
edo [barreak]) eusten diela. Kalumnia asko egon 
direla. Bere burua nabarmendu egin duela (aizue, 
Profetak ezin du etxeko sukaldetik aritu) eta hitz 
egin beharra sentitu duela (izan ere, Profeta ezin da 
isilik bizi, egoera surrealista litzateke, ezta?)

Beranduago esan zuen zein den poetaren egitekoa: 
alde ilunari begiratu behar dio baina argitasunaren 

alde egin behar du. Eta, hain zuzen ere horretantxe 
(ere), bakana da gure Atxaga.

Etxegoienen programarako propio bota zuen 
profezia bat: Euskararen arazoa itzulpengintzaren 
auzian datza, hori konponduta salbatuko dugu 
euskara. Hala biz. Eta gero  esan zuen martiri bat 
behar dugula, arazo hori soluzionatuko duena, ez 
zuen bere burua aurkeztu.

Puzkerraren, barka, Muskerraren bidean amaitu 
zuten programa: munduaren alde hori (zein?) 
erakusteko bidea, jendeari erakusteko ez dela uste 
duen bezalakoa (munduaren alde hori, alegia). He-
rria biziaraziko du, Turistak ekarriko ditu. Atxagari 
ez omen zaio Turista hitza gustatzen. Hemendik 
proposatzen diot ordezko bat: erromes. Dio, baita 
ere, ez lukeela nahi Kanarietako diskoteketan ibilt-
zen diren Turistak bertara joatea. Ez dakit mundua-
ren alde hori zikindu ez dezaten edo, besterik gabe, 
ez zaiolako jende hori, Obabakoak ere irakurri ez 
duen jende hori gustatzen.

Bihoakio Atxagari neure begirunea eta, baita ere, 
nire esker ona testu hau idazteko aukera ematea-
gatik.

Ez nuke aukera hau galdu nahi esateko herriak 
eskatzen duena Etiopiaren edizio berri bat dela eta 
ez Obabakoaken remake bat gehiago.

Oharra: Erredakziora igorlearen zantzurik gabe iritsitako gutun-azal batean barruan zetorren pendrive ba-
tean aurkitutako testu anonimoa. LEKORE ez da idazlearen iritzien erantzule.

Allegro maestoso 
txelo eta poetarentzat
(Cello Concerto in D minor, Edouard Lalo)

Leire Allué

Gaur ez.
Gaur ez nauzu

eszenatokiaren iluntasunera erbesteratuko.

Gaur ez nauzu
garraxi mutu izatera behartuko.

Ezerezak ere
oihu egiten du.

Duintasunez bete nahi dut
zure alboko aulkia.

Duintasunez bete nahi ditut
aire molekula norabide gabeak.

Baina besoak moztu zenizkidan.
Hankak itxiarazi.

Eta mututu ninduzunetik
erresonantzia kaxa ere ito zait

isiltasun antzuan.

Bularrak ebaki zenizkidan.

Airea ukatu.

Eszenatokiaren txoko ilunenean daude orain
nire beso bizigabeak,

hanka irekiak,
ahotsa, bularrak eta hatsa.

Han, gortina beltzetik zintzilik,
behin izan nintzenaren

aztarna ezdeusak.

Gaur ez.
Gaur ez naiz

iluntasun mutu.
Gaur zure egoa

nire hankarteak itoko du
gortina beltzetik zintzilik.

Agian inoiz ulertuko dugu
mugimendu egozentriko honek

zulo beltz gehiegi
sortu duela.
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AMILTZEETAN
MATALAZ

POESIA ITZULPENA:
ROMIOSINI

eskarlata. Eguzkiaren lehen izpiek hiria esnatzen zutenean, berak minutu 
batzuk baino ez zeramatzan lo. Esnatzen zenean egunak aurrera egina zuen 
jada eta berak ezin izaten zuen ikusi eguzkiak nola esnatzen zuen hiria. Gautxo-

ria zen. Baina ez nahi zuelako, beharragatik zen gautxori. Eguzkiak txoriak es-
narazten zituenean, bera pertsianen atzeko iluntasunean murgildua zegoen. 

Beti ilunpean bizi zen. Egunez lo, gauez lanean. Beti ilunpean. Horregatik ze-
kien inork baino gehiago argia behar zuela. Baina inguruan ez zuen. Sukalde-
ko fluoreszentearen soinu mutuak eta farolen argi hori nostalgikoak bilduta 
bizi zen. Gauean babesa aurkitu zuen, ez zuen argitsua izan behar, gauflatu 
zitekeen. Baina ez zen zoriontsua. Iluntasun horrek guztiak itsasoak eman 

dezakeen askatasun infinitua ematen ziola pentsatzen zuen, pentsatu nahi 
zuen, hasieran. Baina ez zen egia. Ez zuen lortzen zoriontsu izatea. Gauean bizi 

zen, gaua zuen bere bizilekua, baina ez zen iluntasunean zoriontsu sentitzen. 
Argi dirdira txikiak behar zituen. Iluntasun hartan uharte izango ziren argi islak. 
Argia izan behar zuen. Argiak bere barnetik atera behar zuen. Horregatik janzten 

zituen takoi fineko zapata altu horiek. Horregatik soineko gorri ezkatatsu hori. Ho-
rregatik ezpain gorriak. Horregatik begietako rimela. Eta horregatik mozten zuen bi-
zarra. Andonik ematen ez zion argitasun guztia ematen ziolako Eskarlatak.

grisa. Grisa geldotasunaren, nostalgiaren, esperantza faltaren eta sentimendu eza-
ren kolorea dela esan zidan, nolabaiteko neutraltasuna adierazten duela, ez duela 
ez argirik ez ilunik, grisa grisa dela eta neutraltasun horretan duela osotasuna. Nik 
ezetz esan nion, grisak aurpegi bat baino gehiago dituela. Grisa sendotasuna dela 
esan nion, eraikin handiak grisak direla. Grisa lasaitasuna dela esan nion, horrega-
tik dagoela ospitaleko paretan. Grisa bakea dela esan nion, horregatik direla grisak 
hilerriko gurutzeak. Grisa zorroztasuna dela esan nion, labanek, zerrek eta aizkorek 

horregatik dituztela hortzak grisak. Grisa denean dagoela esan nion, itsasoa eta zerua 
ere gristen direla, harriak grisak direla eta sua itzaltzean errauts bihurtzen dela, gris 

bihurtzen dela. Berak lanbroa grisa dela esan zidan eta lanbroak biltzen gaituenean, 
ingurua desagerrarazten duenean, grisa baino ez dela gelditzen eta, beraz, grisa galtzea 

nora jo ez jakitea dela eta arrazoi zuela geldotasuna dela esaten nuenean. Grisa zuria eta 
beltza dela esan nion, grisa dena dela, bi punten arteko bidea eta bi puntuen lotura. Bere 

eta nire lotura.

K ultura minorizatuen arteko elkartasunaz hainbeste hitz egiten dugun garaiotan, harritzekoa da 
euskaldunok greziar kulturarekin dugun harreman urria. Maiz berdintzen ditugu estaturik ga-
beko nazioak eta nazio zapalduak, baina gaur egun Greziak ederki erakusten digu estatu batek 
ez gaituela kanpoko potentzien zapalkuntzatik babesten. Hain justu, aspaldi da Grezia herri 

jipoitu eta odolustu bat dela, milurtekoak baitaramatza inperio baten zein bestearen hankapean. Erro-
matarrak etorri ziren lehendabizi; gero, Otomandar Inperioa; hura zatikatu eta Greziak independentzia 
eskuratu zuenean, etorkinen joan-etorriak, Bigarren Mundu Gerra, gerra zibil bat, diktadura militarrak... 
Eta egun, berriz, Europar Batasuna. Eta zapalkuntza luze eta odoltsu horretan, greziar kulturak urrezko 
iragan klasikoan hartu du abaro, Homero, Platon eta Periklesen itzalean. Loriaz jositako iraganaren eta 
orainaldi odolustuaren artean preso dagoen herria dugu Grezia, zeinak bitasun berezi horren inguruan 
eraiki duen nortasun kulturala, edo are, naziotasuna. Ziur aski gehiegi sinplifikatu dudan nazio-senti-
mendu abstraktu xamar horri dagokio, hain zuzen, “romiosini” hitza. Izenburu horixe eman zion Giannis 
Ritsos (1909-1990) poetak olerki bikain honi, non greziar herriaren narrazio alegoriko bat egiten digun. 
Hona hemen, hortaz, hala moduz euskaratuta bada ere, poemaren lehen zatia.

Joannes Jauregi

Ander Lizarza

Zuhaitzok ez dute zeru txikiagorik ametitzen,
ez eta harriok pauso arrotzen gerizperik.

Aurpegiok ez dute eguzkia baizik ametitzen,
ez eta bihotzok justizia besterik.

Isiltasunak bezala, lurralde honek badu laztasunik,
eta bere baitan atxikitzen du harkaitzen goria,

argiaren kontra estutzen ditu olibondo umezurtzak.
Hortzak estutzen ditu. Ez dago urik. Argia besterik ez.

Argitan urtzen dira kaleak, eta burdinazkoak dira harresien itzalak.
Marmol bilakatu dira zuhaitzak, ibaiak eta ahotsak,

eguzkiaren kare-hautsaren pean.
Sustraiek irrist egiten dute marmolean. Hautsez estalitako sasitzak.

Mandoa eta arrosa. Arnasestuka. Ez dago urik.
Egarri dira denak. Aspaldi-aspalditik. Denek darabilte ahoan

zeru pusketaren bat, nork bere atsekabeaz gain.
Begiak gorritu dizkie lo faltak.

Zimur sakon bat dute bekainen artean iltzaturik.
Zuhaitz bakarti baten itxura du, mendi biren arteko ilunabarrean.
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Eskuak fusilei itsatsita dituzte,
fusilak eskuen luzapenak dira,

eskuak arimaren luzapen.
Amorrua dute ezpainetan

eta tristurak, haien begien sakonean,
izar bat dirudi gatzezko putzu baten hondoan.

Eskuak estutzen dituztenean, eguzkia egiazkoa da munduarentzat.
Irribarre egiten dutenean, enara txiki bat hegaldatzen zaie bizar kizkurretatik.

Lo daudenean, hamabi izar jausten zaizkie patrika hutsetatik.
Akabatzen dituztenean, maldan gora egiten du alde bizitzak.

Urte asko dira denak direla gose, denak egarri, denak akabatzen dituztela
lur eta itsasotik setiatuta.

Sargoriak hondatu dizkie soroak, eta etxeak gatzetan ito zaizkie.
Aireak ateak bota dizkie, eta baita plazako lili urriak ere.

Jaketako zuloetatik sartu-irtenean dabilkie Herio.
Zipresaren fruituak bezain garratzak dira haien mihiak.

Zakurrak hil egiten zaizkie, haien itzaletan bilduta.
Euriak hezurrak kolpatzen dizkie.

Harri bilakaturik, zelatariak simaurra erretzen ari dira, eta gauez
itsaso gupidagabeari so daude, bertan hondoratzen baita

ilargiaren masta hautsia.

Ez da ogirik gehiago, ez da balarik gehiago,
orain bihotzak baino ez dituzte armak kargatzeko.

Hainbeste urte lur eta itsasotik setiatuta.
Denak daude goseak, eta inor ez da bere kasa hiltzen.

Zelatariek dizdizka dituzte begiak:
bandera handi bat, su handi bat, gori-goria,

eta egunsenti bakoitzean milaka usok alde egiten digute eskuetatik,
zerumugaren lau ateetara bidean.

Giannis Ritsos (Γιάννης Ρίτσος)

HORMABIKOA ETA KALE
Poeten aurka izeneko testu bat iritsi zitzaigun emailez, Estepan 

sinadurapean. Leitu ostean gutako batzuek ezin izan dute 
sakea erantzun gabe laga. Estepanen testuari erantzun bana 

eman eta hormabikoa atera zaie; ea ez dugun kale egiten. Alaz-
ne Arrutik zalantzen ziurtasunaz bustitzen du publikoa eta 

Patxi Bakallok puntuari sorta osoa jarri dio, atzo goizekoa ez 
den eran. Inoiz ez zuen autolaguntza testu batek hainbesteko 

hizki isuria eragin, esker mila, Estepan.

Estepan, Alazne Arruti eta Patxi Bakallo
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Poeten aurka –autolaguntza testu bat–
Ez da inor munduan poeta txar bat bere buruaz bezain seguru dagoenik

Marcial XII, 63, 13

Aspergarria ohi da poeta. Poeta ona jende atormentatua izan ohi da, mamuz josia, eramangait-
za. Poeta txarra, erabat kontrara, jende atormentatua izan ohi da, mamuz josia, eramangaitza. 
Eta txarra. Erridikuluaren azken maila. Aginako zero bat.

Penagarria ohi da poeta. Izaki gainditua, behin bere porrota onarturik, hura ahalik eta ederren 
konta tzera mugatzen dena. Amore eman bitartean amore eman duela esateko beharra daukan 
hitzontzia. Isilpean hiltzeko koldarregia, inork aintzat hartzen ez duela onartzeko harroegia.

Nazkagarria ohi da poeta. Egozentrikoa, bere saminak zeru lurrak astintzen dituen bitartean 
hurkoarenaz ohartzeko ezgauza. Kartoladun astoa baino itsuagoa, lehen pertsonan bizitzera 
kondenatua. Gaizki heldutako umekia. Bere zeresan faltari metafora berriak asmatzera dedi-
katzen den tematia.

Gauza bakarra da poeta baino okerragoa: bere burua poeta gisara aurkezten duen poeta. Deka-
dente auraz blaitzen dena, finean albokoari titiak ukitzeko, ipurdia igurzteko, zakila mihazkat-
zeko intentzio biziotsuz. Ez zaiteztela, otoi, fida, galtzailearen epika adoleszentean betirako tra-
baturiko inkonpetente koadrila horrekin. 

Oihuka dezagun ozen: “zenbat kalte egin duen Bukowskik!”.

Oihuka dezagun gogor: “poetok, psikologo bat da zuek behar duzuena!”

XXI. menderako borroken zerrendan gehitu dezagun poeten aurkakoaere. Borroka dezagun 
irmo, borroka dezagun zikoitz. Gupidagabe. Munduko poeten aurka. Gure baitako poetaren 
aurka.

Estepan

Niretzat, Estepan

Behin emakume bat gerturatu eta ea poeta nintzen galdetu zidan. Ez nion erantzun, eskuartean 
duzun liburuaren antzekoa luzatu nion urduri. Ez zuen erosi, baina ilusioz mozorrotutako ama-
tasun aurpegiaz urrundu zen.

Poeta ez al da idazten duena? Gaixotzen den gaixoa edota gaixo osasuntsuetan osasuntsue-
na? Idazten ez duen poetarik ez al da? Irakurtzen ez duenik? Liluratzen dena poeta txarra al da? 
Negar egiten duena, ahula izateko idazten duena, hauskorra dela onartzen duena? Eta errukia 
sortzeko idazten duena? Ni ez naizen inor bahitu al dute erantzunek? Zein koartada zuten bart?

Autolaguntza testuak ez ei ditugu gustuko, baina idazten dira. Irakurtzen dira. Amodio kantu 
ponposoak modaz pasa dira, nahiago ditugu istorio ozpinduak. Dramarik gabeak. Generorik ga-
beko literatura birjinala idatzi dezaten ostera sailkatzeko. Hilketak eta konplize isilak. Nahiago 
gara gu edo gure poetak? Gu poetak al gara? Saihestu ote dezakegu egozentrismoa? Nola idatzi 
egozentrikoa izan gabe besteentzat idatzi nahi ez denean baina besteek irakurtzen zaituzte-
nean?

Dekadentziak tentetzen gaitu gorantza. Suspertu egiten gaitu lurra jotzearen izuak. Noiz irent-
siko gaituen ez dakigun ahanzturak. Albokoaren gorputz iletsu eta kurbatuak barruan gordet-
zen duen goro tzak. Elkar igurzteak biziberritzen gaitu. Poeta batek ba al du itzalik? Itzalari kasu 
gehiegi egiten dionik? Bera ez denik?

Aspertuta nagoenean besteak asper daitezen idazten badut. Borrokari beldur badiot. Inoiz go-
serik pairatu ez badut. Eguzki-loreen belardiekin amesten badut. Atormentatzen nauten zama 
arinegiekin zer egin ez badakit, zer egin? Nola besarkatu gorputzik ez duen hori?

-Ez dakit zer naizen.
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BERTSO BERRIYAK, 
PATXI BAKALLOK ESTEPANI JARRIYAK

I
Bi-milla ta amabost

urteko azaruan
lekoretarrok testo
bat jaso genduan

ederki idatziya,
biar dan moduan:
batere bizarrikan

etzula aguan.

II
Estepan goitizenez

aren aldarria
poeten kontra zala

an zeukan jarria
aseran ematentzun

ederra, berria
iriñ adiña lauso
bazegon ordia.

III
Ortaz bertsuak para

dizkiat, Estepan
esan nai ditutanak
jartzeko errenkan

letu ta gero ia
entenditzen dekan

zeñ dan eta zeñ eztan
poeta benetan.

IV
Ark poetak etzitun

zeazki omendu,
baizik ta alakuai
merituba kendu

Ziyon «Poeta abekin
ze atarramendu!

Txarrak harrokeriya
sobran eukitzen du».

V
Klaro zeguan zala

intelektuala.
Olerkari pijuak

iten dun bezala,
Estepan dalakuak

egin zuben ala:
txit umilki aitortu
bea’re txarra dala.

VI
On Joxe Azurmendin

aipu eta guzti
poetak iraindutzen

etzabillen gaizki
Harroputzak zirala
txarrak e bai noski,
gañera etzuben ba
kulpatu Bukowski!

VII
Noski ori botata

gelditu zan bapo.
Ba askoz okerraguak

dira neretzako
Bukowskin partez Rimbaud

maite dutelako
libratutzen dirala
uste duten asko.

VIII
Orratx ba zortzi bertso

Estepantxo, heuri
Haizena izateko
eztituk geyegi…

Ni zeñ naizen jakiñ nai
badek, egon adi:

galdetu Azpeitiko
uztargilleari.

Hiriko lagunei,  

Bakoitza zuenean imajinatzen zaituztet, hotzaren barrenkaleetan, neguko planetan; 
mantapeko irakurraldi, taberna barren, lurruna darien plateren afalosteetan. Ni berotik 
ari natzaizue idazten, sekula zapaldu dudan hiririk hezeenean neure egin dudan txokotik, 
hau izango da munduan nire lekua datozen hilabete bizkorretan, baina badakizue, nekez 
uzten da sorterria. Badakizue, jakin, ondo nabilela, ez da horren berri ematea lerro lerratu 
hauen asmoa. Azaldu nizuen ondo iritsi nintzela, banabilela ohitzen eta benetan batere 
inporta ez zaizkizuen horrenbeste kontu –ultrakomunikazioaren desabantailak–, eta 
hori hainbeste gauza nahi nizkizuenean kontatu. Teknologietara ohituak egongo gara, 
alabaina, ikaragarria iruditzen zait, eta nire amona bezala harritzen jarraitu nahi dut 
bizi osoan honekin, nola hamabi mila kilometrotara elkarren aurpegia ikus genezakeen 
nahi beste pantailetan, eta ezkerreko sorbaldan dudan ziztada gainean hazka zenbat 
segundoz egiten dudan ikus dezakezuela hazka egiten dudan momentu berean, “ez egin 
hazka” esateko, sofan zuen ondoan jarrita banengo bezala. Mugikorretik nirekin izarak 
aukeratzera eraman zaitzaketedala, edo euria nola ari duen ikus dezakezuela bustitzen ari 
naizen istant berean. Eskerrak ezin dituzuen sentitu, akabo grazia ostantzean.
Konparaketak gorroto ditudala esaten ibiltzeko, egiten dudan aurreneko gauza da. 
“Ohartu zara azkenean”, pentsatuko duzue, akaso. Berdin egin nuen Buenos Airesera 
iritsi nintzenean, eraikin dotoreek Paris ekartzen zidatela burura, kafetegi txikiek Lisboa. 
Baina bakarra da, besteak bezala, Buenos Aires ere.  Desatseginetik ere badu ugari eta 
zaharrenek diote, nola ez, ez dela lehen zena. Baina bere erotasunean, niri ederra iruditu 
zait oso, eta oraindik ez dut neguan ezagutu. B hiriak maite nituela esango nizuen zuei ere 
inoiz, Bartzelona, Berlin, Bilbo (hau bai botatzen dudala faltan); badut orain laugarren 
bat. Gainontzean, antzekoa egiten jarraitzen dut, baina hutsik egiten ez duen goiz berriak 
ezagutu gabeak erruz aurkezten dizkizu hemen, eta arrastoa uzten, nahigabe egingo balu 
bezala: gorputzak, iritziak, usaiak, hegiak, lanak. Batek plazer eman dakizuke eta besteak 
ikaratu, hunkitu edo jo eta bertan txikitu. Behintzat arrastoa utzi, hor, nonbait.
Horren erakusle, ez dizuet kontatu lehengoan diaspora elkartu ohi den tabernan 
jazotakoa. Munduaren bukaera deitzen duten Ushuaiako idazle bat etorri zen. Edozein 
ordutan etxeko atea joko bazizuen, barrura zuzenean gonbidatu eta ardorik gozoena 
ateratzea merezi duen hizketarako puntako konplizea. Hori pentsatu nuen agurtu eta 
etxerako bidean. Emakume zimurtua, bizia idazteari emanaren erruz, ongi zahartua. Ez 
zen ofizioaz hitz egitera edo pentsalari rola jokatzera etorri –nor libratzen da pentsalari 
izatetik?–, aspaldiko lagun bat ikustera iritsi zen, aspalditik inguru hau bizilekutzat 

gutuna
Itziar Ugarte Irizar
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hartua duten euskal herritarretako bat, dezente baitira, abizen euskalduna dutenen tropa 
guztiaz aparte. Kasualitatez –halakoetan sinesten ez dudala ere errepikatu dizuet aspertu 
arte baina–, bakarrik geratu ginen bost gehienez zazpi minutuz, eta “zer moduz?” galdera 
beti arantzatsuaren ondorioz, denboraren joanaz sartu zaidan obsesio moldakaitzaren 
berri ematen amaitu nuen, barrutik zerbait bota beharraren bulkada halako batez. Haren 
begiei begira, “ondo” pobre bat ezin ahalko zenuketen erantzun, serio. Batzuetan neure 
burua zain sentitzen dudala esan nion, sortu nahi dudan hori sortzeko gai izango naizen 
edo baliorik izango duen egunaren zain, eta aldi berean ohean sartzen naizen aldiro, 
beste apur bat berandutu zaidala igartzen dudala. Ez bakarrik sorkuntzari dagokionean, 
berdin maitatu nahi ditudan gauekin, borrokatu behar nituzkeen engainuekin…  Hona 
denboraren atzetik heldu nintzen, hala esan nion, eta hemen ere hormaren eta ezpataren 
artean harrapatzen nauela. Aspaldi da “handitzen naizenean” formula iraungi zitzaidala. 
Liberazio ororen albo-kalteak direla, hala saiatu zen kontsolatzen.
Bizitako urte guztien gaineko ikuspegitik hitz egin zidan, noski. Ni beste puntu batean 
egon arren, atzerago, urrunago, beherago, irudikatu nahieran, neuk ere badut neure 
ikuspegia. Zuenaren parekoago imajinatzen dut, zilegitasun mailarik eskasenean. Ez 
dakit ulertzen didazuen, ulertu ote zidan berak. “Gazteegia izango naiz kezka hauetarako” 
amaitu nuen, neure teilatura harria botaz, eta berak “ez diozu inoiz aurre hartuko, baina 
badu lilurarik, beti alda dezakezu erlojua eskuz” esan zidan, segundo isil batzuk hartzen 
nituela horrekin esan nahi zidana iragazteko. Denboraren zamari tinta asko eskainia 
zaiola ere esan zuen, aspertu nuenaren seinale.  
Agian ez da hainbesterako, hemengo lagun batek se trata solo de vivir, che dio behin eta 
berriro, eta nik ez dut argi ikusten, ez dakit hori baino gehiago ez ote den. Konplexuago, 
sakonago, hori baino biziago diot gehiago diodanean. Dakidana da ezer ez dela amaitzen, 
ez hemen. Etapa bat, fase bat, asko jota. Eta hau diot hona etorri aurretik –han eta hemen 
berriak ditut orain– bukaera eta hasiera bat sentitzen nituelako niganantz, eta ez dira 
heldu, ez osorik.
Imajinatuko duzue, ustez ohituta egon arren, inoizko denbora gehien igarotzen dudala 
egun bakarrik. Horrek ere badu bataren edo bestearen gogoetan errenditzearen kulpa. 
Listo, bakean uzten zaituztet ja. Oraindik ezin dizuet esan noiz izango naizen bueltan, 
baina abisatuko dizuet. Atzean idatzi dut hemengo helbidea, buruan sartu zaizuen 
azken zizare hizlariaren berri eman nahi badidazue, disko ala liburu aurkitu berriren bat 
gomendatu. 
Gutun-azal barrenean muxu eternal bana. 

Buenos Aires, 2016ko azken uda egunetan.

Baranda 
txuri batetik

Leihoak zenbat leiho
beti hazita datorren ibaira

hamaika leiho eta
besoak barandan

gazte bat
bi exekutibo

atso bat
ur biziari so
joan baitoa.

Gabriel Errekabide
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Hiru poema
Adlon Hoteleko 39. solairua

Operako garrasia.

Biriketara kea iritsi zait sudur-zulo malguetatik
(lurrundu dugun perfume garestiren bat, ziur).

Pintzelak kolorea tatuatu didan arte margotu dut aurpegia.

Gelak badu kristalezko pareta bat.
Argi puntu bakartiak ikusten dira;

hiri bat gauez.
Munstro bat.

Ezpainak gorri eta lehorrak.
Hortzak ezpainetako gorriz.

Mingaina hortz-tartetik, lehor.

Egon ninteke biluzik soilik galtzerdi bat jantzia banu?
Hanka-hutsik eta kulero batekin?

Ohea sakeo baten biktima
eta biktima bat ohean seko.
Bizkarrez, ipurdia agerian.

Belauna jasoa eta ile luzea burukoan sustraiturik.

Atzo ikusi zintudan dantzan,
neoizko argien akelarrean.

Esaiozu asko maite izan zintudala
esan zuen ero melodramatiko batek.

Larrua.
Larrua laztandu, larrua jo,

larrutu, larru-gorria,-beltza…
Esaiozu asko maite izan zintudala zioela.

Gelako giroa bero eta kaleak hotz.

Hartu dut hoteleko gelako giltza. Ur-hotza bota dut lepoaldean, gero aluan. Ispiluari kasu egin diot, 
kortesia hutsez. Prestatu, bart erantzirikoak soinerat jarri eta lanpara baten argi lainotuan etzanda den 

ameslariari agur xume bat egin diot, barre txiki ez-maltzur batez.

Eider Perez

Maratilari behera eragin eta alfonbra-lur gorria duen korridorera atera naiz. Isil eta kontuz itxi dut atea, 
39.solairuko pareta zuriak ez zikintzeko. Kontuz itxi dut atea,

nahiz eta badakidan barnean utzi dudan gorpua ez dela egunsentira arte berpiztuko.

Hoteleko langile bat igaro da ondotik.
Iheserako saiakeran bete-betean harrapatu nau.

Nire disimulu aurpegi patetiko-errukigarria salatari.
Hogeita hamar urte inguruko emakume bat ezkutaketa jolasetan dio berekiko.

Ze misterio pentsatu du.
Lapurra dirudi pentsatuko nuke nik:

eta bada, bai, gaurko gauean lapurtu dudan zerbait;
baina noiztik da delitu (izara artetik) babesa lapurtzea?

Ezezagunarekiko konplizitatea,
konplizitate ezezaguna oso.

Eskuan arrastaka eusten dudan bufanda jarri dut lepoan, sudur-zuloetaraino. Itotzear nago,
operako garrasia bota genuenean bezala. Estu-estu jarri dut, badaezpada, beroaldiak segituan hozten 

dira eta.

Kalera atera naiz,
hiri bat neguan,

hotz.

Astelehen goiza Courtauld Gallery-n

Vincent Van Goghen autoerretratuari begira dago. Kontenplazioa. Kontenplazioa eta interpretazioa. 
Norbait hizketan. Museoan debekatua dago hori.

Vincent Van Goghen autoerretratuari begira dago. Ez isilik, ezta isiltasunean ere. Baina, dirudienez, mu-
seoan ez da barne bakarrizketen debeku kartelik. Hala, pentsatzen jarri da. Pentsatzen, kontenplatzen, 
interpretatzen. Bizkarraldean elkarturik dituen eskuetan Van Goghen belarria gordetzen duela irudika-
tzen du. Erauziriko eskuin belarria bere bi esku ahurretan gorderik duela.
Alde batera begiratu du, ondoren, bestera. “Astelehen goizetako turista galdu inuzenteak” xuxurlatu du. 
“Inuzenteak...” errepikatu du berekiko.

Berak du eskuetan; berak du, baina horretaz ez da inor ere ohartu.
Aurpegian irribarre maltzur txikia.

Galerian aurrera, ezer gertatu ez balitz bezala, belarria poltsikoan gorde eta serio-serio jarraitu du ibilbi-
dea. Kontenplazioan, isiltasunean artelanei begira. Noizbehinka irribarre txiki bat eginez. Bihurrikeria-
tan. Museoan ez dago baina...
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Maiatzak 4 Lisboa

Esan dit asko maite izan zintuela,
eta idazteko.

Idazteko zure usaiak eta zure keinuak.

Esan dit asko maite izan zintuela,
eta oroitzeko.

Oroitzeko bere eskuez eta bere hitzez.

Esan dit asko maite izan zintuela,
eta barkatzeko.

Barkatzeko denbora eta barkatzeko norabidea.

Esan diot oraindik ere maite duzula,
eta ez ahazteko.

Ez ahazteko gauak eta zuen behatzen mapak.

Asko maite izan zintuela
errepikatuko zidan beste behin;
baina oraingoan isildu egin da,

zerbait gogoratzen bezala.

ITZULPEN LIBREA
Itziar Ugarte Irizar

Rayuela, Julio Cortázar
107. 

Ospitalean Morellik idatzia:
Nire arbasoen ezaugarririk onena hilda egotearena da; apal bezain harro itxaroten dut oinordetzan ja-
soko dudan unea. Baditut lagunak estatua bat egingo didatenak, non buruz behera botata irudikatuko 
nauten egiazko igelen putzu batera arrimatzeko ekintzan. Zirrikitu batetik txanpon bat jaurti bitartean 
uretara txistua botatzen agertuko naiz, eta igelak pozarren inarrosiko dira eta korroka ariko minutu t’er-
diz, aski denbora estatuak interes oro gal dezan.

115. 

Morelliana.
Nota solteen segida batean oinarrituta, kontraesankorrak sarri askotan, Morellik narratiba garaikidean 
oker izendatutako abstrakzioranzko joera antzematen zuela ondorioztatu zuen Klubak. “Musikak melo-
dia galtzen du, pinturak anekdota galtzen du, eleberriak deskribapena galtzen du”. Wongek, collage dia-
lektikoen maisuak, pasarte hau gehitzen zuen hemen: “Interesatzen zaigun eleberria ez da pertsonaiak 
egoeran kokatzen dituena, egoera pertsonaietan ezartzen duena baizik. Horrenbestez, hauek pertsonai 
izateari uzten diote pertsona bilakatzeko. Nolabaiteko estrapolazioa dago, zeinaren bitartez haiek gure 
aldera egiten duten salto, edo guk haienera. Kafkaren K.-k bere irakurlea bezala du izena, edo alderan-
tziz”. Eta honi ohar nahasi samar bat gehitu behar zitzaion, Morellik pertsonaien izenak zurian utziko 
zituen pasarte bat antolatzen zuenekoa, kasu bakoitzean, ustezko abstrakzio hori, derrigorrez, atribuzio 
hipotetiko batean konpontzeko.

147.

Zer dela-eta jainkoengandik horren urrun? Galdetzeagatik akaso.
Eta zer? Gizakia galdetzen duen animalia da. Zinez galdetzen jakiten dugun egunean, elkarrizketa 
egonen da. Oraingoz galderek zoratzeraino aldentzen gaituzte erantzunengandik. Ze epifania itxaron 
dezakegu, askatasun faltsuenean itotzen bagabiltza, dialektika judu-kristauan? Benetako Novum Or-
ganum bat behar dugu, leihoak parez pare zabaldu behar dira eta dena jaurti kalera, baina bereziki lei-
hoa bera jaurti behar da, eta geure buruak ere bai harekin. Heriotza da, edo hegan ateratzea. Egin behar 
da, nola edo hala egin behar da. Festa erdian sartzeko ausardia izan eta etxeko jabe txinpartatsuaren 
buru gainean apo berde eder bat jarri, gauaren opari, eta izurik gabe agertu lekaioen mendekura.
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Utzidazue
gainditzen

Alazne Arruti Bengoetxea

Hau ez da ohikoa nigan.
Baina argi zuri bat ikus dezaket nahi baino gertuago eta

gazteegia naiz ezertarako,
utzidazue gainditzen.

Kobazulo mitologikotik lekora ba omen da mundurik.
Sex shop arrosa kantoiko burdindegira iritsi aurretik,
Da Vincik pintatu gabeko arkupean
Arrain Biziak arrandegia.
(Inoiz dendarik izanen bazenute,
zein izen jarriko zeniokete?)
Postontzi hori bakartia zikin sentitzen da pintadapean
eta soinean
esan nahi ditugun hitzak eraman nahi dituelako kexu da.
Loto-saltzaileak, normaltzat dugun mundu batean,
nori aldarrikatu nahi ote dio normala dela?
Turista galdu batzuk mapa zabaldu eta
badoaz txikitzen.
Telefono-kabina desagertzeko arriskuan dago
mugikorra belarritik aldendu ezin duen jendez inguratuta.
Ba ote dakizue oihukatzeak ez duela entzungo gaituztela ziurtatzen?
Mezu bat jaso dut mugikorrean.
Erantzun aurretik
gizon itsu bati bidea eragotzi diot eta
ez dut parean irudikatu duen gorputz baldarra ezagutu.
Itaun erdaldunaz abordatu nauen emakumeari
“Ni ez naiz hemengoa” jaurti diot

eta

ez

nau

agurtu.

10 zuhaitz ebaki dizkiote munduaren birikari
etorkizun hobe baten esperoan:

Prezio    / bereziak / erreformagatik
Prezio   / bereziak / erreformagatik
Prezio   / bereziak / erreformagatik
   /  - %50       /

Ez dut titizorro loredun hori erosteko astirik eta
eskertuko dit poltsikoak
edota bizkarrak.
Pixalarria naiz eta arraro nabil oinez badakit,
ez iezadazue horrela begiratu.
Emakume helduei zoru pelbikoa indartzeko
gomendatutako ariketak baliatu behar izan ditut
aurrera jarraitzeko.
Eskutik gogor heldu diot neure buruari
txindurriek hartutako hatzak berreskuratzeko.
Errukiak ez du inor salbatzen.
Semaforoa bortxatu behar izan dut eta ez naiz errudun sentitu
zebrabidean zain zegoen zakurrak zaunka egin duen arte.
Baina gurpildun aulkiko gizon bati ari zaio altxatzeko esaten.
Kazkabarra hasi du gogor.
Ilun da gaur,
hanka luze, hankarte huts, hilkutxa hebainduak
aterkien urkatik zintzilik doaz
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eta bada giro.
Presarik ez duenaren itxura eman nahi dut baina aterkiak
ziztuan datoz nigana kalea zeharkatzen.
Txapeleko harrien pisua nabari dezaket lepoa estutzen.
–Bai, arrazoi duk, bizkarrean daramagun motxilak asko pisatzen dik,
baina ez zakiat zeinek itotzen naiken gehiago.
Harri bat banatzen gaituen amildegia zeharkatu eta
ezkerraldeko begirantz zuzen.
Itxi dut baina ez dit erauzi ezer,
eraitsiko ezer.
Mundu erdia egi bistaratu baizik eta
honek aspaldiko traza du.
Bi minutu barru irtengo da trena etxera baina
ez dut heldu nahi.
Ez dut geltoki sarrerako argi zuririk zeharkatu nahi.
Ez dut inora eraman nazaten nahi.
Ez dut nahi ezer,
ez hemen naizen bitartean behintzat.
Harriak heldu nahi ditut esku artean desagertu ez daitezen,
besterik ez.

Baina esku-ahurrak ito zaizkit dagoeneko eta
azken metroen faltan,

iztartean hezetasunaren epela sentitzean  
gogor egin dut uzkialdearekin indar barru-

rantz.

Argi zuri sakonei beldurra izaten irakatsi diguzue
eta guk bitartean

 ez dugu ikasi probetxuzko ezer.

I

Zergatik deliberatu duzu 
biziak erailtzen jardun nahi duzula

Gutxienez asmatuko bazenu 
momentu egokia bilatzen

Ez eraman, ez estali, ez desagerrarazi

Soilik akabatu munduko milioika ziega eta ohetan, 
itsasotan eta gerratan, 

errepidetan,
Donostiako kutxazainetan. 

II

Zergatik deliberatu duzu 
biziak erailtzen jardun nahi duzula

eta itzaletan gorpuztu 
argiak itzali aurretik.

Nolatan zara gai 
irri inozoei bizia kentzeko

ermamiekin birikak itota. 

Eta zilegi bazait esatea, 
nolatan zara gai

amesten zaituenari erdeinu egiteko
eta bizitzaren infernuan

agoniaz erretzen utzi.

Lasai, 
ez zara beti 

kriminala izango.

heri(h)otzez
heriotzari

Garazi Mugarza Markina
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III

Zergatik deliberatu duzu 
biziak erailtzen jardun nahi duzula

espero zaituena baldin badago okerren
–gainera negarra ezkutatu behar–,

eta gu poesia egiten
baldintzapeko askatasuna eman diguzulako
gure bizitzak gurpildun aulkian doazenean.

Ez du esperantzarik
hilko den beldurrez bizi nahi ez duenak.

Esadazu nor den orain fidela
eta nor traidorea.

IV

Gure arduren eta laborri guztien sakoneko motiboa zarenez
sinetsi nahi nuke 

zure pozoia bizitzan eginiko krimenen ordainetan ailegatzen dela
baina ez zara 

ez mundukoa,
ez estatuetakoa

eta are gutxiago bizitzetakoa.

Denbora-espaziorik gabe ibili zalea
noraezean edonoiz

zeure buruari geroa prometitu ahal izateko
gure patuaren bila.

Zergatik deliberatu duzu 
biziak erailtzen jardun nahi duzula.

ZIRKUAK ALDE EGIN DU HERRITIK

Z irkuak alde egin du herritik. Futbol zelaia antzu gelditu da. Magia estaltzen zuen karpa zuri-go-
rria eraman ostean zer egin behar dute bertan, baloi bati ostikoak eman?  Zerua edertu eta 
zoruan zikinkeria diren serpentina denak ezin dituzte bildu erratz nostalgikoek. Zirkua urrutira 
joan da, auskalo nora, auskalo noiz arte. 

Hanka puntetan eman dituzte atsedenaldiko lehen pausoak astelehenean. Arruntegiak dira euren oi-
natzak nahieran ibiltzeko. Zein dohain ote da beraiena? 

Soka saltoa lurrean utzi dute gaur, luze eta tenkatua. Bi besoak zabal. Hari fin baten gainean zebiltzan 
akrobatak ere hala hasiko ziren aspaldi. Arnasa sakon. Oreka lurrean ere galdu liteke. Ez begiratu behe-
ra. Begiratu egin duzu! Ez ba. Bai ba. Ba ez. Ba berriz ilarara. Zuk esaten duzulako? Igande hartan aho 
zabalik begiratzen zieten bi hankadun txoriei. Eskuak begi aurrean jartzen zituzten ordea, badaezpada, 
barroteak bailiran, txoriak kaiola barruan min gutxiago hartzen dutelakoan. 

Gaur ez dira esploratzera joan. Gaur lanera joan dira. Bart gaueko zaparradak, txokolatezko itsaso bi-
hurtu du basamortu idorra. Zuek hortik, gu hemendik. Mahai baten gainera igo, tronpa luzea gora eta 
bi hanketan zuzen. Hemen badago bat, begira. Hankak labur, antena luze, azala lakar bezain kraskari. 
Kilimak egiten dizkit, honek behar du izan. Gaur ez dizkiote gorputz atalak banan-banan birrindu, sufri-
menduaren mugak marraztu, heriotzarik originalena asmatu. Gaur berari begiratu diote, belar berdee-
na eman, eta Milaneko ezabagoma zuria aurrean jarri. Aupa, salto! Motela da oraindik, baina gustuko 
dute domatzaile lana.    

Zirkuak alde egin du herritik eta haurrek ezin dute Burdinazko Gizona burutik kendu. Kristalak zauritzen 
zituen gizon hura, burdina okertzen zuena, harrizko sabelduna. Benga,  jo fuerte. Askotan hartu zuten 
mina, inoiz-inork-inon izandako min handiena eurek hartutakoa zen, Burdinazko Gizona ezagutu zuten 
arte. Ez dit minik eman, jo fuerteago. Berak ere ezin ditu haurrak ahaztu. Herri bakoitza dauka gogoan, 
badakielako harri gehiegi egoten dela herrietan eta lurrean gelditzen diren horiez beldurtzen da. Ikuski-
zuna amaitu ostean, Burdinazko Gizona saiatzen da karpa bueltako harriak Eroskiko plastikozko poltsa 
batean biltzen, bere logelan gordetzen ditu ondoren, errefusera edo birziklatzera nora bota ez dakizkie-
la. Haurrei garbi esaten die ez imitatzeko, ez saiatzeko, ez probatzeko mesedez. Baina haurrek, harriek 
bezala, ez dute entzuten, zapalduak eta baztertuak dira, eta eurek ere, betirako nahi lukete mina garaitu, 
Burdinazko Gizonak bezala. 

Maialen Akizu
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