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Edituriala

esker gatoz (bagatoz) gure izatea berrestera, baldin 
eta zerbait bagara, izan. Oraingoan Atxaga bake 
santuan utzi dugu, ea berak noiz ematen digun bakea 
(kar-ka(r)). Konturatuko zineten, ez baita zaila antze-
matea, jostunak aldatu arren dotore datozela jantzita, 
oraingoan ere, gure hitzok: Malen Amenabar eta 
Mariñe Arbeoren lumaz eta artez.

Zenbakia prexko-prexkoa dator, egun amaierako 
bakailaoa bezain. Konplizeak gehiago dira oraingoan 
–konpli(ze)tu da prophezia–, barra-barra heldu zaizkigu 
testuak (eta eutsourrei!). Elkarrizketa ere badakar 2. 
zenbaki honek. Berarekin hitz egiteko zeru-lurrak 
mugitu eta agente-abokatu-editore saldo bati aurre 
egin behar izan diogun arren, benetan pozten gaitu 
Amaiur B. Blasco-ri egin lau  galderak  plazaratzeak. 
Orain serio: ez da hain zaila izan. Urte askoan, Amaiur!

Aldizkaria irekitzean lurrera erori zaizuen hori da Alazne 
Arruti Bengoetxearen Separata: Etzidamuak. Jaso 
derrepentementean, damutuko zaizue-eta bestela.

Beraz: zuen aurrean apalik, stand(erdi)aren atzean 
zutunik, Mayi Peloten gomutaz, Landakoren babes-
pean zin dagigu hemendik aurrerakoa arrunt serioa eta 
batere graziarik gabekoa dela, literatura onak behar 
duen bezala.

ITU bandak,
2016ko azaroko euri-egunetan,

Bilbon

L
andako lekoretik, LEKORE Landakora, gora! 
(Gora?) Gogora: Hirugarrena behar zuen eta to 
bigarrena. Udazkeneko hotzaren babesetik 
oraingoan, ezin konta ahala lektoreren laguntzari 
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Mayi Pelot berreskuratu nahi izan dugu 2. 
zenbaki honetan, eta ez da kasualitatea, 
joan berri den urriaren 6an zendu baita 
Pelot, Miarritzen. 

Hiltzea eta ahaztea ez direla gauza bera 
berrestera etorri zaigu berria, idazlearen 
heriotzak (edo honen urteurrenak) 
eraman ohi  baikaitu sarritan bera  
ezagutzera; eta Peloten kasuan ere 
berdin gertatu zaigu, guri behinik behin. 

Okzitaniarra jaiotzez, Miarritzen kokatu 
zen eta hizkuntz irakaskuntzan murgildu. 
Laurogeiko hamarkadan, beste hainbate-
kin batera, Maiatz literatur aldizkariaren 
sorreran parte hartu zuen, non argitara-
tuko baitzituen bere lehen idatziak. Hiru 
liburu ditu argitaratuak, guztiak ere Maiatz 
argitaletxearekin: bi narrazio liburu, Bihar-
ko oroitzapenak (1985) eta Teleamarauna 
(1987), eta saiakera bat, Hinduismoa, 
monoteismoa mila aurpegiduna (1992).

Pelotek zientzia �kzioa landu zuen batez 
ere. 2040 edo 2050 (jada ez hain 
urrunak!) urteko Euskal Herria eta 
mundua irudikatzen ditu ipuinetan: maki-

nen eta androideen nagusitasuna, 
banaketa   politiko  eta  erlijioso   
gatazkatsuak eta abarrak. Ordea, eta 
honetan datza bere narrazioen ederta-
suna, Pelotek arreta berezia ezartzen du 
mundu horretako gizakiengan; hau da: 
mundua bera deskribatu baino, saiatzen 
da balizko mundu horretako gizakien 
egoerak deskribatzen, sentitzen duten 
bakardadea, alienazioa. Hau guztia estilo 
nahiko soilean, baina aski poetikoan 
kontatua. 

“Miren” narrazioa  dakargu,  beraz,  
Maiatzen lehen alean lehenbizi eta gero 
Biharko oroitzapenak narrazio liburuan 
argitaratua. Balio beza testu honen 
berreskuratzeak, gure hitzokin batera, 
Mayi Pelot omentzeko, hemendik aurrera 
gugan bizi dadin.

>>

BERRESKURATUAK
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MIREN

bere aurpegia kasu emanez tindatu, arrats hartan ederra eta dotorea izan nahi 
baitzuen.

Bere langelako mahainean zegoen mezu iraunkorra (hyperezkozko hosto bat; beste 
mezuak, kutxatik kanpoan baziren, bost minuten buruan suntsitzen ziren) polliki berri-
rakurri zuen; gero bere zakuan sartu. Mahainaren gainean, Gorkaren potreta, hiru 
neurritan emana, une bat behatu zuen.

Bizileku eta beriganeko ate-begiek bidea ideki zioten. Karrikan, espaloi mugikor urdinak 
geltokira eraman zuen. Han, arroltzmatiko batean sartu. Ibilgailu horrek gurpilgabeko 
auto bat zirudien. Lurretik 50 cm-ra airatzen zen. Karrika nagusi eta bide bakotxak bere 
arroltzmatikoak zituen, jendea karrikaz aldatuz ibilgailuz ere aldatzen zen. Bidaiak 
zergen medioz ordaintzen ziren. Arroltzmatiko guziak Signarenak ziren. Miren abiatu 
zen.

Etxea hiritik 20 km-rat zen. Esferiko eta urdina. Hall ubelduna. Miren ezkerreko 
bulegoan sartu zen. Han ile urdindun androido batek paperak luzatu zizkion. Bost 
minutuz bete zituen, �txa horietan deus ez zutela ahantzi pentsatzean.

Gero, kafeteriara iragan zen. Hango mahain eta jarleku apalak xuriak eta era guzie-
takoak. Moketak urratsen abotsa itotzen, argia urdina, eta doinu ezti bat entzuten zen. 
Mirenek dute bat galdatu eta emeki-emeki edan zuen. Biziki ona.

Berantago, androido arrosa koloreko batek bere gelara lagundu zuen, eta Mirenek 

M
iren 17 orenetan etxeratu zen. Akitua zen, baina ez zuen astirik galtzeko. 
Bere atearen aitzinean gelditu zen. Begi elektronikoak ezagutu zuen; atea 
ixilki ideki zen. Bainugelan krabelin usaineko bainu bat hartuta, zaia perde bat 
hautatu eta jauntzi; bere  ile  astun  gorriak luzaz  orraztatu zituen, baita  ere  

Txomin Peilleni
bai eta ere

armiarma dohaindun bati
(maltzurkeriaz)

ekarri zinta “girogilea” ezarri.

Ohea eskuineko hormaren kontra zegoen. Perdea, zangogabea, biskosezkoa. Etzan 
zen. Logale zen. Atzol bat hunkitu zuen.

Bat-batean, logelaren lekuan, mendi perde bat agertu zen; kaiola baten ondoan, 
mutiko bat txistua jotzen ari. Ardiak ere ikusten ziren. Mirenek begiak hetsi zituen.

Urrunago, erreka baten ondoan, zakur bat jostatzen ari. Zeruetan, zeru urdinetan, 
arrano bat.
Mireni bihotza, pixkanaka, gelditu zitzaion.

Berehala eta ixilki, logela berragertu zen, eskuineko horma ideki, ohea uzkaili, gorputza 
erretzekora igortzeko.

Egina zen Mirenen nahia.

Sarreren Bulegoan, 11. gelako aroitxo gorria piztu zen. Androidak �txak bidalgailuan 
sartu zituen

Mayi Pelot
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IZENA: Etxegorri'tar Miren 0600536779 

BURUTIK SANOA: BAI EZ 

HERIOTZAREN KAUSA: Eutanasia 

EUTANASIAREN BAIMENA Dr. Mello-k emana

EUTANASIAREN MOTIBOA: Eritasun ezin sendatuzkoa

ERITASUNA: Bularretako leproa

ERITASUNAREN KAUSAK: Itsas bazterreko Kutsaduraren 

Aurkako Hormaren ondoan lan egiten zuen

BERRIA IGOR 662236711 Lasa'tar Gorka-ri

EUTANASIA legeak agindu baino lehen galdatzen dut

HAU da neure egiazko nahia

        2040/07/26a
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Ez behartu irtetera

Plazerak dituk eta beldurrak ere bai, esango nikek.

Hala ere gehitxo kezkatzen haizela uste diat, eta egunero ari nauk esaten; ondo dakik, 
ez nauk mundu zabaleko izakia, kanporako ate irekia duten espazio txikiak gustatzen 
zaizkidak, eta bale, konforme, bazekiat bizitzeko era koldarra izan daitekeela.

Hi ohartzea baino ez diat nahi, niretzat mingarria duk hain naturala den eremutik atera 
eta arrotzegi zaidan hor kanpoko ingurunean bertakotu behar izatea, are gehiago dena 
hipertro�atu eta orokortzeko joera dagoen garaiotan. 

Ez al zegok munduan koldarrentzako tokirik?

Hiretzat gauza hauek ez zeukatek garrantzirik eta beldur haiz ez ote naizen galtzen 
geruza baten eta bestearen azpian. Baina ez nauk ostentzen, uste diat hemen denak 
dirudiela egiazkoagoa, edo behintzat idealagoa, giro honek narkotizatu egiten naik, 
orduak egon nintekek hala.

Aizak, ni ere erruz naramak bizitzak, heu bezala, eta hau duk neuretzako topatu dudan 
lekua; sentsazioa zaukaat oso bestelako bihurtzen naizela, inoiz egitera ausartuko ez 
nintzatekeen gauzak egiteko baliatzen ditudala tarteok; igual ez direlako benetan niri 
dagozkidanak.
Ironikoa duk; askeago sentitzen nauk hormek inguratzen nautenean.

Batzuetan ez zekiat itotze guztietatik libratzeko aplikatzen dudan formula bat den, 
plazera sortzen didan, edo oinazea, edo oinazeagatiko plazera. Agian etengabe 
epaitua izateko beldurrez bizi naizelako ote nabilen beldurra galdu ezinda (dena beldu-
rra baduk), baina arren, ez nazak irtetera behartu; argiak itzaltzen baditiat esna nagoela 
jakin ez dezazun, ez badiat esaten bueltan noiz natorren edo konpainia behar badiat 
lagun bat baino gehiago; ea noiz ulertzen duan libre sentitzen naizela eta ez bakarrik.

“Bakardadea arriskutsua da. Menpekotasuna sortzen dizu.
Haren bakeaz ohartuz gero,

ez duzu jendearekin gehiago borrokatu nahi.”

Carl Jung

Garazi Mugarza Markina
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Asier Urkiza

Poemak II

Poesia diozue
harrotzeko edo

poesia denaz eta ez denaz hizketan
inportatuko balitz bezala

inportatuko… (hara, labezomorro 
bat!)

ez ezazu luma utzi edo PUM PUM
nik nahiago dut lurra jan eta egunero

erraietatik jaio
nire burua bahitu eta erreskateak 

ipini
nahiago izotzaren erresumina

mamu arrosak hormetatik xuxurlaka
nahiago PUM PUM

Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!

Charles Baudelaire
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paper zuriari beldurrik ez
zioen Oteizak 

–elkarren artean erlazionaturik ez dauden
gertaeren segida– 

arima ez zaigu poltsikoetan kabitzen
eta poesia paperean ere ez

poesia supermerkatuko izoztuetan 
arakatzen dabilen koitadua ere badelako 
edo goizero galtzen duzun autobus gorria

baina handikeriak itsusten gaituela
nahiago izaten dugu paperaren ezaguna
konprenitzen ez dugunaren lausoa baino

sastakaiaren lizunari ezetz esaten ez dakigu

oinatzak elurretan 
urrutitik harrabotsak 

behin izan zenaren biolentzia ezkutua
HITZA urratua izan da

uraren pitzaduretatik sigi-saga suge gorriztak 
gutiziek kaiola gardenetan izoztuta diraute
eta bertigoa omen du estoldetako zaindari

den arrano formagabeak 

trinkotasunak dena betetzen du
asetzen gaitu gu

–Hurrengoa pasa dadila!–

ezer esan ezin denean ez da egokia hitz egite

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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GABONETAN MAITEMINDU NINTZENEKOA 
ETA OTSAILERAKO PASATU ZITZAIDANE-
KOA, ESPERO BEZALA

 
izateko,  kontuz, ez berriro galdetu zer gordetzen dudan isiltzen 
naizenetan, ez naiz zuk espero bezain sakona. 

Hutsunea ez da espazioa.
 

Nahi gabe konkistatzen den lur pobrea da nire ohea, gerrarik ez, 
garaipenik ez, bururik ez paparretan. Etorri eta alde egin dute 
denek, gaixotasun edo kondaira ilunen batek izutuko balitu 
bezala. Mesanotxetik kristalezko edalontzia erori eta apurtu zene-
tik, jaso gabe gera zitezkeen kristal printzek ez didate hankak 
lurrean jartzen uzten, nahita ere. Nork nahi du epidemia hilgarri 
batek irentsitako logela ilun bat. 

  Badakit gezurti ona zarela, ia ni bezain ona. 
Baina zergatik jo duzu nire atea. 

Botaka egin nahi dut berriro, korrika atera eta ez iritsi —inora—, 
eta inoiz baino hobeto sentitu,    behatzak, ile puntak, begiak eta 
zapatak epel eta blai. Hiri bat oparitu dizut eta txoko denak lapurtu 
dizkidazu. Neure hiria zen, eta orain botaka baino ez dut egin nahi 
kale izkinatan. 

Azkenengoz nola ahaztu zintudan oroitu nahian nabil. Bigarrenez 

G
aur erosoago lo egin ahal izango dudala esan didazu 
—zu gabe—, baina espazioa da lo egiten uzten 
duena, ez hutsunea. Botaka egingo dut berriro, 
nigana gerturatu nahi  duen  oro  zerekin  mehatxatu  

Nerea Ibarzabal

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

lurperatu behar zaitut, lehenengoan erdi bizirik zeundela bota 
nizulako lurra papar biluziaren gainera; loreak eramatera joan 
nintzenean, ez zeunden.

Eta orain zure gorpua arrastaka daramat berriro zulora. Ez da 
erraza, bakarrik nago.

Aulkiak, mahaiak, ateak hankaz gora, dena, hesteak, gibela. 
Katu-ileak dauzkat jaka beltzean eta esku hotzak patriketan. Sar 
zaitez egurrezko kaxan zure kabuz, arren, nostalgiaz hilko naiz 
bestela. 

Ez daukat inor aldamenean, bakarrik nago. Ez Altus motxilarik, ez 
katurik, hutsunea ikusi dut ferrytik ateratzen. Sar zaitez kaxan, eta 
zerorrek itxi atea. Garbitu ezazu nire hiria, zure usaina du denak. 

Hirugarren zubitik gurutzatu beharko ditut kontinenteak. Zoaz, 
errementatu olatu eta haitzen arteko talkarik indartsuenean. 
Loreak eramango dizkizut, baina zoaz. 

Ez iluntzerik, ez kaferik, ez etorkizunik kikaretan. Ihes egingo dut, 
ez naiz ohituko zure mamuari eskutik helduta oinez egitera. 

Gezurra esan nizun bertsoan. 
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Ane Zubeldia

Ez da horren zaila:
zure gauzak bildu

(garun, maleta, motxila, argazki, mugikor, mezu, gutun edo antzekoetan)
eta dagokion geltokira eraman behar duzu zeure burua,

besterik ez
(joan zaitez aire, itsaso, trenbide, errepide eta abarren ertzetan egoten diren toki horietako 
batera. Denbora �lm batean bezala igaroko zaizu erlojutik, soinu-banda belarrietan dara-

mazula,
eta besarkadak bereziki berezi egingo zaizkizu bertan).

Gero,
hautatutako garraiobideak egingo du

zu itzultzeko lana
(egoera edo hizkuntza batetik bestera)

eta bidean zaudela
dena izango da oso poetikoa
(edandako azken garagardoa,

izkinako dendariaren azken agurra) 
eta negar egingo duzu akaso

sentimentala baino sinbolikoagoa izan zarelako beti
eta hasierak eta bukaerak ezinbestean direlako sinboliko.

Baina sinbolismo nostalgikoa ez zaio inori gustatzen.
Iristen zarenean, 

gizarteak epe mugatua emango dizu bueltatzeko
(maleta desegin, toki horretatik ekarritako gauza mistikoak miretsi,

lagunak gogaitu, sare sozialetan ustez zuri buruz diren kantu ñoñoak elkarbanatu, egunak 
isilik eman, inkonprenitua sentitu).

BI POEMA

(Esker bereziak Harkaitz Canoren “Poesia fikzioa da (baita zera ere)” poemari, 
horren ongi ulertzeagatik)

“Batzuetan etsipen ikaragarri bat jabetzen da nitaz,
zer egingo zaio, gauzak aldatzen doaz”

Esan bezala, 
ez da horren zaila hasieran.

Handik denbora batera,
aukera baduzu,

itzuli egingo zara behin utzitako toki hartara,
eta orduan ohartuko zara.

Ohartuko zara
zuk ez zenuela sekula alde egin,

tokiak berak bota zintuela,
abandonatu.

Zu gabe ere
aurrera jarraitzen duela,

berdin-berdin eta ezagutezin,
jende berria bizi dela bertan
eta zure beharrik ez duela.

Haren parkeak beste haur batzuenak dira orain,
eta beste jende batek edaten du garagardoa haren teilatuetan.

Zuk horrenbeste maitatu duzun toki kuttunak,
zu horrenbesteraino eraldatu zintuen horrek,

ez zaitu behar. 

Eta zorte pixka batekin 
une horretan
estrategikoki

aspaldi irakurritako poema bat ekarriko dizu 
haizeak gogora

edo gogoak haizera
melodrama esajeratu horren erdian,

eta pentsatuko duzu 
hiriaren maitasun keinu txiki-txiki bat 

izan dela hori,
haren pareta guztietako arrakalek 

zure iraganari lekutxo bat 
gordetzen diotela oraindik,

eta bularrean 
sentitzen duzun harramazka 

arinduko zaizu apur bat.

Toki bat uztea

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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Udako goiza da 
zelai honetako 

belar-izpi bakoitzaren 
erro ahulean.

Gu gauden tokitik
hegazkinak ikusten dira
egun urdinak mugatzen.

Etzanda gaude aita eta biok.

Bi hegazkin elkarrenganantz doaz,
talka

egin behar dutela dirudi,
eta gurutzatzen diren une malguan

bat 
dira 

gure begietan.

Hemen behean 
zehatza da 
denbora 

neurtzeko erabiltzen dugun 
hondarra.

Gizarte honetan 
hauts bihurtzen doakigu

azala
gure begiradek 

elkar ukitzen ez duten aldiro.
Gero eta zailagoa zaigu besoa luzatzea,

bestearen eskua topatuko ez dugulako beldurrez.

“Eta batzuetan etsipen ikaragarri bat jabetzen da 
nitaz
zure 

bakardadeak nirearen aurka talka egindakoan 
min ematen didalako”

Talka Hemen behean distantziak
huts dira 

helburu gorpuzdunik gabe, 
norabidea derrigorra da

horregatik
(uste dugu

albokoaren errealitateak gure aurka 
talka

egingo duela
ezinbestean

hauts izango dela dena,
bonbardaketak eta hegazkinak eta balak eta giharren zurruna

hauts)
ekiditen dugu elkarri benetan begiratzea,

eta norbere buruari onartzea
bestearen errealitatea gurea bezain bali(o)zkoa eta irreala dela.

Baina eskua eta begirada luzatzen ikasi nahi duenarentzat
gure egunen mugak 
desagertu egiten dira 

hegazkinek nola alde egiten duten 
begira geratuz gero,

hegazkinen arteko distantzia itzela izanda ere
hemen behean 

bat
gure begietan 

direlako,

unea arnasa bezain malgu sentituta
erro ahul hauen gainean
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begira geratuz gero,

hegazkinen arteko distantzia itzela izanda ere
hemen behean 

bat
gure begietan 

direlako,

unea arnasa bezain malgu sentituta
erro ahul hauen gainean

elkarri begiratzeko denbora hartzen badugu.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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Eguraldi ona bazen, margolari bat egon ohi zen bere astoarekin. Artistek gustuko zituz-
ten palmondoen hazteko modua eta itsasondoko hotelen kolore argia.

Italiarrak urrutitik etortzen ziren monumentua ikustera. Brontzezkoa zen eta distira 
egiten zuen euripean. Euria ari zuen. Palmondoetatik tantaka erortzen zen euria. 
Putzuak zeuden hartxintxarrezko bidexketan. Itsasoa lerro luze gisa agertu zen 
euripean eta hondartzarantz irristatu, gero atzera itzuli eta euripean berriz lerro luze gisa 
agertzeko. Autoak joanak ziren monumentuaren ondoko plazatik. Plazaren beste 
aldean, kafetegi baten atarian, zerbitzari bat plaza hutsari so zegoen.

B
i amerikar baino ez zeuden hotelean. Ez zuten eskaileratan joan-etorrian 
zebilen inor ezagutzen. Euren logela bigarren pisuan zegoen itsasoari begira. 
Lorategi publikoari eta gerra-monumentuari ere begiratzen zien. Palmondo 
handiak eta banku berdeak zeuden lorategi publikoan.

Katua euripean
Ernest Hemingway 

(Itzulpena: Paul Beitia Ariznabarreta) 

Emazte amerikarra leihoan zegoen kanpora so. Kanpoan, leihopean, katu bat uzkurtuta 
zegoen mahai berdeetako baten azpian. Katua ahalik eta estuen biltzen saiatzen ari 
zen, busti ez zedin.

— Behera noa mitxina horren bila —esan zuen emazteak.
— Ni joango naiz —eskaini zion bere senarrak ohetik.
— Ez, neronek hartuko dut. Mitxina gaixoa kanpoan dago mahaipean lehor mantendu 
nahirik.

Senarrak irakurtzen jarraitu zuen, ohe-buruan bi kuxinekin ongi etzanda.

— Busti gabe ibili —esan zuen.

Emaztea behera jaitsi eta hoteleko jabeak zutitu eta burua makurtu zuen bulegotik pasa 
zenean. Bere mahaia bulegoaren atzealdean zegoen. Gizon zahar eta oso altua zen.

— Il piove —esan zuen emazteak. Gustuko zuen hoteleko jabea.
— Si, si, signora, brutto tempo. Oso eguraldi txarra.

Bere mahaiaren bestaldean zegoen, bulego ilunaren hondoan. Emazteak gustuko 
zuen. Atsegin zuen zein serio hartzen zuen edozein kexa. Atsegin zuen bere duinta-

suna. Atsegin zuen bera zerbitzatzeko zuen gogoa. Atsegin zuen nola sentitzen zen 
hoteleko jabea izatearren. Atsegin zuen bere bisai zahar eta goibela eta atsegin zituen 
bere esku handiak.

Harengan pentsatuz, atea zabaldu eta kanpora begiratu zuen. Gogorrago ari zuen 
euria orain. Gizon zamarradun bat plaza hutsa zeharkatzen ari zen kafetegirantz. Katua 
eskubi aldean egongo zen. Agian arkupeetan babes zitekeen. Atarian zegoela aterki 
bat zabaldu zen bere atzean. Beraien(?) gelaz arduratzen zen neskamea zen.

— Ez zenuke busti behar —irribarre egin zuen, italieraz mintzatuz. Argi zegoen jabeak 
bidali zuela.

Neskameak aterkiaz estaltzen zuelarik, emaztea lokatzezko bidexkan behera joan zen 
bere leihopera iritsi zen arte. Mahaia bertan zegoen, garbi eta berde argia euripean, 
baina katurik ez zegoen. Goibeldu egin zen bat-batean. Neskameak begiratu egin zion.

— Ha perduto qualque cosa, signora?
— Katu bat zegoen —esan zuen andre amerikarrak.
— Katu bat?
— Si, il gatto.
— Katu bat? —barre egin zuen neskameak—. Katu bat euripean?
— Bai... —esan zuen— mahaipean. —Gero—: Ai, bene-benetan nahi nuen. Mitxina 
bat nahi nuen.

Neskamearen aurpegia luzatu egiten zen neskak ingelesez hitz egiten zuenean.

— Zatoz, signora —esan zuen—. Barrura itzuli behar dugu. Busti egingo zara.
— Noski —esan zuen neska amerikarrak.

Hartxintxarrezko bidexkatikitzuli ziren eta atetik sartu. Neskamea kanpoan gelditu zen 
aterkia ixteko. Neska bulegotik pasatu ahala, jabeak mahaitik burua makurtu zuen. 
Zerbait txikia eta estua sentitzen zuen neskak barruan. Jabeak txiki eta, aldi berean, 
garrantzitsu sentiarazi zuen. Garrantzi gorenekoa zela sentitu zuen momentu batez. 
Eskaileretan gora igo zen. Gelako atea ireki zuen. George ohean zegoen, irakurtzen.

— Hartu duzu katua? — galdetu zuen, liburua alboratuz.

— Joana zen.
— Nora joan ote da — esan zuen gizonak begiak irakurketatik altxatuz.
Ohean eseri zen emaztea.

— Bene-benetan nahi nuen —esan zuen—. Ez dakit zergatik nahi nuen. Mitxina gaixo 
hori nahi nuen. Ez da samurra euripean dagoen mitxina gaixo bat izatea.

George irakurtzen ari zen berriz.

Emaztea tokadorea zegoen lekura joan eta ispilu aurrean eseri zen esku-ispilu txiki 
batez bere buruari begiratzera. Bere pro�la aztertu zuen, lehenengo alde bat eta gero 
bestea. Bere buruaren atzealdea eta lepoa aztertu zituen gero.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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Emazte amerikarra leihoan zegoen kanpora so. Kanpoan, leihopean, katu bat uzkurtuta 
zegoen mahai berdeetako baten azpian. Katua ahalik eta estuen biltzen saiatzen ari 
zen, busti ez zedin.

— Behera noa mitxina horren bila —esan zuen emazteak.
— Ni joango naiz —eskaini zion bere senarrak ohetik.
— Ez, neronek hartuko dut. Mitxina gaixoa kanpoan dago mahaipean lehor mantendu 
nahirik.

Senarrak irakurtzen jarraitu zuen, ohe-buruan bi kuxinekin ongi etzanda.

— Busti gabe ibili —esan zuen.

Emaztea behera jaitsi eta hoteleko jabeak zutitu eta burua makurtu zuen bulegotik pasa 
zenean. Bere mahaia bulegoaren atzealdean zegoen. Gizon zahar eta oso altua zen.

— Il piove —esan zuen emazteak. Gustuko zuen hoteleko jabea.
— Si, si, signora, brutto tempo. Oso eguraldi txarra.

Bere mahaiaren bestaldean zegoen, bulego ilunaren hondoan. Emazteak gustuko 
zuen. Atsegin zuen zein serio hartzen zuen edozein kexa. Atsegin zuen bere duinta-

suna. Atsegin zuen bera zerbitzatzeko zuen gogoa. Atsegin zuen nola sentitzen zen 
hoteleko jabea izatearren. Atsegin zuen bere bisai zahar eta goibela eta atsegin zituen 
bere esku handiak.

Harengan pentsatuz, atea zabaldu eta kanpora begiratu zuen. Gogorrago ari zuen 
euria orain. Gizon zamarradun bat plaza hutsa zeharkatzen ari zen kafetegirantz. Katua 
eskubi aldean egongo zen. Agian arkupeetan babes zitekeen. Atarian zegoela aterki 
bat zabaldu zen bere atzean. Beraien(?) gelaz arduratzen zen neskamea zen.

— Ez zenuke busti behar —irribarre egin zuen, italieraz mintzatuz. Argi zegoen jabeak 
bidali zuela.

Neskameak aterkiaz estaltzen zuelarik, emaztea lokatzezko bidexkan behera joan zen 
bere leihopera iritsi zen arte. Mahaia bertan zegoen, garbi eta berde argia euripean, 
baina katurik ez zegoen. Goibeldu egin zen bat-batean. Neskameak begiratu egin zion.

— Ha perduto qualque cosa, signora?
— Katu bat zegoen —esan zuen andre amerikarrak.
— Katu bat?
— Si, il gatto.
— Katu bat? —barre egin zuen neskameak—. Katu bat euripean?
— Bai... —esan zuen— mahaipean. —Gero—: Ai, bene-benetan nahi nuen. Mitxina 
bat nahi nuen.

Neskamearen aurpegia luzatu egiten zen neskak ingelesez hitz egiten zuenean.

— Zatoz, signora —esan zuen—. Barrura itzuli behar dugu. Busti egingo zara.
— Noski —esan zuen neska amerikarrak.

Hartxintxarrezko bidexkatikitzuli ziren eta atetik sartu. Neskamea kanpoan gelditu zen 
aterkia ixteko. Neska bulegotik pasatu ahala, jabeak mahaitik burua makurtu zuen. 
Zerbait txikia eta estua sentitzen zuen neskak barruan. Jabeak txiki eta, aldi berean, 
garrantzitsu sentiarazi zuen. Garrantzi gorenekoa zela sentitu zuen momentu batez. 
Eskaileretan gora igo zen. Gelako atea ireki zuen. George ohean zegoen, irakurtzen.

— Hartu duzu katua? — galdetu zuen, liburua alboratuz.

— Joana zen.
— Nora joan ote da — esan zuen gizonak begiak irakurketatik altxatuz.
Ohean eseri zen emaztea.

— Bene-benetan nahi nuen —esan zuen—. Ez dakit zergatik nahi nuen. Mitxina gaixo 
hori nahi nuen. Ez da samurra euripean dagoen mitxina gaixo bat izatea.

George irakurtzen ari zen berriz.

Emaztea tokadorea zegoen lekura joan eta ispilu aurrean eseri zen esku-ispilu txiki 
batez bere buruari begiratzera. Bere pro�la aztertu zuen, lehenengo alde bat eta gero 
bestea. Bere buruaren atzealdea eta lepoa aztertu zituen gero.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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Emazte amerikarra leihoan zegoen kanpora so. Kanpoan, leihopean, katu bat uzkurtuta 
zegoen mahai berdeetako baten azpian. Katua ahalik eta estuen biltzen saiatzen ari 
zen, busti ez zedin.

— Behera noa mitxina horren bila —esan zuen emazteak.
— Ni joango naiz —eskaini zion bere senarrak ohetik.
— Ez, neronek hartuko dut. Mitxina gaixoa kanpoan dago mahaipean lehor mantendu 
nahirik.

Senarrak irakurtzen jarraitu zuen, ohe-buruan bi kuxinekin ongi etzanda.

— Busti gabe ibili —esan zuen.

Emaztea behera jaitsi eta hoteleko jabeak zutitu eta burua makurtu zuen bulegotik pasa 
zenean. Bere mahaia bulegoaren atzealdean zegoen. Gizon zahar eta oso altua zen.

— Il piove —esan zuen emazteak. Gustuko zuen hoteleko jabea.
— Si, si, signora, brutto tempo. Oso eguraldi txarra.

Bere mahaiaren bestaldean zegoen, bulego ilunaren hondoan. Emazteak gustuko 
zuen. Atsegin zuen zein serio hartzen zuen edozein kexa. Atsegin zuen bere duinta-

suna. Atsegin zuen bera zerbitzatzeko zuen gogoa. Atsegin zuen nola sentitzen zen 
hoteleko jabea izatearren. Atsegin zuen bere bisai zahar eta goibela eta atsegin zituen 
bere esku handiak.

Harengan pentsatuz, atea zabaldu eta kanpora begiratu zuen. Gogorrago ari zuen 
euria orain. Gizon zamarradun bat plaza hutsa zeharkatzen ari zen kafetegirantz. Katua 
eskubi aldean egongo zen. Agian arkupeetan babes zitekeen. Atarian zegoela aterki 
bat zabaldu zen bere atzean. Beraien(?) gelaz arduratzen zen neskamea zen.

— Ez zenuke busti behar —irribarre egin zuen, italieraz mintzatuz. Argi zegoen jabeak 
bidali zuela.

Neskameak aterkiaz estaltzen zuelarik, emaztea lokatzezko bidexkan behera joan zen 
bere leihopera iritsi zen arte. Mahaia bertan zegoen, garbi eta berde argia euripean, 
baina katurik ez zegoen. Goibeldu egin zen bat-batean. Neskameak begiratu egin zion.

— Ha perduto qualque cosa, signora?
— Katu bat zegoen —esan zuen andre amerikarrak.
— Katu bat?
— Si, il gatto.
— Katu bat? —barre egin zuen neskameak—. Katu bat euripean?
— Bai... —esan zuen— mahaipean. —Gero—: Ai, bene-benetan nahi nuen. Mitxina 
bat nahi nuen.

Neskamearen aurpegia luzatu egiten zen neskak ingelesez hitz egiten zuenean.

— Zatoz, signora —esan zuen—. Barrura itzuli behar dugu. Busti egingo zara.
— Noski —esan zuen neska amerikarrak.

Hartxintxarrezko bidexkatikitzuli ziren eta atetik sartu. Neskamea kanpoan gelditu zen 
aterkia ixteko. Neska bulegotik pasatu ahala, jabeak mahaitik burua makurtu zuen. 
Zerbait txikia eta estua sentitzen zuen neskak barruan. Jabeak txiki eta, aldi berean, 
garrantzitsu sentiarazi zuen. Garrantzi gorenekoa zela sentitu zuen momentu batez. 
Eskaileretan gora igo zen. Gelako atea ireki zuen. George ohean zegoen, irakurtzen.

— Hartu duzu katua? — galdetu zuen, liburua alboratuz.

— Joana zen.
— Nora joan ote da — esan zuen gizonak begiak irakurketatik altxatuz.
Ohean eseri zen emaztea.

— Bene-benetan nahi nuen —esan zuen—. Ez dakit zergatik nahi nuen. Mitxina gaixo 
hori nahi nuen. Ez da samurra euripean dagoen mitxina gaixo bat izatea.

George irakurtzen ari zen berriz.

Emaztea tokadorea zegoen lekura joan eta ispilu aurrean eseri zen esku-ispilu txiki 
batez bere buruari begiratzera. Bere pro�la aztertu zuen, lehenengo alde bat eta gero 
bestea. Bere buruaren atzealdea eta lepoa aztertu zituen gero.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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LIBREAN

“Don Quijoteren zorigaitza ez da bere irudimena, baizik eta Sancho Panza.”
Franz Kafka

I
Gure arteko lokarria zein den ahaztu aurretik,

gogoan al duzu elkarri
askatasuna oparitu genionekoa?

II
Itsasoak haitzen kontra
lehertu du bere amorrua

baina jausi zaidan malkoa
ez da minak eragindakoa

III
Pertsianaren zirrikituetatik

gelaraino sartu da kaleko argia
eta zure gorputz biluziak 

jolas egin du harekin
gauak idatzitako koreogra�a inprobisatuan

IV
Ez nazatela eraman

eremu seguruago batera 
zilborpeko sumendia

laba itsaskorra isurtzen hasi dela eta

V
Hiltzera zihoan bati

etorkizunaz galdetu zioten
eta ez zuen gehiago erantzun

VI
Buruz ikasitako bertsoa kantatzera 

igo zen oholtzara
eta bukaera ahaztu zitzaion bat-batean

VII
Gertu behar du hotzak 

baina Madril lehorrean bero egiten du,
negu da

VIII
zure beroa errenditzeko ez zait geratzen 

azala eranztea besterik

IX
Etzirako uzten denak 

badu arima hipotekatu bat 
badu kartzela traza bat 

badio biharrari beldur bat

Horregatik nahi nituen 
bide berriak urratu

oinez ibili, autoa hartu
eta zure altzoan lokartu.

Horregatik nahi nuen
noizbait irakurritakoak
zentzu bat har zezan

hizketan pasatzen genituen gauetan.

Etzirako uzten denak 
badu arima hipotekatu bat

horregatik niretzat
zurekin 

gaur da beti.

Jon Gurrutxaga Urbieta

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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Mute sakatuta 
ikusteko galernak

Gorka Salces Alcalde

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

 Atea sentitu duzu zure 
 bizkarrean ixten. 
 Berehala baretu da zure 
 aurpegiko giharren
tentsioa.
  Zigilaturiko irribarre etsia ilunpeko  
 begitarte epelak
ordeztu du.

 Sugezko zeru bat erditu da 
 zure gainean errezelen arteko 
 azken errainua amatatu 
 orduko.

Eta tximista bigun 
bilakatu zara, laba 
hotz, argizko zulo

oh ihuk ah

Inork begiratzen ez duenean.

Ia arnastu daiteke zuoi guztioi niri bezala
orekatik pazientziatik frustraziotik tira 
egiten dizuen pozoi askatzailea, ia arnastu 
daiteke sozializazio espazio aurrez 
�nkatutakoen trantsizio ustez baketsua 
ziurtatzen duen lau gurpildun kristalezko 
hormadun ziega aseptikoan. Paisaiazko 
errutinaren bidean pantailaren alienazio 
derrigorrezkoan ezkutatzen dituzue 
begiradak beste inoren itolarrian elkarren 
aitormenik ez aurkitzeko segundo 
hamarren batez baino ez bada ere ez 
aurkitzeko elkarren aitormenik beste 
inoren itolarrian. Noizbait norbaitek etengo 
du
letania marrua, itxuraz arrazoirik 
gabe. Oihu basak gihar 
tenkatuek aurrera emandako 
kolpeek argiki interpelatuko 
gaituzte. Eta orduan bai, elkarri 
begiratuko diogu erdeinua 
higuina gaitzespena 
adierazteko, gure miseriaren 
printzarekin eskuak erretzeko 
adorea lekutan.

Baina ez da gaur izango.
Hauxe egun motela.

Inork begiratzen ez duenean Hauxe egun motela
Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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Nekatuegi nago so zuzenari
 eusteko ezintasunaz. Nire 
ahotsa entzun dut gizakion 
arteko harremanak darwinismo 
hutsera murrizten eta ez dut 
gustuko baina ez dakit gai 
izango naizen koldarregia ez ote 
naizen besterik gabe kalera jaitsi 
eta zuon guztion aurka gerra 
sinboliko bat abian jartzeko

belusezko sasietan zangotrabatzen naiz ni 
neroni odolusten naute lausenguek

kartarik gabe jokatzeko gai denak 
daki kartetan eta nik batekoa 
itxoiten jarraitzen dut

ez dut sekula berriro begirada beheratu nahi.

Etxean itotzen zinen
sentimenduak eraso egin zizun 
behin. Espazio txikietan arnasa 
hartu ezinda kalean lo egiten hasi 
zinen baina tapakiak ere 
hertsigarri zenituen. Hotzari aurre 
eginda gauak igarotzen ikasi 
zenuen, halako batean arropak ere 
traba egiten hasi zitzaizkizun arte. 
Aitzitik, biluzik ere zugan kabitu 
ezinda jarraitu zenuen. Azala 
tiraka erauzteari ekin zenion 
orduan. Zure ezinegonak, ordea, 
hortxe zirauen. Azkenerako 
konturatu zinen: zure erraiei 
datxekie.
Zu zeu zara antsietatea.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Drama em gente revisited Eri
Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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Itziar Ugarte Irizar

inguruan, baina ez nuke orriotara ekarriko, ez  balitz J.k  eta G.k bi joera literarioren 
talka pertsoni�katu izan ez balute, laguna eta bion uste makalean. Tertuliaren gidariak 
gogor egin du tiro hasteko: Zer da askatasuna literaturan?

G.k hartu du aurrena hitza: «Kartzelarekin lotzen dut askatasuna; Ateramiñe koader-
noekin, Jokin Urainen Ez dago etxean liburuarekin,  Sarrionandiaren Kartzelako poema-
kin.  Etxepareren euskarazko lehen liburu argitaratua datorkit gogora.  Etortzen zait 
burura Bordaxuri, Martin Larralde. Arestiren Egia bat esateagatik poema, Azurmendiren 
Manifestu Atzeratua. Lotzen dut askatasunaren kontzeptua literaturarekin eta kanta-
gintzarekin. Baina Sarrik duela hogei urte salatzen zuen bezala, askatasunari eta beste 
hitzei kendu egin diegu berezko zentzua.»

Eta J.k erantzun: «Neretzat hori baino, askatasuna utopia bat da. Orrialde zuri baten 
aurrean zaudenean erabat libre zara, eta hori maravilla bat da. Sartzen zara mundu 
honetan jakin gabe non sartzen ari zaren. Eta irakurlea ere aske da hautatzeko, zuri 
gustatuko zaizu gauza bat eta niri ez; horrelakoak garelako, altzari bat erostera joatean 
bakoitzak bere gustukoa aukeratzen duen bezala.»

G.k Ustelakoen �loso�a literarioari heldu dio, literaturak Euskal Herri hobe bat egin 
dezakeela aldarrikatuta: «Hori pentsatzen dut publikatzean, ez idaztean. Buruan 
badaukagu sistema kapitalistatik sozialistara aldatuko dugula literaturaren bidez, jai 
daukagu, baina mundua bai aldatzen du. Nobela beltza, Atxagaren Etiopia edo Sarriren 

ASKATASUNAZ ETA 
(EUSKAL) LITERATURAZ

Z
azpikaleetako jarlekurik dotoreenetakotan leku hartuta, Bidebarrietako liburu-
tegi zaharrean, hor egon gara astearte iluntze batez lagun bi,  J. eta G. 
idazleen hitzei adi. Gaia ez da huskeria: Euskal literatura (ezin erantzi 
euskal-a) eta askatasuna.  Itsaso  zabal  tinta  isuria   da  dagoeneko  horren  

Izuen gordelekutan barrena dira horren froga, adibidez». J. ez da guztiz bat etorri, edo 
bederen, horri baino, norbanakoaren askatasun lortezinari erreparatzen diola dio. «Lite-
raturak norbanakoa askatu dezake hein batean, eta pertsona hobea egin, horrek efektu 
bat du beti inguruan, eta gizarte justuago bat ere eragin dezake ondorioz.» 

Solasaldiak aurrera egin du luze. Amaieran publikotik emakume batek azkenaldian 
barruan zerabilen kezka itaunean atera du: Horrenbeste arazo sozial, ekonomiko, 
kultural… ditugun garaiotan, literaturak ez luke hori islatu behar? 

Berriro iritzi-talka: Baietz dio G.k, bera horretan ari dela, baina argitaratzeko eta idazte-
ko denborak ez datozela bat usu eta ez dakiela noiz argitaratuko den (esklusiba?). 
J.rentzat literaturak ez die gai horiei heldu behar ezinbestean, literatura garaiko arazoen 
aurrean «ihesbide» ere izan daitekeelako.

Orduan aitortzen dut lagunari belarria berotzen hasi natzaiola; ez, ez, G.k dun arrazoia, 
ihesbidetarako ez dun literatura, minaren muinera eta muinaren minera joateko baizik, 
miserien zipriztinak sentitzeko edo krak bat inon, zeinen gezurtiak izan gaitezkeen une 
batez ahazteko ez behintzat, eta bla eta bla. Baina horretan ginela, aldameneko ilarako 
gizon batek hartu du mikrofonoa: Idazle biek gaiarekiko hartu duten posizio urrundua 
harrigarri zaiola dio, eta bere lekua zehaztekotan, gertuago sentitzen dela J.rengandik. 

Asmoa ez da, irakurle, zeu ze bandotan zauden erabakitzera behartzea, kontua ez da 
zurekin edo zure kontra, badakigu, tonu grisak ugari direla, guztion onbeharrez. Baina 
gauza bat behintzat onartuko didazu, liburu bat erostea altzairu bat erostearen pareko 
bada, malo.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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inguruan, baina ez nuke orriotara ekarriko, ez  balitz J.k  eta G.k bi joera literarioren 
talka pertsoni�katu izan ez balute, laguna eta bion uste makalean. Tertuliaren gidariak 
gogor egin du tiro hasteko: Zer da askatasuna literaturan?

G.k hartu du aurrena hitza: «Kartzelarekin lotzen dut askatasuna; Ateramiñe koader-
noekin, Jokin Urainen Ez dago etxean liburuarekin,  Sarrionandiaren Kartzelako poema-
kin.  Etxepareren euskarazko lehen liburu argitaratua datorkit gogora.  Etortzen zait 
burura Bordaxuri, Martin Larralde. Arestiren Egia bat esateagatik poema, Azurmendiren 
Manifestu Atzeratua. Lotzen dut askatasunaren kontzeptua literaturarekin eta kanta-
gintzarekin. Baina Sarrik duela hogei urte salatzen zuen bezala, askatasunari eta beste 
hitzei kendu egin diegu berezko zentzua.»

Eta J.k erantzun: «Neretzat hori baino, askatasuna utopia bat da. Orrialde zuri baten 
aurrean zaudenean erabat libre zara, eta hori maravilla bat da. Sartzen zara mundu 
honetan jakin gabe non sartzen ari zaren. Eta irakurlea ere aske da hautatzeko, zuri 
gustatuko zaizu gauza bat eta niri ez; horrelakoak garelako, altzari bat erostera joatean 
bakoitzak bere gustukoa aukeratzen duen bezala.»

G.k Ustelakoen �loso�a literarioari heldu dio, literaturak Euskal Herri hobe bat egin 
dezakeela aldarrikatuta: «Hori pentsatzen dut publikatzean, ez idaztean. Buruan 
badaukagu sistema kapitalistatik sozialistara aldatuko dugula literaturaren bidez, jai 
daukagu, baina mundua bai aldatzen du. Nobela beltza, Atxagaren Etiopia edo Sarriren 

Izuen gordelekutan barrena dira horren froga, adibidez». J. ez da guztiz bat etorri, edo 
bederen, horri baino, norbanakoaren askatasun lortezinari erreparatzen diola dio. «Lite-
raturak norbanakoa askatu dezake hein batean, eta pertsona hobea egin, horrek efektu 
bat du beti inguruan, eta gizarte justuago bat ere eragin dezake ondorioz.» 

Solasaldiak aurrera egin du luze. Amaieran publikotik emakume batek azkenaldian 
barruan zerabilen kezka itaunean atera du: Horrenbeste arazo sozial, ekonomiko, 
kultural… ditugun garaiotan, literaturak ez luke hori islatu behar? 

Berriro iritzi-talka: Baietz dio G.k, bera horretan ari dela, baina argitaratzeko eta idazte-
ko denborak ez datozela bat usu eta ez dakiela noiz argitaratuko den (esklusiba?). 
J.rentzat literaturak ez die gai horiei heldu behar ezinbestean, literatura garaiko arazoen 
aurrean «ihesbide» ere izan daitekeelako.

Orduan aitortzen dut lagunari belarria berotzen hasi natzaiola; ez, ez, G.k dun arrazoia, 
ihesbidetarako ez dun literatura, minaren muinera eta muinaren minera joateko baizik, 
miserien zipriztinak sentitzeko edo krak bat inon, zeinen gezurtiak izan gaitezkeen une 
batez ahazteko ez behintzat, eta bla eta bla. Baina horretan ginela, aldameneko ilarako 
gizon batek hartu du mikrofonoa: Idazle biek gaiarekiko hartu duten posizio urrundua 
harrigarri zaiola dio, eta bere lekua zehaztekotan, gertuago sentitzen dela J.rengandik. 

Asmoa ez da, irakurle, zeu ze bandotan zauden erabakitzera behartzea, kontua ez da 
zurekin edo zure kontra, badakigu, tonu grisak ugari direla, guztion onbeharrez. Baina 
gauza bat behintzat onartuko didazu, liburu bat erostea altzairu bat erostearen pareko 
bada, malo.

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.
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gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
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minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
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lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
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ez banaiz ausartu 
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irten  naiz etxetik. Ez pelikularik, ez aldatzeko arroparik. Hortzetako eskuila ere Zumaian 
gelditu da. Eskuila? Batzuetan euskarak erabiltzen ez ditudan hitzak idaztera behartzen 
nau. Niretzako beti izango da zepiyua. Uda beroa aurtengoa. Biluzteko aitzakia. Leihora 
hurbildu eta pertsiana jaitsi du, bizilagunak aipatu ditu. Intimitatea. Zerbait nabaritu dut 
galtzetan. Nor dabil hor? Esnatu da Loti Ederra. Sofan jarri gara eta gerrikoa askatu dit. 
Praketako botoiak gero. Nire bakero gustukoenak dira hauek. Jaiki egin da, nora doa? 
A, botak. Eta galtzerdiak. Eranztearen puntu ahula. Oinak erakustea ez da batere 
interesgarria. Pobrea da, xarmarik gabekoa. Galtzerdiak kentzea alferrikakoa eta 
haiekin geratzea antiestetikoa. Ez dago Rita Hayworthen eskularrua bezain ezaguna 
den galtzerdirik. Arrazoia? Glamour falta. Kamiseta. Bakeroak. Behetik gora datoz orain 
bere eskuak. Galtzontziloetan pausatu dira. “Esto también, ¿no?”. Unibertsitateko 
irakasle batek esan zidana errepikatu du nire barneko ahotsak, “derecho pedido, dere-
cho perdido”. Egin pentsatu duzun hori, baina ez galdetu. Badaezpada. Irribarre bate-
kin eman diot baimena. Boteretsu sentitzen naiz horrelakoetan. “Andereño, komunera 
joan naiteke?”, eta andereñoak erabakitzen zuen zenbaterainokoa zen zure pixagura. 
Bera azkarrago biluztu da. Itsatsita gaudela dirudi, ezin gertuago. Lotuta. Edo maite-
minduta besterik gabe. Ez, gurea ez da maitasuna, gurea desio sexuala da. PLAY. 
Beno, desio sexuala eta zinea.
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T
rescientos. Bai, zenbakiekin hobeto. Gogoratzeko errazagoa da, hala irudit-
zen zait niri behintzat. Oso pelikula ona dela esan dit, “ikusi nahi?”. Baiezkoa 
nire erantzuna. Gezurra. Nik Ramón Barearen  Pecata minuta daukat orain-
dik buruan,  baina  ez  dut DVDa  bilatzen hasteko denborarik izan. Presaka 

Telmo Irureta

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.



29

Badut errurik
Garazi Mugarza Markina

— Ez al duzu uste ondo egingo nukeela ilea 
luzatzen utziz gero? —galdetu zuen, berriz 
bere pro�lari begira.

Georgek begirada altxatu eta emaztearen 
ilea ikusi zuen, mutil batena bezain motz 
moztua.

— Niri gustatzen zait dagoen bezala.
— Aspertu egiten nau —esan zuen—. 
Aspertu egiten nau mutil itxura izateak.

Georgek postura aldatu zuen ohean. Ez 
zion emazteari begirik kendu hizketan hasi 
zenetik.

— Oso ederra zaude —esan zuen.

Ispilua tokadorean ahuspez utzi eta leihora 
hurbildu zen kanpora begiratzera. Iluntzen 
hasia zen.

— Ilea atzerantz �nkatu nahi dut, ondo eta 
liso, eta atzean sentitzeko moduko korapilo 

handi bat egin nahi dut ilearekin —esan zuen—. Mitxina bat nahi dut, magalean etzan-
go zaidana eta urruma egingo duena laztantzen dunanean.

— Bai? —esan zuen Georgek ohetik.
— Eta mahaian neure mahai-tresnekin jan nahi dut eta kandelak nahi ditut. Eta udabe-
rria izan dadin nahi dut eta nire ilea orraztu nahi dut ispilu baten aurrean eta mitxina bat 
nahi dut eta arropa berriak.
— Ai, isilik egon zaitez eta hartzazu irakurtzeko zerbait —esan zuen Georgek. Irakurt-
zen ari zen berriz.

Bere emaztea leihotik begira zegoen. Orain ilun samartuta zegoen eta palmondoen 
artean euria ari zuen oraindik.

— Bueno, katu bat nahi dut —esan zuen—, katu bat nahi dut. Katu bat nahi dut eta 
orain nahi dut. Ile luzerik ezin badezaket eduki eta ezin badezaket ondo pasa, katu bat 
behintzat eduki dezaket.

Georgek ez zion entzuten. Bere liburua irakurtzen ari zen. Bere emaztea leihotik kanpo-
ra begira zegoen, plazan argia piztu baitzen.

Norbaitek atea jo zuen.

— Avanti —esan zuen Georgek. Begiak liburutik altxa zituen.

Neskamea zegoen atarian. Katu pintto handi bat zeukan bularraren aurka estuturik eta 
dilindan zekarren.

— Barkatu —esan zuen—, jabeak signorarentzat hau ekartzeko esan dit.

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.
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Neguko poemak

I

gauez ikusi zaitut

suak laztandu ez dituen
basoak zeharkatzen dituzu
kandela gorri bat eskuetan

oinutsik

gauez aditu zaitut
zuhaitzen hizkuntza mintzatzen

izarrei otoitz egiten diezu
elurretan egiten duzu lo

badakit
nire begiak ilunegiak direla

haizeak ez didala ezpainetan musurik eman
baina nire izena ahaztu dut

eta egarri naiz

II

izotzezko aintzira batekin
egin dut amets

eta odoletan esnatu naiz

basapiztiek nire zainetatik edaten dute

Iosune de Goñi

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

III

euria ari du
nire barnean

birikak hoztu zaizkit
eztarria urtu

eta nire sabelean
lore urdinak hazi dira

zuregana hurbildu naiz
haizearen alaba

eta musu eman dizut
oinutsik

suak laztandu ez duen
kristalezko basoan

IV

izenak ahaztu ditut
nirea eta itsasoarena eta aitaren izena
neguaren arnasa ezkutuan aditzeko

belardi urdinetan
hotzez ernaberritzeko

izenak ahaztu ditut
eta odoletan esnatu naiz

orain badakit
pagoen azalean ahotsak entzuten direla
hontzaren hegaldiak ekaitza dakarrela

ezpainetan gordetzen duzula
landareen ihintza

nire izena ahaztu dut
eta zuregana hurbildu naiz

haizearen alaba
eta musu eman dizut

oinutsik
eta eskuak niregana luzatu dituzu

zure kristalezko eskuak
jainkosaren esku zuriak
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I

gauez ikusi zaitut

suak laztandu ez dituen
basoak zeharkatzen dituzu
kandela gorri bat eskuetan

oinutsik

gauez aditu zaitut
zuhaitzen hizkuntza mintzatzen

izarrei otoitz egiten diezu
elurretan egiten duzu lo

badakit
nire begiak ilunegiak direla

haizeak ez didala ezpainetan musurik eman
baina nire izena ahaztu dut

eta egarri naiz

II

izotzezko aintzira batekin
egin dut amets

eta odoletan esnatu naiz

basapiztiek nire zainetatik edaten dute

Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

III

euria ari du
nire barnean

birikak hoztu zaizkit
eztarria urtu

eta nire sabelean
lore urdinak hazi dira

zuregana hurbildu naiz
haizearen alaba

eta musu eman dizut
oinutsik

suak laztandu ez duen
kristalezko basoan

IV

izenak ahaztu ditut
nirea eta itsasoarena eta aitaren izena
neguaren arnasa ezkutuan aditzeko

belardi urdinetan
hotzez ernaberritzeko

izenak ahaztu ditut
eta odoletan esnatu naiz

orain badakit
pagoen azalean ahotsak entzuten direla
hontzaren hegaldiak ekaitza dakarrela

ezpainetan gordetzen duzula
landareen ihintza

nire izena ahaztu dut
eta zuregana hurbildu naiz

haizearen alaba
eta musu eman dizut

oinutsik
eta eskuak niregana luzatu dituzu

zure kristalezko eskuak
jainkosaren esku zuriak
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Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

LAIOTZA
Eñaut Asurabarrena-ren hiru narrazio
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goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

Asko kostata baina lortu duzu zeure buruari zinemara bakarrik joateko 
gai zarela sinestaraztea. Zinemara sartu eta zure sarrera erdibituak bi 
bikote jarri dizkizu ondoan. Beraien errealitate gastatuentzat �kzio bila 
datozen bi bikote. 

Emanaldia hasi eta berehala, mugikorra isiltzeko eskua patrikaratzean, 
aldamenekoaren izterraren eta ipurdiaren arteko izenik gabeko leku hori  
laztandu duzu, ia ez ohartzeko moduan. Barkamena eskatzea pentsatu 
duzu, baina hori, egindakoa aitortzea dela ondorioztatu eta begiak 
pantailaratuz “hurrengoan hau ikustera etorriko naiz!” egin diozu zin 
zeure buruari.

Mugikorra berriz patrikan sartzerakoan, oraingoan hala nahita, bere 
izterra bilatu duzu zeu bakarrik konturatzeko eran. Oraingoan konturatu 
zara konturatu dela, nahiz eta ez den kontu eske hasi.

Musu-zapi baten aitzakia erabili du konturatu dela erantzuteko. Bera ere 
hor dagoela eta onartzen dituela jolas mutuaren arauak. Eskuineko 
patrikan dituela jakin arren, ezkerrekoan bilatzen ahalegindu da, zure 
eskuaren bila.

Horrela pasa da pelikularen zati gehiena. Ondokoa leunki bada ere 
ukitzeko aitzakia bila. Hitzik ez.  Begirada pantaila zurian �nko. 

Emanaldia amaitu da. “The End”. Jaitsi da teloia. Argiak piztu dituzte. 
Bera segituan zutitu da eta bikotearekin abiatu da burua jiratu gabe. Zuk 
aulki-jokoan lehenengo kanporatua izan den umearen begiradarekin 
jarraitu duzu ateraino. Fikzioa zineman bakarrik. Ez dute elkar gehiago 
ikusiko.

Fikzioa zineman bakarrik
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Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

Besarkada bat opari paperean bildu eta egunero egiten du Joxek 
geltoki abandonatura bisita. Inoiz etorriko ez den tren baten esperoan 
pasatzen du arratsaldea, begiratu bai baina ikusten ez duten bi begi 
handi errailetan iltzatuta. Bizitzak kendua heriotzak ez duela itzultzen 
errepikatuz ilunpetan dauden ispiluei. Hala ere, gure esperantzek 
�kzioak sortzeko dohain berezia dutela ondo daki Joxek.
Pipak jan, musika klasikoa entzun, egunkaria irakurri eta kantu bakoitza-
ren amaieran, zoom begirada bat antzina tren baten etorrera iragartzen 
zuen bozgorailuari.
Geltokiko trenak, ordea, denboraren joanak herdoildu ditu eta herriko 
gazteek beraien abilezia artistikoa katu abandonatu eta eskale etxega-
been bi izarreko hotel bihurtu diren bagoi abandonatuetan lantzen dute.
Bozgorailuak gaur ere ez du trenik datorrenik iragarriko. 
Gaur ere, bakarrik egingo du etxerako buelta.
Gaur ere, ez du aspalditik gordetzen duen besarkadarik oparituko. 
Gaur ere, bizitzak ez dio zor dion semerik itzuliko. Ez da bere aurpegia-
rekin oroitzen. 
Etxera joan eta besarkadari  opari-papera  aldatzea  erabaki du.  Pus-
katzen hasia zegoen.

Esperantza
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Zeren bila etorri naizen 
galdetuko diozu zeure buruari
arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
goitik beherako errepasoa emateko. 

Ez dut 
Judasen musuekin agurtu nindutenen hutsunerik 
eta kuttunak ez ditut ahazten; 
espero nezakeena ikusi dut
eta gehiago ere bai, 
alderrai bizi dira zakur deslaiak
herrarik gabe
abandonatu zituzten jabearen bila, 
nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
 
Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
Iragarki panelek ere 
euren gezurrak 
hitz ematen dituzte 
denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

Gaur ere egunak taberna zulo honetan harrapatuko zaitu. Hemen non 
egunek eta gauek kolore bera duten. Hemen non maitasuna erosi egin 
daitekeen eta arratoien ahotsa nirea baino ozenago entzuten den. 
Denbora da zure bizitzari narratzailea aldatu nahian zabiltzala, narrazioa 
bera aldatzeko adorerik gabe. 
Ahotsa aldatzeak istorioa aldatuko duelakoan. Baina ez. Zigarroak gero 
eta azkarrago erretzen dira zure atzaparretan, eta kea ihesi doa argirik 
egiten ez duten faroletan gora.
Tabernaria agian konturatuko da ohi baino whiski gutxiago saltzen 
duenean. Kaleetako putzuak ere ohartuko dira inork hankarik sartzen ez 
duenean beraiengan. Zuek ez. Zuek ez zarete konturatuko falta naizen 
egunean. Zuen bizitzak alderrai baina aurrera darrai. Nireak gaur du 
amaiera eta ez dakit ez ote den bizitzan hartu dudan zentzuzko erabaki 
bakarra.

Tabernazuloa
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nerabeak eta euren haurrak 
korrika hesitutako jolastokietan 
eta adinekoek 
gordeta behar dute.
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nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
edo kargu publiko gorenetan 
inork idatzitakoak errezitatzen.
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denek amestu dezaten sasoi hobeak datozela 
errealegia den gezurraren mundu honetan.

(Telebistak ez du esan gaur emakume batek hamargarrenetik 
egin duela salto eta mutiko batek atzo bere burua bota zuela 
galtza motzetan metroaren errailetara.)

Batzuek gorbata estutzen dute goizero 
eta beste batzuek 
euren bizitzako miseriak isiltzen ikasi behar izan dute 
baimena behar dutelako 
etxean hozkailua irekitzeko, 
edo inongo �txategitan klasi�ka ezin daitezkeen 
narrasak direlako 

euren ondotik pasa baino 
kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.

Eta honen lekuko izanik ere 
konplize ote naizen 
edo egile
edo errudun 
zure estalki ertza zapaltzean
ez banaiz ausartu 
zuri begietara begiratzen.

Amaiur B. Blascok Egunsentia 
(Maiatz, 2016) bere lehen 
poesia liburua argitaratu zuen 
udaberrian. Sarakoa jaiotzez, 
egun Bilbon bizi da, ingeles 
�lologiako ikasle. Sentimen-
duetatik abiatutako poemak 
batu ditu liburuan, goizetik 
iluntzera bitarteko bilakaeran. 
Maria Altuna artistak egin ditu 
liburuko irudiak.

AMAIUR B. BLASCO

“Bestela azaldu 
ezin dudana 
idazten dut”



38

Zeren bila etorri naizen 
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arrotza banaiz 
gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
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Orro egiten du hiriak gauez
minez 
nahigabez
ez da isiltasunik zaratara ohitu ezean. 
Egunsentian ezin asmatu 
nolako eguna datorren
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hitz ematen dituzte 
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galtza motzetan metroaren errailetara.)
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kalea gurutzatzea nahiago dutenentzat.
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zure estalki ertza zapaltzean
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zuri begietara begiratzen.
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gurutzatzen ditudan hiritar guztientzat
garrantzirik gabeko beste oinezko bat 
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nolako eguna datorren
denak dirau gris eta lauso
eta beti joan behar da presaka
horregatik 
ehun eta berrogei kilometroko sare bat
ehun eta hogeita hamasei geltokirekin
egunean bi milioi bidaia egin ditzaten hiritarrek 

Abilak dira ikasi nahi ez dutenak 
gupidarik gabe 
eta hortzak estututa
lurraren jendea tirokatzen  
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Iragarki panelek ere 
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Azken urteotan argitaratu den poesia 
libururik gazteena da Egunsentia. Zerk 
bultzatu zaitu argitaratzera?

Ez nuen argitaratzeko ideiarik, badira 
poemak aspalditik kaiera batean gorde-
ta nituenak, ene buruarentzat idatziak 
nituen, baina galdetzen nuen agian 
interesatzen ahal zitzaizkiola beste 
norbaiti. Batzuk hartu eta Luzien Etxeza-
harretari bidali nizkion iritzi eske. Ezus-
tean harrapatu ninduen liburua argitarat-
zeko proposamenak.

Ulertu behar da baita, Iparraldea dela, 
eta ez dela euskaldun anitz, gazte 
euskaldun anitz ere ez, idazten dutenak 
gutxiago eta bidaltzen dutenak oraindik 
gutxiago. Iparraldean bada euskal 
literatura zaharren kontua denaren ideia, 
eta pentsatzen dut irudi horri buelta 
ematea ere nahi zutela.

Ezizenez sinatu duzu. Adinak izan 
dezake eraginik?

Ze eragin du Maiatz lako editorial txiki 
batean argitaratzeak? 

Izan daiteke horregatik, edo baita nire 
nortasunagatik ere. Poemak idatzi izan 
banitu publikatzeko pentsatuak, beste 
zerbait idatziko nukeen, hainbeste 
suposatzen zuten enetzat, bortitza 
baitzela. Baina behin publikatuta, eta 
denbora pasatuta, kolpez ez ditut 
hainbeste sentitzen, gainetik gehiago 
kendu izan banitu bezala da. Testu 
batzuk berriro irakurtzean distantzia 
gehiagorekin sentitzen ditut. Azkenean 
hau idatzi zutena eta ni desberdinak 
gara. Horregatik, ez dator liburuan ez 
argazki ez biogra�a laburrik. 

Maiatz ez da Elkar bat, beraiek ibiltzen 
dira eskuz esku saltzen; Sarako 
Idazleen Biltzarrean adibidez. Durangora 

Liburura etorrita, Poesia egiten lagun-
du nauten guziei eskaintzen diezu. 

Denak aipatzen ez hastearren, badira 
batzuk zuzenki lagundu nautenak, 
beste batzuek ez dakite lagundu naute-
nik, eta beste batzuk hilda daude duela 
mendeak. Emily Dickinson da horietari-
ko bat, sobera maite dut emazte hori, 
nola idazten duen, oso modu motzean. 
Poesian baino lehenago bertsotan 
hasteak eman zidan gauza motz eta 
borobilen gustu hori. Badira euskal 
poetak ere, Artze maite dut pila bat, 
bere idazkera ludikoa. Liburuan bada 
Artzerengatik idatzitako poema bat.

Sentipenei buruzko olerkiak biltzen 
ditu liburuak, goizetik arratsaldera nola 
bilakatzen diren azaleratzen du. Zeren 
arabera sailkatu dituzu poemak?

Kritikarik ere ez da falta poemetan.

Lau zatitan banatu ditut [Egunsentia, 
Eguerdia, Ilunabarra, Gauerdia] testuak, 
horrela idatzitakoak ez diren arren. 
Egituratzeko beharra zegoenez, 
pentsatu nuen idatzitako testu guztiak 
sentimendu batetik datozela. Beraz, 
antolatzerako orduan lehenengo alaiak 
edo energia sortarazten dutenak jarri 
ditut, eta ilunagoak ondoren. Gomen-
dioa linealki ez irakurtzea da, bestela... 
(zainak mozteko keinua egin du 
irribarrez).

Badago kritika sozial bat, baina espe-
rientziatik abiatua. Nik sentitzen duda-

ere joaten dira baina esango nuke 
galerak izaten dituztela, uste dut egote-
ko joaten direla gehiago diruagatik 
baino. Nahiz eta irakurlego bat baduten, 
txikia da. Nik neuk ere liburu dendetatik 
ibili behar izan dut nire liburua saltzen, 
Bilboko Louise Michelen, esaterako.
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Idazten jartzean, hausnartzen duzu 
nondik idazten duzun?

nean, nire buruari kritika egiten dioda-
nean. Saran mugan bizi naiz eta ene 
aitak Nafarroan lan eginda, muga 
pasatu behar zuen lau aldiz egunean. 
Garai batean aldi oro zeuden kontrolak. 
Familia Hegoaldekoa dut eta joaten 
ginenean baziren txakurrak alde guztie-
tan. Poemetako bat egun berean hiru 
kontrol izan genituenekoa da, foralena, 
guardia zibilena eta nazionalena. Biziki 
haserre nintzen, baina erdi umoretsua 
atera zitzaidan azkenean. Saiatzen naiz 
sobera esplizitua ez izaten, baina 
batzuetan ezin duzu saihestu, hori bizi 
duzu. Poema beti partitzen da iturburu 
beretik, bota behar dudan sentimendu 
batetik, baina hori kritikara edo autokriti-
kara bideratu daiteke.

Batzuetan bai, eragina du nor naizen, 
idazten dudanarekin oso lotua da, baina 
ene dudak ditut ze puntura arte den 
interesgarria hori beste pertsona  
batentzat. Nahiko nuke idatzi zerbait ez 
horren pertsonala. Poema hauekin 
dudan sentsazioa da zinez de�nituak 
direla nire izanean. 

Iparraldean euskal literatura militantzia 
da, euskalduna izatea bera militantzia 
da. Ez dut militantzia bezala idazten, 
barrutik irteten zaidana idazten dut. 
Bestela azaldu ezin dudana idazten dut, 
badirelako gai edo egoera batzuk 
espresatzeko lekurik edo unerik ez 
dutenak, orduan poemak idazten ditut.

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Gorroto dut egun hau
labana zorrotz bat
samatik pubiseraino
zabalduko nauena
kremailera baten erraztasunaz
aireak nire barrunbeak sikatu ditzan
hesteak eta organoak erdibituko,
gihar, koipe eta azalak igurtzita 
irristatu
ditzan.

arrotz
izango 
ditudan 
arte.

Gorroto dut egun hau
labana zorrotz bat
gaur
nire lera 
bakarra.

Nire lera bakarra
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Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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kendu gabe. Azkenaldian nekaturik sentitzen zen, ezertarako gogorik gabe bezala, eta 
zerk eragina ote zen burutik ezin kenduta zebilen; ikasturte hasiera ote zen ala karre-
rako bigarren urtea ala, besterik gabe, bolada txar bat. Pentsatzen hasten zen eta 
aldiro orain bezala bukatzen zuen: esku bat garondoan kokatuta eta mobilari begira, lo 
hartzear.
 Esna edo lo zauden ondo jakiten ez den une horretan nabaritu zuen Ametsek 
erre-usaina. Momentu batez zer egin ez zekiela gelditu zen, baina segituan begiak 
zabal ireki eta zuzenean sukaldera joan zen korrika.
 Sukaldea ke lodi batek hartua zeukan eta apenas ikusten zen ezer. Bitrozera-
mika zegoen tokian zeuden sugar laranja kolorekoek soilik argitzen zuten sukaldearen 
iluna. “Mierda” ahoskatu zuen Ametsek. Kafetera zen; ahaztu egin zitzaion afalondoren 
sutan laga zuela. Arrapaladan armairutik lapiko bat atera, urez bete eta sugarren gaine-
ra hustu zuen. Honek zarata ozena eta are ke gehiago atera zuen. Ura erortzen hasi zen 
entzimeratik behera, zoruko harlauza zurietara. Besoa aho gainean kokatuta joan zen 
leihoraino eta irekitzean keak bertatik nola ihes egiten zuen begira gelditu zen: ke beltza 
gauaren beltzean galtzen zen. Gero, leihotik barrualdera jiratu zen berriro eta kafeteran 
ezarri zuen soa: beltz-beltz zegoen lehen metal kolorekoa zena, plastikozko zatiak 
guztiz deformaturik zeuzkan eta ke-hari mehar bat zerion orain. Ametsek ez zuen ezer 
sentitzen; ez zekien zer sentitu.
 Ate baten hotsa entzun zuen bizkarraldean.
  — Ze ostia gertatu da hemen?
 Pisukidea zen, pijama hutsean, segur aski zalapartak esnatu berri. Ametsek ez 
zuen begirada altxa.
 — Amets —esan zuen erdi oihuka ate ondotik—. Ze krixto erre zaizu?
 — Kafetera.
 — Joder. —Bekainak goratu zituen, eta burua okertu—. Begira nola dagoen 
dena. Kristoren aberia egitea zeneukan. —Gero, bat-bateko larriduraz esan zuen—: 
Kanpaia ere erre egin da?
 Bitrozeramika gaineko kanpaiari begiratu zion Ametsek.
 — Ez.
 — Eskerrak. Bestela aber zer esan behar genion pisuaren jabeari.
 Isilik egon ziren segundo batzuez. Ametsek harraskatik trapu bat hartu eta 

Z
azpiak zerbait gutxiagotan etxera iritsi zenetik, pixka batez ikasi, telebistari 
begira egon eta afaldu egin zuen Ametsek. Bakarrik afaldu zuen: pisukide bat 
ez omen zen gose eta bestea kalera irtena zen lagun batzuekin. Orain ohean 
etzanda zegoen, egunean  zehar  erabilitako   arropak soinean  eta  zapatak 

oraindik tantaka zebilen ura lehortzeari ekin zion isiltasuna hain luze egin ez ziezaion.
 — Eta Amets —entzun zuen atzealdetik, lurrean makurtuta zegoela.
 — Zer.
 — Nolatan zu kafea egiten?
 Begiratu egin zion.
 — Ze ba?
 — Ba ez duzulako inoiz kaferik hartzen.
 Berriro biratu eta ura lehortzeari utzi zion momentu batez Ametsek.
 — Ya.
 Trapua eskuaz estutuz, alferrik saiatu zen oroitzen zer dela-eta nahi izan zuen 
kafea egin. Hasperen egin zuen pisukideak.
 — Bueno, ni ohera noa. Moldatuko zara, ezta? —esan zuen, erantzunari 
itxaron gabe logelarantz abiatuz. Azkar eman zuen buelta, baina:
 — Zu ez zara erre, ezta? —galdetu zion Ametsi—. Pasa egin zait galdetzea. 
Ondo zaude, ezta?
 Bularrean zama bat hazten sentitu zuen Ametsek, lehen sukaldean zegoen ke 
guztia, leihotik kanpora joan beharrean, berak arnastu izan balu bezala. Burua eskuare-
kin eutsi zuen.
 — Bai —erantzun zuen.

Ez zuen hotzik egiten kafetera beltza zabor-poltsa batean sartu eta kanpora irten 
zenean. Aspaldi ilundu zuen, baina urrutiko argiren batek gorrituriko hodeiak ageri ziren 
zeruan. Etxeetako leiho hori eta urdinxkek ere zulatzen zuten gaua. 
 Ametsek, poltsa eskuan kalean aurrerantz egin ahala, pentsatu zuen ez 
zitzaiola sekula kafeterarena bezalako istripurik gertatu, eta are gutxiago aurten. Iraileko 
eta urriko egunak berez bezala joan zitzaizkion, etorri bezala joan. Ez zitzaion bururatu 
bereziki nabarmendu zen ezer; kafeteraren istripu hau izan ezik. Istripu honek oharka-
bean harrapatu zuen. Geldi geratu zen momentu batez eta arnasa sakon hartu. Lehen-
go bularreko zama joana zen dagoeneko.
 Kontainerren parera iritsi zen Amets. Pertsianak ixten ari ziren inguruko etxee-
tan eta etxe haien bestaldetik gaueko kotxe bakanen hotsa heltzen zen. Ametsek 
kontainerra ireki, kafetera zegoen zabor-poltsa bertara bota eta berriro itxi zuen. Eskua 
oraindik kontainerrean bermatuta, ikusi zituen etxeetako argiak banaka itzaltzen eta 
zeruko hodei gorrituen mugimenduari begira gelditu zen. Oroitu berri zuen zergatik 
erabaki zuen kafea egitea.

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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 Leire Ugadi

Ez naiz harrizkoa
baina kontaktuan arraildu nazakezu
joan-etorrien zabuan orekarik ez dut.

Harrizkoa ez naizenez
jakizu higatu egiten naizela
zure baiezko eta ezezkoen maldan behera.

Harrizkoa izango banintz
ez nintzateke arrakalatuko 
zure falta-egote hozbero aldakor honetan.

Ez dut nahi harrizkoa izan
zurruntasunez ez nintzatekeelako 
zure hatzetan uzkurtuko, zure hitzekin bigunduko.

Egia esan,
ez nintzen hutsuneaz ohartu
gabeziak asmatu zenituzten arte.
Ez nuen amildegia oztopotzat hartu
zubia eraikitzeari ekin zenioten arte.

Egia esan,
ez nintzen iluntasunaz kexatu
argiak piztu zenituzten arte.
Ez nuen ahotsa ahitu beharrik izan
isiluneen deserosotasuna nabarmendu zenuten arte.

Egia esan,
ez nintzen hotz
burusia gainera bota zenidaten arte.
Ez nuen beldurrik
mamuak irudikatu zenituzten arte.

Lau olerki Egia esan,
ez nuen apaintzeko premiarik
edertasuna arautu zenuten arte.
Ez nion formari pisurik eman
ausazko aurreiritziak zabaltzen hasi zineten arte.

Egia esan,
ez nintzen minaz jabetu
lehen sastada jaso arte.
Ez nituen sokak faltan bota
arriskua aipatu zenuten arte.

Egia esan, ez nuen egia bere izenez deitu
gezurra bi muxuz aurkeztu zitzaidan arte.

Amamak dio
behin batean
leiho bakoitzetik mundu bana
ikus zatekeela.
Nahiz eta parez pareko leihoak izan,
nahiz eta, antza,
kale berera zuzentzen zuten aurpegia.
Amamak dio
gela bereko mahai bakarrera
eser zitezkeela, parez pare zeuden leihoetatik metro bat
eta 56 zentimetro barrurago,
pauso bat eta 56 minutu banatzen zituen
ikuspegiak kontatzeko. Ikusiak parekatzeko.
Amamak dio
aberatsagoak zirela begiak sakelak baino.
Egun dauden milaka leihotatik
mundu bat, berbera, homogeneoa, berezitasunik gabea, 
indibidual(ist)a bezain orokorra dena, non palko-leihoa duen 
jabeak...
ikusten dela.
Bere burua 
besterik ikusi nahi ez duen mundua.
Amamak dio 
ez dela harritzekoa
leiho-oholak ispiluz egiten ditugun aroan.

Eklipse txiki bat
sortzen zait noizbehinka ohean.
Berdin du kanpoan
eguzkia agerian den, berdin du
ilargiak bere bisaiarik ederrena aurkezten 
duen.
Silueta ukigarriak
hatzekin marraztu ditzaket iluntasunetik
argiaren kontra
ahaztuz kanpoa, ahaztuz gauden urtaroa.
Berdin du negua den, den azaroa
hemen, orain
azalaroa. –Hotzikarak hotzikara– beti beroa.
Nire eklipse pertsonalak
miresteko parada dut lantzean behin.
Zenbait gorputzek
ez dutelako beldur izpirik pasatzen uzten.
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lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Ez naiz harrizkoa
baina kontaktuan arraildu nazakezu
joan-etorrien zabuan orekarik ez dut.

Harrizkoa ez naizenez
jakizu higatu egiten naizela
zure baiezko eta ezezkoen maldan behera.

Harrizkoa izango banintz
ez nintzateke arrakalatuko 
zure falta-egote hozbero aldakor honetan.

Ez dut nahi harrizkoa izan
zurruntasunez ez nintzatekeelako 
zure hatzetan uzkurtuko, zure hitzekin bigunduko.

Egia esan,
ez nintzen hutsuneaz ohartu
gabeziak asmatu zenituzten arte.
Ez nuen amildegia oztopotzat hartu
zubia eraikitzeari ekin zenioten arte.

Egia esan,
ez nintzen iluntasunaz kexatu
argiak piztu zenituzten arte.
Ez nuen ahotsa ahitu beharrik izan
isiluneen deserosotasuna nabarmendu zenuten arte.

Egia esan,
ez nintzen hotz
burusia gainera bota zenidaten arte.
Ez nuen beldurrik
mamuak irudikatu zenituzten arte.

Egia esan,
ez nuen apaintzeko premiarik
edertasuna arautu zenuten arte.
Ez nion formari pisurik eman
ausazko aurreiritziak zabaltzen hasi zineten arte.

Egia esan,
ez nintzen minaz jabetu
lehen sastada jaso arte.
Ez nituen sokak faltan bota
arriskua aipatu zenuten arte.

Egia esan, ez nuen egia bere izenez deitu
gezurra bi muxuz aurkeztu zitzaidan arte.

Amamak dio
behin batean
leiho bakoitzetik mundu bana
ikus zatekeela.
Nahiz eta parez pareko leihoak izan,
nahiz eta, antza,
kale berera zuzentzen zuten aurpegia.
Amamak dio
gela bereko mahai bakarrera
eser zitezkeela, parez pare zeuden leihoetatik metro bat
eta 56 zentimetro barrurago,
pauso bat eta 56 minutu banatzen zituen
ikuspegiak kontatzeko. Ikusiak parekatzeko.
Amamak dio
aberatsagoak zirela begiak sakelak baino.
Egun dauden milaka leihotatik
mundu bat, berbera, homogeneoa, berezitasunik gabea, 
indibidual(ist)a bezain orokorra dena, non palko-leihoa duen 
jabeak...
ikusten dela.
Bere burua 
besterik ikusi nahi ez duen mundua.
Amamak dio 
ez dela harritzekoa
leiho-oholak ispiluz egiten ditugun aroan.

Eklipse txiki bat
sortzen zait noizbehinka ohean.
Berdin du kanpoan
eguzkia agerian den, berdin du
ilargiak bere bisaiarik ederrena aurkezten 
duen.
Silueta ukigarriak
hatzekin marraztu ditzaket iluntasunetik
argiaren kontra
ahaztuz kanpoa, ahaztuz gauden urtaroa.
Berdin du negua den, den azaroa
hemen, orain
azalaroa. –Hotzikarak hotzikara– beti beroa.
Nire eklipse pertsonalak
miresteko parada dut lantzean behin.
Zenbait gorputzek
ez dutelako beldur izpirik pasatzen uzten.

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Euklides hil da
Leire Allué

Irribarre egin du Anderrek matematika liburuari begira, Euklidesi buruzko atal margo-
tuaren aurrean. Anderrek sekula ez du libururik pintatzen. Arkatzez ere ez. Baina gaur-
koan bere artelanari begira geratu da, harro. Eta Fermati Euklides hiltzen sekula utziko 
ez liokeen arren, irribarre tontoa geratu zaio aurpegian Euklides hil duen orriaren marji-
nan Fermat urkatu duela sentituta.

Bosgarren postulatuak hil du Euklides. Badaki mendekua izan dela. Ase sentitzen da 
hala ere. Badaki mendekua izan dela. Euklidesek mundua izoztu zuela kristo aurreko III. 
mendean bosgarren postulatuarekin. Izotza urtu egin da, baina, XX. mendean mundua 
biraka jarri digunean Einsteinek erlatibitatez (hori beste gixajo bat, inork urkatuko al du).

Bosgarren postulatua hil duen arte ez du jakin Anderrek bizitza ez dela euklidearra. 
Horregatik zirriborratu du matematika liburua. Eguzkiak planetak jan dituelako. Eta 
denok kiskali gara, hidrogeno, hidrogeno, helio, Euklidesek izoztutako geometrian.

Orain ez daki zer egin. Liburua zirriborratzen jarraitzeko gogoa du. Baina Euklidesen 
hilerria ez zaio liburuaren marjinetan kabitzen. Minkowsky idatziko luke gustura. Eta 
alboan, txikiago, Einstein. Eta jarriko lituzke ere Hilbert, Klein eta Noether. Edo agian 
Hilbert ez luke jarriko. Eta egingo luke marrazki bat. Marraztuko luke Dorothy izeneko 
neskato bat. Eta marraztuko lizkioke zapata gorriak. Eta marraztuko luke bide luze bat. 
Ez luke baldosa horirik marraztuko. Heptagono erregularrak marraztuko lizkioke bidea-
ri. Heptagono erregular txikiz osatutako bidea, hiperbola handi bat.

E uklides hil da idatzi du liburuko marjinan, postulatuen ondoan, boligrafo urdinez 
(Euklides hilko badu, behintzat aitor diezaion odol urdina). Beltzez idatzi du azpian, 
txikiago: badut horren azalpen zoragarri bat, baina ez da marjinan kabitzen.

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Wislawa Szymborska
Alazne Arruti Bengoetxea

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

M
adrilen izan nuen Wislawa Szymborskaren berri estreinakoz. Kafea oraindik 
mihian nuela, poltsikoa minduta, izkin egiten zuen liburu-denda batean sartu 
nintzenean. Batere pentsatu gabe hasi nintzen liburuak eskuetan hartzen. 
Honen azala zeharo zatarra da, hau oraintxe leitzen ari naizenekin alderatuta 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Metroan
Jon Gurrutxaga Urbieta

Presaka bizi gara. Gosaldu  presaka, zigarro laurdena erre gabe utzi, lasterka joan 
trenaren atzetik, larrua erdizka jo. Beti estu, beti presaka.

Gaur ere presaka noalako-edo, ustez betiko busa hartu dut bigarrengo bihurgunean 
ohartu naizen arte auskalo nora naraman busa ez dela betikoa. Gidariari galdetu diot ea 
“A” busa al den barruan goazen hau eta berak ezetz, hau “H”a dela eta ni bizi naizen 
auzora joateko hurrengo geltokian geratu eta metroa hartu beharko dudala. Amorratu-
ta, eskerrak eman dizkiot gidariari, busetik jaitsi eta metrorantz abiatu naiz. Amorratuta 
nago ez norbaitekin daukadan zitara berandu noalako edo bazkaritarako zain dauzka-
dalako etxean: presaka noalako nago amorratuta.

Kontuak kontu metroaren “ahoan” sartu eta eskailera mekanikoetan egin ditut lurperai-
nokoak. Trena heldu eta atea irekitzerako begiztatu dut bagoiko eserleku huts bakarra, 
korrika bezala joan eta okupatu dudana gero. Nire burua madarikatzen dut, lehen ere 
badelako bizitza aski konplikatua horrelako despiste txatxuengatik etxerako bidea ordu 
erdi bat luzatzeko.

Eserlekuan eseri eta kaskoak janztea pentsatu dut, ea behin eta berriz entzunez azken 
bi egunetan buruan dabilkidan Dylanen kanta hori bertso-moldera ekartzen dudan 
behingoz. Bigarren akordean bateriarik gabe geratu da, ordea, mobila; egun erdi 
bakarrik egin du martxan eta bateriarik gabe! Ostia! Gaur ez duk hire eguna, txikito!

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Kaskoak erantzi eta atmosferari erreparatzea besterik ez zait geratzen. Nire aldame-
nean eserita dagoen gizonak  hots arraro bat egin du eta segidan bestea. Lehenen-
goan ez, baina bigarrengoan neure ustez disimiluan okertu ditut begiak eta bere aurre-
koari eskuak nola  mugitzen dizkion ikusi dut. Bere aurrekoak ere eskuekin erantzun ez 
dio ba! Haren ondoan eserita dagoenak, berriz, haserre aurpegia jarri eta errieta egin 
dio eskuarekin zutik doan agureari, haurra zarenean gurasoek “hurrengoan tas-tas” 
esaten dizutenean bezala. Agureak keinu-ilara bat itzuli dio arrapaladan, baina ez dut 
ulertu zer esan nahi izan dion. Gero eta gehiago dira eskuak mugitzen ari direnak eta 
keinuen truke erreakzioak, eta erreakzioen truke keinuak berriro. (Ez da) Kode bat 
bakarrik (da) nik ulertzen ez dudana. Aurpegiaren eta eskuen adierazgarritasuna da 
euren diafragma, ahots-korda eta mingaina.
 
Nagusiari aurpegiratutako azkenengo egiaz bezala nitaz trufaka jardun litezke lasai 
asko. Bagoi guztia ari da hizketan eta ni inkomunikatuta nago. Hemen ni naiz mutu 
bakarra, hemen ni naiz gor bakarra.

Metroa iritsi da nire geltokira, taldea bitan banatu eta erdiak irten dira. Kanpokoek 
barrukoei eta barrukoek kanpokoei “Agur, agur!” egin diete elkarri eskuarekin, gor-mu-
tuok egiten dugun bezalaxe.

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Presaka bizi gara. Gosaldu  presaka, zigarro laurdena erre gabe utzi, lasterka joan 
trenaren atzetik, larrua erdizka jo. Beti estu, beti presaka.

Gaur ere presaka noalako-edo, ustez betiko busa hartu dut bigarrengo bihurgunean 
ohartu naizen arte auskalo nora naraman busa ez dela betikoa. Gidariari galdetu diot ea 
“A” busa al den barruan goazen hau eta berak ezetz, hau “H”a dela eta ni bizi naizen 
auzora joateko hurrengo geltokian geratu eta metroa hartu beharko dudala. Amorratu-
ta, eskerrak eman dizkiot gidariari, busetik jaitsi eta metrorantz abiatu naiz. Amorratuta 
nago ez norbaitekin daukadan zitara berandu noalako edo bazkaritarako zain dauzka-
dalako etxean: presaka noalako nago amorratuta.

Kontuak kontu metroaren “ahoan” sartu eta eskailera mekanikoetan egin ditut lurperai-
nokoak. Trena heldu eta atea irekitzerako begiztatu dut bagoiko eserleku huts bakarra, 
korrika bezala joan eta okupatu dudana gero. Nire burua madarikatzen dut, lehen ere 
badelako bizitza aski konplikatua horrelako despiste txatxuengatik etxerako bidea ordu 
erdi bat luzatzeko.

Eserlekuan eseri eta kaskoak janztea pentsatu dut, ea behin eta berriz entzunez azken 
bi egunetan buruan dabilkidan Dylanen kanta hori bertso-moldera ekartzen dudan 
behingoz. Bigarren akordean bateriarik gabe geratu da, ordea, mobila; egun erdi 
bakarrik egin du martxan eta bateriarik gabe! Ostia! Gaur ez duk hire eguna, txikito!

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Kaskoak erantzi eta atmosferari erreparatzea besterik ez zait geratzen. Nire aldame-
nean eserita dagoen gizonak  hots arraro bat egin du eta segidan bestea. Lehenen-
goan ez, baina bigarrengoan neure ustez disimiluan okertu ditut begiak eta bere aurre-
koari eskuak nola  mugitzen dizkion ikusi dut. Bere aurrekoak ere eskuekin erantzun ez 
dio ba! Haren ondoan eserita dagoenak, berriz, haserre aurpegia jarri eta errieta egin 
dio eskuarekin zutik doan agureari, haurra zarenean gurasoek “hurrengoan tas-tas” 
esaten dizutenean bezala. Agureak keinu-ilara bat itzuli dio arrapaladan, baina ez dut 
ulertu zer esan nahi izan dion. Gero eta gehiago dira eskuak mugitzen ari direnak eta 
keinuen truke erreakzioak, eta erreakzioen truke keinuak berriro. (Ez da) Kode bat 
bakarrik (da) nik ulertzen ez dudana. Aurpegiaren eta eskuen adierazgarritasuna da 
euren diafragma, ahots-korda eta mingaina.
 
Nagusiari aurpegiratutako azkenengo egiaz bezala nitaz trufaka jardun litezke lasai 
asko. Bagoi guztia ari da hizketan eta ni inkomunikatuta nago. Hemen ni naiz mutu 
bakarra, hemen ni naiz gor bakarra.

Metroa iritsi da nire geltokira, taldea bitan banatu eta erdiak irten dira. Kanpokoek 
barrukoei eta barrukoek kanpokoei “Agur, agur!” egin diete elkarri eskuarekin, gor-mu-
tuok egiten dugun bezalaxe.

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Eider Perez

Aulki deserosoan zegoen medikuaren eguneroko zitaren zain. 
Paretari begira, entxufe batean arreta jarririk. 

Bi zuloek tentatuta, bi aldiz pentsatu gabe, bi hatzak sartu zituen. 
Zainak kable ziren supituan; dardarak eraginez grabitatearen legea hautsiz. 

Botatzear zegoen eroaldi jasangaitzaren oihua.  
Orduan hautsi zen itxaron gelako isiltasuna. 

Arnasgora sakon batekin 
hasi zuen garrasia. 

Lepoko giharrak berebiziko indarrean, 
anatomia hutsean. 

Ahots kordak tentsio urdurian 
apurtzeko bi hitzen faltan. 
Arpa baten soken gisan, 

bibrazio bortxatuan.   

Oihuaren bukaera luzatuz 
airea agortzen zihoakion. 

Mina. 
Oinazea. 

Hasperenen suizidio kolektiboa.  
Alofono dekadenteenean 

hortzak estutzeko beharra nabaritu zuen. 
Tentsio-indarrak min ematen jarraitu zion 

handik hiru ordura ere. 

Berak ez zekien elektrokutatzeak zer zekarren. 
Ez zuen halako karranparik espero. 
Berak soilik ilea tente jarri nahi zuen. 

Ilea tente, besterik ez.   

Lau poema

lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Elektrokuzioa

Elzbieta Bortklewiczek itzulitako Antología poética (Visor Libros, 2015) liburuko hitzau-
rreak dioenez Vermeer pintorearen lanak zituen gustuko. Zinemazalea izateaz gain, 
kulebroi brasildarren eta Woody Allenen jarraitzailea zela aitortzen zuen publikoki eta 
izen bitxiko lekuetako kartelekin ateratako hainbat argazki gordetzen zituen. Baina 
kostata eraiki daiteke halako pertsona baten irudia, bere hitzak irakurri gabe.

Hatzarekin ilargia erakutsi eta hatzari begira geratzen den ergeletako bat sentiarazi nau. 
Maizegi, seko nartzisista. Nitasunetik idazten ari zarela ezkutatzea kosta egin baitaiteke 
batzuetan. Eta Szymborskak zerbait jakin izan badu horixe da. Hirurogei urtetik gorako 
aurpegi gozo eta irribarretsuaz, bere Poloniaren berri ematen, hangoaz, baina baita 
guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
zukutzen ditu eta animaliak, animaliak ditu aintzat; gustuko edo gorroto dituen ezin 
jakin. Gogoan du iragandakoa, baina ez ditu bizipenak esne mamitan bustitzen. Gerraz 
hitz egiten du, goseaz, gurasoen antza izatearen beldur diren neskatoez, maitasunaz 
eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
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lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.

Wislawaz ez nekiela ezer asko aitortu beharra dut, 1996an «Zehaztasun ironikozko 
poesiaz, testuinguru historiko eta biologikoa gizakiaren errealitatezko pasarteetan 
islatzeagatik» Literaturaren Nobel Saria jaso izan duten 14 emakumeetako bat izan zen 
arren. Polonia Handiko Poznan inguruko Bninen jaio zela uste da, 8 urte eskas zituene-
tik Krakovian bizi eta gerora, 2012ko otsailean bertan hil zen arte. 

Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Ustelkeriatan ez ibiltzeko esan didate,
nazkagarriek nazka ematen dutela,

usain txarra jasangaitza 
eta likatasuna higuingarria dela.

Zurrunbilo berde ilunetan ito ez gaitezen 
arnastea beharrezkoa izan behar duela

eta bizirauteko, bederen, 
arnasa sudurzulo beltzetatik 
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Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Eguerdia da, azoka ordua. 
Kale bero eta laino-hondarrez beteak. 
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Eguerdia Bagdaden (Irudi bat)

Hilerri propio bat sortu nuen 
kostaldeko bidezidorraren inguruan.  

Itsaso biziaren babespean gera zitezen  
gorpuak, hilak,  

ama-lurraren zati.   

Zuhaitz bakoitzak hartzen zuen usain-arrasto iraunkor bat. 
Norberarengan sustraiturik geratzen diren usainak bezalakoak.  

Adar eroriko pinaziak  
begiko nituenen aromak bereganatzen zituen;  

hosto distiratsuak zituen zuhaitzak  
hainbeste desio nuen maitalearen lurrina zuen beregan; 

eta adaxka txikiko enborrek 
gertuko nituen zenbait ezagunenen perfumeak nahasten zituzten.  

Lagunak zuhaitz berean lurperatu nituen. 
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Haragizkoak zirenean  
elkarrekin egon ez ziren pasarteengatik.  

Bizi-artean hainbeste besarkada eman gabe,  
hainbeste haserre aurpegiratu gabe,  
hainbeste maitasun demostratu ez  

eta, behintzat,  
itsas haizeak apur bat jota  

ea behingoz adiskidetsu jokatzeko gogoa emango ote zien.  
Gezurra izango litzateke, dena den,  

maite ez nituela esatea.  
   

Zeru izartsu bat haina desio nuen hilerria.
Herria, kare-harria eta egarria.   

Eguneko azken argi ebaneszentean izan ohi zen bisita.  
Maldan gora  
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Baina ez dut aurkitu.  
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Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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lodiegia, poesia! poesia irakurtzen jarraitu nahi dut... Presaka nenbilen eta lasai aukera-
tu nahi nuenez, jarraitu aurretik dendariari komunaz galdegin eta ondoko eraikinera 
bidali ninduen. Baina itzuli nintzen eta ausaz izan bazen ere elkarrekin topo egin 
genuen, bera eta bere poesia banatzerik badaude.
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Unibertsitate garaian hasi zen bere poesia egunkari zein aldizkarietan argitaratzen eta 
haietako batean idazkari eta ilustratzaile gisan jardun zuen, harik eta 1953an Bizitza 
Literarioa aldizkarian sartu zen arte. Bertan eskaini zioten urte batzuk ondoren bere 
gain hartu zuen kritika zutabea (1968-1981). 

Lanbroa
Martin Bidaur

itzalak baino ez. Berriz galdetzekotan egon da. Hau al da kontzertu aretorako bidea? 
Eskaileren buruan agertu zaio ate astuna. Esku bat eskulekuan atzerantz begiratu du.

Atearen bestaldean dago aretoa, aulki urdinez beteta. Jendeak sartu berri denari 
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zabaldu eta itxi da atea.
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asinoko eskailerak ia binaka igo ditu Sashak. Dagoeneko gautu da zerua. 
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guztiok inguratzen gaituenaz hausnartzeko.

Ironia eta umorea darabil han eta hemen, egunerokotasunean bizi dituen gertaerak 
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eta heriotzaz. Bakarrik sentiarazteko gai da bat-batean, sobera dagoen jende andanaz 
inguratuta besteetan. Luze idazten du, baina astuna izan gabe.

Bestalde esan beharra dut, zenbaitetan nigandik urruntzen ere sentitu dudala. Asko 
irakurri zuen emakumea izaki, �loso�a eta historian zaletua omen, Greziako 
jainko-jainkosak aipatzen ditu sarri, gaztelu, errege zein aspaldiko garaiak, eta aurrez 
jositako haria galdu dut halakoetan, hotz sentitu dut. 

Hala ere, bere soiltasunak harritu nau gehien. Hil berri den katu baten jabeari, normalta-
sunez, halakorik ezin dela egin esateko gai delako. Besterik gabe, gauean lanpararik 
pizten ez denez, platertxoan arraina uzten zueneko eskua lehengoa ez denez, gizara-
joak, pisu huts hartako armairuetan igurtzi eta hormetan goratu besterik egin ezin duela 
aurpegiratzen diolako, eta ondorioz, itzultzen denean, ez duela (hasieran behintzat) 
inolako jauzi zein marrakarik merezi izango ulertarazi didalako lerro eskasetan.
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Eñaut Asurabarrena

Malko bat euripean
ez nazaten ikus

ez daitezen ardura
ez dezaten lehor

Malko bat euripean
tantaz mozorroturik

justi�kagarri
harea ale bat basamortuan nola

Malko bat euripean
zabaldu aterkia

ez zaitzadan busti
gaizki sentiarazi

Malko bat euripean
agur gutunik ez

arma alkoholiko bat
eztarrian behera

atertu nadin

Malko bat 
euripean



—Barkaidazu, barkaidazu, mesedez, barkatu. Ez egin minik mesedez...— berrogeita 
hamabigarren zaplaztekoa.  Bai, berriz jo ninduen, eta berriro egingo lukeen hura bere 
azkeneko eguna izan ez balitz.

Pablo etxeko atetik atera bezain pronto konturatu nintzen, zerbait egin behar nuen.

Ondoko baserriko neskarengana joan nintzen.

—Karen, zaldien artritisa sendatzeko pilularik geratzen al zaizu?

—Neskatxa! Ba bai, sei bat ditut, guztiak nahi?

—Mesedez. Ehun euro ekarri dizkizut...

—20 eurokin konforme!

—Ados, mila esker!

Gaua iritsi eta iluntasunarekin batera deabrua ailegatu zen. Zopa egin nion, osagai berri 
batzuekin, sei osagai berrirekin alegia.

—Mmm.. Goxoa dago zopa maitia. Barkatu gaur goizean jo izanagatik...— Barkamena 
eskatu bezain pronto damutu egin nintzen. Baina betiko kontua zen, jo eta gero amodio 
perfektuaren pelikulara egiten baikenuen buelta.

—Maitia... Begiak, aurpegia, bihotz...— Seko gelditu zen, sufrimendua akabatu zuen 
zopa eder horretan. Egun txarrak, beldurra, mina... betiko  bukatu  ziren.  Orain   
zoriontsua naiz, baserrian baino gehiago bai behintzat. Elurrez egindako panpina 
sendo bat naiz, hemendik atera eta munduari aurre egiteko prest dagoena.
   

Agur bero bat,

1678. presoa
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Elur maluta bat baino 
txikiagoa

Maitane

ren beldurrez.

Duela hiru urte hasi zela kontua, duela hiru urte deabruarekin bizi nintzela, duela hiru 
urte berataz maitemindu nintzela. Egia esan, erlazioa ez zihoan txarto, isilik nengoen 
bitartean bederen.

—Emagaldu astuna... Beti iratzar behar al nauzu? Joan zaitez hemendik odola ikusi 
nahi ez baduzu!

—Barkatu Pablo! Barkaidazu arren! Maite zaitut, eta betiko izango nauzu! Baina fabo-
rez, ez egin minik!

—Isiltzeko esan dizut astoputa! ISILTZEKO!

Ohetik altxatu eta gosaria prestatzera joan nintzen, arrautzak eta txorizo pare bat jarri 
nizkion, iratzartu izanagatik barkatzeko-edo. Elur maluta bat baino txikiagoa sentitzen 
nintzen momentu horietako bat zen, Pablok herensuge itxura hartu eta nik printzesaren 
papera egiten nuen momentu horietako bat...

—Ez ditut nahi, patata frijituak nahiago ditut.

—Barkaidazu Pablo... Txakurrari eman eta zure patata frijituak egingo dizkizut...

—Ordu erdi barru o�zinan egon behar naiz, ez daukat denborarik. Arrautza nazkagarri 
hauek jango ditut.— esan zidan Pablok, begiak txuri-txuri jartzen zituelarik.

—Barkatu, benetan...

—Barkatu? Zu barkatzen pasatzen ditut egunak ez duzulako ezer ondo egiten! 
EZERREZ!— nigana hurreratu eta bere ahotik, egundoko soinuak egin ondoren, listua 
atera zen, bai, aurpegia busti-bustia utzi zidan kaikuak.

B
egiak ireki nituen neguko egun hotz hartan. Izarak itsatsi zitzaizkidan arren 
indarraz baliatu eta altxatzea lortu nuen. Eskumara begiratu eta hantxe ikusi 
nuen, nire ametsa, nire mutikoa. "Egun on..." xuxurlatu nion. Begiak irekitzen 
zituela ikusterakoan berriro etzan eta begiak itxi nituen,  Pabloren  genio txarra



—Barkaidazu, barkaidazu, mesedez, barkatu. Ez egin minik mesedez...— berrogeita 
hamabigarren zaplaztekoa.  Bai, berriz jo ninduen, eta berriro egingo lukeen hura bere 
azkeneko eguna izan ez balitz.

Pablo etxeko atetik atera bezain pronto konturatu nintzen, zerbait egin behar nuen.

Ondoko baserriko neskarengana joan nintzen.

—Karen, zaldien artritisa sendatzeko pilularik geratzen al zaizu?

—Neskatxa! Ba bai, sei bat ditut, guztiak nahi?

—Mesedez. Ehun euro ekarri dizkizut...

—20 eurokin konforme!

—Ados, mila esker!

Gaua iritsi eta iluntasunarekin batera deabrua ailegatu zen. Zopa egin nion, osagai berri 
batzuekin, sei osagai berrirekin alegia.

—Mmm.. Goxoa dago zopa maitia. Barkatu gaur goizean jo izanagatik...— Barkamena 
eskatu bezain pronto damutu egin nintzen. Baina betiko kontua zen, jo eta gero amodio 
perfektuaren pelikulara egiten baikenuen buelta.

—Maitia... Begiak, aurpegia, bihotz...— Seko gelditu zen, sufrimendua akabatu zuen 
zopa eder horretan. Egun txarrak, beldurra, mina... betiko  bukatu  ziren.  Orain   
zoriontsua naiz, baserrian baino gehiago bai behintzat. Elurrez egindako panpina 
sendo bat naiz, hemendik atera eta munduari aurre egiteko prest dagoena.
   

Agur bero bat,
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ren beldurrez.

Duela hiru urte hasi zela kontua, duela hiru urte deabruarekin bizi nintzela, duela hiru 
urte berataz maitemindu nintzela. Egia esan, erlazioa ez zihoan txarto, isilik nengoen 
bitartean bederen.

—Emagaldu astuna... Beti iratzar behar al nauzu? Joan zaitez hemendik odola ikusi 
nahi ez baduzu!

—Barkatu Pablo! Barkaidazu arren! Maite zaitut, eta betiko izango nauzu! Baina fabo-
rez, ez egin minik!

—Isiltzeko esan dizut astoputa! ISILTZEKO!

Ohetik altxatu eta gosaria prestatzera joan nintzen, arrautzak eta txorizo pare bat jarri 
nizkion, iratzartu izanagatik barkatzeko-edo. Elur maluta bat baino txikiagoa sentitzen 
nintzen momentu horietako bat zen, Pablok herensuge itxura hartu eta nik printzesaren 
papera egiten nuen momentu horietako bat...

—Ez ditut nahi, patata frijituak nahiago ditut.

—Barkaidazu Pablo... Txakurrari eman eta zure patata frijituak egingo dizkizut...

—Ordu erdi barru o�zinan egon behar naiz, ez daukat denborarik. Arrautza nazkagarri 
hauek jango ditut.— esan zidan Pablok, begiak txuri-txuri jartzen zituelarik.

—Barkatu, benetan...

—Barkatu? Zu barkatzen pasatzen ditut egunak ez duzulako ezer ondo egiten! 
EZERREZ!— nigana hurreratu eta bere ahotik, egundoko soinuak egin ondoren, listua 
atera zen, bai, aurpegia busti-bustia utzi zidan kaikuak.



63

Mikele Landa Eiguren

 (Lau motatako pertsonak daude)
Maiteminduta daudenak

eta ez daudenak
maiteminduta egon direnak

eta egon ez direnak
(Bi motatako pertsonak daude eta bi motatako narrazioak)

Narrazioa osatzeko sortutako pertsonak
eta pertsonentzako sortutako narrazioak

Istorioarteko 
gogoeta bat
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10 km

Itzuli zenizkidan bidean gurutzatu genituen ibiltari nekatuen “aieneak”. Ipuinak asmatu 
genituen maldan behera zihoazen horien izerdietan. Guk? kontatu genizkion elkarri 
beste hizkuntza batzuetan bizi izandako iragan egunak.
 
Hodeietara bide zuzena hartu genuela sinetsi genuen, aparkalekuan utzitako kotxea, 
gero eta txikiagoa, atzera botatako begirada bakoitzak desagerrarazi zuen une hartan. 
Isiltasuna ere batu zitzaigun bidaide. Norberaren bakardadeari laguna aurkitzea lortu 
genuen horrela. Zu, Ni eta Gu, beti izan baikara hiru egunik zoriontsuenetan.
 
Eta heldu ginen, paraxutek salto egiteko behar duten besteko altuerara. Gu baino 
gorago? txoriak eta zerua, besterik ez. Bat-batean aurpegi nekatua ezabatu eta begiak 
piztu zitzaizkizun, distiratsu. Ikusi berri zenuenak birikak ametsez puztu izan balizkizu 
bezala. Gogoratzen al duzu? Mmm zure begiak Mmmm hondartzarik gabeko itsaso bi.

Esan zenidan:
— Naratxu, konturatu zara? Tximeletak musu eman dizu masailean.
 
Isildu eta begi azpiko azala ukitu du Narak atzamar erakuslearekin. Intsektu hauskorra-
ren plantak eginez, hegaz aldendu du aurpegitik eskua. Mugimendu dantzarian anima-
lia beilegia ikusi du une batez, egongelaren erdian. Jostari hurbildu da, Narak ezkerreko 
eskuan duen mugikorrera. Bertan bikote bat ageri da argazkilariari bizkarra emanez. 
Aurrean teilatu gorriko etxeak, lakuak eta errekak, landak eta basoak, zerumuga ia 
borobildua. Mundu oso bat bikoteari aurpegia emanez.
 
“Ezabatu” hitzaren gainean pausatu da Tximeleta.
 
Nik gogoratzen dut.

G
ogoratzen? 10 km edo mendian gora? Ni? arnasestuka, gero eta deskantsu 
gehiagoren eske. Zu? irribarretsu baina apur bat kezkatuta ni gora laguntze-
ko zer egin ez zenekiela. Egin egin zenuen ordea, konturatu gabe bada ere, 
leundu zenizkidan aldapak eta jarraitu genuen, zuzen, tontorrerantz.

Mikele Landa Eiguren








