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Maketatzailea: Juan Carlos Alonso Madurga 

La Salle Donostia - 2019 
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  NONDIK JASO DITUDAN POEMA HAUEK 

     
 

.- haize hurbila-tik 

.- jaunaren supazterrean-etik 

.- mahats-denbora-tik 

.- zauriaren salmoak-etik 

.- udazkeneko hamar kanta-tik 

.- ez izan beldur-etik 

.- haizeren parabolak-etik 

.- bidai doinua-tik 

.- urrutiko lur hauek-etik 

.- oteiza profetaren 14 hitz-etik 

.- komediaren jainkoa-tik 

.- kaleidoskopio-tik 

.- krisalida-tik 
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Patxi, jakin ezazu -zuka egingo dizut orain bertan gurea ez bezalako beste 

maila batean izango zarelako- Donostian zure alde egin zen bilerara joan 

nintzela. Donostiako Konstituzio Plazan dagoen solairu batean, agian liburutegi 

batean, egin zen bilera. Han zeuden bilduta zure lagun batzuk: Felipe, Otxoteko 

eta Legorretako alkatea Zelai Amenabarro. Gainera, beste pertsona batzuk ere 

areto xarmagarri hartan izan ginen: etxekoak, salletarrak, lagunak eta 

ezagunak, irratikoak eta telebistakoak. Zuri buruzko liburutxo baten aurkezpena 

egin zen. Nik ikusi eta entzun nuena ederra izan zen, egia da. Hala ere, gose 

nintzen gehiagorako eta ez zidaten eman. Hunkituta irten nintzen bertatik, 

baina baita minduta ere argitaratutako liburutxoan Patxi osoa antzeman ez 

nuelako: ezinezkoa izango zen apika; hutsunea sentitu nuen, beharbada zuk ere 

Arrondoako bizkarrean pago batzuen falta sentitzen zenuena bezalakoa … 

Orduan, nire barruko mintzoak zerbait egin behar nuela zure alde eskatu zidan: 

egin ezazu trilogia baten bigarren partea, zeren lehengo partea egina baituzu 

nahiz eta oraindik ez duen argia ikusi. Ongi iritzi nion ideiari, horregatik jarraian 

zure larrainera botako ditudan testuak, otoitzak, poemak, heiagorak, errezuak, 

deiak, aldarriak, oihuak, malkoak eta irriñoak …  zure Haran Handitik aterakoak 

izango dira. Neuk aukeratu ditut. Ziur naiz zure gustukoak direla, zuk estimatzen 

dituzula, zuk ezagutzen dituzula, zu zeureago egiten zaituztela, bordan dagoen 

saletxeko artzain txakurrak ardiak ezagutzen dituen bezala, hain zuzen, 

ezagutuko dituzula. Trilogiaren lehenengo partea bihotzetik bihotzera eginez 

gauzatu banuen, oraingo hau, esan nahi baita, trilogiaren bigarren parte hau, 

Belaguatik Belabartzera doan bidean gauzatu ditut, udazkeneko ilunak 

harrapatu aitzin.(Joxe) 
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Haundia zara, Jauna, 

sorkari guztien gaindi, 

sutea su denetik 

mendia denetik mendi. 

Gora Zu, zarelako 

Sutearen ilendi. 
 

Hurbila zara, Jauna, 

erratu guztien argi, 

uhaina ur denetik 

irria denetik antsi. 

Gora Zu, zarelako 

gure hegaldiaren habi. 
 

Maitasun zara, Jauna, 

zorion ororen hiri, 

malkoa min denetik 

orbaina denetik zauri. 

Gora Zu, zarelako 

Gau beltzaren goiztiri.  
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Ene, Jauna, zure izen haundia 

miragarri zait mundu guztian; 

zeruen gain zure argi distira, 

ipar orratz ostadar ibaian. 

 

Umetxoen bular otzanetatik 

doakizun gorespen zolina; 

abereen orru ozenetatik 

naturaren izan nahi samina. 

 

Itsasoko uhainen kaleetan 

zatoz, Jauna, giza hondartzara; 

txalupa eder, ahul, kulunkarian 

naramazu jainkozko kaiara. 

 

Eta zure ur isil, gardenetan 

murgildurik eman nahi dut hatsa; 

azken lore, azken kantu epela, 

azken argi, zorion ametsa. 

 

 

Zure aintza abesterakoan 

Kuzkurtzen naiz zure altzoan. 

Zure izena deiadarkatzean 

Babesten naiz zure etxolan. 
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Zeru urdina da nire otoitza, 

eguzkiaren beroa, 

zelaietako kilker apala, 

haraneko galsoroa. 

Graziaren biluztasun hutsez 

jantzi nahi nuke gogoa, 

nire doinuek bete dezaten 

Jainko oihartzunez geroa. 

 

Izar kantua da nire otoitza,  

samurtasun du izena, 

ipurtargien ahots isila 

uraren doinu ozena. 

Bihotz barruan hozka nahi nuke 

kriseiluaren eztena, 

iluntasuna izan ez dadin 

gure lehiaren azkena. 

 

Egunsentia da nire otoitza, 

lehen izpien eztanda, 

hasiera gardenen aukera, 

errukizko besarkada. 

Urratsez urrats bizi nahi nuke 

barkamenaren bultzada, 

bihotz berria izan dakigun 

esperantzazko taupada. 
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Nora joan dira lore guztiak? 

galdetzen dugu udazkenean; 

non gelditu dira haur jolasak? 

zahartzaroaren ateetan. 

 

Noiz ernalduko dira lore begiak? 

galdetzen dugu udaberrian; 

noiz jantziko dituzte ezpondak 

edertasunaren koloreetan? 

 

Eta inoiz sinetsiko al dugu 

barrearen alaitasunetik 

hitz larrien isiltasunera 

garamatzala bizi beharrak? 

 

Heriotzak bere pentagraman 

abesten badigu ere agurra, 

bizitza ez dela sekula amaitzen 

mikaztasunaren hareatzan? 

 

Bizitza ez dela sekula amaitzen. 
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Barkamen hitz ezti ez bazina, 

Jesus Jaunak gugan bizi duen mina… 

nola zama egin arina zeharkatu zeru urdina, 

behingoz gainditurik ezina? 

Barkamen hitz ezti ez bazina… 

 

Bihotz zauri sakon ez bazina, 

gurutzean Semearengan josia, 

zelan izan txingar goria, argi bero baten hazia, 

arragoko sugar bizia? 

Bihotz zauri sakon ez bazina… 

 

Ogi bero gozo ez bazina, 

gizakioi maitasunez luzatua, 

nola lotu mahai santuan itxaropen zahar galduak, 

gure bihotz gosez ahulduak? 

Ogi bero gozo ez bazina… 

 

Poz-iturri alai ez bazina, 

negu gorri ilun goibelen eguzki, 

zelan izan gintezke irri, ostatuko sugar ilinti, 

erromesen kantu irrintzi? 

Poz-iturri alai ez bazina… 

Berritasun dirdai ez bazina, 

betidanik sortutako hasiera, 

nola egin zure bidera, zure ezkutuko etxera, 

salbatuon bihotz jaieraz? 

Berritasun dirdai ez bazina… 
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Ibaia udazkenean 

orbelaren eta arbaren 

panteoia. 

Mantso-mantso doa Esako urtegira. 

Sabelean damatza 

Arrakogoitiko ur jauziaren oroitzapena, 

udako trumoien oihartzuna 

eta txorien goitiriko kantuak. 

baina ez da panteoi tristea 

eta bertan murgiltzen garenon errelatoa 

ez da hilerriko errespontsua 

baizik meza kosmiko bateko 

komunio kanta, 

Leireko erromanikoaren eta Erriberako frutondoen irrikaz. 

Ezka, udazkenean. 
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Arasango ermita Gallineron, 

abuztuko 

 beroak,  

ilunabar freskoak, 

baratzarik gabe, 

ez daukat baratxuriak eta azak 

ureztatu beharrik. 

Ingurutik izpilitu usaina datorkit, 

eta atsegin ematen didan urarena 

ondoko errekatxotik. 

Aspaldiko partez goza ditzaket 

-eta pairatu- 

hain maite ditudan bakardadea eta argia. 

Parapentetik ikus nazaketenaz at, 

Inork ezingo du asmatu 

zerk bultzatu ninduen hona, 

nola joan nintzen jainko eta mundu berrien 

hizkuntzak ikastera, karnabarekin, 

erromeroarekin eta miruarekin bat eginda, 

eta harkaitzaren gaineko lur geruza azalekoan 

bizi ziren loretxoekin. 

Paisaia bukatu gabeen apaltasuna, 

kantika zahar baten oihartzuna. 

Arasango ermita, Gallineron: abuztuko beroak, ilunabarreko  

freskotasuna. 

Arasango eremitorioa, nire bihotz egarrituaren isiltasuna 

trokartean. 
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Aurpegi bat eman nahi izan diot, 

bakardadeari, 

kontraesanaren hariak ehoa. 

Gorroto diot handinahikeriari 

eta lañotasunez hitz egin dut heriotzarekin, 

gure ezereza argitsuaren berri 

emango digulakoan, 

fede biziago baten kantika. 

Ez naiz poeta tristea 

eta zinez pentsatzen dut 

hondakinen artean aurkitzen den esperantza dela 

are gehiago ez hondoratzeko bidea. 

Mundua sentitzeko modu baten ebanjelariak 

egin ditut mendiak, ibaiak, loreak 

eta nekosten adarretako iluntasunean 

habia egiten duen zozoa. 

Eta sinesten dut iluntasun guztiak urratzea 

Baino garrantzizkoagoa dela 

Bidean aurrera pausoak ematea. 
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Beti izan dut 

txapitula batean bizitzeko ilusioa, 

kale ilun baten amaieran. 

Bertatik usaindu nahi izan ditut 

beheko tabernko ardo beltzak 

eta urrutian ikus nezakeen itsasoa. 

Kaitik haratago, unez une 

lausotzen zen marra urdinska 

hodei txiki zurien pean. 

Beti sentitu dut bohemiaren deia, 

ostatu txikien erakartasuna 

eta zuhaitzen azpiko orbelaren eta garoaren 

malgutasun  hezea eta, 

ekaitzak jotako arratsaldeetan, 

Walt Witman-ek bezala, 

biluzik zuhaitz batera igo eta 

enborrari estu lotuta egotekoa, 

trumoiak euria ekartzen zuen bitartean. 

 
 
 

 
 

Denoi gertatu zaigu noizbait: 

txakurrari alderrai bat bezala 

etsipenetik ihesi ibili ondoren, 

inoiz zoriontsu egin gintuen maitasunera 

itzuli nahi dugu. 

  

8 
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Baina, sustrai ilunen antzera, 

azken agurraren irudiak datozkigu 

eta zubitik ibaira begira 

emandako orduak, 

harik eta maite ditugunen irudiak 

ibaiarekin nahasten diren arte, 

arrotz erbesteko lurralde batean, 

itsasotik hurbil. 

Eta gure poemak nostalgiaren erbestera 

kondenatzen ditugu 

inoiz sendagarri izango zaizkigulakoan. 
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Ahaleginak egin baina, haraino heldu gabe gelditu behar izan dut Estornes 

Lasaren etxe dotorearen parean historiari begira, historian esku hartu zuten 

artzainen oroitzapenak burura ekarriz, San Migelen irudiari men eginez, mairuen 

bizilekuak, harrespilak, trikuharriak, zutarriak, lotarako habiak, biribilak,…  

bisitatu. Nik ere askotan itzuli nahi izan dut Lintzako soropiletara Seat 600 txiki 

harekin, baina bidean gelditu gabe, gauean. Ordea, eguzkia egunero irteten 

baitu, ez dut sekula esperantza galdu izan, zorionez. (Joxe) 
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Garai batean atsegin nuen 

kai ondoko tabernetan 

uhin eta kresala usaineko ardoa. 

Mediterraneoa. 

Cavafis-en bertsoetarako egina zirudien, 

nakarrez, koralez, anbar eta abanoz 

ase eta mozkortzeko, 

Llach-en eta Theodorakisen musika dantzatzeko, 

gorputzaren oroimena esnatzen denerako, 

odolak antzinako desirak burura 

ekartzen dizkigunerako, 

ezpainek eta larruazalak oraindik 

gogoratzen dutenerako. 

Garai batean atsegin nuen 

Itakarako bidean jartzen ninduen oro. 

 
 
 

 
 

Eguzki handiago baten atzetik, 

saiatzen naiz nire poesia 

nire intentzioak bezain gardena izan dadin. 

Krisalidaren bide biluzetik abiatzen naiz, 

bizitzaren poema sor dadin, 

argiaren zuhaitza, jasminez inguratua, 

itzalean suzko fruituak ematen dituena. 

Baina ohartzen naiz 

azkenean poema guztiak 

denboraren haragian idazten direla, 

eta eternitatea urrutiko irritsa dela. 

 

11 
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Bidaiaren azken helmugara 

 hurbiltzen ari garen heinean, 

 gur-hitzak gauez janzten dira, 

 Jainkoaren usainez; 

 makalen abarrak bezala, 

 gaueko haize kirriak 

 ibaiaren ur ertzetara 

 orrazten dituenean 

 ibaiaren arima ikusi asmoz, 

 fedearen tximeleta. 

 Baina bai tximeletak, bai haize kirria 

 eta abarrak iheskorrak dira, 

 garenaren inmolazioaren aldare. 
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Nik ez nuen uste 

nire zaurien udazkena 

hain hotza, hain bakardadez josia 

izango zenik, 

oroitzapenak hainbeste irrikatuko nituenik; 

txantxangorriaren koloreak, 

zozoen kanta sentibera, 

tximistaren dardara goria eta 

jende xumearen bihotzean 

gordetzen diren sekretuak. 

Ez, nik ez nuen uste nire zaurien udazkena  

hain mingarria izangio zenik. 

Zorioneko fedearen kredoa 

errezatu nahi nuen, txilar ezpondetan zehar, 

itsasoko sirena baten baitan, 

zeruen inmentsitatean murgilduta. 

Baina oraindik ez ditut ikusi 

ez itsasoa, ez zeru berriak 

ametsetan ez bada. 
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Denok gabiltza 

Jainkoari izen emateko hitz eta 

sintaxi berrien bila unibertsoaren 

kaleidoskopian, 

gure bizitzako galerak 

galbahe gisa araztatuko dituena, 

zentzumenen argonauta, 

absentziak onartuko dituena, 

garen ibilaldian garen ezereza 

argituz osatuz osatuta, 

piztuta mantentzeko behar duguna, 

Asisko Frantziskok erakutsi zigun bezala. 

Eta batzuetan, oso jota gaudenean, 

gizon-emakume hutsalak garela 

iruditzen zaigu, bizitzaren taupada 

galdu duen arima. 
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Kafrunek bazekien, 

zaborbiltzailearen palek 

kontainer batera botatako hegazkinek 

ez dituzte egunak erraustegian bukatzen. 

Sarri organo baten hodeietan jarraitzen dute 

eta gitarra baten soketan. 

Igelaren gaueko kantuz janzten dira, 

ama baten sehaska kantaz. 

Eta, txalupa bezala, 

bizirik diraute ilargiaren babesean, 

batez ere arrastiriko parkean 

farolen argi lotsatiak pizten direnean. 

Paperezko hegazkin eta txaluparik gabe 

ezin gintezkeelako murgildu 

amets berrien zeruan. 

Bizitzak egiten digun erronka 

Izan gaitezen itxaropenaren kaleidoskopio. 
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 Txikitan paperezko hegazkinak eta txalupak 

 egiten ditugu 

 bidaian lagungarri gerta dakizkigun, 

 zerua ilun denerako eta itsasoa zakar. 

 Ez dugu atsegin zurrunbiloaren eromenean, 

 zalantzaren leizean bizitzea 

 eta lurraren erakarpenak bultzatuta 

 edo korronte txiki batek astinduta 

 huts egiten dugunean hegazkin arinagoak, 

 txalupa sendoagoak asmatzen ditugu. 

 Bizi nahia, 

 eguneroko egunsentiaren deia, 

 ilunabarraren beldurrez. 

 Ez dio inporta hegazkinak eta txalupak 

 egunkarien orriz edo komikietako marrazkiz eginak diren 

 bidaiaren iraganak eta amesten dugunak 

 bat egiten dutela adierazteko. 
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 Loreak dauzkanak 

 ez du Jainkoaren beharrik, esan zioten Pessoari. 

 Niri, ordea, gogorra egiten zait 

 goiza argitu ondoren, 

 iluntzean ihartzen diren petaloak 

 Jainkoaren ordezko izan daitezkeela sinestea. 

 Ez dago kontrajarri beharrik, 

 sagarra eta zozoaren kantu 

 ezin kontrajarri daitezkeen bezala, 

 edo gure ilunabarra eta arima tristea, 

 malenkoniatsua. 

 Baina pentsamendutik haratago 

 pentsatzera gonbidatzen gaitu, 

 lore bakoitzean aurki daitekeen Jainko txunditua, 

 lurraren mina misterioz gozatzen duena, 

 Jainko posible batekin topo egin arte, 

 trukean ezer eskatu gabe, 

 zentzumenen bizitza intimoa ez bada, 

 loreen eta ibaiaren egoismoz, 

 nor bere bidetik. 

 Agian, guk irrikatzen dugun munduaren inozentzia 

 babesteko. 
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Egi-egiaz sinesten dugu 

 “maite zaitut” nostalgiko batek liluratuta, 

 inoiz seharkatu ahal izango ditugula 

 espazioaren distantziarik ikaragarrienak 

 elegia baten babesean, hotza eta sakona izan arren, 

 ibaiko behe lainoak. 

 Eta irrikatzen ditugu 

 maite ditugunengandik hurbil 

 emandako arrastiriak, 

 besarkada estuak, 

 bakoitzak zeru, 

 itsaso eta uharte ezberdinak imajinatuz, 

 edo neguan aterki baten pean ibilitako bideak 

 elurra mara-mara 

 hain maite dugun haranean. 
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Zuk eta biok biziki maite genituen haran haiek. Nahiz eta hastapenean ederki 

kosta zitzaigun bat, bi, hiru … haietako haranak ezagutzea, lortu genuela 

iruditzen zait, bereziki mendiei dagokienez, artzainei dagokienez, ardiei, behiei, 

zaldiei, otsoei, oreinei, basurdeei, orkatzei, sarrioei, miruei, katamixarrei, gazteei 

dagokienez, emakumeei eta gazteei dagokienez, eta beste hainbat gauza 

ederrei dagokienez, mendiko gidariei dagokienez, lezeei, basoei, errekei, 

arkaitzei, zirrikituei, arrakalei,… dagokienez. Alabaina, zure adiskidea den JMIek 

egindako poema loretsu batetik jasoko ditut hemen zuri eskaini nahi dizkizudan 

lerrook: “Lotsa ematen dit aitortzeak, baina esan egingo dut: giza eboluzioaren 

une honetan, axaleko edertasunak, askotan, gehiago lezake sakonekoak 

baino. Izan ere, nor da ederragoa: neska gazte ederra edo emakume xahar 

onbera: Pinpiriñe Beti-Neskato edo Teresa Kalkutakoa?” (JMI, “Txantxanberde 

kantaria”, 86 or) Ez dizut itaungo zuk zer irizten diozun JMIren iritziari. Zu hain 

urrun eta hain hurbil, ziur naiz barre egingo zenuela eta ondoren “gure JMI 

kristorena duk, arrazoi dik” bezalako zerbait esango. Aski da, Patxi, esan behar 

zenuen guztia nik biziki ontsa ulertzeko. (Joxe) 
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Kosta egiten zaigu sinestea 

isilik egotea dela gure patua, 

sarritan ezingo dugula jarraitu 

 mundu honetako hitzen joan-etorria, 

 eta bidaiaren amaieran zentzurik 

 aurkitzen ez dugunean, 

 gure etxeko bidean jartzen gara berriro. 

 Han -badakizu- ama aurkituko dugu, 

 guretzat egin zituen ametsak eta asmoak 

 oraindik bizirik. 

 Baina horrek ez gaitu asetzen, 

 eta abian jartzen gara 

 izarren pean lo egiteko prest, 

 ibaietako uraren irrikaz, 

 baita neguan ere. 

 Eta ibiltzea izan daitekeela gure egoitzarik ederrena, 

 bakarra behar bada. 

 

 
 

Armairuan ezkutatu ditut nylonezko galtzerdiak 

eta zabortegira bota aldareko plastikozko azken loreak. 

Argitasunaren pentagraman ezabatu ditut 

 ahots ezezagunak eta itzalak. 

 Zazpi egunsentitan garbitu ditut 

 Ihintzaren ibaian nire haragiak. 

 Hutsal sentitu naiz ordea 

 eta harri azpian, liburutan, 

 komuneko katiluan, bainugelako ispiluan 

 begiratu arren 

 ez dut aurkitu nire trazarik. 

 
 

20 
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Airearen urradura bailiren 

 edo Michelangelo Buonarrotiren 

 egunsentia, ilunbarra, 

 eguna eta gaua, 

 hegaka, laurak batera 

 haraneko lau miruak 

 bordaren gainean jarri dira… 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

Ihintza-ohatzetik jaioak bailiren, 

 berdeak eta beltzak isladaka daude 

 bere begietan. 

 Neskatxaren magalera jauzi egin du, 

 magal epelaren bila, 

 igurtzika, igurtzika, 

 historiaren alderdi leuna 

 xuxurlatuz… 
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Sarritan bururatu zait 

 jadanik ez dagoela maite dezakedan inor, 

 maite nitzakeen guztiak hilik daudela 

 edo beste tokiren batean. 

 Zeinek daki non, 

 zein diren beren izenak? 

 Hala ere batzuetan ikus ditzaket, 

 iluntasunaren aurka, 

 beren aurpegiak 

 aintzinako katedraletan, 

 argizaiaren argitan, 

 santuen irudi dirdaitsuak bezala. 

 Eta oroitzen naiz nola pizten genituen kandelak 

 -burnizko hesi artistikoaren aurrean belaunikatu baino lehen- 

 esperantzaren esperoan… 
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Le Pont Neuf gurutzatzen ikusi du 

ilunabarrak, 

ixtear dagoeneko 

egunaren liburu lizuna. 

Senaren beste ertzean gelditu da, 

eserita aurrena, etzanda gero, 

pobreziaren hamabost urteko alaba. 

Notre Dameko doreek 

babesa emango diotelakoan, 

bertan bizi baitira usoen urruma kulunkaturiko 

teilatu distiratsuaren pean, 

Jainkoa, bere Ama eta bere santuak… 

Eta pobreziaren egia esaten hasi da neska. 

Pobreziaren alaba omen da, 

eguberriko oporretan hila. 

Ordurako mila aldiz korritu ditu kaiak, 

hainbat aldiz edan ditu, irritsez, 

desiraz, Rivoliko ametsak… 

  

25 



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-31 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Hiriko giltzak odol herdoilez 

 zikindurik daude. 

Misiletatik erori berri dira 

lore kimikoak 

eta atera berriak urpeko nuklearretatik 

izurriteak dakartzaten 

arratoiak. 

Haurraren oinutsa dakusat miseriaren 

lurrean 

eta Somaliako udaren bihotza 

estuturik neguaren jelateetan… 

Banda jotzen hasi da. 

“The bridge over the river Kwai” ezagutzen dut, 

eta The Beatlesen “Strawberry fields for ever”. 

Marrubiak eta ibaia, 

zirko utopietako musika, 

herri guztiek dantzari ekin diezaioten 

maisu zartaildunaren agintepean… 
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Pariseko hilabete hartan sarritan 

etorri zitzaigun, deika, heriotza. 

guk, ezetz; musikaz beteta geundela 

eta, erroen magiak dirauen artean, 

salbatuta… 

 

Aberri urrutiko bidean jarri ginen. Iristerakoan, hara han, kaleetan, 

politburoko idazkari nagusia, bandera artean desfilea ikusten. Musika 

jo genion eta, katurik mitxinoena bailitzan, berehala genuen atzetik, 

soka batez lotuta, herri batetik bestera. Haiek zaharren festak, haiek 

emakume eta haurren algarak! Hiriburura iristear geundenean, 

ordea, gizon lodikote irribarretsu bat agertu zitzaigun: zazpi bizitza 

dauzkat eta bihotza berrogeita hamar izarrez osaturik… 

 

Irribarrez utzi gintuen idazkariak lagun berriaren dezibelioen atzetik. 

“Live your live with Pepsi” zioen puxika izugarri batera igotzera 

gonbidatu zuen eta lurraldeari bira eta bira egin zioten. Baina laster 

ezer ez egiteaz aspertu egin zen idazkaria. 
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Oi, zuok, historiak maite dituzuenok 

 zatozte eta entzun Marellarena… 

 Egin itzazue Tour Eiffeleko argazkiak 

 eros itzazue inpresionisten postalak 

 moztu itzazue Le Jardin de Fleurseko loreak 

 itxi itzazue etxeko ateak eta jalgi, 

 jalgi zaitezte Montmartreko kalbariora. 

 Hila baita nire amodioa, 

 nazkaren nazkaz bota du 

 Senan bere burua… 

Eta enbatak jo du Sena 

eta uhinek erauzi dituzte erroetatik 

Eiffelen zutoinak, suntsitu ur 

asaldatuetan Louvreko zintzilikarioak 

haizatu haserrearen dantzan 

Le Jardin des Fleurseko loreak, 

hila baita Bella Marella, 

hamazazpi urterekin hila 

nire amodioa. 
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Arratsalde hartan, 

 aspaldiko partez, 

 amodioaren aurpegia 

 agertu zitzaidan 

 zirrararen xamurtasunez. 

 Gezilariaren gezia agian, 

 musikariaren doinua 

 ala ninfa baten nenufarra… 

 baina amodioaren zauriz 

 jo ninduen 

 arratsalde batez. 

 Ez dakit nork 

 ez dakit nola 

 baina, heziarena, doinuarena ala lorearena, 

 nigan dago zauria 

 kiskalgarria 

 izugarria 

 beharbada denak batera sortua, 

 gezi, doinu eta nenufarrez. 
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Ametsak erditzeko 

omen dira etxeak 

eta amets urratuetatik  

itzultzeko. 

Claude, nik, zoritxarrez, 

badakit amets urdinaren urradura 

ez dela arina 

baina, zoritxarrez ere, ez dakit 

nolakoa izan behar duen ametsak 

urradura izan dadin 

urdina. 
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Piku, nik bezala dakizu, ongi jakin ere, euskaraz urdin hitzak esanahi  dezente 

eta ezberdinak dituela. Amets urdinak egin genituen Anie-ra igo ginenean 

lehenengo aldiz. Lehenengo aldia izan al zen? Ez dut ongi gogoratzen. Julianekin 

hasi ginen, eta hasi eta berehala hark irakatsi eta erakutsi zigun bidea nondik 

zen, bidean zer eraman behar zen, tontorrera igo eta gero, zer egin behar zen, 

bidean aurkitzen genituen elurmenetan zer sartu eta gorde behar zen, gero, une 

urdin batean kontsumitzeko. Gogoratzen? Fuente del español deitzen genion 

harri azpiko putzu txikiari eman behar genion kasu. Han zapaburuek lekurik ez 

zuten kabian ur pixka bat izaten zen handik igarotzen ginenontzat. Zu eta biok 

hamaika aldiz igaro ginen handik erlaitzetan barrena leze sakonetan eror ez 

gintezen, eta aurkitu ere bai. Julianen lezioa urdina izaten zen aldiro gailur 

batera igo behar genuenean. Urdina espazioa, behatzetako  urradurak izan 

arren harako bidean …(Joxe) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Aulki gainean utzi du 

 arloteak botila ardoa. 

 Bere izerdi, pixa eta kaka usaina 

 arrastaka. 

 Islada iheskor batek 

 piztu dio begirada iluna 

 -Begira, oraindik ez zaitut ahaztu, Geneviève. 

 Oraindik maite zaitut benetan. 

 
 
  

31 



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-37 

 
 

 
 
 
 

Beltz arloteak 

 zuri arloteak 

 buhameak, erratariak, mozkorrak 

 zakurrei debekaturiko bedartzan 

 etzanda. 

 Aho batetik bestera ardoa 

 eta, noizbehinka, zuhaitzei begira, 

 hatz zuri edo hatz beltzen artean, 

 pixaz epel, zakila. 

 Allée Jules Supervielle, poète, 

 1884-1960 

 eta, bitartean, miseriak bizirik jarrai dezan, 

 bi gerra. 
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Le Roi des Pontsen gelditu da 

eskale zaharra. 

atsegin du negu, udaberri, uda  

eta udazken, urak 

zutoin biribilei egiten dien 

erronda begiratzea. 

Ur biziaren 

ur lasterkarien 

handitasun monotonoak 

liluraturik dauka 

eta goizeroko listukada bota dio, 

omenaldi gisa, 

bertan garagardoaren apar miketza 

eta aspaldi laztandu ez dituen 

ezpainen larrosa. 

Lagun zaharra du Sena, 

eta bere arreba, 

bera bezala lurraren erraietatik 

sortua, 

lurra baita ama guztien ama 

eta heriotza lurraren ama. 

Horregatik desira dio 

Lehenbailehen jan dezan 

Itsasoak, 

horregatik taupada bortitza 

dio bihotzak oroituz 

behin, aspaldian, berak ere 

bazuela bere itsasoa 

eta alkondara garbia kenduz 

egiten ziola amodioa. 
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Mahaian hutsik zeuden edontzia 

eta etzanda botila. 

Zabalik zegoen ganbarako ohea, 

 itxita atea 

 eta ilargiz ase 

 lurreko hauts bildu gabea. 

 Eta ni egarriz mozkortuta nengoen, 

 eta bizitzaz mozkortuta, 

 nire besoetan 

 zure biluztasun epela 

 komediaren Jainkoa. 
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 Harriaren aurrean nagoenean 

 ez dut adierazten didana besterik 

 ulertu nahi; 

 horrela erakusten diot 

 sekretu orok merezi didala 

 mira, 

 eta asmaketetan jardutea, batzuetan, 

 esanahi galduari eginiko saldukeria dela. 

 Zu ez zara harri bat, ordea, 

 eta bihotzean sortu zaidana bota nahi dizut. 

 Jakizu: isiltasuna nagusitzen denean 

 Isiltzen direnekin bat etortzea 

 Bizitzari eta historiari traizio egitea da. 

 Eta nik ez dut errudun izan nahi. 

 Utz iezadazu, bada, esaten zure begiek 

 kaio tristeak diruditela, 

 airean, hego luzeen, arraunean jardun 

dutela, 

 labarretatik urrun, 

 edozein hiritako teila-baso baten bila. 

 Eta horretan zintzo saiatu zinela, 

 kaioak bezalaxe, 

 hondartza galdu batetik zatozen arren, 

 gu guztion antzera. Amen. 
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Gutxien espero dugunean 

 Izuak jotzen gaitu berriro, 

 bide galduen, urte barreiatuen ulerkuntzak, 

 eta heriotzak. 

 Barne-eragin batek bultzatuta, 

 esperantza oldartu bat gure begietan, 

 magaleratuko gaituzten besoen bila 

 abiatzen gara, 

 masailak maitasunez laztanduko dizkigun 

 baten bila, 

 igurtzi ferekatzailea ukatuko ez diguten 

 hurbileko betazalen bila. 

 Eta barru-barruko etsipenaz, 

 estutu egiten gara, kiribildu, 

 besarkada batek denboraren taupada gupidagabea 

 mendera balezake bezala, bihar. 
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Zer ezkutatzen duzu zure hortzetan, 

zure odolik gabeko mihian, 

zure intziri larrutuetan? 

Denboraren sekretuak, 

bizitzarenak, agian? 

Inori esan ez diezaiokegun hori, 

besteen hizkuntzara itzuli nahi ez duguna, 

hitzak ezin adieraz dezakeen 

erbestea? 

Zer ezkutatzen duzu 

helmugara iritsi 

eta dagoeneko zure urratsez 

pentsatzeko gauza 

ez zaren orduan? 

Agian ohartu zara 

erremediorik gabeko desagerpenen historia dela bidaia? 
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Argia, musika, 

Gonbidatuen solasa, 

izerdiaren lurrina 

dantzak lotu dituen gorputzen irritsetan; 

bizitza etsi-etsian edan beharreko ardoa 

bailitzan, 

tragikoa, maiestatez betea, 

ni baino hurbilago betiere 

amaiera igorriko duen 

turuta iluna. 

Horregatik 

hodeiez inguraturiko ekaitz 

egiten gara, 

suz jantziriko lertsun aldra 

oskorrian. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Utz iezadazu, 

 utzi zure biluztasuna laztantzen 

 zure begien pattar-ontziak 

 ilunabarrez gainezka 

 egiten ari diren orduan 

 gau usainez. 
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Ezer jaikin gabe hasten dugu 

bidaia sinesgaitz hau, 

zalantza hausnartuz, eta mina, 

jakin gabe mikatza izango zaigun 

gure haur-eskuetako lehen puxika 

puztuko duen gasa. 

Gero, zenbait gauez, euriak 

monotoniaren ziurtasunez iruzurtzen du 

gure etxeko teilatua; 

hego haize epelak 

esne krematsuaren perfumez janzten gaitu 

eta, betiko izan daitekeelako keinua 

egiten digunean, 

ohartzen gara gero eta astunagoak direla 

begi behiala argiak estaltzen dituzten 

betazalak, 

behin liluragarri izandako irria 

orban ezabagaitz egin dela, 

gogora dezagun 

inoiz huts egiten ez duen ordularirik zaharrenak 

“zauri” duela izena. 
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Egun hartan zu ez zinen nirekin, salbuespena izan zen, nire anaia Joxe Luisekin 

nintzen eta Oreretako beste hainbat mendizalerekin. Mesedea egin zidaten 

zeren haiek antolatutako ibilaldia izan baitzen eta ni haien taldetik at nengoen 

bat. Ordea, nire anaia talde hartan zegoen eta hori zela-eta oso erraz erdietsi 

nuen haiekin batera joateko baimena. Hori bai, nire kontura joango nintzen, 

alegia, niri zerbait gertatuz gero ez zen haien erantzukizuna izango. Bale, bale, 

esan nion nire anaiari. Zauriak bai fisikoak eta bai mentalak nire ardurapean 

denak. Le Tablera gindoazen. Zuk badakizu nik ongi ezagutzen dudala harako 

bidea eta egun hartan nabarmen erakutsi nuena bidea banekiela, hainbeste 

ezen uste baino lehenago bakarrik gelditu ginen Joxe Luis eta biok tontorreko 

bidean. Ekaina zen eta mazeletan elur pixka bat zegoen. Gibelean gelditzen ziren 

gure oinen urratsak, lorratsak eta markak. Beste behin, buruan neraman ideia 

praktikan jarri nahi izan nuen. Urdaburu Taldekoek Petretxematik zihoazen 

bezala gu Hiru Erregeren Mahaitik jo nahi genuen. Horretaz jabetu nuen nire 

anaia. Zauriak tximeletak sorrarazi zizkigun sabelean aldatz zahar baten 

aitzinean jarri ginenean. Eguzkiak berotzen zuen baina ez nahikoa lurmenetan 

zegoen jela urtzeko. Oso txiki sentitu nintzen menditzar haien artean. Hala ere, 

ausartu nintzen aurrena joaten eta nire gibeletik Joxe Luis saiatu zen. Oinak 

jartzeko espazioa murrizten joan zen eta jauzi txiki bat egiten saiatu nintzen. 

Hantxe zegoen nire zauriak preparatutako segada. Hankaz gora joan nintzen 

behera eta behera, edo, itzulipurdika nahi baduzu. Ehun eta piku metroko 

jaitsiera amaitu zenean bizirik nengoela ikusi nuen. Wow! esan nion nire buruari. 

Joxe Luis astiro-astiro ari zen jaisten nire antzerki maltzurra ikusi eta gero. 

Zauriak odol bihurtu ziren, kolpeak larramazkak, izterrak, hatzak, saihetsak … 

zauri. Leskunen eman zidaten Martel izeneko ukenduak arindu zizkidan 

jaitsieran jasotako ordularirik gabeko zauriak …(Joxe) 
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Gorputz inbertitu batean bizi gara, 

 irritsen begien kaikuan. 

 Eta bakarrik bizi gara, 

 gure herriko biztanle gehienek bezala 

 gogoeta bakartien eremuetan. 

 Hala ere, ametsetan murgiltzen garenean, 

 gure plazeren eta zirraren sustraiak ez direla gureak 

 sinetsi nahi dugu, 

 mundu guztian ditugula arbasoak, 

 eta lurraren azken arrastirian 

 ez digutela kontuan hartuko. 
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Inoiz ez dut ulertu 

zergtatik pintatzen duten Magdalako Maria 

burezur bati begira, 

Nazareteko Maisua ezagutu aurreko ikur. 

Inoiz ez dut ulertu 

zergatik saiatzen garen bizitza 

hareazko ordulari baten barruan sartu 

eta bizi aro guztiak 

zehaztasunez bereizten. 

Inoiz ez dut ulertu 

zergatik gogoeta hauek 

ia lorategi guztietako ateak 

itxita dauzkagunean 

etortzen zaizkigun, 

etorkizuna ezinezkoa balitz bezala, 

etsipen. 

 
 

 
 

 
Egun batez, gure lurraldean 

 isilduta geldituko da munduaren zarata; 

 denboratasunetik eta espaziotik kanpo dagoen 

 beste Unibertso batean sartuko gara, 

 eta, biziekin komunikatzeko mihirik gabe 

 gelditzen bagara ere, sinesten dut 

 nolabait konturatuko garrela 

 gutaz oroitzeko jarri dizkiguten loreak, 

 abestuko dizkiguten kantak 

 eta, isilean, gutaz esango dituzten maitasunezko gauzak 

 ez direla higatuko, ez direla alferreko izango. 
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Ez dakit hiltzen naizenean zer izango naizen. 

Baina sinetsi nahi dut Nazareteko profetak bezala 

 behin betiko aurkituko dudala gauzen ezkutuko zentzua, 

 aseko dudala etengabe irritsen atzetik ibili beharraren irrika 

 eta kosmosaren soineko infinituaren zetazko pusketatxo dirdaitsua 

 izango naizela, 

 unean uneko liparra eta eternitatea nigan bat eginda, 

 eguzki haundiaren magalean baitaratuta, 

 gaztetako taupadak odolaren berotasunean bezala. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 Nik badakit zergatik daramadan 
 barru-barruan josirik 
 Iratiko oihana, 
 zergatik Iratiko ibaia, 
 baina ez dut esan nahi, 
 inoiz dardaraka jarri gintuzten taupadak hobeto baitaude bizirik 
 oroimenean. 

Pagoak eta ura, 
udazkeneko ilunabar hotz batean. 
Eta esan gabe gelditu ziren hitzak, 
korapilo batez lotuta 
isiltasunean. 
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Haritzak, pagoak, eta etxe ondoko hurritzak. 

“Muskurutxo” eta Baltaxar 

eta, noizbehinka mozten zituzten 

hurritzaren abarrak, 

arku eta geziz zerura apuntatu 

eta infinitua jotzeko. 

“Maule, Maule, nire gogoa eta bihotza 

zugan daude”. 

Horrela esaten ziguten. 

eta lehenengo aldiz hara joan nintzenean, 

ez nintzen haritzen eta pagoen 

zurruntasunaren bila hasi. 

Zuzen jo nuen hurritzetara: 

nahiago nuen belaunaldiz belaunaldi 

paisaia jauzien graziaz jantzi zuten 

urtxintxen eta abarren malgutasuna. 

Eta horixe izan da, nire ustez, 

-jauzia eta malgutasuna- 

gure benetako historiaren haria 

eta ez, koraza baten gisa, 

babeslekutzat hartu dugun zurruntasuna, 

tristeziaren biografia. 
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Ez dakit lur honetan eman zaidan 

 zeregina betetzen ari naizen. 

 Baina, bigarren aukera emango balitzait, 

 ostadarrean bizitzea hautatuko nuke, 

 hemengo ekaitzen gainean 

 kolorezko zubi bat eraiki 

 eta ezpain trsiteei entzun dizkiedan 

 kontakizunak 

 esperantzaz janzteko. 

 
 
 

 
 

 
 

Ez dakit mundu honen alde ezkutuan 

 ezer berririk ikusiko dugun, 

 ea zozoak bere kantuaren misterioa 

 argituko digun, 

 ea urtaroen joan-etorriak 

 egitasmo zabalago baten baitan ulertuko ditugun; 

 jakin ere ez dakit mundu honek 

 ezkutuko alderik ote duen. 

 Baina ez dio inporta. 

 besterik ez bada ere, hor ibiliko dira 

 nire zalantzak eta galderak 

 esperantzazko oihartzunaren bila. 
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Ni naiz, 

ni naiz ibai ertzetik gora doan 

mutil gaztea. 

Zozoa sasi artetik atera da, 

amuarrainak nor bere zuloan ezkutatu dira 

eguerdiko eguzkitik. 

Haranean ez dago ez irratirik ez telebistarik. 

Traktoreak eta belar moztaile modernoak 

inginarien buruan soilik daude oraindik. 

Auschwitz eta erraustegiak 

ozta-ozta itzali ziren herenegun, 

eta Coventry eta Dresdeko orbainak 

oraindik ez dira itxi. 

 

Ibai ertzetik doan gaztea 

ni naiz. 

Txorien eta tximeleten bizimodua neukan ametsetan, 

alaitasunez, harmoniaz, fedez jantzia. 

Eta posible zela sinesten nuen, 

kolibrien dantzak definituko balu bezala bizitza, 

harridura eginda, samurtasun, barkamen. 
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Zintzur bat, 

Arrakogoitiko zintzurra; 

Ur-jauzi bat, 

Arrakogoitiko ur-jauzia. 

alboetan eta gainetik, 

Udazkeneko baso. 

Ez dut bertarako maparik behar. 

Behiala, udako eguzki kiskalgarritik ihesi, 

freskatzera etorri gineneko oroitzapenak 

ekartzen nau hona. 

Egun hartan haize bigunak dantzan jarri zituen 

Hostoen berdea eta zeruaren urdina, 

Begientzako zoramen, 

mugimenduaren festa. 

Urteak igaro dira. Bizitzari ez diot 

ezer berezirik eskatu nahi, 

baina, posible balitz, 

garai bateko begien gardentasuna 

berreskuratu nahi nuke, 

barkatua sentitzearen eta asmo txiki berriren baten 

mugan. 
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Atzo, ene adiskide hori, mendi gailurrak laga eta mendiko bideetan ibili nintzen. 

Ongi ezagutzen duzun Maltzagan hasi nintzen oinez noski eta Ziortzan bukatu 

nuen, Bolibarren. Zuk, nik bezala, ongi ezagutzen duzu gure Herria eta esan 

beharrik ez dago nongo lurraldetan ibili nintzen izen potolo hauek 

aipatzerakoan: Bolibar, Ziortza, Trabakua, Aspegoikoa eta Aspebehekoa, 

Iruzubieta, Donejakue Bidea… Egia esan, izarren hautsak eta goizeko ihintzek 

hala distirak nola bustidurak ninderamaten ezagunak ez nituen bidezidorretatik. 

Uharkak eta trokak, zintzurrak eta mazelak, gizon bakartiak eta zorionekoak 

topatu nituen ilunagotik argiatik baino gehiago zeukaten bide estu horiengatik. 

Nire baitara begira nindoala Xabier Lete izan nuen gogoan eta kasik oldoztu 

gabe haren poema-zatitxo bat heldu zitzaidan bidaide: “Gu sortu ginen enbor 

beretik sortuko dira besteak, borroka hortan duten iraungo duten zuhaitz-

ardaxka gazteak. Beren aukeren jabe eraikiz eta erortzean berriro jaikiz 

ibiltzen joanen direnak: gertakizunen indar eta argiz gure ametsa arrazoi 

garbiz egiztatuko dutenak” (Xabier Letek eta Mikel Laboak kantatua eta, orain 

hamaika bertsioz lau haizetara zabaldua) Orduan, errekarekin batera joan 

nintzen jaisten eta jaisten ibai nagusi baterantz aurkitu arte. Eta zurekin 

gogoratu nintzen bide ona aukeratu duzulako. Hain izan da ona ezen maite 

zenuenarekin besarkatu baitzara betiko ametsari arrazoi emanez. (Joxe) 
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Ikusi nola pausatzen diren 

 ihintza tantak belar izpietan! 

 Entzun behe laino zuriaren sabeleko 

 isiltasuna, 

 entzun giltzaren soinua atean, 

 eta euri tantak 

 teilatuko hegaletik erortzen direnean. 

 Edo, nahiago baduzu, 

 imajinatu txabola txiki bat 

 ibai sakon baten ertzean, 

 eta barkuen tutuaren deia 

 bidaiarako. 

 Mundua, zergatik ez? 

 Ona da, 

 poesia pixka bat eskatzen zaionean. 
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Ez naiz oso ziur Xabier Lete noiz hil zen. 

 Bi, hiru urte? 

 Baina gogoan dut “San Martin azken larrosa”-ri 

 buruzko gutuna erantzun zidanean, 

 oraindik gogoratzen zituela 

 bere haurtzaroko elurteak Oiartzunen, 

 eta astigarraren goritasuna udazkenean.   

 Oraindik amets egiten zuen 

 kaioentzat eta itsasoko behe lainoarentzat 

 poemak idaztearekin, 

 pasaiako portuan barkuek tutua jotzen dutenean. 

 Agian hauxe esan nahiko zidan: 

 Ez daukagula zertan lotsatu bizitzan noizbai t 

 porrot egin eta galtzaile ateratzen garenean, 

 ez direla guztiz galduko mundua eraikitzen 

 egin ditugun ahaleginak, 

 eta unibertsoak esperantza itxura hartzen duela 

 udaberriko eguzkiarekin karnabak itzultzen direnean. 

 Ez, ez naiz oso ziur 

Xabier Lete noiz hil zen 

ondoan baitaukat. 
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Bizitzari buruz pentsatzen nuena 

 sistematizatzen hasi nintzenean 

 ez zitzaidan burutik pasatzen 

 hainbesteraino nagusituko zirenik burdina eta porlana; 

 egunerokotasunak hain sarritan hartuko zuenik 

 antzinako Greziako tragedien itxura; 

 zuhaitzei bide ertzetako harriei baino gehiago 

 kostako zitzaienik bizitzea; 

 hainbeste jenderen mahaiak 

 hutsik izango zirenik 

 liburuetan mendez mende iritsi zaizkigun bizitzeko arrazoiak; 

 gure eskuei hain nekeza egingo zitzaienik 

 palmondoak, ibaiak eta txoriak marraztea; 

 hainbesteraino justifikatuta egon zitezkeenik 

 haserrea, errukia, izua, 

 bizitzari eska niezaiokeena sistematizatzen 

 hasi nintzenean. 

 
 
 

 
 

Txoriak isiltzen direnean 

 ez da izango ez iraganik, ez gerorik. 

 Eguneko ordu guztiek, urtaroek, 

 batera joko dute hil-kanpaia. 
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Belaguako bunkerretan 

 aspaldi isildu ziren metraileten tiroak. 

 Baina tiroak isildu ondoren, gauak, oraindik 

 gogoratu egiten ditu ezkutuan Maulerako bidean jartzen ziren 

 emakumeen kontaera zaharrak: 

 ahanzturak ezin du ito odolean bizirik zirauen 

 emakume haien maitasuna: urre bizi. 

 
 
 

 
 

 
Gauez, frontalaren argitan ematen ditut 

bueltak eta bueltak bordako larrainean, 

haranean iluntasuna eta isiltasuna 

erabat nagusitzen diren arte. 

Gero, aulki btean eserita, begiak itxi  

eta Arrakoko pagoak etortzen zaizkit burura, 

eta oreinek, azeriek eta basurdeek 

hain maite duten erreka. 

Izan ere, badakit nire begiak ixten direnean 

Irekitzen direla haienak, 

eta gauak, emakume eder batek bezala 

miresle berriak izango dituela, 

inoiz buka ez dadin bizitzaren zikloa; 

abereek, guk bezala, maite dituztela 

Sidonioren borda ondoko sagarrak, 

eta badakite zeinen laburra den 

betetasunaren ordua. 
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Mazeletako marrubiak maite ditut 

 uztailean hostoen pean ezkutatzen zaizkigunean… 

 Izeiak maite ditut 

 egunsentian oraindik ere gauaren arnasa 

 gorde nahi duenean… 

 Haraneko aire garbia maite dut 

 zeruko urdinarekin bat egiten duenean… 

 Sakuloko gereziak jango nituzke 

 basa-gereziak ez balira… 

 Lore eta kolore guztiak irentsiko nituzke 

 inoiz asper ez nadin munduaz… 

 Gogoetei emana biziko nintzateke 

 jakingo ez banu hitzak astunagoak direla… 

 Lurra ukitu nahi nuke bizitza ulertu ahal izateko 

 aldian behin behintzat. 
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Behin ahoko soinua jo nuen 

Haydn-en aretoan, Esterhazzyren jauregian. 

Nire doinuek garenaren gainetik 

altxatu zituzten nirekin zeuden lagunak, 

gizon-emakumeon bizitza luzea 

oroimenetik ezabatzen trebea izango banintz bezala. 

Azken nota isildu arte itxaron zuten 

bisitarekin segitzeko. 

Baina, txundituta, inork ez zuen txalorik jo. 

Haurtzaroko egunsentietara itzuli ginen guztiok, 

ihintzaren eta mendien ahotsak 

bizitzaren egia esateko gauza zireneko urteetara. 

Jauregitik atera ginenean, agure bat ikusi nuen, 

makila alboan zuela, 

zuhaitz handi baten pean, bankuan eserita. 

Urteen begiruneari barre egingo baliote bezala, 

enarek zeharkatzen zuten zerua, hegaldi bizian. 

Ez dakite oroitzapenek ere balio dutela 

Bizitza luzeari zentzua emateko: 

nola ahaztu, nola baretu 

nostalgiaren taupadak. 

Eta, elizako sarreran, amona zaharrek 

hatzak ur bedeinkatuan bustitzen dituztenean 

gardenago egiten dela begira daukaten Jainkoaren lakua, 

barkamenaren haizeak orraztua. 
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Ez dakit inorentzat argi izan naizen, 

 ez dakit inoiz inori lagundu ote diodan hegan egiten, 

 ez dakit zer naizen. 

 Ez da gertatzen zaidan lehenengo aldia, 

 baina gazte nintzenean 

 edozer izan nintekeela pentsatzeak alaitzen ninduen: 

 tximeleta edo txori. 

 Orain hautsez betetako bideak ikusten ditut, 

 antzekoak den-denak. 

 Eta izarrei dei egiten diet argi egin diezadaten. 

 Urrutiegi daude, ordea, eta Jainkoaren izena bera, 

 askotan, 

 oihartzun mehe iruditzen zait, 

 ez nauela inoiz bakarrik utziko sinesten dudan arren. 

 
 
 

 
 

Lasai oheratu ziren 

 poeta atxilotzearekin 

 hitza mututu zutelakoan. 

 Baina oker zeuden: 

 poesiak oroimen luzea dauka 

 eta inoiz ez da poetarik faltako 

 gure herrian, 

 ezta zabuak haurrik gabe daudenean ere 

 zuhaitz biluzietatik zintzilik 

 neguaren gorrienean. 
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Eta inoiz ez da poetarik faltako gure herrian, utzi duzu idatzita. Agian, arrazoi 

duzu ustekabean azaltzen delako bat edo beste nik ezagutzen ez baina egiten 

duen poemarekin maitemintzen naizena bai goizaldean eta bai gaueko ordu 

ilunetan ere. Egia da izarrak urrutiegi daudela eta haien ñir-ñir-a baino ez 

dudala ikusten. Hala ere, eztanda baten emaitzak dira, energia kosmikoaren 

flash-ak, Atxeritoren magaletan izaten diren crashen modukoak, beharbada. 

Halakoetan, JMI zure eta bion lagunaren hitzak datozkit gogora: “Eta ez dut 

jada aintza buruan, eta ez dut jada ospea gogoan, eta ez dut oroit ezta nire 

odola ere … mundu guztia maitatzea baitut amets, motxila bitarteko, bihotza 

alderrai: gizon-emakumeak, euria eta eguzkia, ibaiak eta itsasoak, belarra eta 

ihintza, hemengo zuhaitzak eta harantzakoak, zeru zabalaren zutabe, bihotza, 

bihotz guztietara zabalik, inorena izan gabe”. (“Txantxanberde Kantaria” JMI. 

25 or) (Joxe) 
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Nork daki nongoak garen? 

Sarritan erori egiten zaizkigu 

 adreilu gorrizko hormak, 

 desbideratu ibaiak betidanik eraman duen bidea; 

 ermitako ezkilari mututu egiten zaio mihia 

 eta, atzera begiratzen badugu, 

 txakur amorratuen arnasa sentitzen dugu lepoan. 

 Urruti gelditzen zaizkigu gaztainondoen berdetasuna, 

 lagunekiko solasaldia eta emakumeen kantua. 

 Baina bizitza berriro kolorez margotzen saiatzen garenean, 

 gauzei berriro izen bat eman diezaiekegula 

 ohartzen gara, 

 hondartzan gelditutako hondakinak 

 berriro bil daitezkeela 

 gure historiak txaluparik izan dezan 

 
 

 
Edonora zoazela ere, 

 sarritan batera ikusiko dituzu 

 ezpataren distira airean 

 eta zisnearen dantza aintzira urdinean. 
 

 Edonora zoazela ere, 

 beti utziko duzu zure bidaiaren urratsa hondartzan, 

 zure galderaren oihartzuna 

 zuhaitzetatik zintzilik basoan. 
 

 Edonora zoazela ere, 

 beti aurkituko duzu 

 -hori nahi nuke behintzat- 

 laztanen epeltasuna 

 gordeko duen eskua. 
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Noizbait ikusi genuen lehenengo aldiz 

 munduko argia, 

 eta ez dugu gogoratzen nolakoa zen. 

 Noizbait ikusi genituen txorien koloreak, 

 entzun genituen haien kantuak 

 lehenengo aldiz. 

 Haien bihotzeko taupadak biziak ziren, 

 guztiok zuhaitz beraren abaroan 

 elkarrekin bizi gintezkeela jakinaren gainean. 

 Eta gure arnasa lasaiagoa zen, 

 Munduko denbora guztia geneukalako 

 -hori uste genuen- 

 sendotzeko gure sustraiak lurrean, 

 inoiz urdinari uko egingo ez zion 

 -hori espero nuen- 

 zeruaren babesean. 

 Oraindik ez genekien koloreak eta doinuak ere 

 herdoildu egiten direla 

 zoriaren bizikletaren gurpilak bezala. 
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Erleak gutiziaz ari ziren loreetan; 

 arrantzaleak etsita zeuden Orian, 

 amaurrainek bazekitelako zer zegoen 

 kolorezko beitaren atzean; 

 txolarreak jolasean ari ziren teilatuetan, 

 txio-txioka kalean zebilen jendeari begira. 

 Mozkor bat aurreskua dantzatu nahian 

 ari zen herriko tabernaren aurrean; 

 haurren paperezko ontziak 

 nor bere uhartera iristen ziren, 

 inolako beldurrik gabe; eta arrastirian, txirula baten soinuak 

 ederrago egiten zuen isiltasuna. 

 Eta, oheratu ginenean, guztiok entzun genuen 

 ametsen intziritan 

 gu guztion itxaropenaren historia. 
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Lurra ez dela amets bat sinesten dut, 

nire begiek, nire belarriek eta nire hatzek 

ez didatela iruzur egiten. 

Lorategia hor dagoela, 

atearen honako aldean gelditzen banaiz ere. 

 

 

 

 Edertasuna ez dela amets bat sinesten dut 

 eta egunero ikusiko genituzkeela 

 lore eta izar berriak 

 fedez begiratuko bagenu. 

 

 

 

Bizitza ez dela amets bat sinesten dut 

eta, azken egunean, begiak ixten dizkidatenean ere, 

inork ezingo didala 

eternitatearen antsia lapurtu. 
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 Zure gaua sortu dugu, Jauna, 

 eta lausotu zaigu gintzarien gardentasuna; 

 gure gaua sortu dugu eta dagoeneko 

 hasi gara ohartzen noraino izan daitekeen iluna. 

 

 

 Zure doinua jo nahi izan dugu 

 ebanjelio ezezagun baten txirulan, 

 zure otoitza babeserako hautu nahi izan dugu, 

 gaina gaitzespen eta birao usaineko hitzetan. 

 

 

 Zure aurpegia ukatu dugu, Jauna, 

 erbesteratuen kale kantoiko ispiluetan; 

 zure erretratoa egin nahi izan dugu 

 xumeen oihalean ez baizik boteretsuen gerra-banderetan. 

 

 

 Agian horrexegatik bildu gaitu 

 hain azkar hain anker, ametsen gauak. 

 Barkatuko al diguzu? 

 Ez ote da gehiegizko atrebentzia izango eskatzea 

 betorkigula, berriro ere, 

 historiako gau guztien Ametsa: 

 Zu zeu, gure Gizona; Zu zeu jainkozko Alba? 
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Gure gauean etorri zara, Jauna, 

albara bihurtzeko gure bideak. 

Txoriek isilik diraute, oraindaino, 

eta basoko oreinaren egarriaz, 

kaleko giza astasunaren hondakinez 

baliatu zara gizakioi zure Izpirituaren 

aztarnak erakusteko. 

 

 

Jauna, zure aukeratuak garenez, 

Ohartaraz iezaguzu egin gaituzula 

zure deiaren zutoihal eta ikur; 

gure hondartzatik zure itsaso 

hondoaren bila doazenen txalupak 

izan dezan, enbata egunetan ere, 

ziabogarako bandera joan-etorriko bidaia honetan. 
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Oi, Jainkoa ezkutua! 

Lurreratu zaituen gauean 

mizpira sortu berria beste hitzik 

ez daukazu, 

sokatik askatu berru duten 

zaldiaren trosta. 

Edo zure hazia utzi diogun 

haur baten izena. 

 
 
 

Oi, Jainko emana! 

Gurera ezpaineratzen zaituen 

ogi zatituarena beste hitzik 

ez daukazu; 

izerditan reta minez, 

hodeiak urratu dituen esperantzazko itunaren 

odolaren kaliza. 

 
 
 

Oi, Jainko zauritua! 

Zure gurutzera josi dugun 

espaloietako eskale abandonatua beste hitzik 

ez daukazu; 

porrota ikasi behar izan duen 

gure eskoletako neska-mutil 

herabearen intzira. 
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Oi, Jainkoa bentzutua! 

Egarriak otoitza isilarazi dion 

gorputz jipoituarena beste hitzik 

ez daukazu; 

historiatik egotzi eta, trufaka, 

erdeinatu ditugun 

begi erorien lotsa. 

 
 

Oi, Jainko ahotsik gabea! 

Zure etxearen giltzarri egin gaituzunon 

hasperen dardartia beste hitzik 

ez daukazu. 

Gu, zure herri, 

zutik eta prest, 

ozta-ozta daukagun arren 

biziaren bandera eramateko 

haina indar. 

 
 

Oi, harriduraren Jainko! 

Bildotsak zigilatu zuen 

argiaren liburuaren beste hitzik 

ez daukazu. 

Horregatik, 

inoiz iturburu asearen borborrean 

etortzera deliberatu bazara, 

betetasunez jauzika, 

esaguzu “Banator”, bederen, 

esaguzu. 
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Bi doinu eta ni, 

hiru gara, Jauna, 

eta, hala ere, hirurak bat, 

jaso orduko bihotza zugana. 

 
 
 
Bi doinu: 

sutondoko mihi dantzari bihurriena bat, 

Heitor Villa Lobosen Bacjana brasileirarena bestea 

erreduraren minez 

kiskaltzearen beroaz 

bata zein bestea 

lurretik gora doazen arabeskoak 

zu bizi zaren gure arimaren 

zolagunearen bila. 

 
 
 
Bi doinu, 

kanpoan ari duen elurra isila baita, 

iparraldeko ipuinez haurdun 

eta erdituko dituen olerkariaren zain betiere 

bidaiaren nekeaz ahituta 

gure haran honetan babesten den bidaztia 

bailitzan. 
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Eta ni, 

hitza aurkitu behar duen gizona, 

interpreta dezadan zer esan nahi izan didan 

bordara heldu orduko 

-nire beldur agian- 

basora itzuri joan zaidan basurdeak 

eta interpreta, olio botilaren barruan 

izoztuta aurkitu dudan 

muxarraren isiltasuna. 

 
 
 
Bi doinu eta ni, 

hiru negu gara, Jauna, 

zure magalaren esperoan 

bihotza jaso orduko 

zurera. 
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Egunsentik ilargizko kamisoia jantzita 

darama oraindik 

eta bere ia-biluztasuna ikusi ahala 

eguzkiak bete du antsizko begiradaz. 

Soinuen kaiola irekitzen hasi da 

haran isilean, 

ardien beereka gora eta gora doa espiraletan, 

zakurren zaunka mehatxaria hona eta hara 

erronkan. 

Gauaren doinuak 

kiribildu eta labarretako harritzarretan 

zintzilik gelditu dira, 

berriro ere elkarrekin lotu 

eta hurrengo ilunabarraren historia 

noiz idatziko zain: 

gauaren gorputza. 

Eta hitza ezten egin zait 

hainbeste antzaldatze 

eta hainbeste birsortze zeremoniaz 

jantzita. 

Ez dakit zer esan. 

Eguzkitan gaua edaten duen 

putzu sentitzen naiz, 

urazalean nire hondoa. 
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Francis, zuk ez duzu gogoratuko, edo bai? baina biok izan dugu ikasle ohi bat 

Deustun zeina aspaldian desagertu baitzen gure bizitzetatik. Hala ere, ez haren 

arrastoak, ez haren poemak, ez haren barnetasuna, ez haren sentimendu 

horailak gutaz idazten duenean, eta hau zoragarria da. Izan ere, guk eskola 

maisuki ematen ari ginela, nahita edo nahi gabe, beste zerbait ere ari ginen 

sortzen aitzinean genituen espirituengan. Fernando Telletxea haietako bat izan 

da. Niri eskainitako liburua daukat begien aurrean, baina zuri eskainitakoa ere 

badela ez dut zalantzan jartzen. Hementxe, lerro txiki hauen artean eta zure 

poemek uzten didaten espazio poetikoan utzi nahi dizkizut hark utzitako perla 

batzuk, honako hau besteak beste: “Las olas del mar son históricas y reconocen 

nuestro aliento, cuando las flores se hayan marchitado y no queden sombras 

humanas sobre la templada arena, entonces debemos ir a visitar su brisa para 

conversar con ella, cuando las últimas luces del día se conviertan en fuego y 

las nubes se acaricien, cuando la lluvia germine y nos embriague con sus 

ensoñaciones de humedades caprichosas entonces debemos conversar con él, 

de él surgirán cantos de consuelo e imágenes desconocidas, nos hará también 

evocar nuestras queridas pasiones pasadas y nos cantará, nos cantará al oído 

susurrante …” (“Fama”, Fernando Telletxea, pág. 184) (Joxe) 

 

 

 
 



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-75 

 
 

 
 

Hiru miru 

eta hiruren artean bat-bateko Jainkoa zizelatu dute, 

zorabioa marraztu. 

Ibaia matutien kontrabaxua da 

eta erregu oihukatuaren lautea belea. 

Egunsentiko eguzkitan eserita, 

epeltasunez blai nire haragiak, 

gorputza ez dela historikoa sentitzen dut, 

irudimena dela historian sartzen gaituena, 

gure amodioaren irudia dela 

pasioaren eta ilunabarraren arteko 

zubia. 

Usaimena, dastamena, ikusmena, entzumena, ukimena… 

zentzumenetan itotzen dudala maiz zentzua, 

gorputzean ezereztatzen ditugula 

noizbait izan ginenaren mila gorputzak, 

eta, gu ere, azkenean, hori baino ez garela: 

oroitzapenen oroimena. 

Hiru miru 

eta hiruren artean bat-bateko Jainkoa zizelatu dute; 

hiru otoitz: 

sabel, 

laztan, 

min, 

bizitzaren zurrunbiloan murgiltzen nauen 

zorabioa, 

jainkoa. 
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Zelan izan zaitezke sutondo 

 eta, halaber, izan urbegi, 

 gure nekeak arintzen dituen 

 ur gardeneko putzu, 

 gure hotzaldiak epeltzen dituen 

 su-mihi bizi? 

 

 Zelan egin dezakezu gizona 

 zure irudiko Jainko 

 eta gure gaua egin argi; 

 gurea heriotzaren leizea bada, 

 zelan egin dezakezu gure ezereza 

 gero ederrago baten intziri? 

 

 Zelan gaindi dezakezu iluntasuna 

 eta gugan arimaren zolagunea biziaraz dezakeen 

 alba argitsua hazi; 

 gurea ilunabarreko joera bada 

 eta, sarritan, eguzki guztietatik 

 bizi bagara hain urruti? 

 

 Zelan izan zaitezke 

 elkarrekin hain suminbera garen gizon-emakumeokin 

 berantaserre 

 eta oraindik gure Jainko izaten segi; 

 eta zelan estima dezakezu, zure bihotza ukitzeraino, 

 gure detailerik ñimiñoena ere 

 hain egolatra bagara, hain zikoitz? 
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Etorriko da. 

 Agian espero ez dugun 

 arrastiri batean 

 etorriko da. 

 “Aizu”, esango digu 

 eta, harriduraz txundituko gara 

 gure izena entzunda, 

 gure bihotzarebn oroimena hain motza izateagatik, 

 etxera deitzen digun ahotsarekiko 

 hain entzungor izateagatik 

lotsatuta. 

 

 Etorriko da. 

 Agian gaurkoaren antzeko 

 arristiri batean 

 etorriko da. 

 Sartaldean zerua urre eta gar, 

 lurreko pobre guztioi 

 “zatoz” esango digu 

 eta, gure begiak esperantzaz dirdirka, 

 gogoratuko gaituen lurrera 

 goazela, etxera; 

 eta bertan dena promesaren ederra 

 izango dela. 
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Etorriko da. 

Agian gaitza errondan dabilen 

arrastiri batean 

etorriko da. 

“Hoa!”, esango dio eta orduan 

maitasunak bizkarreko zakuan eramango ditu 

gure larrimin eta izuak; 

gure esperantza ez dagoela salmentan 

guztiei oihuka. 

 

 

Etorriko da, 

munduaren azkena 

izango den arrastirian 

etorriko da. 

Eta ordura arteko gure isiltasunek 

asmatuko dute alba berriaren 

kanturako gorazarrea: 

gizon-emakumeon jainkotze-ahaleginak 

aurkitu duela, azkenik, 

genesiaren eguneko Edertasuna. 
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Hona hemen gaua, 

 lehen egunetako gau luzea: 

 eta uhinak eta hondartzak 

 bereizi zituen Maitasun marinela 

 besterik ez dago: 

 Jainkoa, sehaska izango zituen 

 lurra eta itsasoa maitekiro prestatuz. 

 

 

 

 Hona hemen gaua, 

 argiak eztanda egin zuen gau bakarra: 

 eta gure haragia hartu zuen Haur jainkozkoa 

 beste Haurrik ez dago: 

 Jainkoa, eremu eta lur elkorrak 

 erleentzako txilar, guretzat ardo 

 egin dituen Jesus sortuz. 

 

 

 

 Hona hemen gaua, 

 muino gaineko gau misteriotsua: 

 et arantzaz, odolez eta madarikazioz jositako Gizona 

 besterik ez dago: 

 Jainkoa, gurutzea besarkatu 

 Eta gure mahastiak ernaldu zituena 

 Heriotza bere minez inurrituz. 
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Hona hemen gaua, 

izarrak Eguzkiaren mirabe egin zireneko gaua: 

eta itsas-maskorrari doinua eta guri oroitzapenak 

eman dizkigun Berpiztua 

besterik ez dago: 

Jainkoa, epaitu eta hil zuten lurra 

sendatu, santutu eta zerutuz. 

 

 

Gaua, hona hemen gaua, 

bidazti egiten gaituen gau amaigabea: 

eta esperantza galduez beteriko bidea 

besterik ez dago: 

eta Jainko samaritarra 

gure zauri zaharrak 

laztanez eta olioz arinduz. 
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Nor ote Jainkoa, 

gure izaera lurtar eta lurkoian gu hartu 

 eta maite gaituen bezala maitatzeko? 
 

 Nor ote Jainkoa, 

 gurekin batera hain gabeko, 

 hain zaurgarri izateko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

maite-jokotan, laztanez laztan 

eta bekoz beko gurekin lotzeko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

bihotz xume gardenetatik at 

ezin aurkitu ahal  izateko? 
 

 Nor ote Jainkoa, 

 gurekin jarri bada bidean 

 gure bidaia bera egiteko? 
 

 Nor ote Jainkoa, 

 gurekin egiten badu ostatura 

 su berean ospelak gozatzeko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

elkar maita dezagun eskatzen badigu 

bera maite ahal izateko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

gure zauria nahikoa badu 

bere bihotza mintzeko? 
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Sakuloko trikuarrian aurkitu zintudan 

lurrean etzanda buztinarekin bat eginik, 

ilargiz blai, ekiak biz gaitzan argitan, udan, 

San joan gauak gal ez dezan suaren maiteminik. 

 

 

Ipini zaitut, kredo zaharraren izenean, 

sutondo erlaitzean zutik, hitz galduari eskain 

diezaiozun berorik, poemaren bihotzean 

sor dezazun gaurik, jainkotasunaren atezain. 

 

 

Elurrak hartu du lurra, hotz naiz, dardaraz 

neu ere eta epeltasun ondarra dizut erregu; 

eman zaitez, zuk bakarrik dezakezu geraraz 

biluzten ari den zuhaitz hau egin dadin negu. 
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Gauez ikusi dut axeria 

ezpel artetik niri begira, 

gosearen hurbiltze eria, 

agian beldurraren dirdira. 

 

 

Ezarri diot elur gainean 

platerkada dilista, bakezko, 

uler dezan naukala antzinean legez 

anaidi handiaren etxeko. 

 

 

Sutondoan eseri naiz gero 

pago-enbor goriari beha, 

amestu nahiz, bihotzaren bero, 

itunaren profeten elea. 

 

 

Elurpean aurkitu dut, mutu, 

bake baldintzatuaren boza, 

bandera zaharra ezin sutu 

izanagatik, ni bezain hotza. 
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Ai, maite nazazu, maite, 

ezereza baldin banaiz 

zure ederra isla dezakeen 

ezereza izan nadin, pitz 

nazakeen ezerezaren 

haurra, hutsetik jaio baitzen 

dena, izatearen 

larriminaren betetik. 

 

 

 

Ai, maite nazazu, maite, 

ilargiaren marea 

besterik ez banaiz ere, 

nigan gauaren sarea 

ehotu zuen haria 

apain dezagun maskorrez, 

itsas guztien karia 

belarrian oihartzun legez. 
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Arratsa iluna da eta badirudi 

Jainkoari gaur ahantzi zaiola 

gauaren azala atximurtzea; 

ahantzi zaiola hautsa eta molekulak, 

karnaba eta haizea, euria eta berdea 

bizitzan bat egitera doazela; 

bizitza ekindin ezina dela. 

Nire barruan badela ahots bat, 

hitzez hitz, brisaz brisa, 

unibertsoan guztiz beharrezko 

eta betiko naizela 

dioena. 

Herio biologikoa beste izaera mota 

dela 

eta Danteren txalupatxoak 

materiaren batasun erradikalera 

garamatzala, 

lurraren bihotzarekin 

komuniora. 

Aldiriko tren ordutegia dela denbora 

eta behin zuri euripean eman 

nizkizun musuak, 

trenak eta geltokiak 

putzuak eta haurraren botak 

bezala 

iraganekoak haina gerokoak direla. 
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Nik ikusi dut, ikusi karnaba 

 elorri puntan argi printz egina, 

 ostadar mozorroz, zeru-asaba 

 bailitzan bere hegaldi arina. 

 

 Ikusi ilunabarraren pentzeak 

 ipurtargi kontaezinez dirdirka, 

 doako perla, zilar, urreak 

 edonon, eternitatez jauzika. 

 

 Nik entzun dut, entzun goizez harana 

 isilik, haizekirri soinuak jota, 

 adaburu garaien bals bakana 

 musika infinitoaren errota. 

 

 Entzun neguko egunsenti zuritan 

 isiltasun osoaren doinua, 

 arima bat maluta eta ni, bitan 

 banandu diguten arren mundua. 
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Ezkiaga, zuk musika maite izan duzu gure lur honetan bizi izan zarenean. Zuk 

musika jarri duzu Haran Handian idatzitako testuetan. Zure musika jainkozkoa 

izan da beti edo honela iruditu izan zait niri bederen. Musika zure mahai 

gainean, musika Txamantxoiari begira jartzen zinenean, musika mirua 

larrainean jira-biraka ari izaten zenean, musika beti naturari, izadiari, kosmosari 

eta horizontean agertzen ziren hodei gorrikarari, ahairea kantatzea aukeratzen 

zenuen plazatan, batzuetan Xabier Amurizaren tonuan, beste batzuetan Andoni 

Egañaren irriñoarekin, baita Amets Arzalluz plazagizon tankeran eta Maddalen 

Lujanbioren “egrgrge”-arekin ari zinen guztietan. Une honetan Ainhoa Arteta 

datorkit gogora: haren CDa, haren irudi sentsuala organo barrokoaren aitzinean 

zutik zerurarat begira gelditzen denean “Tears in Heaven” kantatzeko: “Would 

you know my name, if I saw you in heaven, Would it be the same, if I saw you 

in heaven? I must be strong, and carry on.  Cause I know I don´t belong, here 

in heaven … I must be strong and carry on. Cause I know I don´t belong here in 

heaven”. (Ainhoa Arteta, “Tears in heaven”. CDa, 1) (Joxe) 
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Lurraren haurra naiz eta zeru izartsuarena, 

elementala haina ezezaguna nire kredo 

bizia eta nire kredo orfikoa, izena 

damaidana zirimolan beti, eta beti geldo. 

 

Isiltasun esferatan atsegin dut bizitzea 

entzun ahal izateko murgiltzen nauen doinua; 

inurriak eta zozoa: aztarnaren katea 

eta hegaldiaren unez uneko ausardi bildua. 

 

Sinetsi, sinesten baitut berdina izango dela 

lur garen artean berotzen gaituen sutondoa 

eta hegaldi luzearen garaiko kriseilu itzela 

eta akzidentala biak litzen dituen ildoa. 

 

Sinetsi lurrak sortzen dituela zeruak haina 

koloreak, hodeiak haina basamortuko hareak 

sarri amestu dugun oasietako ur urdina; 

jainkozkoak esperantzarekin gauzkaten hedeak. 
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Ai, azken nire tristezia hotza! 

jakin haurtzaro orok duela 

zahartzaro eta heriotza, 

beste batzuk izango direla 

 
 

nire ordez haur, haien oihuak 

gaitzespen baten seinale labur, 

batealarien amorruak 

hautsiriko pilotaren ikur. 

 
 

Hainbat maitasun, hainbat maitasun, 

eta, hala ere, heriotza garaile! 

Hainbat erloju, hainbat erloju 

eta jakin oraina hala ere 

 
 

haur jolasen urretik amaitzen 

dela, eta galdetu posible den 

bizitzea izar ttipi baten 

barruan, herio gorputz honen 

 
 

ezbestelako batean, hotzez 

jantzi gaituen kimika utzi 

eta Bideak, Egiak lorez 

beteriko etxe berrian bizi. 
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Eta zer axola niri ehun milioi eguzki 

lur honen zirkulutxoan bateratu izana 

absurdutzat baldin badut unibertso hau, 

hizki ederrena haurtxo bakar baten eztul otzana 

 

zertan datzan adierazteko gauza ez baldin bada, 

ondorengo hustasun isilaren atzetik norbait 

ote dagoen eta haurra zerk dezakeen asalda, 

anaia zaigun ala erro barrenetik etsai. 

 

 

 

Zer axola niri galdera handienei buruz 

Ez badezaket jakin, muga kosmkikorik ala 

Erdirik ote dagoen, azaleko argi huts 

Soilak egin ote zuen bizitza, eta azala 

 

naizen ala sakontasunik gelditu ote zaidan 

bizitza pentsatzeko, bizitza bizi egiteko, 

espazio ontzi horrek ni nahita eraman nazan 

eta egin galaxietako Jainkoaren etxeko. 
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Ibai errugabe baten bila nabil, 

nahasian elurtearen nirbana-ura 

eta ekaitzaren izerdi-lokatza. 

 

 

Zuhaitz errugabe baten bila nabil, 

besarkaturik haizealdiaren abarrots bitza 

eta tximistaren erredura-garrasia. 

 

 

Sagar errugabe baten bila nabil, 

ahoan tentaldiaren xarma-deia 

eta paradisuaren malenkonia-tristura. 

 

 

Aberri errugabe baten bila nabil, 

mapan betearen zorion-marra 

eta ezinaren mikeztasun-kolorea. 

 

 b    
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Egun batez, emakume bat arren eta arren ari zitzaion Jainkoari, 

entzun zezan bere otoitza. 

- Guztiahalduna zarenez, emadazu eskatzen dizudana. Milioi bat dolar 

behar ditut. Zer dira, bada, zuretzat? Nahi duzuna egin dezakezu. Zure hitza 

aski izan duzu zeru-lurrak egiteko eta zure begirada aski indartsua da 

itsasoko urak bitan banatzeko. Zure presentzian mila urte minutu bakar bat 

baino ez dira eta milioi bat dolar, zentimo bakar bat. 

Jainkoak erantzun zion irribarrez: 

- Zaude pixka batean, zaude minutu bakar batez. 

 
 

 
 

 
Antzinako Babilonian bazen gizon bat gauero kriseilu zaharkitu bat 

eskuetan hartuta, herriko kaleak miatzen zituena. Hiri osoa loreen 

perfumez lurrinduta zegoen ilbete gau batez, kriseilua krabelinez betetako 

parterre baten ondoan jarri eta luzaz jardun zuen bertan, makurtuta, 

aurpegia ezertarako altxatu gabe. 

85      
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Ikusi zuen jauregitik etxerako bidean zihoan erregeren sendagileak 

eta galdetu zion: 

- Zerbaiten bila zabiltza, edo? 

- Nire amodioaren bila nabil-erantzun zion gizonak. 

- Zure amodioa galdu duzu? 

- Bai, nire amodioa galdu dut. Hala da. 

- Eta seguru zaude hemen galdu duzula? 

- Ez. 

- Orduan, beste nonbait galdu baduzu, zergatik ari zara hemen, zakur 

baten antzera, usnaka? 

- Lurrinik eta argirik gehien dagoen tokia delako. 

 

 

 

 

 

Udaberriko egun argi-argi zen. Bare bat, mantso-mantso, presarik 

gabe, ibaian gora zihoan, hiria atzean utzita. Gereziondoak loretan zeuden. 

- Baina nora hoa?-galdetu zion lore guztien kolorez egina zirudien 

tximeleta batek. 

- Gereziondoetara-erantzun zion bareak, antenak tente-tente jarrita. 

- Oraindik ez duk gerezien garaia, ordea!-ihardetsi zion tximeletak, 

beste lore batera joateko keinuarekin batera. 

- Iristen naizenerako gorri-gorriak egongo dira, zaude ziur, tximeleta 

anderea! 

Tximeletari anpolai-begiak jarri zitzaizkion. 
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Beershevarako bidean zihoan goiz batez, Dabid erregeak artzain bat 

ikusi zuen lurrean belauniko, otoitzean Jainkoari. 

- Oi, Jauna, ene Jauna. Artzain bat besterik ez naiz. Utz iezadazu, 

arren, zuretzat ardi-larrurik ederrena zurratzen; utz iezadazu zuretzat 

gaztarik gozoena egiten; txilarrik perfumatuena bildu eta zure etxea 

garbitzeko erratzik hoberena prestatzen. Zure oinak garbitu nahi nituzke 

iturbururik freskagarrieneko urez, zure eskuak igurtzi belar usaintsuenez 

eginiko ukenduz … 

Dabidek, haserre, esan zion: 

- Zaude isilik! Biraoka ari zarela dirudi. Jainkoari horrela hitz egiteak 

ez al dizu lotsarik ematen? 

Orduan Jainkoaren ahotsa entzun zen, Dabidi esaten ziola: 

- Zergatik egin diozu errieta gizon honi? Ez al dakizu nire etxea ez 

duela inork gabritu aspaldidanik? 

 

 

 

 

 

Gau batez, sabel dantza eta ipuina bukatutzat jo zituenean, esan zion 

sultanek Sherezahaderi: 

- Gauero istorio gero eta harrigarriagoak kontatzen dizkidazu, baina 

oraindik ez didazu esan nola ulertu behar ditudan. 

- Ahalguztidunak bezala jokatu nahi izan dut -erantzun zion 

Sherezahadek irribarrez-; ahotsa eman digu eta ´egizu zure doinua´esan. 

 

 

 

88 

89 



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-96 

 

 

 

 

 

 

Izpirituaren maisu batek jarraitzaile asko zituen eta goizero 

edertasunaz hitz egiten zien, maitasunaz, argiaren dirdiraz, ilunaren 

babesaz. Udaberriko goiz argitsu batez, euriaren kantua noiz bukatuko zain 

egon ziren. Basoko zuhaitz buruak esmeraldarik aratzenaren ardoraz 

jantzita zeuden. Maisua ikasgaia hasteko prestatu zen. Orduantxe, 

iparraldeko lurralde hotzetatik itzuleran zetorren karnaba bat, aurreko 

zuhaitzaren adarrik goienean pausatu zen. Luma koloretsuak harrotu eta 

eztarria puztuta, kantuari ekin zion. Goiza etxeratze-doinuez bete zen. 

Karnaba isildu zenean, maisua, eserita zegoen tokitik altxatu zen eta esan 

zien dizipuluei: 

- Bukatu da goizeko saioa. 

 

 

 

 

 

Udako egun beroa zen. Jesusek erreka garbi batetik ura edan zuen eta 

zoragarria egin zitzaion. Iritsi zen emakume bat eta, txarro batez, atera 

zuen ura errekatik. Jesusek, artean ere egarri, ur tragoa eskatu zion 

emakumeari. Txarrotik eman zion. Jesusek, ordea, oraingo honetan zapore 

miketza hartu zion urari eta esan zion emakumeari, harrituta: 

- Errekako ura eta txarrokoa berdinak dira. Zergatik egin zait gozoa 

errekakoa eta txarrokoa miketza? Zer misterio da hau? 

Orduan, txarroak hartu zuen hitza eta erantzun zion galtzaileen tonu 

begirunezkoan: 
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- Zaharra naizelako da, jauna. Mundua mundu denetik, buztinlarien 

eskuek mila aldiz landu dute egin nauen buztina. Edontzi izan naiz, plater, 

kopa. Eta oraindik ere mila forma emango dizkidate, seguruenik, hurrengo 

mendeetan zehar, eta ezin izango dut galdu ur honetan sumatu duzun 

mikeztasuna, hainbeste heriotzena baita. 

 

 

 

 

 

Ardiak saroean utzi eta, gauerako, txabolan sartzera zihoala, Sidonio 

artzainak ipurtargi bat ikusi zuen belar izpi baten ondoan dir-dir. Euri 

lanbroa ari zuen. 

- Orain arte ez haut ikusi –esan zion artzainak-. Non ezkutatu haiz? 

- Egunez ere hemen egoten naiz –erantzun zion ipurtargiak gaueko 

isiltasunaren hizkuntzan-. Baina, eguzkia zeruan dagoenean, ni ez naiz ezer. 

 

 

 

 

 

Gau batez, Belaguan, Sidonio zaharra artzain gazteago batekin zihoan 

Arrakogoitiko zintzurretik gora, ardi galdu baten bila. Izarrek mendizale 

zaharren amets konplitu ezinak ziruditen, pagoburuen artetik ikusita. 

Erreka ezkerretara utzi eta Binbaleteko mazelan sartu zirenean esan zion 

mutilak Sidoniori: 

- A ze isiltasuna! 

- Etzak esan: “A ze isiltasuna!”-erantzun zion Sidoniok-. Esazak: “Ez 

dut ezer entzuten”. 
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Hil zen lehenengo gizona. Ilargiak izutuki argitzen zuen aurpegi 

hozten hasia. Herriko emakumerik zaharrenak oihu eta alarauka deitu zien 

paradisuaren inguruan bizi ziren animalia guztiei eta esan zien: 

- Biak, hildakoa zein ilargia, garraiatu behar dira ibaiaren beste 

ertzera. Nor arduratuko da horretaz? 

Bi dortoka aurreratu ziren. Lehenengoak bere hanka luzeen artean 

hartu zuen ilargia eta, baratxe-baratxe, ahalik eta gutxien kulunkatuz, 

gurutzatu zuen ibaia. Gero, bigarrenak hartu zuen hildakoa baina, ibaiaren 

erdialdera iristear zeudela, heriotza uste baino astunagoa egin zitzaion eta, 

heriotzaren zamapean makurtuta, ito egin zen. 

Horregatik irteten omen da ilargia gauero. Hildakoak, aldiz, inoiz ere 

ez dira itzultzen. 

 

 

 

 

 

Txinako errege boteretsu bat bere lurraldeak bisitatzen ari zen. Egun 

euritsu batez, herri txiki batera hurbiltzen ari zela, gezi bat ikusi zuen 

haizeak astintzen zuen adar bateko ituaren erdi-erdian. 

Ikusten zuena sinetsi ezinik, zapi bat hartu eta berlinaren leihoko euri 

tantak xukatu zituen. Geroxeago, herrian sartuta, beste gezi bat ikusi zuen, 

tenplurik txikieneko kanpaiaren egurrezko mihian, ituaren edi-erdian hau 

ere. 

Guztiz harrituta, esan zion erregek herriko alkateari: 

- Gustura ezagutuko nuke arkulari ikaragarri hori. Nire erresuma 

guztian ez dut ikusi halakorik. 
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- Ez du merezi –erantzun zion alkateak-. Herriko tontolapiko besterik 

ez da. 

- Tontolapikoa? Halako punteriarekin? 

- Errege, oso erraza da. Aurrena gezia jaurtitzen du. Ondoren itua 

marrazten du geziaren inguruan. 

Errege alkateari begira gelditu zitzaion. 

 

 

 

 

 

Urruneko lurralde batean bazen otso-bikote bat oso aberatsa zena. 

Otsokume bakarra zeukatenez, neska-mutilen antzera heztea erabaki 

zuten, jakintsuago izango zelakoan. Bidali zuten bada eskolara eta 

lehenengo egunetik andereño alfabetoa irakasten hasi zitzaion, letraz letra. 

- Alef- esan zion andereñok. 

Baina otsokumeak ´Antxume´ erantzun zion. 

- Beh! –andereñok. 

Otsokumeari, ordea, ´Behi´atera zitzaion. 

- Yod! –garbi-garbi ahoskatu zion, pazientzia galtzeko zorian. 

Otsokumeak, ´Oilo´ihardetsi zion. 

- Baina, zertan ari haiz? –galdetu zion andereñok, guztiz haserre-. Ez 

duk ikasi nahi. Hire gurasoei deitu beharko zieat. 

- Nire buruan haragizko sorkariak bizi dira –erantzun zion 

otsokumeak-, eta ezin ditut bota nire gogoetatik at. 

 

 

 

 

 

– Itsaso, zer naiz ni, bada, zure ondoan? –esan zion euri tanta batek 

itsasoari, apal. 
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Maskor txiki batek besoak ireki eta sabelean gorde zuen, harik eta 

perla zoragarri egin zen arte, printzesa baten apaingarri. 

 

 

 

Behin batean, ermitari zarpail bat honat-harat zebilen basamortuan, 

oihuka. Harri artean ibiltzeagatik urratuta, odoletan zeuzkan oinak, eta 

eguzkiak zartaturiko aurpegian doi-doi ikus zitekeen begi beltz sukartsuen 

distira: 

- Erantzun bat daukat! Erantzun bat daukat! –zioen, besoak zeru 

urdinera jasota-. Nork dauka galdera? 

 

 

 

 

 

Arratsalde hartan neka-neka eginda bukatu zuen Jesus zurgin gazteak 

bere aitak agindutako gurdi-ardatza. Eskutada bat oliba eta gazta punta jan 

ondoren, berriro sinagoga aldera egin zuen, Nazareten. Teilatu gainetik 

zetozkion orroek begiak jasoarazi zizkioten. Susara garaia izanik, harra 

emearengana hurbildu nahian zebilen, baina emeak bizkar ematen zion, 

destaina planta eginez. 

- Zergatik arbuiatzen nauzu? –esan zion harrak emeari-. Ez al dakizu, 

nik nahi izanez gero, sinagoga bera lurrera botatzeko gauza naizela? Inoiz 

ezagutu al duzu beste zikoina bat ni bezain indartsua denik? 

Jesusek, ordea, ulertu egiten zuen hegaztien hizkuntza eta esan zion 

zikoina harrari, aurpegia ilun antzera jarrita: 

 

- Nola esan dezakek halako ergelkeria? Zerk bultzatu hau horretara? 

- Tira -erantzun zion zikoinak zurginari, apal itxurak eginez-, 

maiteminduen hitzak ez dira hain serio hartu behar. 
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Bi zikoinek amodio jolasetan jarraitu zuten. Jesus urrutira begira jarri 

zen, irribarretsu. 
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My big friend, Jesusez gozatu duzu Belaguako zazpigarren kilometroan piztuta 

izan duzun supazterrean. Orain ez dakit supazterra dagoenik ere eta, hala bada, 

piztuta jarraitzen duen, ez dakit. Apika, Jurgik jakingo du, Jurgik, Legorretako 

zure jarraitzaile porrokatuak eta Durangon bizi den mendizale ausartak, apika. 

Baina, supazter asko daude munduan zehar, batzuk piztuta daude eta beste 

batzuk itzalita. Ziur naiz ilinti gorrixka batzuek hortxe segituko dutela, bordako 

Batzar Gelan, beti etorriko delako Ekialdetik, Mendebaldetik, Iparretik nahiz 

Hegotik zure izatasuna aldarrikatu nahi izango duenik. Nik bat ezagutzen dut. 

Ruper Ordorika du izena eta Joseba Sarrionandiaren eskutik, lumatik eta estilotik 

bitxi hau utzi digu abesteko, gure etxeko ganbaran eta biltegian entzuteko, gure 

barruko mintzoak ere goza dezan: “Zure gorputza da orain nire hiria, zu zara 

orain nahi dudan aberria. Bizitzeko ez zait horrenbeste ardura: Paris, 

Tombuctu, New York, Bombay, Segura, Berlin, Katmandu, Sidney, Addis 

Abeba, Aljer, Lisboa, Buda, Pest, Kiev, Ottava. Baina orain zeu zara nire 

hiriburua, aberri, hilobi, nire sorlekua. Hiltzeko era berdintsu zait herria: 

Lome, Friburgo, Quito, Tallin, Luanda, Tashkent, Mutriku, Shangai, Istanbul, 

Praia, Praga, Kigali, Bangkok, Amsterdan, Basora. Baina orain zeu zara nire 

hiriburua, aberri, hilobi, neure sorlekua”. ( Ruper Ordorika, “Memoriaren 

mapan” CDa  1).  So, my big friend, we are going right now to there when you 

are enjoying and I am writing about yourself and enjoying as well but like one 

homeless … Areatzako zupipean. (Joxe) 
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   Horregatik, 

    munduko txoko guztietatik 

    hondoratu ez ninduten urak maite ditut bereziki. 

    Itsasoarekin bat egin nintzen hartan. 

 

    Horregatik, 

    Munduko txoko guztietatik 

    Kiskali ez ninduten sugarrak maite ditut bereziki, 

    Sutearekin bat egin nintzen hartan. 

 

 

    Horregatik, 

    Munduko txoko guztietatik 

    Ito ez ninduten malkoak maite ditut bereziki, 

    Minarekin bat egin nuen hartan . 

 

 

    Itsaso, Sute, Min … 

    Ez dira nik asmatutako hitzak, Jauna, 

    eta badakit inoiz ez naizela egongo 

    izenik gabeko toki batean, beti biziko naizela hitzen baitan. 

    Baina hain nireak direnez 

    egin itzazu salbamen hondartza 

    niretzat. 
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Jauna, gure lurraldea pobrea da, 

gu ere bai, eta pobreziak ez du distirarik. 

Apala da, isila, eta ez gaude gure altxor zaharrak 

inguratzen gaituen zabor enblematikoaren 

hautsezko geruza baten truke 

aldatzeko moduan, 

alferrikako lifting zaharkitu. 

Eta, Jauna, gure lurralde honetan 

zu beste inor ez da kabitzen. 

Zure Eguzkia goi-goian dago oraindik ere, 

sakona, ikaragarria, irekia; 

eta badaki zigor baten antzera erortzen 

fantasmarik bila ez dezagun. 
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 Zerua gurutzatzen duten txorien itxaropena, 

 lurraren usain sakon eta miketza, 

 itsasoa zeharkatzen duten zaldien kresala… altxor, ondasun. 

 

 Zuhaitzen haragi gogor eta sendoa, 

 pinu moztuaren odol lekedatsua, 

 eguzkiz horditzen diren hostoen berdetasuna… altxor, ondasun. 

 

 Gurekin bidaian doazen bideen eramanpena, 

 haizearen esku zartatuen askatasuna, 

 hegoen dei isilaren lilura… altxor, ondasun. 

 

 Gauza guztien, eta gure, kolore eta zama, 

 bizirik gauzkan zure Hatsaren bultzada, 

 zurea, zurea bakarrik den Egiaren indarra… altxor, ondasun. 

 

 Hala ere, gizon-emakumeok askotan sentitzen dugu 

 posible dela ametsik ederrena ere bere buruarekin 

 kontraesanean jartzea, 

 ustez betiko den orekari zuzenketa bat egitea, 

 arriskuan jarri eta perfektua zirudiena susmagarri bihurtzea. 

 Unibertso guztia erori egiten zaigu 

eta, bitxia badirudi ere, unetxo batez lasaitze zirrara hartzen dugu, 

 hainbeste altxor eta ondasunek, 

 gehiegizko jainkotasunak, beldurtuko bagintu bezala… 
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 Itsaso zabalean, Argia zuk bizi duzun 

 infinituan jolasean ari da. 

 Baina Argia, Egia, Errealitatea, Gezurra, Itxura… 

 sarritan euren artean dantzatzen ziren argi-txakurrak baino ez dira. 

 Tango aztoratu batean ateratzen dira bizitzaren dantza aretora 

 eta han gelditzen zaizkigu betiko, 

 alferrik aldentzen saiatzen garen liztor, 

 edo antzinean hondoratu ziren galeretako anfora, 

 itsaso hondoko galtzaileen isiltasun. 

 Baina behin amesteko grazia egin zenigun, 

 eta dantza, nabigatzea eskubidetzat hartu dugu, 

 hain gara harroak. 

 

 

 Itsaso zabalean Argia iluntzen ari da, 

 eta zeruetako dantza aretoan haizea dabil. 

 gerokoa badakizu, Jauna: enbata egunean 

 bakarrik irekitzen ditugu zuganako besoak. 
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 Baratze guztietan emango ditugu loreak, 

 putzu guztietan laztanduko dugu ilargia 

 zure hondartzak baretutako itsaso guztiak 

 gugan biltzen direnean. 

 Egun hartan zurekin izango gara uhin eta hare, 

 marinel guztiekin bat eginda, 

 eta gure besoen kaiari eutsiko diote naufragoek, 

 salbamenezko besarkada batean. 

 Sumendietako goriak eta leizetako hotzak 

 bat egingo dute 

 lurrak izan dezan bizitzaren berotasun puntua, 

 eta zure Erreinuak markatuko du 

 paisaia eta bizitzaren erritmoa, 

 betetasunerako bidean. 

 

 Jauna, horra hor zure promesa. 

 Baina gu matxinada askotan jardunak gara 

 eta gogorarazi nahi nizuke 

 matxinada zapalduen ostean 

 matxinoak askotan bihurtzen direla 

 kaleen izen, helbideetako odol. 
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 Begira, Jauna, Babiloniako argiak 

 piztuta daude distantzian, 

 ilargiak bezain urrun eta sakonak. 

 lur elkorrak loretan daude 

 eta kale beltzak dantzan ari dira musikaren soinura. 

 Babiloniako argiak piztuta daude distantzian. 

 baina niri kosta egiten zait argi horien arabera 

 taiutzea nire urratsak, 

 edo zure perfumearen aztarnak ausnartzea 

 bidean jartzen dizkidazun Ziro erregeren besoetan. 

 Zuk bidaliak ote diren jakin nahiak 

 galga jartzen dio itsu-itsuan eskatzen didazun jauziari, 

 eta bizi gaituen behe lainozko mendian 

 ez da erraza erraiak doan irekitzea 

 harrapariari, 

 lehia existentzialaren aurrean 

 balio duen jarrera bakarra dagoela jakin arren: 

 konfiantza absolutuarena. 
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 Jauna, zugana jaiotzen garenean 

 zure errotarriak irin egiten gaitu, 

 gure ogiak zure zaporea izan dezan, 

 adore egiten gaitu, gau isileko hotz eta bakardadeak 

 goza ditzagun zure mahaian. 

 

 Jauna, zugana jaiotzen garenean, 

 zure pasioak hondorik gabeko amodio egiten gaitu 

 -hatz bilalari, laztan, musu- 

 zure edertasunari aurpegi berri bat eman diezaiogun 

 etsituengan, 

 zure ahotsak egunetik egunera gure ingurukoen ametsak 

 dantzan jar ditzan. 

 

 Jauna, zugana jaiotzen garenean 

 biluztasunik gorrienean sinesten dugu 

 gizon-emakumeontzat aparteko mirari bakarra zarela, 

 zure minak bizitzako lotsarien deabruak gure bihotzetik uxa ditzan. 

 

 Jauna, Babiloniako neskatxa eder, maite zaitut! 
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 Arrastiriko argiak, lasto erreak bezala, 

 kristaletan bakarrik kiskaltzen du, 

 kristaletan hiltzen da. 

 Hala ere, arragora jo ordez, hara egiten dugu, 

 barrua irekitzen diogu, kopa sakonak baikinen, 

 eta epeltasun horretatik edaten dugu. 

 gero, hotzaren bazter ilunetan etzanda, 

 etsipenaren eta leizearen artean zintzilik, 

 gure bihotzak taupada ezberdinak behar dituela 

 sentitzen dugu, 

 eta etengabeko argiaren garretara egin behar dugula 

 berotuko gaituen txingar-sua nahi badugu, 

 denok egin baitugu amets, noizbait, Begiarekin, 

 guztiok baikabiltza azken Argitasun baten bila, 

 eta ez dugu inkongruentzien zingira zikina 

 bizitoki gisa hartu nahi. 

  

107 



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horretan dihardugu, 

 egunen joan-etorria iruten, 

 jardunaren behatokian. 

 

 Horretan dihardugu 

 otoitzean, topaketan eta eskolan, 

 loreak gero eta urriagoak diren lur honetan, 

 zure Itsasoak itsaso itxura 

 galdu duen sinesmenen unibertsoan, 

 enigmatikoak txalupak, 

 aldakorrak belak, 

 helmugaren gosez eta egarriz horizonteak. 

 Baina horretan dihardugu, 

 Jauna, 

 eta ez nuke iraganagatik negar egin nahi, 

 ikusten ari naiz ez dagoela itzulerarik. 
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Hainbeste egunen errauts hilen ondoren, 

lorik gabeko hainbeste gauen ondoren, 

formarik, irudirik, biderik gabeko 

hainbeste behelainoen ondoren, 

askatasun eta deadarrik gabeko 

hainbeste torturaren ondoren … 

Jauna, espero dut, sinetsi nahi dut 

araztuta irtengo garela 

malkozko itsaso horretatik, 

egingo gaituzula zure bihotz eta esku sortzaileen 

asmamen. 

 

 

 

 

 

 

 Ai, Jauna, zeruko izarrei eusteko 

 bezain amets luzeak eman dizkiguzu, 

 eguneroko esperantzen arima osorik mantenduko duen 

 doinu ederra, 

 gure mundua perfumatze lana, 

 lorez lore egin dezagun, 

 gure asmoen itsasoak itsaso itxurari euts diezaion, 

 gauzen erritmoak oihartzunik izan dezan 

 zure ama-sabelean. 
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Egun on esaten badizut, hepa Joxepe! erantzungo didazu, eta zer gehiago esan 

diezaioke lagun batek adiskide bati? Sarri askotan topiko bihurtzen dugu esaldi 

hau, agur egiteko modu hau, baina sakonean murgilduz gero, agian, gauza 

ederragorik ez dago, agian. Noiz eta nola pentsatu behar nuen Jesus zure lagun 

mina zela? Zer dela-eta aurkitu dut egun hauetan zure poemak aukeratzen ari 

nintzela Jauna zuretzat artzain zakurra artzain batentzat bezala zela? Eta hala 

suertatu zait, pozten naiz. Bestelako ezusteak ere izan ditut, baina ez da espazio 

hau denetarako. Zure baimena hartuko dut, badakit emango zenidala, Cerf 

etxeak argitartu zuen otoitz liburu eder batetik, lerro batzuk hona ekartzeko: “Ô 

Esprit-Saint de mon âme, je vours adore; éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-

moi, consolez-moi; dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je 

vous promets de me soumettre à tout ce que vous permettres qu´il m´arrive; 

faites-moi seulement connaître votre volonté”. (Cardinal Mercier xx s. “Les 

Prières des Chrétiens”. 2002. Paris) Eta hala ere beldur diot zure maitasunaren 

goriari hauskortasun sasoi honetan. (Joxe) 
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 Eta, hala ere, 

 beldur diot zure maitasunaren goriari 

 hauskortasun sasoi honetan, 

 beldur zure leialtasunaren ingudeari 

 emandako hitzaren iraupena eta balioa 

 erdeinatzen duen gizartean, 

 beldur zure Egia haragi eginari 

 galtzaileen begirada tristea ukatu 

 nahi duen munduan. 

 

 

 

 

 Arrakoko ermita txikia daukat begien aurrean. 

 zuhaitzak gorri daude, ibaia mehe, 

 eta milaka urte ditu bidezidorrak. 

 denboraren zahartzaroaren laborategia. 

 Anaia belea, arreba haize-bolada, euri-zorrotza. 

 ermitak lodiak ditu hormak, 

 barruko airea 

 sagaratu gabeko mundutik gorde nahiko balute bezala, 

 mundu ez den misterioa, 

 gizon-emakumeek Jainkoa etxetzat zeukaten garaikoa. 
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 Baina guk badakigu 

 gauaren isiltasunean murmuriatzen duela 

 errekak ozenen, 

 eta gauez datorkigula zure hitza bihotz barrenera, 

 itxaropenez eta atsekabez jantzita. 

 Eta badakigu adimenezko amodioa 

 dela ulergaitzena, 

 zuk eskaintzen diguzuna onartu gabe 

 egin nahi zaitugula gurea. 

 Ai, Jauna! Zure betiereko udaberri horien promesa! 

 Gizon-emakumeok ikusiko ez bagenu bezala 

 gereziondoaren loreak urtero erortzen direla, 

 eta etengabe hausten direla labarretan 

 ozeanoaren uhinak! 

 

 

 

 

 Berriz ere hasierara egin dezakegulako 

 dei egiten dizut! 

 Mundua eta bizitza 

 ez dizut pairatu beharreko etsipen bezala 

 ikusi nahi. 

 Zuk libratuta, zure begien irribarreak 

 aratz eta salba nazake. 

 izan zaitez nire asmoak egiaztatuko dituen oraina. 

 Jauna, berriz ere hasierara egin dezakegulako, 

 izan zaitez gure goizaldeko Udaberria. 
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Orain dela gutxi bisitatu nuen La Plana de Diego 

 -beldur naiz- azkeneko aldiz. 

 Ez nuen ikusi ez artzainik eta ez ardirik 

baina, ekaitz egunetan,  

artzainek babeserako erabiltzen zuten aterpeak 

han jarraitzen du, arkaitzean irekita. 

Eta ez dakit ba ote dagoen beste inolako eternitaterik. 

 

 

Horregatik, Jauna, nekea, lotsa, gorrotoa eta itxaropena 

ezagunegiak zaizkigunean, 

eta bizitzaren monotoniak ustekaberako zirrikiturik uzten ez 

digulako, 

gure poemetara 

gozatuko dituen eguzki izpirik heltzen ez denean … 

Jauna, ilusiona zaitez gurekin beste behin, 

has zaitez gure etxearen eraikuntzan berriro, 

gogorra baita zure uztai tentsaturiko geziak 

gure zorionaren bihotzetik at ikustea. 
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Hizkera ezberdinean dihardugu, Jauna. 

 Zuk itsaso, argi, dantza, haize eta ilargizko 

 lehen askatasunaz diharduzu, 

 unibertso osoan haragituriko 

amodio iraunkor biziaz. 

Baina gu … zer esango dizut? 

Bakardade ilunabarrak piz liezazkigukeen 

maitaleen atzetik ibili gra, 

jaio orduko hiltzen diren laztanen atzetik, 

oroimenik gabeko hitz merkeak belarrian. 

Hegoalde berorik gabeko hegaldia da gurea, 

ostaturik gabeko arlotearenak gure urratsak. 

zelan eska diezazuket dibortzio-agiria? 

arren, emadazu zure eskua: 

irrikaz hartuko dizut. 

Badakit urrutitik zatozela, eta historia luze bateko gizon-emakumeek, 

egun luze bateko egunsenti, ilunabar eta hauek 

irun dutela zure hatzen berotasuna eta lilura. 
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Goizero, 

oraindik bidaztien urratsek 

ihintza zapaldu ez duten orduan, 

miresmenak begiak eta bihotza 

zabaltzen dizkigunean. 

 

Goizero, 

gezur guztietatik haratago, 

zure errukizko aurpegiak 

herioaren lakioak indargabetzen dituenean, 

baratze debekatuaren irrikaz 

zure eta gure biluztasuna, 

graziaren haurtzaroan. 

 

Goizero. 
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Horixe egin dugu, 

 eta gauza askotxo galdu dugu sutegi horretan. 

 Bertan galdu dugu Jainkoa, 

 erre baitzaizkigu orain arteko ezaugarriak, 

 haren izena, haren bideak. 

 Eta etorkizunarekin lotzen gintuen oro arbuiatuta, 

 behartsu izaera besterik ez zaigu gelditzen. 

 Gure bizitza denbora iragankorrari ematea 

 erabaki genuen geroztik 

 argi ilun batek jan dizkigu begiak eta hezurrak, 

absentzia gorriak hartu gaitu bere eskutik. 

Ai, zeinen zaila den iluntasunean 

basoko bideak aurkitzea! 

Horregatik askotan inbidia diot 

benazko apaltasunez 

paisaje ezagunen babesean bizi den jendeari. 

Ez da Izatearen artzain izateko modurik desegokiena! 
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 Hor zaude, zu, 

 abiatze kaian, 

 barraskilo-maskorren burrunbaz 

 kantari zure belarriak, 

 urrez jantzita itsasoaren milaka 

kresalezko lepoko, zakur eta zaldiak. 

Hor zaude, zu. 

irteera puntuan ez da inor falta: 

hor gaude behartsu, gatibu, zauritu eta zornedun 

guztiak, unibertso berri baterako bidean, 

hautsita mugak, 

zama astunik gabe bizkarrean, 

traizio girgilik gabe orkatiletan, 

zurekin abiatzeko prest. 

Zure promesa baita. 
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Jauna, zertaz harrotuko gara? 

 Gure baratze gero eta txikiagoetan 

 belar txarrak nagusitzen dira, 

 eta gaueko ibaian islatzen diren zuhaitzak 

 altzifre itxura handiagoa dute 

 makalena baino. 

 Jauna, zertaz harrotuko gara? 

 gure tabernetako neonezko argien pean 

 emagalduak paseatzen dira, espiritistak, 

 itxaropen faltsuen saltzaileak, 

 eta helmugarik gabeko bidaztien antza dauka 

 bozgorailuetatik datorkigun musikak. 

 Mututu da elizetako kanpai-hotsa, 

 behelainoak inguratzen ditu etxeak, pertsonak, 

 eta bizikletek ere ez dute soinurik egiten. 

 Bakarrik sentitzen gara, lur arrotzean. 

 baina zeruan oraindik ez da ito astroen isiltasuna. 
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Non gorde dituzu itsasoa, baporeak, uhinak, labarrak, kolorezko arrainak, orain 

arte? Zuk hemengo isiltasuna ezkutuan laga eta zein miruk argitu dit eguna 

itsasoa ere maite zenuela ikusteko? Banekien Oriozalea zinela eta ez preseski 

bisiguak hantxe jaten zenituelako, hango arraunlariak maite zenituelako baizik. 

Bai, zu Oriozalea eta ni Errekazalea. Horra kontua. Baina ni Sorgintxulon jaioa 

izana naiz eta sukaldeko leihotik ikusten nituen pretoliontziak, arrantzontziak, 

bakaleroak eta txalupak portuan harat-honat etengabe egunean zehar, 

hilabetean zehar eta urtean zehar, beraz, logiko samarra, ezta? Baina, zu? Zer-

nolako baporetoak ikusten zenituen Oria ibaian zehar gora eta behera? Edo, 

agian, Londoneko ibai ederraz ari zara itsasoz eskribitzen diguzunean, edo 

Mantxako Kanalaz -Ingelesen itsasoaz-? Zeren egia baita munduan zehar ibili 

zarela, batzuetan hegazkinez eta bestetzuetan itsasontziz. Gogoratzen biok 

Bilbotik Southantonera joan ginenekoa? Beraz, itsasoa zure hiriburu ezkutuan 

izan duzu eta orain nik aurkitu dudan zorioneko ustekabea izan da. Boga-boga 

gomendatzen didazunean hobeto ulertuko dut zure gomendioa eta goiti-beheiti 

maitatuko ditut horretarako idazten dizkidazun lerroak eta lerroburuak. (Joxe) 
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Egunarekin bat egingo da gure aurpegia, 

 hodeiek, teilatuek, abarrek, orbelak 

 denborarekin bat egingo gaituzte 

 edertasunak magalera gaitzan. 

 Babesean sentituko gara eta negarrak ere 

 ez gaitu halabeharrez iraganera eramango. 

 Eta isiltasunean jaiotako hitza izango da gurea. 

 ospitaleak zeharkatuko ditugu 

 eta minaren errauts kolorea 

 itsasoaren urdinarekin, zeruaren arrosarekin nahastuko dugu 

 eta haurren lepoetatik -ostadarra bailitzan- 

 zintzilikatuko. 

 Eta itsasertzeko egunsentietan 

-Jainkoaren haur jaioberri- 

ogiz eta ardoz beteta bidaliko ditugu gure txalupak 

esperantzaren hondartza berrietara, 

antzinako sufrimendutik urrun. 

Gaua 

-ilargiak min egiten digun arte- 

gure bizitzaren osagarri egingo dugu; 

erbestea 

-aberriak bereganatzen gaituen arte- 

gure mugazien malko egingo dugu; 

heriotza 

-Jainko pasioak azken biluztasuna oparitzen digun arte- 

gure etxearen oinarri, iturbegi eta kantu egingo dugu. 

Zerbitzariaren lurraldeak aspalditik baitaki 

bere ereserkia eramanpen hitz eta doinuz egina dagoela, 

eta hezur berpiztuen oihalez bere bandera. 
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Garagarra haizatzen zuten larrainean 

eserita nago, 

biluztasun txataletan ehunduta 

nire larrua. 

Haize uhintzen hasi berriak 

txeraz kulunkatzen ditu 

belar printzak. 

Lore bakarti dantzatuari 

goiz baketsuetako eztitasuna 

dario. 

Eta airean azken tximeleta bitxiak 

ari dira 

agur baterako kolorezko malutak 

bailiren. 

Jada ez dut izenik 

Jainko bilakatzeko 

bidaian. 
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 Aldizka 

 agote sentitzen naiz. 

 Haragi puska artikulatu gabean 

 atxilotutako arima, 

 gorputzetik erauzitako burmuin, 

 indarrik gabeko begirada, 

 bizitzaren ore hanpatuan 

 kistetua. 

 Hegoak blaitu zaizkion 

 alferrikako miru. 
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 Atzera begiratzen dudanean, 

 -Cambridge, Oltza, Irati eta Belagua-, 

 poetaren bizitza 

 amaigabeko guduen joan-etorri 

 errituala iruditzen zait, 

 zaurien amaigabeko sendatze 

 saioa. 

 Bidaiak, zauriak eta, zelatan, 

 hobiratuko gaituen 

 ahanzturaren lehen elurtea. 
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 Urriaren 18a. 

 Larunbat gaua. 

 Txundiduraz, 

 haraneko errepidearen ertzean 

 dirdirka ari den pindarra aurkitu dut. 

 Hurbildu egin natzaio. 

 Autoren batek jotako artzain zakur hil zuen 

 begi oraindik irekian 

 gaueko zerua dago islaka, 

 eta heze, 

 izar-malkoa bailitzan. 
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 Naufragioak astintzen nauenean 

 bizitzaren alde borrokatzera bultzatuta 

 sentitzen naiz. 

 Barealdian, hustutzen ari naizen heinean, ordea, 

 ez daukat aurka egiteko ezer, 

 beldur diot espazioarena beste edozein 

 hustasun kontenplatzeari 

 bai baitakit bertatik tristezia eta etsipena baino 

 ez direla sortuko, eta arimaren zolako asperra. 
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 Hitzaren kataloxaz 

 lur berriak erideten ohituta dauden 

 nire gogoeta naufragoek 

 erromesaren haria behar dute 

 berriro, Jerikotik 

 Jerusalemera doan bidea. 
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 Hasperenka, zerura begiratzen dut 

 eta ´zergatik kurrilo haiek?´, 

 galdetzen, 

 nire burua barregarri egiteraino. 

 Apika gertakariak zeinu gisa 

 behatzen ohitu naizelako, 

 zeinu guztiak zeregin bihurtu ditugulako. 
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 Neofitoen antzera 

 petaloak oparitzen ditut 

 lorea itzul diezadaten, 

 latsa erregalatzen dut 

 ibai egina etor dakidan, 

 ura ematen dut 

 egarria eskain diezadaten, 

 Neofitoen antzera, 

 maitasuna ematen saiatzen naiz 

 maitasunezkoa izan dezadan 

 orduan ere. 

 Neofito. Eta galtzaile. 
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 Laztana, 

 noiz ikasiko duzu zure haragitan 

 eta zure begi irekiez 

 bila gabiltzan bitartean dela maitasuna 

 betetasun-neurri; 

 eta noiz ikasiko duzu 

 atzeman orduko 

 sartzen dugula, errutinaren txori, 

 atxilotuen kaiolan? 

 Laztana, 

 noiz ikasiko duzu horregatik 

 nagoela urrutiko uharte honetan 

 zure urrutiko itsaso horri 

 begira? 
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 Doniari eman natzaio, 

 hitzari, koloreari, 

 salbamenerako zirrikituen bila, 

 ahantzita 

 doinuak, hitzak, koloreak 

 biderkatu egin dezaketela edo argitu, 

 baina ez direla argia sortzeko 

 gauza. 

 Bihotzarekin jokatzen ez duenak 

 ez baitezake irabaz 

 harik eta maitasunarekin 

 topo egiten dugun arte. 

 Geroztik begiak itxita bizitzea 

 hautatzen dugu, 

 barrura begira, mundu berri 

 guztien iturburura 

 eta, ahal izango bagenu, bederen, 

 begiak ireki gabe hiltzea. 
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My lovely lassalliam brother, biok mendiak, gailurrak, lezeak, errekak, uharkak, 

trokak, zintzurrak, mazelak, soropilak … maite dugun bezala maite dituen batek 

soilik uler dezake zenbateraino izan den guretzat erakargarria menditasuna, 

mendiko zaletasuna, mendiarekiko xarma, liluramena eta atxikimendua. Kuraia 

izan dugu bihotzean eta bihotzeko kuraia hortik zehar batzuetan arriskuak 

hartuz eta bestetzuetan plazerrarekin jostatuz. Alabaina, beste gizon bat 

ezagutu dut gure tamainakoa, gure kinkak izan dituena, guk bezala zorionaren 

bila joateko orduan mendialdera egin duena: Juan paulo II.a deitzen da, gaur 

egun San Juan Paulo II.a deitu behar dioguna. Guk ere, hark bezala, arimaren 

bakeaz bizi nahi izan dugunean Iso mendia zeharkatu izan dugu, Zaraitzu 

izeneko ibaian zehar joan gara, Lazar mendatea gurutzatu eta Mintxateko haran 

estua alde batera lagata Belaguako zorioneko larrainean pausatu gara, kurloiak 

desiratzen duen ur latsaren bisaia leunetan pausaldia hartzen duen bezala. Hara 

bada gure zorionaren iturburua neurri handi batean: “J´ai voulu venir ici, dans 

ces montagnes, pour y chanter le Magnificat, à la suite de Marie. C´est un 

endroit où, d´une façon particulière, on s´ouvre à Dieu. Loin de tout, mais en 

même temps en contact avec la nature, on peut y parler tranquillement à 

Dieu. On y entend au plus intime de soi-mème l´appel personnel qu´il adresse 

à l´homme. Et l´homme doit rendre glorie à Dieu, son Créateur et 

Rédempteur. Il doit, en quelque sorte, se faire l´interprète de toute la création 

pour dire en son nom: Magnificat…” (“Les prières de Jean-Paul II” Vayard, 10 

or) Honekin batera esan behar dut, eta egia esateko esango dut, mendiko tontor 

batera iritsi naizen bakoitzean aurkera aprobetxatu dudala nire otoitzik beroena 

Jaunari egiteko. Agian, ia ziur, ez dela Jean Paulorena bezain erretorikoa izango, 

baina, hala ere, egin dudan moduan eginda ere, Jauna izan dut gogoan eta libre 

sentitu naiz. Gainera, ez da bada egia Jauna mendialdera erretiratzen zela 

askotan bere Aitarekin hitz egin behar zuenean? My lovely lasalliam brother, ez 

gara urrun ibili gu baino ospe handiagoko pertsonengandik. Beraz, oker ez, 

zuzen ibili gara munduko eskualde horietan ibili garenean. (Joxe) 
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 Aspaldiko abiapuntuak berbizitzen 

 hasi naiz. 

 Labarretan eserita, itsasoari begira, 

 arrastirian, 

 itsasotik sortzen ari den gauak 

 bizi du, bizi 

 datorkidan argi urria. 
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 Zer inporta du nora goazen jakiteak, 

 bidaiarako hartu dugun ontzia 

 gondola ote den ala gabarra, 

 eta zerk tindatzen ote duen 

 -urrez ala zilarrez- 

 itsasoan uzten dugun uhara, 

 inoiz maite zaitut esan 

 eta maitatzeko gai izan ez bagara. 

 Hori baita benetan ebainduta uzten gaituen 

 edertasun mota bakarra. 
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 Txori alargunak bezala, 

 ikasi egin behar da 

 ezin dela beti norberarengatik 

 negar egin, 

 ohitu egin behar garela 

 norbaiten unibertsoko giltza izan ondoren 

 bidaiaren hasierako biluztasunera 

 itzultzen. 

 Eta absentzia garaiko adulterio ezinezkoak 

 direla bihotzean arrasto sakonena 

 uzten dutenak. 
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Beltzaranak nahi ditut oroitzapenak, 

 zukutsuak, 

 eguzkitan heldutako abrikota 

 bezalatsu. 

 Hainbeste ilargi eta hainbeste haize 

 albotik iragaten ikusi behar izanagatik 

 traizionatuegia sentitu gabe. 

 Hain abegikor bilakatu zitzaizkidan 

 begien galeran, naufrago, 

 hondoratu gabe. 
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 Itsasoak ematen duena baino gehiago 

 eskatzen du 

 eta oin itsastiarra izan dezakegun arren 

 poliki-poliki urrundu egiten gara hondartzatik, 

 bentzutuen penaz, zotinka, 

 bihotzak sarritan huts egiten baitu. 

 

 

 Urraturik iritsi zaizkit eguzki oihalak 

 sahats adaxken artetik, 

 urraturik utzi du ene igeriko tximeletak 

 putzuko hosto ohatze okrearen uhara. 

 

 

 Nola esan diezazuket, Jauna, 

 Orekaren Shalom hura erdeinatu dugula, 

 Zintzoa ur gardenaz aseko dela esan zenuen arren 

 Eritasunaren anaidiak elkartzen gaituela… 

 

 

 Udazkenean argia bezala, urraturik zatozkit 

 Eta urraturik doakizu nire izaeraren ispilua. 

 Nire neurrira egin zaitut. Agian horrexegatik 

 Jan dit gardentasuna herdoilak. 
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Etorkizunaren labean taxutu nahi ditut 

ingude berriak 

baina hauspoak ez du txingarrak berbiziarazteko  

indarrik. 

Arnas erasoaldi bakoitzarekin ahulagoa 

gertatzen zait distira, 

bitxiloreari kazkabar-kolpearen ondoren 

zuritasuna bezala. 

 

Nahiaren joritasunari indarraren eskasiak 

begiak ixten dizkio, 

isekarik egiteko indarge, baina ezin emanik 

ere amore. 

 

Azkenean, zitekeenaren itzal 

ari zait bihurtzen bizitza, 

zuri, ertz batetik besterainoko espazioa zubiratu 

zeniezadakeen Horri, oihuka. 

 

Nire ezintasunean ere behingoz nahiago bainuke 

hilobiak baino biderako mugarriak 

begiratzea. 
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 Begira, begira nazazu, Jauna, 

 Zugan dut babes, geriza. 

 

 

 More hedatu da gaua zure presentziaren gainean, 

 zure belaunetan jauziriko prest edertasunaren gitarra; 

 

 

 zurrundu ditu zure esku indartsuak hariak 

 eta doinuarena laztandu zure hatzak. 

 

 

 Soinu eta nota mistikoen kutxa da lurra, 

 izaera ororen batasun sabela, biribila, leuna. 

 Hasi dira bizitzaren zainak dantzan: 

 lohia, sua, euria, gizona, andrea 

 eta gereziondoaren lorearena. 

 

 

 Ene Jauna, zure kantuak hautsi du betiko 

 denboratasun eta mugaziaren begirada zitala, 

 zure kantuak sendatu ditu lehenengo erorikoan 

 lurrari, gizakiari, mindu zitzaizkion hezurrak. 
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 Gizakumeak kaiolan 

 argi beteen teilatupean 

 zorion orroak, orroak 

 dantzaren trapezioan. 

 

 

 Koloreak kaiolan 

 jantzi beroen sarepean 

 plazer intziriak, intziriak 

 porlanezko burkoan. 

 

 

 Doinuak kaiolan 

 anplifikagailuaren aterpean 

 minaren ahuenak, ahuenak 

 bertso baten laukian. 
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 Goizeko monotoniaren txirrinak 

 helburu gabeen artean sartzen nauen arren 

 ez naiz beldur, Jauna. Zu zara nire egunsentiko oilarra. 

 
 

 Autobusean zutik doazenen bultzadak 

 bakearen esentziaz hustutzen nauen arren 

 ez naiz beldur, Jauna. Zu zara nire baretasunerako fereka. 

 
 

 Autoen iheste-hodien pozoinak 

 inguraturik eta itotzear naukan arren 

 ez naiz beldur, Jauna. Zu zara nire hiriko parkea. 

 
 

 Ordenagailuaren soinu metalikoak 

 anonimatuaren zaratan gaitzetsirik naukan arren 

 ez naiz beldur, Jauna. Zu zara nire haizearen musika. 

 
 

 Egunkarien orrialde odoltsuek 

 herio-politikoaren hilobira bultzatzen nauen arren 

 ez naiz beldur, Jauna. Zu zara albiste onaren poema. 

  
 

 Jauna, nire artzain on, 

 nire belar, 

 nire bidaiarako makila eta 

 nire bidezidor. 
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 Zure hatzen artetik erortzen, 

 zure haizetara jauzten 

 ikusi ditut 

 oinazturak eta langarrak 

 trumoiak eta haize leunak 

 ene denboratasunaren eternitatean, 

 oi, zu, ene Jainko txerpolaria! 

 

 Argizko arabezko egin dituzu 

 ostadarrak haina ekaitz hodeiak, 

 galderen labirintoari erantzuna 

 eman nahiko lioketenen ispilu eta kapela 

 estrategikoa. Lainoen gainetik altxatu duzu, 

 eguzkiak eklipsatuz, burua, 

 gaua argitzeko izar miriadak 

 zure begiak, 

 oi, zu, ene Jainko txerpolaria! 

 

 Herio larriko gizakien oihu-entzule 

 egin zaitugu, 

 ostotsaren kantore eta uda beteko 

 kilkirraren olerkia, 

 zirrara ororen sortzaile eta amodio gezien 

 ehiztari. Gure zirkoko malko eta irri. 

 hala ere, hala ere, ez dut lortu jakiterik 

 zein den zure barru-barruko sekretua, 

 oi, zu, ene Jainko txerpolaria eta pailasoa! 
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Ba al dakizu, Doncettaren lagun horrek, zerk eramaten zaituen ia etengabe 

“eternitate” hitza erabiltzera? Nik galdera egin behar dizut jakinik erantzuna 

zeuk bakarrik eta ez beste inork duela. Has naiteke elukubrazioak egiten. Has 

naiteke zure desiraz pentsatzen. Has naiteke zure barruko mintzoaz berba egiten 

eta zeu ere berba horrekin ari zarela asmatzen. Has naiteke irudikatzen Jainkoaz 

ari zarela eternitate hitza erabiltzen duzun bakoitzean. Are gehiago, uste izan 

dezaket Jainkoa dela zure eternitatearen jomuga, zure next station, zure 

procheme gare, zure hurrengo geltokia. Alegia, aurreko bagoian zoazela, 

txoferra zu baino pixka bat lehenago doala trena zuzentzen …, eta harekin 

batera iritsi nahi duzula trenbide gehiagorik ez dagoen lekura: eternitatera, eta 

han gozamenez ametsetan gelditzen zarela kosmosa nolakoa den behatzen, 

arakatzen, deskribatzen eta besteoi adierazten, horretarako zure poemak 

erabiltzen dituzularik. Hau al da zure olerkietan “eternitate” hitzak esan nahi 

duena? Eta nik berriro ere galdera. Erantzunik emango al zenidake? Edo 

erantzunak beharbada… Jakizu, prest nauzula entzuteko zuk egin zenuen bezala 

neuk ere oker har ez dezadan tren geltokia … ETERNITATERA. (Joxe) 
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 Agian hitzak baztertu beharko ditut 

 eta naizen oro luzatu gauzei entzuteko. 

 Itzaltzuko hilerrian nago, Jauna, 

 uraren ahotsa deiadarka daukat 

 orroaka sutondoko txingarra, 

 hasperenka hildakoen arnasa dakarkidan 

 haizearen agintaritza. 

 

 Ez, hildakoak ez dira inoiz joanak izan. 

 Iluntzen doazen itzaletan daude, 

 egunsentitzen doazen ilunbeetan. 

 Ez daude lurpeko zulo beldurgarrian, 

 zuhaitzen dardaran daude 

 oihan negartietan 

 mazeleko ur lasterkarietan 

 ibai lotiaren sakontasunean. 

 Bizi garenon odolean daude, 

 gure pasio, laztan eta musu bakoitzean. 

 

 Agian hitzak baztertu beharko ditut 

 eta naizen oro luzatu gauzei entzuteko. 

 Itzaltzuko hilerrian nago, Jauna. 

 mezamutilaren sagaraketa-ezkilak, 

 ardienarekin, nekostari 

 hogeita hamaikaren keinua dagio. 
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 Badirudi urteak eman ditudala ikasten 

 zure hizkuntza, badirudi izadiaren literatur 

 artelanekin igaro ditudala kontenplazio-egunsenti, 

 isiltasun-ilunabar, amodio-gauak, badirudi … 

 

 

 Hala ere, misteriotsuegia gertatzen zait zure hizkera, 

 zure sentimenduen intentsitate ezkutua, 

 esanahiaren, pentsakeraren, zirrararen, dimentsioaren 

 ñabardura definigarriak. 

 

 

 Urteetan entzun dut zure hitzaren oihartzuna, 

 baina zure jainkotasunaren zuhaitz-hostoen 

 eroriko bezala izan da, 

 abarrotsa airean, orbela nire 

 lur elkorrean, transzendentzia horaila. 
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 Zure heriotzaren burezurra hartu dut 

 eskuetan, Jauna, Hamlet daniarrak bezala; 

 naizenaren ispilu gardenegia 

 eskaintzen dit, usteltzearen usaina, 

 

 zenbait eta zenbait zauri pozoinduen elea, 

 iratxoa, amodioz, ametsez, 

 erailketaz, otoitzez, intsentsuz eta 

 zalantzan eztenaz betea. 

 

 Zurearen distira itxaropentsua falta zaio 

 ordea nireari, gero hurbil batek ekar 

 diezadakeenaren etorkizun lasai, atsedenkor, 

 koloretsua. Serioskiegi hartu dut 

 

 Hamleten rol, serioskiegi nire galdera 

 ero honi erantzuteko ez naizenez gauza. 

 Jo biezat, Jauna, zure haizeak 

 eta nire eskuetatik burezurra bota! 

 

 Eraman beza nigandik at nire galdera; 

 ez dut nahi, ez dut behar; 

 ziur naiz nire kanpaiaren oihartzunetik at 

 zure Hitz salbagarrian barre askatzailea aurkituko dudala. 
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 Edertasunaren bila bazabiltza 

 kontenpla ezazu egunsentian 

 gauari, iratzarri, amore eman dion 

 behorraren begirada. 
 

 Tristeziaren bila bazabiltza 

 kontenpla ezazu iturburuan 

 zauriari, dolorez, lasigarria eman nahi izan dion 

 hldako oreinaren eternitatea. 
 

 Amodioaren bila bazabiltza 

 kontenpla ezazu mazelan 

 saiari, amorruz, aurre egin dion 

 orkatz eriaren ama. 
 

 heriotzaren bila bazabiltza 

 kontenpla ezazu harkaizpean 

 belardi iristezinari leraz begiratzen dion 

 ardi errenaren etsipena. 
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 Goiz-goizetik badirudi mututu direla 

 nire mundu kaskar honetako soinuak, 

 irentsi nauen tristezian partekatu 

 nahi izango balute bezala. 

 

 Mututu dira ene bazkari garaietako mahaikideak, 

 minsorraren sopa-goilarakada bakoitzean 

 hiru urteko oroitzapenekin nahasia. 

 Ardoaren erraietako epeltasunak ere horixe dirudi: 

 

 Azken zeremoniarako errituala, 

 haustura behin betikoaren aurrean 

 etsitua, itsusia, hutsala. 

 Ez baitzaitut inola ere galdu nahi. 

 

 Hala ere bihotz urratu bat aurkitu dut geltokian 

 komunera joan nintzenean, 

 eta amodio gazte baten elea. 

 Ez dakit zilegi zaidan zurea eta nirea jarri 

 eta bertako bi izenak ezabatzea. 

 

 Ez dakit. Horregatik laztandu ditut 

 agian azkeneko aldiz 

 eta eternitaterako txartel gisa 

 zure bular gazte, beteak. 
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 Legorretako trenbidearen ertzean jaio nintzen, Jauna, 

 eta badakit milaka toki eta milaka kilometro 

 oinkatu ondoren haizeak ekarriko nauela berriro 

 trenbidearen ertz berera, magnetofoi guztiek 

 

 isilarazi ezin izan duten txori kanta zaharrera, 

 perfume guztiek estalarazi ezin izan duten 

 lehenengo odolaren mikeztasunera, 

 diru guztiek erosi ezin izan duten erroko pobreziara. 

 

 Ez ezazu biraotzat har, baina esango nuke 

 saiatu naizela sagaratzen gorotza eta azala, 

 saiatu naizela ernarazten laborarien haragi 

 eri, iharra, saiatu berpizten 

 baserrietako neskazaharren desira hobiratua. 

 

 Txaplinik gabe saiatu izan naiz bizitzen, 

 oinutsik ala botak jantzita, 

 ferekaren eta musuaren ukimena laztantzen 

 desiraz, gaztetasun galduraen lau mila 

 kilometroko trenbide luzea epeltzen. 

 

 Legorretako trenbidearen ertzean jaio nintzen 

 eta badakit bertara itzuliko naizela 

 ene azken nortasunaren txartel bila 

 ostadarra jo dudala amestu arren. 
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 Nahiago nuke hostoak behin bakarrik 

 eroriko balira, 

 Urumean udazken bakar bat balego, 

 udazken bakar bat zure doinuan. 

 ihesaren banderarekin egingo nuke 

 herriko plazako pianora, 

 sagardoaren izerdiz hordituko nintzateke 

 desagerketaren arrastiriko 

 lehian. 

 

 

 Baina, ez bazaigu hasiera gehiagorik 

 gelditzen, 

 zelan gaitzes dezakegu 

 dantza garaiko pauso 

 okerra? 

 Pertzepzioaren mudantzak 

 arrats beheran 

 jabetzen dira, batik bat, 

 gutaz. 

 

 

 Okrearen zauriak. 
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 Urtarril bakarra baino ez dago: 

 negu genuen 

 begi bat itxi eta 

 haur izatearen lotsa 

 sentitu genueneko 

 negua. 

 Orduan ohartu ginen behin bakarrik 

 gurutzatzen dugula 

 urtegia 

 eta ur urratuak ez duela sendatzeko 

 denborarik. 

 Ortzia gezitzen duten 

 makal biluzien 

 azken ametsa bagina bezala, 

 ezpainetatik zintzilik 

 ispiluaren bozetoa 

 daramagula, 

 sorkuntzaren gramatika 

 galdua. 
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 Pentzeak bitxilorez beteta zeuden, 

 eta besarkadaren sintaxira deitzen ziguten 

 ezkilez. 

 Horregatik ditugu gogoan 

 iragan geroak. 

 In memoriam. 

 

 

 Gero, udako matutien orduan, 

 ostotsa ortzian utzita, 

 tximistak zazpi bider 

 argitu gintuen. 

 Gu, Naaman, eta Jordan ibaiaren 

 urak. 

 Artaldeak ezpeletara abarora 

 egin zuen. 

 Zalgurdiarekin 

 utzi genituen topaketa-ametsak, 

jakinik haragi bateratuaren 

gardentasunean 

murgilaraziko genuela legenarraren giltza. 

Orain, jertsea adjektiboetarako 

prest dago 

ertz abegitsuetan. 

Jantz dezagun araztasunaren sonata. 

Ozenki. 
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 Kanpoko deiadarren zarata, 

 filmetako heriotz-oihua bezalakoa, 

 ozenegia, gogaikarria. 

 Gogoan dut. Gelan 

 ozta-ozta dago argirik; 

 hirian, tranbia zaharren 

 joan-etorrian kairatua, 

 isilik dihardugu. 

 Leihoetako kurtinetan, espaloiko 

 eguzkiak islaturikoan 

 itzalak ari dira keinuka. 

 Eta bat-batean, 

 espero ez genuenaren agurreko takoikadak 

 buruan sartzen zaizkigu, 

 karrankari. 

 Joateko ordua dela sinetsi behar izan dugulako 

 dakigu 

 agur guztiekin has dakigukeela 

 gau berri bat, 

 eta gure iraun nahia setatia den arren, 

 dur désir de durer -hala zioen Paul Èluardek- 

 ez garela zoriaren eskandalu, 

 apeta ontologiko huts alferrikako. 
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 Isolaturik sentitzen zara, 

 iraganarekin eta, beharbada, inoiz ikusi gabe, 

 munduarekin lotzen zaituzten harien 

 ezjakinean. 

 Agian, erdigunerik ez dagoelako 

 unibertsoaren ostatuan. 

 Horregatik jarri dituzu zure begiak 

 inoren ondoko toki hutsetan, 

 berehala itxi behar ez izateko. 

 Edo agian, ispilu bati begira zaude 

 eta marinelez jantzitako tontolapikoa 

 besterik ez duzu ikusten, 

 iluna zorigaiztoko begirada, 

 dardaratia kopetara zuzenduriko hatza, 

 tristezia zulatzeko burdin goria 

 bailitzan. 

 Txakolin, anaia. 

 Gure planeta galdu dugun ilargiak gara, 

 eguna argituko digun 

 bizipozaren zain. 
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Dear Bro. Askotan kantatu ditugu elkarrekin beste inork ezagutzen ez dituen 

abestiak eta inork gutxik dakien lekuetan, eta, orduan, elkarrenganako 

hurbiltasuna, maitasuna, adiskidetasuna, izatasuna, salletartasuna, 

kristautasuna, fideltasuna, maisutasuna eta –TASUN askoz gehiago utzi ditugu 

agerian ikusi nahi duenak bidetik at gera ez dadin. Ziur naiz honetaz bat 

zatozela nirekin beste hainbat gauzatan bezala. Azken hau sarri askotan 

demostratu dugu honetaz berbetan egon garenean. Gogoan al dituzu 

kanpadendaren barruan izandako gogoeta haiek mozoloen azken kantak 

liluratzen gintuenean loak hartu aurretik? Eta errekaren xuxurla hura txirritek 

gaua hartuta denen jaun eta jabe egin zirenean mazelako soropil orlegi haietan? 

Zer dela-eta sentitzen genuen poza eta bizitzeko gogoa bakardade santu hartan 

ametsek gure joera aldrebesten zuten bitartean? –TASUNak ziren gure 

eragileak, gure bermeak, gure sustapenak, gure desirak eta ilusioak, adoreak 

eta aurrera-nahiak. Une haiek ere GURE *Mahats-Denborak* ziren eta Doncetta 

mota batez hitz egiten genuen gure euskal zizelkari ospetsuen baimenarekin. 

Jurgi zen burutik eginda zegoena, baina artista; Txillida zen intelektuala Txillida-

leku bat sortzeko gauza izan zena bai Euskal Herrian, bai Alemanian, bai Mundu 

guztian. Zumeta zen Bernardo Atxagaren poemak kolorez eta pintzelez 

interpretatzen zituena eta dituena, zeren gaur egun mintzoak eragiten baitio 

okre koloretan jarraitzeko mundua mundu izango den arte. Joseba Sarrionandia 

zen gure ezpainetatik irteten ez zen ia bakarra. Nire maisua zela iruditzen 

zitzaidan baina zuri ez zitzaizun hainbeste gustatzen: haren poesia ez omen da 

poesia, esaten zenuen, nahiz eta Atxagak berak esan aspertzeraino Joseba 

Sarrionandia poetarik handienetakoa dela, baina kolorez eta gustuz oso gutxi 

dago idatzita. Hala ere, hau guztiau gure hizpide zen kanpadendaren barruan 

goroldioz blai eginda zegoen muinoan. (Joxe) 
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 Eta oraindik ez dakit oso ongi 

 zerk deitu didan zure aterkiaren pean 

 babestera. 

 Siena, griskara eta okrez 

 jantzi dituzun euri-tanta horietan 

 zu bezalako milaka emakumeen 

 bakarrizketa ozena entzun dudalako 

 agian, zu bezalako olerkari askoren 

 arrangura eta amorrua. 

 Ez nuen uste sorkuntza garaiko bakardade ontologikoa 

 hain jendetsua zenik, 

 kontakizun isil honen iturburua 

 hainbeste lexiko, gramatika eta semantika ezberdinen lanbroz, 

 hainbeste sinkroniaz eta diakroniaz, 

 hainbeste maisuen askatasunez eta lokarriz 

 beteta zegoenik. 

 

 Baina, margolari abegitsu, 

 zure lantegiaren aterbera deituko didazu 

 geroa igarri nahi duzun orduan 

 milaka lekuko isilen begi 

 izan nadin, 

 zure bakardadearen barrenean, 

 zurekin. 
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 Goazen iturrira Concetta. 

 Topaketen antzerki honetan 

 seguruenik ez da larriminik eta itzalik 

 falta izan, 

 baina batik bat, jatorri partekatuaren enigmak, 

 bidaide izatearen ospakizunak 

 bildu gaitu. 

 Goazen, bada, iturrira, Concetta, 

 atsedenak xuka ditzan hautsa eta nekeak. 

 Eta bidearen amaierako portuan 

 elkarrekin ibili izanak emango dio 

 bidaztion anonimatoari 

 izen bat. 

 Seguru nago. 

 Gaueko zeharkaldi honek 

 ez du zentzurik amodiozko haragitze berri batera 

 eramaten ez bagaitu. 

 Kolorea eta hitza. 

 Erosen haurrak dira, 

 Itacara goazen Homero guztiok 

 sarritan eskale gor-itsuaren antza 

 har badezakegu ere. 

 Zuk badakizu. 
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 Mugagabeko bidetik noa 

 ertzagabeko itsasora, 

 aparrik gabeko hondartzara 

 bustidura gabeo uhainetara 

 hondar gabeko eremura. 

 Eta beldur naiz. 

 

 Bakardadearen hatzapar zorrotzek 

 haragiak urratu dizkidate, 

 eta oihu etengabeko batez 

 izoztu zaizkit bihotzeko 

 odol koloregabeak, 

 hosto gabeko larrosak, 

 arantza gabeko osinak, 

 eztenik gabeko arantzak. 

 Eta beldur naiz. 

 

 Ez dut barkerua ezagutzen 

 eta ur beltzetan begiratzen den 

 txalupak ez du motorrik, 

 ez du arraunik, ez du 

 oihaletan haizearen musurik. 

 Segalarien itzal luzeak 

 murgildu nau eta ihitaiaren 

 hots isila deika datorkit. 

 Eta beldur naiz. 
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Bizitza maite dut mendian 

 trumoiaren zurrunbiloak 

 eta tximistaren argi urdinek 

 inguratzen nautenean 

 estalpe desiragarria, 

 euriaren ezpain haragikoiak, 

 ihintza paregabearen 

 kolore sinpleak, lotsatiak. 

 Eta beldur naiz. 

  

(…)  
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Poeta maite dut, historiari 

tantaka geroa lapurtu 

nahi diona tiroka 

bizitzari ahalak luzatu 

nahi dizkiona, poeta, 

gizona, emakumea, biharkoa, gerokoa, 

lurra maite duena, 

poeta eskatologikoa. 

Eta beldur naiz. 

 

Haurra maite dut, aurpegian  

ikara, zoriona eta kezka 

adierazten duena, ezezagunari 

irekirik dagoen leihoa, 

beso ahul zabalak, 

magale beharra, esku 

estutuak eta irrifarraren 

hondogabeko urak. 

Eta beldur naiz. 

 

Ametsa maite dut, ametsa, 

ezin neurtu, ezin pixatu 

ezin ikusi; amatu litekeena, 

maitatu daitekeena, 

ametsa maite dut, ametsa, 

etengabea, garbia, biharko 

etorkizunari dagokion 

nik egin dezakedan ametsa. 

Eta beldur naiz. 
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Lurra maite dut, lurra, 

itxaropen guztien neurri bakarra, 

nire udazkeneko 

lore horixken eguneroko bazka, 

nire nortasun honen 

karezko azken sehaska, 

etorkizunaren erritmoa, 

nire jainkoaren zeru hotza. 

Eta beldur naiz. 
 

Esperantza maite dut, 

nire haragi hilkorrak usteltzen 

direnean nire 

gizatasunari eutsi eta 

iraunkortasun bat emango dion 

dasta ezin dudan fedea. Lurrari 

josten nauen oinarria, Herria 

luzatzen duen azken asmoa. 
 

Eta … mugagabeko bidetik noa 

etenik gabeko itsasora, 

aparrik gabeko hondartzara, 

bustidura gabeko uhainetara, 

hondar gabeko gerora. 

Baina beldur naiz. 
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Baina … 

orbelak ez du hitzik esaten … 
 

 

udazkenak murgildu nau 

bere uhin marroi horixketan, 

hosto askatuaren dantzak horditu nau 

haize-kolpeen erritmoetan. 

Udazkenak laztandu nau 

bere urritasunaren emaitzan, 

erditutako emearen sabel lauak 

ferekatu nau magal biluzean … 

marruka galdegin diot 

*Muga dakusat, 

uztargia urrun zegok … 

joatea onartu behar al diat … 

itzulera hain al duk ezinkor?* 
 

baina … 

orbelak ez du hitzik esaten … 
 

 

Ilunabarreko eguzkiaren azken izpiak 

babesten dizkit ene bihotz 

erromesaren taupadak. Ene maiteñoaren 

esku epelak elikatzen dizkit 

ene begi asekaitzen 

keinuak, bere irriñoen 

emari zintzoak 

nahi eta ezinaren dardara sakonak … 
 

(…) 
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 Aski hondamenaren igarleak 

 ahoa zabalik 

 ukabila zutik 

 ai, ai, ai ene! 

 ai, ai, putaseme! 

 ene, jota gaude! 

 begirada iluna besterik 

 ez dutenak. 
 

 (…) 
 

 Aski engainatuen askatzaileak! 

 ez besteren argirik 

 berea soilik 

 onartzen ez duten 

 fenomenoak! 

 iritzi bakarren, 

 zapalduen ahotsaren 

 fabrikatzaileak! 
 

 Aski herriaren gidariak! 

 artalderik 

 gabe, lurrik 

 jorratu gabe, 

 artzain eta laborari 

 ororen oihu eta oihartzun 

 bakarra direla 

 uste dutenak! 
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 Itzal bekatariaren forma biribiletan 

 murgildu nahi dut, 

 strip sesioetako aurreko 

 mahaietako Heinecken 

 aparrean, gizon-emakume pobreen 

 begirada lotsatian, 

 mila koloretako argiz 

 margotutako haragi gizarajoan. 

 

 Itzalaz horditu nahi dut, 

 saxoaren malenkonia tristeaz, 

 piano izerdituaren 

 ebokazio urrutiaz, 

 bateriaren erritmo ankerraz, 

 emagalduaren taberna zaharretako 

 ilusio iragankor saltzaileen 

 usain merkeaz. 

 

 Gaueko itzala izan nahi dut, 

 ameslaria hilberrian, 

 hilbeheran izutia; 

 itzala ninteke, ai ene, 

 esku gurutzatuena, 

 karminez lohitutako 

 tabako urdinaren kearena, 

 gizaki xume ororena. 
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 Hasierara itzuli nahi dut, 

 Jainkoak gizakiak 

 ilargi eta eguzkizko sehaskan 

 kulunkatzen zituen 

 aurreneko egunetara. 

 

 Bizitzara itzuli nahi dut, 

 adjektiborik gabe 

 gizakia gizaki hutsa 

 zen ilusioetako urte 

 galdu ezkutuetara. 

 

 Poesiara itzuli nahi dut, 

 antzinako begi urdinen 

 garbitasun gardenera, 

 oihu eta marru egiten ziren 

 misteriozko desiretara. 

 

 (…) 

 

 Buztinera itzuli nahi dut, 

 definitzen eta mugatzen gaituzten 

 uste estu eta tristerik 

 gabeko lehenengo udazkeneko 

 izan nahi nukeen gizakiarengana. 
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 Mendeen begiak begira ditudanean … 

 nire herriaren arrokeria xumea sentitzen dut. 

 Lurraren lurtasunari atxikitzen natzaionean … 

 nire erroen erroa dastatzen dut. 

 Eta sakonki maite zaitut, herri, 

 ama eta maitale, 

 musu eta fereka, 

 nire jatorri eta geroa. 
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 Goiko harkaitz haietan 

 egunsentian, 

 lehen eguzkiarekin 

 argi izutian, 

 Ene bihotzaren barnean 

 zaitut, maite, esnatzean 

 zutaz oroitzean. 

 

 

 Eskuak eskuetan 

 biok batera, 

 oltza zelaietan 

 iturri aldera; 

 ene belardien artean 

 zaitut, maite, ametsean, 

 eguzki lorean. 

 Haizeak dakarkit  

zure irudia, 

haien hegaletan 

zuganako antsia; 

ene geroaren haria 

zaitut, maite, ikusia 

amets beldurtia. 
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Snow on the mountain tops diozu halako bertso edo poema batean ene adiskide 

horrek. Halakoa izango zen Espainiatik Euskal Herrira zetozen mairuen 

burutazioa Nafarroako mendietan barrena abiatuko zirela jakinarazi zietenean. 

Ez zekiten ongi zer espero beharko zuten. Erriberatik barrena lasai-lasai ibili eta 

gero, kontuak bestelakoak izan zituzten Nafarroako mendialdera abiatu 

zirenean. Aurrez aurre ikusi zituzten beren begiez paperetan, eskuzkribuetan eta 

garai hartako idazki-moldetan ikasi zutena, irudikatu zutena eta sinetsi zutena. 

Orreaga zela jakin zuten, trokaz, zintzurrez eta arrakalez betetako ingurumaria. 

Zaldiak ere izutu ziren, zaldunek orientazioa galdu zuten, kapitainek ez zituzten 

gidariak aurkitu euskaldunen artean garai batean erromatarrek aurkitu zituzten 

bezala, ez. Mairu hauek, frantziar haiek adiskideak Almeria eta Granada aldean 

utzi zituzten. Orrian libre izan nahi zuen Herri batekin topo egin zuten. Dark 

green in the pine forest. Den-dena ilundu zitzaien. Berandu zen. Euskaldunek 

bazekiten nondik eraso egin, nola bideak zerratu, nora bideratu goiti-beheiti 

jaurti behar zizkien harri koskorrak. Elurra Astobizkarrean ikusten zuten, baina 

buruaren gainera zetozkien harriak zaldien hanketan. Azkenean, amore eman 

behar izan zuten ihesari ematea lortu zutenek, beste guztiek Orriako erreketan 

dauden zizareak sentitu zituzten begietan hil eta gero. Because snow on the 

mountain tops in Basque Country. (Joxe) 
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 Zahartzaroan sarturiko ama, 

 primaderako alaba urratua 

 korosagastin aurkitu dute 

 bularraldea sarraskitua. 

 Erahileak ongi gordeta dauka 

 odol gorriaren motibua, 

 “Canel” zakurrak mintzatzerik balu 

 esan liezaguke sekretua. 

 

 Mila bederatziehun eta hogeita sei 

 zen, azaroaren hamalauan, 

 Jazinta Odriozola zihoanean 

 aspaldi berea zen bidean; 

 amak etxetik egotzia izanik 

 sumina zeraman bihotzean, 

 Marijuana ahizparen zoriona 

 salgai hortz estutuen otarrean. 

 

 Udazkenaren melodia horaila 

 ziostan pagadian orbelak, 

 goroldioaren amodio elea 

 iturribeltzeko ur otzanak. 

 iraun mink ez zituen ondiño 

 harrapatu bele, zozoak, 

 izadia eskubeteka emanez 

 oparotasunezko hondakinak. 
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 Irekita zegoen baserrian 

 normalki itxita zetzan atea, 

 une bateko izuikaraz gainezka 

 Jazinta gaztearen barrena. 

 Samartin zerrama balitz bezala 

 edo gizon-plazako zezena 

 odol putzuak kulunkatzen zuen 

 bere ahizpa Marijuana zena. 

 

 (…) 

 

 Kriseilua alboan, ahozbehera 

 hirurogei urteko zilarra, 

 lurrari begiak eta ilargiari 

 haiztoz goldetutako bizkarra. 

 Horren sakona zen izularria 

 ezina egin zitzaion bizitzari 

 pasatzea heriotzaren marra. 

 

 (…) 

 

 Harria besterik ez dute orain 

 korosagastiko ondarean 

 eta hilik diraute aurpegi orok 

 hatzek laztanduriko lurrean. 

 Kantzerra da eta sendaezina 

 joan ziren guztien ametsean, 

 garena egin zuten andre-gizonen 

 odolezko Herri honen legean. 
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 Irrifar maltzurrez begiratu du 

 etxeko neska zerbitzariak 

 eta lotsaturik jo du platera 

 frai Tomasen aurpegi izutiak, 

 desiren botereaz dardarka 

 bihotz, izten, esku eta erraiak, 

 gaueko hontza uxatzen duen antza 

 Astobizkar aldeko trumoiak. 

 

 

 

 Hoa suhaitzera! dio sugeak 

 eta zuhaitzera frai Tomas doa, 

 pago biluziaren abar lotian 

 lotsaren ihesaldiko soka. 

 Elurrak emango dio aterpe, 

 zuritasun berria odolak, 

 txiroen Jainkoak bakea eta 

 etsipenaren semeen loa. 
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Amodiozko urruntasuna 

ezin metrotan neurtu; 

hurbilena dezakezu sarri 

urrutiena sentitu. 

Ni zure arazoan banengo, 

eta askotan zait gertatu, 

ingurutik hasiko nintzateke 

eta ez inortaz fidatu. 

 

 

(…) 

 

 

Baina zergatik … baina maitea … 

beraz ez nauzu zapuztu? 

kukuak esan dit norbaitekin 

etxetik zarela urrundu … 

agian ez dut merezi baina 

mesedez barka nazazu, 

zuganako maitasunak baitu 

pasada txarra jokatu. 
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 … Ezin dugu beti intzirika ibili, 

 ezin arazoak ardotan hustu; 

 altxa behar dugu, kalera jalgi, 

 jauntxo zekenak indarrez beldurtu. 

 Hil ala bizi gertatu da aukera, 

 semeak hazi ala hilobiratu; 

 oraintxe ekiten duenak atzera 

 bizitzeko esperantza galdua du. 

 Goazen, ba, garia dagokeenera, 

 jauntxoen etxeak ditzagun hustu; 

 orain ala inoiz; denok aurrera! 

 goazen, bestela gureak egin du. 

 

 

 Gauari eman diezaiogun adore, 

 gaua itzuliko zaigu aholku, 

 ez dadin asmoa bihurtu sare 

 edota harrapa gaitzaten amu. 

 Oraindik susmoak diraute susmo; 

 ezin jauntxoen errua frogatu. 

 Hobe genuke zertxobait itxaron 

 eta lapurra bere katetan lotu. 

 

 (…) 

  



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-174 

 

Ibai berean murgilduz goaz 

zain daukagun itxasorantz, 

ontzi beran zabalik oihalak 

jotzen gaituen haizerantz. 

Azken ertzera heltzerakoan 

arraunak azken lurrean, 

botako dugu denok batera 

aingura zorionean. 

 

 Ederrak dira hitzak eta eskertzen ditut. 

 Nerea urrunegi badabil ere 

 bilatu beharrean aurkitzen naiz, 

 baina ogiarekin daukan lotura 

 gero eta argiago dager nonahi. 

 Dena den, Jainkoak gabon bioi. 

 

 

167 
Arrotza da. Atera hurbildu zait. 

Lanbro epel, laino zilarrez doa 

jantzia. Atari ondoan dago 

eta bizien hatsa dario. 

Begien keinuak izan nahia 

eta irriak esperantza dio. 

Hilabetetarako etxea 

nahi du, bero dezakeen ohea, 

eguzkipean amets kabia 

eta ilargipean ilusio. 
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 Ibai erraiak lehertu eta 

 bitxiloreak jaio zirenean 

 goizalbako ihintzak bezala 

 erleen ferekaren antzera 

 minik gabe ninduen ernaldu. 

 Inguruko lehen belardiak 

 esmeralda, urtegi eta itsasoz 

 jantzi ziren egun hartarako; 

 zuhaitzak doinu ziren, airea 

 epelera, apirila kuku. 

 

 

 (…) 

 

 

 Agian horregatik, 

 eta nork esan lezake, 

 ardoari niotsan 

 gazteen amodioa, 

 pattarrari birao, 

 arantzaren seme-alaba den 

 patxaranari, berriz, 

 epelduen pasio, 

 zahartzaro beroa. 
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 Egunalba da. 

 Gainetako elurra, 

 pinudiaren berde sakona, 

 gau hotzak lur epelean 

 bizituriko ziza; 

 eta harana … erdi ibaia 

 erdi zilarra. 
 

 Egunalba da. 

 Ra, ra, ra pipia. 

 bordako ohatzeko mantapean 

 amesturiko beharra. 

 Hezeak, neguaz, mantak 

 eta hezea, epelera, ezaz, 

 bakardadea. 
 

 Egunalba da. 

 Sutondoan txingar ausarta, 

 horia eta gorrixkaren arteko 

 gerla azkonen istripua 

 suaren txinparta. 

 Eta biak, biak, biak 

 pago adaxkaren heriotza. 
 

 Egunalba da. 

 Argia, esku zartatua, 

 lainoxka, kea, 

 ibaiaren hatsa, 

 historiaren hasera 

 eta urruti zauden 

 horren izena. 
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Gure artzainak gehien estimatzen zuen beroa Bordako supazterreak sortzen zen 

beroa zen. Txantxangorria ate zaharraren ondora etortzen zen bezala mahaitik 

eroritako ogi-apurren bila, artzaina ere, gurea, halatsu etortzen zen negu 

gorrian suaren eta salda beroaz gozatzera.  Izan liteke beste zerbaitek erakarrita 

hurbiltzea, elkarrizketak, adiskidetasunak, konpainiak, bestelako berotasunak, 

istorioren batek, zure konfiantzak, edo batek daki zerk, baina oroz gain, eta hau 

nire ustea agian ustela da, supazterreko eta sukaldeko beroak ekartzen zuen gu 

egoten ginen lekura. Haren behiak lasai asko bazkatzen zuten Belagua izeneko 

errekaren ondoan; haren zakurrak libre asko ibiliko ziren mendian gora eta 

behera basoko animaliaren bat edo beste harrapatu nahiz. Haren asmoak 

berdeak izango ziren asteburuetan, Iruñean, baina gehien ekartzen zuena zure 

Bordara, hango berotasuna zen, pertsonen arteko epeltasuna, haraneko 

bakartasunaren xarma beti berdina baina jenderik gabea. Hau guztiau ez zen 

ilunabarrean gertatzen, den-dena egunalban gertatzen zen, ibaia, erreka, 

loreak, zuhaitzak, basurdeak, oreinak, katamotzak, basoko ahuntzak, miruak, 

arranoak, saiak eta txantxangorriak gure bordaren inguruan bizi zirela aditzera 

ematen zutenean. Ametsak, poesiak bilakatzen zirenean zure esku magikoetan. 

(Joxe) 
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 Gero … 

 larrosa zegoen zeruan eta 

 berde berri bat zuhaitz puntetan. 

 Eta bizitza-asmo izandako kimuak 

 behatz bihurtu ziren 

 saldoka lodituz, 

 argiaren aurka 

 adar handienak soilik 

 ikusi ahal zirelarik … 

 gizadiaren udaberria batzen 

 berriro … eta 

 su kosmikoaren zabor beltzen 

 antzera joan ziren aidean 

 zabuka beleak 

 euskalgonia xahu zezakeen 

 azken perretxikoaren 

 lekuko ankerrak … 

 berriro ere zu eta ni 

 eta beste bat izanen ginen 

 ordu zoriontsuan. 
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 Isilik, ez esan hitzik! 

 Baina 

 bete beza amodiozko egunsentiak gela 

 zure gorputzaren usainak 

 enea … 

 Beude ibaiak izarrez beterik 

 harriak arrastiriaz 

 ilargiz horditurik gure begiak 

 zure erromako zubiaren kolorez 

 ene larru epelaren 

 eskuak … 

 Zaude isilik! 

 Baina 

zabal bitez amaigabeko liluran 

 zure begiak, kresalaren hondoak … 

 Urtaroak itsasbitsez mozkorturik 

 uhainen dantzan ene gorputza 

 xamurtasunaren melodiaren pean … 

 Eta 

 ez esan hitzik 

 udaberria ezik. 
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 Ez begiratu nire begiak 

 begira udaberriko jelatearen 

 tanta urte berriak, 

 begira urmaeleko txitxiburduntziaren 

 kolore distiratsuak. 
 

Ez entzun nire hitzak, 

 entzun udaberriko kukuaren 

 abesti landatiarra, 

 entzun atakako ur jauziaren 

 zirrara lotsatia. 
 

 Ez ukitu nire ezpainak 

 edo nire gorputzaren leuntasuna, 

 ukitu ibaiaren begiak, 

 azken elurtearen itzal luzea eta 

 lurtasunaren hats eta sua. 
 

 Oi, laztana, 

 ez ikasi ezagutezina, 

 senti, senti, senti, 

 sentiberaren malkoak baitira 

 bihotzaren ihintz eta lanbroa. 
  

 Eta Jainkoaren turutak 

 begiak lehertu zizkizun 

 oi emakume 

 biharko loreen musikaz. 
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 Itsas kaioen babesa zure sehaskan 

 egizu lo uhainak iragan arte 

 itzul zakizkio izar joanari 

 maindire uharreko zeru izutiari. 

 Egizu lo arrastiriko lilura 

 ondiño horizonte gorrian … 

 loa-loa ezpain irekiak zelatari 

 musu berrien irria betazal ertzetan. 

 Egizu lo Izpazterreko behe lainoaren 

 orrazean zure ametsak 

 desira deklaraezinak eraka subkonszientean 

 garrasi bizian hilzoriko gauari. 

 Loa-loa zure oihartzuna faduran 

 txantxangorria elur malutaren estalpean … 

 itzul zakizkio magalaren epeltasunari 

 esna berriro goizalba maitatiari. 
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Eta antzinako kredoan sinestu  

nahi dut 

paradisuko aingeru ezpatadunak 

logikaren koarteleko 

gorrotoaren lehen txanda 

egin zuenekoz 

bihotzaren bihotza osatuz 

uharkaren arroa 

ihintza tantaz 

egunsenti birjinez 

maitasuna espazioz 

ilusio itutez 

gizakiari Jainkoaren 

eskutik paseiatzea 

ahalegindu zion 

kredoan 

arratsalde lilurakor 

batez … 
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Ez noa ihes egitera 

ez dut inoiz nigandik 

ihesik egin … 

Borrokatu nahi dut 

jainkoak eta arteak 

bularrak eta kareak 

ditiburuak eta 

dolinak, aluak eta  

harpeak 

areto erraldoi honen 

lehenengo lerroan, 

gizakia eta helmuga 

iraupena eta ezina 

larrimina, geroa 

bizinahi eta herioa 

dantza makabro honetan … 

Banarama … edo 

noakio … 
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Itsas betean murgildu nahi dut 

uhain urdin izateko, 

aparraren fereka lizunez 

zure ezpainak bustitzeko. 

mespretxuzko bitsez beterik 

zure txarroa balego 

nahiago nuke malkoak laztanduz 

kresalean nadin ito. 

 

 Elur malutak halabeharrez 

 izan behar du neguko, 

 krudelkeria litzateke eska 

 diezaiogun epeltzeko. 

 arragoaren suteak zauzka 

 magalean bero asko 

 txingar horietan urtzen banaiz 

 zuregan nauzu betiko. 
 

 (…) 
 

 Iturri beretik beste askok 

 edan zuten lehenago 

 melodiaren doinu sarkorrak 

 kanta zezan egun oro. 

 Esperantzazko neskatxen gisa 

 euskarak du itxarongo 

 mila urteko amodio elea 

 ez dela orain isilduko. 
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 Ertzeko harrietan lagatutako 

 enborrean eseri naiz 

 zenbait sustrai zeure sabelpean 

 etengabeko hilbeteko odolen 

 murgilduak … 

 Zure azala urratuz 

 haize eta argitara alferrikako 

 besoak hedatuz 

 besteak … 

 Lehorra baitago enborra 

 lurraren ernalgaiaren 

 faltan. 

 Haizearen pasaleku bihurturik 

 enborra 

 poeta gizarajo honen 

 eserleku. 

 Korronte erdiko errege koroatua 

 dirudi, poetak, botilak 

 plastikoa, gurpilak, 

 burniak … arrainen ezean 

 eurak bere morroiak 

 hurrengo uholdearteko 

 ertzetako herrian. 
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Itxi begiak 

lotara zoazenean … 

zurekin bainago 

 zure betazalen pean, 

 zurekin bainoa 

 zure begininien 

 ispiluaren 

 txalupan. 

Itxi begiak, maitea, 

 besteren batek 

 lapur ez  diezazkizun 

 lo zaudenean. 

 

  

Espazioak ez du mugarik  

 izango, 

 nire amodioa dgaoen hartan 

 izan, izango bainaiz 

 nire desira datzan muga ezan, 

 nire zorionaren pausalekuan; 

 bizitzaren espazioaren, 

 denboraren indarraren eta 

 argiaren mugagabetasunean 

 murgildurik bainaiz 

 suaren distiraz mozkorturik 

 ene begininiak, 

 esperantza beteak loratuko duen 

 utopia helduan 

 fereka ene eskuak … 

 benetan, benetan 

 etorriko zaidala 

 sinesten dudan 

 Egun Haundian.  
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Egun Haundira arte esanda joan zatzaizkigu ekainaren 28an. Ni Bilbon nintzen, 

Bilboko kale horietako batean, alegia, Karmengo Elizaren parean dagoen 

kalean. Eliza hartan bildu ginen jende multzoa orduko Gotzaina defenditzeko. 

Pachi Paredesek agindua eman zuen Gotzaina handik atera behar zela eta 

atzerrira bidali. Izan ere, Pachi delakoa bizi zen oraindik eta denen gainetik 

zegoen agintzeko orduan, are, Elizaren gainetik. Txikia zen bera baina boterea 

kristorena zeukan edo hartzen zuen bederen. Elizaren atarian bildu ginenok 

Gotzaina handik ez atzerriratzea lortu genuen. Kolore askotako jendea zegoen 

han bilduta eta den-denak Pachicuren aurkako jarrera garbia erakutsi genuen. 

Bilduta gauza asko lortzen dira, sakabanatuta, aldiz, gauza gutxi. Hura gure 

Gotzaina zen, Pachicu fazistena. Bada, mon amour, kale hartan nengoen ni zure 

anaiak zendu zinela jakinarazi zidanean. Horra! Banekien pattal samar zeundela, 

are, hil behar zinela, baina Bilbon zure heriotzaren berri jakiteak are gehiago 

mindu ninduen. Nire ezkerraldera luzatu nituen begiak eta zure futbol taldearen 

espazio mitikoa ikusi nuen bihotzeko minari eusten nion bitartean. Orduan, 

Haraneko zuhaitzak, enborrak, tximeletak, apoak, igelak, amuarrainak, errekako 

izkirak, suge txikiak, harri biribilak, zuhamuxkak eta sasi beltzak, heldu 

zitzaizkidan gogora kaleetako zementutik ihesean nindoanean, arin eta presaka, 

gertakizuna asimilatu nahiz, egia sinetsi nahiz, errealitateari nire amorea 

emanez … Ekainaren 28an zen hau, San Petiri egunaren bezperan, Belaguako 

urak Eskara etzaten ziren bitartean. Gero, Esara joango zirela pentsatu nuen 

zure arima Aita eta Ama errukitsuenganako bidaia hasia zuela sinetsiz, agian, 

hainbestetan desiratu zenuen espazio kosmiko hartara, oraindik eguzkia gorde 

gabe zegoen orenean. (Joxe) 
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Ezin dut gehiago. 
leizearen ezpainetatik 
doakit 
gurpilaren azken 
bira, 
maite ninduela 
uste nuenaren eskutik 
azken bultzada jasoz, 

 harridura gorriaren 
 tristura bitsa 
 bihotzean, 
 fereka baten beharrak 
 ene hatzak 
 erre eta kiskaltzen 
 dituenean … 
 eta orduan, 
 harkaitzetik urrunduz, 
 hegan ikasi gabeko 
 ene ilusioa 
 nirekin batera 
 beheraka, beheraka … 
 hondoa jo eta, 
 zoritxarrez, 
 oraindik bizirik 
 geratuko denaren 
 nazka eta errabia 
 gerorako lagun 
 bakar eta bakartia … 
 amodio joanaren itzalak 
 iseka 
 ilunabar eta egunsentiro 
 erasotzen nauenean, 
 aseturik dirudienaren 
 farra 
 giza gosetiaren 
 bizkar 
 pobrean. 
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 Ezin irentsi izarrak 

 zure rubi eta jadezko 

 isiltasun txarroan 

 banaka goizalbari 

 ito zitzaizkionean. 

 

 

 Ezin fereka harria 

 zure haize eta espaziozko 

 bakardade luzean 

 muxuka irrifarrari 

 ihesi zitzaionean. 

 

 

 Ezin gozatu horbela 

 zure lohi eta buztinezko 

mingots horian 

malkoka ostadarrari 

iseka egin zionean. 

 

 

Ezin bizitu Sua 

nire apar eta kresalezko 

itsas hegi galduan 

uhainka txalupari 

irauli nintzaionean. 
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 Berriro martxoan 

 egunsenti goiztiar 

 eta arrastiri nagian 

 izan zaitez, maite, 

 aire, etxe, arnas 

 ene Aiodi herrian. 

 

 Haizea orroaka mendarteko atean, 

 bihotza sumindurik, algaraka harkaitza, 

 besteren barre ankerrak naraman kale estuan 

 zaitez ate, ihesleku, Aiodiko herrian. 

 

 Benetan diotsut 

 berriro martxoan 

 egunsenti goiztiar 

 eta arrastiri nagian 

 izan zaitez, maite, 

 aire, etxe, arnas 

 ene Aiodiko herrian. 

 

 Goazen, beraz, loturik ene katigu ederra, 

 edan dezagun biok zure hogei urteko 

 ur fresko eraginkorra, iturburu beretik 

 darigun amodioa Aiodiko herrian. 

 

 Printze izango naiz eta poeta, abeslaria, 

 gura duzun udako zeru izartsu oskarbian; 

 bihar edo etzi arte luza daitekeen berba 

 xamur eta maitaria Aiodiko herrian. 
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 Egunero begiztatzen zaitut 

 zintzilik paretan 

 ezinezko gero baten tristezia 

 begietan … 

 borborka eskainitako amodioa 

 estutua zure aurpegi 

 zabal, zintzoan … 

 berandurak ukatutakoa 

 denborari lapurtu nahian … 

 goizero laztantzen zaitut 

 metroko sarreran 

 ihesean doakidan bizinahia 

 altzairu eta beirazko suburbanoak 

 gurpilen pean ito ez dezan, 

 izan arrotzen eromenean 

 akaba ez dadin … 

 nire egun inpertsonalizatua 

 izendako irrian … 

 

 gauero deitzen dizut 

 sonata baten jauzian, 

 hasperenaren larrialdian … 

 eta euri tantak kristaletan 

 markatutako erritmo 

 bigun, barnekoian … 

 Eta nirekin behar zaitut 

 behar nauzulako esperantzan, 

 deituko ote didazun baten agian …  
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 Zure minak narama 

 ilusiozko zaldiaren hegoetan 

 larrosa eta krabelinez 

 usaindutako 

 zeru berrietara, 

 zubiz zulatutako 

 jauregi urdinera. 

 

(…) 

 

 Zure minak narama 

 hortzadarraren koloretan 

 goiz eta arratsez 

 osaturiko 

 dimentsio sakonera, 

 haragitze ororen 

 iturri gardenetara … 

 

(…) 

 

 Zure minak narama 

 ahuleziaren gurpilean 

 zorne eta arantzez 

 nahastutako 

 herio upeletara, 

 ontzizain zaharraren 

 aintzira tristera … 
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 Udazkeneko epeltasunean 

 bizitzari 

 egunero egun bat lapurtuz … 

 heriotzari 

 gauero loaren gezurra oparituz … 

 hortik zoaz, lagun, on Ezer, 

 zerbait izateko zeure ametsaren 

 hiletako zeure apaiz … 

 zeure gorputzak damaizun 

 amodio merkeaz 

 gozatu nahiz … 

 ez baituzu urdanga zahar bat 

 ordaintzeko 

 dirurik, 

 gaur egun ezta maitaleak ere 

 ez baitira ematen 

 dohainik. 

 

 
  



Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan 

2-195 

186 
 

Oi zein tristea den 

elur malutaren 

kolpe haragikoia 

aterperik gabeko 

bihotz biluztuan. 

 

 

Oi zein tristea den 

etxe zaharreko kandelaren 

argi aldakorra 

zentzurik gabeko 

ezkoaren ariman. 

 

 

Oi zein tristea den 

aukera bakoitzaren  

hatzaparretan larrua uztea 

giza mugaziaren 

ilusio hiltegian. 

 

 

Oi zein tristea den 

askatasun ezinaren 

deiadar ikurrindua 

euskararik gabeko 

herri desarimatuan. 
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 Asetasunaren haizeak 

 txingar lotiak 

 pizten dituenean 

 oi, zein errugabea 

 sua, ene udazken 

 hasieran. 

 

 

 Hodeiaren sabelak 

 Elur malutak 

 Erditzen dituenean 

 Oi, zein errugabeaa 

 Bedartza negu 

 Erdian. 
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 Ez dut 

 hesituko nauen 

 makilarik nahi. 

 ez dut 

 bortxatuko nauen 

 gidaririk behar. 

 

Bide  

nahi dut izan, 

ibili beharrez 

egin behar dudan 

bide 

berri eta nirea, 

nik nerauk egina 

orain motzarako 

bide, baliagarri dena. 

 

 Bide, 

 bidazti nahi zaitut 

 martxarako oinarri 

 sekulan ez muga, 

 bide 

 zabal edo estua 

 laino ala sutea, 

 askapenerako 

 bide 

 izan dakidana. 
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 Ez zaitut eduki nahi 

 aske baizik; 

 ez eta nirea … 

 nirekin agian bai.  

 

 

 Ez dizut zutasuna 

 lapurtu nahi, 

 ez dizut begietako 

 urdina 

 nire margoez 

 tindatu nahi. 

 

 

 Ez dizut arima 

 kateiatu nahi, 

 udazken hostoa 

 nahi zaitut 

 haizearen hatzetan joan 

 zaitezen alai. 

 

 

 Ez dizut zerua 

 biluztu nahi, 

 oztadar iheskor 

 nahi zaitut 

 euri ekaizkor ororen 

intziri, andregai.  
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Udaberriko haizea 

aldakorra 

eguzki epela 

edo txingorra. 
 

Udaberriko gaua 

mugikorra 

 izar hilobi 

 edo leihoa.  
 

 Udaberrriko argia 

 bizikorra 

 egunez sute 

 gauez ezkoa. 
 

 Udaberriko odola 

 emankorra 

 bihotz ororen 

 taupada, ardoa. 
 

 Udaberriko arnasa 

 iheskorra 

 amets ezinen 

 amodioa. 
 

 Udaberriko neska 

 maitakorra 

 ezpain erien 

 lore, geroa. 
 

 Udaberriko Herria 

 ernalkorra 

 izotz ondoko 

 haritz hostoa.  
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Udaberria heltzear zegoen, amicus meus. Gabonak eta Eguberriak ihes eginda 

agertzen ziren jada egutegian. 1977. urtea aitzinera zihoan eguneroko 

zereginetan murgilduta. Deustuko Unibertsitatea zure jakituria igartzen ari zen, 

hainbeste ezen bertan eskola emateko eskaintza egin baitzizuten, baina zurea ez 

zen Unibertsitatea, ikastegi hori formatzeko zen, eta zuk hala erabili zenuen. 

Udaberria heltzear zegoen. Udaberria ez zen emankorra oraindik, udaberria ez 

zen neska oraindik, udaberria ez zen ernalkorra oraindik, udaberria ez zen 

haizean oraindik, ez, ez zen. Negua zen Bedarbideko mazeletan eta Tologorriko 

erpinean. Arratsaldeko laurak eta hamabost hartan elur-malutak agertu ziren 

bai txillarraren gainean eta bai gure Ternua markako zamarretan. Horrregatik, 

beharbada, agindu nion Xabi Kalbori arin ibiltzeko bestela bertan harrapatuko 

gintuela nahi ez bezalako ekaitzak. Baltasar ere bidean izango genuela zain, eta 

sinetsi genuen, eta antxintxiketan abiatu ginen sekula erabili gabeko abiaduran, 

maldan behera eta bidebeltz madarikatu hartatik. Nork esan behar zidan, zigun 

eta zien egun hartako negua krudela izango zela gurekin? Nork hostorik gabeko 

zuhaitz haiek nire osabaren gorpua estaltzen ari zirela ni neu horretaz ohartu 

gabe? Zu, bitartean, amicus meus, Unibertsitatean zeunden, ikasteko 

paradisutzat daukaten askok eta askok. Geroago jakinarazi genizun zure lagun 

handia desagertuta zegoela, agian zenduta zegoela, apika ez genuela gehiago 

ikusiko lurtarron artean. Nire osabaren haurrak hartu zenituen, oraindik 

udaberria ez zen sasoi hartan, pasiotarren elizara eraman zenituen eta sekulako 

laudorioak zeruratu zenizkion pentsatuz zu orain zauden paradisu bertsuan 

egongo zela hura ere. Ederki abestu zuten haur haiek negu hartan eta eliza 

gainezka bazegoen ere pozez, Lendoño Goikoan oilagorrak lasai ari ziren errekan 

zakur amorraturik agertzen ez zelako neguan, udaberria ailegatu gabe zegoen 

isiltasunean. 
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 Egunak dira 

 ortziak ez duela 

 sabela 

 lurrinezko espermaz 

 betetzen … 

 egunak dira 

 lurraren ezpainek 

 dutela 

 euriaren fereka 

 mesten … 

 egunak dira 

 zugandik, maitea, 

 joana naizela 

 dudala somatzen … 

 egunak dira 

 ene erraiak 

 zure kresalaz 

 ez direla 

 asetzen … 

 egunak dira, maitea, 

 ilusioak direla 

 mozkortzen … 
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Txabola zahar bat dago Kanadan 

hamazazpi dantzaleku 

zazpi sutondo 

ehun mila ispilu eta milioika lore 

dituena. 
 

Oheburu guztietan zure irudi 

ikusezina ametsetan oheratu 

zaituzten neskatxa ororentzat 

eta eure abestiaren burkoa 

basoko ibaiaren bila 

datozenentzat. 
 

Ekialdeko itsas epelaren elea 

dakarkizute neskatxen  

ezpainetan, 

harlemeko blues tristearen gitarra 

sorgin beltzaren erratza 

beltzetan … 

ene zara eta maita ezaitut´ 

ahots batera milaka bidaialariek 

ertzeko sugeen listua irensten dugun 

bitartean. 
 

Txabola zahar bat dago Kanadan 

whisky, ezpainetako margoa eta 

mendabelar ukendua litroka zintzilik 

laratzan. 

igel bitsa eta gaueko ilargia 

gaueroko amodio-edarian, 

edan, edan, edan eta egarria 

asetzear diraugun 

artean. 
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 Oltzako sarobea 

 dagerkit bedarge, 

 oraila nagusi eta 

 berdea mirabe. 

 ura aurki dezadan 

 makilarik gabe 

 artzainaren irria 

 egin eta eskale. 
 

 (…) 

 

 Haustura da bizitza 

 bihotza ibaia, 

 uhaina da ontzia, 

 heriotza kaia. 

 ezerk ez nau kezkatzen 

 gerokoak haina … 

 kaian sartu ondoren 

 nork den ontzizaina. 
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 Mendi santuan ezarri dut denda 

 ehulearen eskua hodeietatik 

 hurbil, etengabeki luzatua, 

 ihes nadin betikotz Sheoletik. 

 

 Majina bat gau ilun eman ditut 

 gibeletik gora intziri gorriz, 

 miseriaren kiratsa ezin kenduz 

 enetik, bits miketza ezin irentsiz. 

 

 Heldu naizenean begi epelak 

 inguratu nau gupidaz, emeki, 

 eta oraingoz ez dut besterik espero 

 

 bake irrikatuaren magalak 

 har nazan baizik, bera nire sari, 

 ni orekaren eskale, bezero. 
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 Zugandik urrundu naiz 

 eta gitarraren hariak aldatu, 

 zure hestearen partez, Jainko,  

 nylonari eman natzaio. 

 Abestia urratu dit, 

 eztarritik nagi gaixo 

 eta mututurik zuretzat. 

 Ai, nola kanta nezake zure abestia 

 lur arrotzean, Jainko mina 

 galdu badut zorigaiztoz. 

 

 

 Zugandik urrundu naiz 

 eta kilkerraren notak akatu. 

 Zure bedartzaren ordez, Jainko, 

 eremuari emana nago. 

 Erroak ihartu dizkit 

 eta ene bihotzeko lorontziri 

 kaktus arantzak dagozkio. 

 Ai, nola hausnar nezake zure usaina 

 lur arrotzean, nire erokeriak 

 zure ihintzari freskura ostu badio!? 
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 Oroitzen naiz. 

 Eta berriro ekarriko dizkizut 

 orduko lore guztiak 

 arratsaldeko ordu haietan 

 musu bana petalo 

 bakoitzean … arrastiriko 

 “Good night, love” eztiak 

 ilbete gauerdira 

 bidaltzen gintuenean … 

 zu Central Station-go 

 suburbanoan … 

 ni zugabeko autobus gorri 

 bakartian … 

 biok gai eta amodio berdina 

 ametsetan. 
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 Denborak edan ditu 

 gure zainak zizelkatu zituzten urak 

 eta udabeteko uharre bihurtu dira 

 antzinako iboi berde gardenak. 

 Non dira gure mendietan 

 Madalen aroko Haizpitarteko horkatzak … 

 non Aiako Ibarrean 

 Altxerriren oreinkumeak … 

 non bisonteak, uro eta mamutak? 

 

 

 Basapiztien ordez, munstro egin gara. 

 bizitzaren elementoak galdu ditugu, 

 sua eta ura, ura eta haizea, haizea eta sua. 

 Zeruak zapuztu gaitu, 

 lurra antzutu dugu, 

 zeru kixkalia eta lur urdina. 

 

 

 Ihesi egin digu Isturitzeko espirituak, 

 izutu zaigu Hilarritako oihua, 

 merke merkatarien leloan 

 ito da Ausokoitzeko elea. 

 Ihatu, ihatu egin zaigu Herriko 

 baratza. Zertarako aipatu ostea 

 arbasoen loredia? 
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Maiteago dut 

euri setatsuaren fereka 

ekaitz boteretsuaren kolpea baino … 
 

Maiteago dut 

lore xumearen sinplezia 

larrosa txertatuaren harrokeria baino … 
 

Maiteago dut 

belar tolesgarriaren negarra 

sukarri tinkoaren txingarra baino … 
 

Maiteago dut  

beilariaren aztarna zalantzakorra 

breazko autobide zabala baino … 
 

Maiteago dut 

geroaren amu liluragarria 

egun joanaren itzal iluna baino … 
 

Eta maiteago zaitut 

segurantzaren ezean, bilaka, bilaka … 

irabazleen artean oihuka baino … 
 

Maiteago zaitut 

Pausoka bidean, bidean, bidean … 

Tiroka urratutako helmugan baino … 
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Nitaz lotsatuko ez zaren 

begirada 

nahi zaitut, 

hedatua egoteaz aspertzen 

ez zaren 

eskua 

zaitut behar. 
 

Nitaz nekatuko ez zaren 

itsas mina 

nahi zaitut, 

kresalaren horzkadaz erdoiltzen 

ez zaren 

txalupa 

zaitut behar. 
 

Nitaz damutuko ez zaren 

besarkada 

nahi zaitut, 

bidaiaren lokatzez lohitzen 

ez zaren 

etxea 

zaitut behar. 
 

Oi, Zu, 

ene isiltasunen 

Ahotsa … 

ene  

bihotz ustelkorraren 

taupada, 

erritmo 

eta lotsa. 
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Kalean behera datoz 

askatasunaren ibilbidetik 

eguzkiaren zumardira. 

Andre zaharraren sufrimendutik 

neska gaztearen adiotik 

agureen kopetaren zimurduratik 

datorkie adorea. 

 

Kalean gora doaz 

eguzkiaren zumarditik 

bidea deseginez 

askatasunaren ibilbidera. 

 

Bolborazko koroiak ezarri dizkiote 

akatu duten arrastiriari, 

lau faseko magnetofoi estereofonikoa 

desherriratu duten karnabari. 

 

Muinoen begi zahar tristetuen pean 

datza bizitza beste orotan bezala 

Jainkoaren izeneko requiem meza ondoren 

beste udaberri baten zain. 
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Nik ere ezagutu nituen Liverpoleko gazteak. Centrak Station-etik atera eta 

berehala erakutsi zidaten bizitzan handia egin zuen arrunta. Kale baten edian 

zeuden eskutik hartuta. Orduan etorri zitzadan burura Bonanovako ikastetxean 

egon nintzenekoa, alegia, eskolan nengoela hamalau-hamabost urteko nerabe 

haiei mutil gazte hauen kantu bat irakasten niela nire ingelesa kaxkarraz batere 

lotsatu gabe. Ai, ama! Garai haiek hitz egiten hasiko balira. Gazte haiek bezala 

neu be ausarta, lotsagabea, aterriko haziearekin nahastuta, batek daki. Ausarta 

izan nintzen, baita ere, Ostegun Santuko arratsalde bero hartan Oltzara joatea 

erabaki izanean. Izan ere, txaboletako azken urratsa gibelean utzi eta gero, 

Urbiako txaboletara jo nuen Aizkorrik uzten zidan bide malkartsutik. Hogei 

lehenengo metroak egingo nituen eta, bat-batean, muzker handi baten tamaina 

zeukan suge berde batek zeharkatu zuen nire bidea. Gibelerat egin nuen, baina 

nire beldurrak ihesari eman zion sugetzar hark harrien arteko egoitza hartu 

zuela ohartu nintzenean. Harrez gero, ez naiz handik pasatu, ezta pasatuko ere. 

Nork esan sugetzar hura nire zain ez dagoenik? Arrastaka ibiltzen diren horiek ez 

dira fidagarriak, eta are eta gutxiago, belar berdearekin nahastuta mugitzen 

direnak Ostegun Santu bero baten eraginpean Oltzako lautadatxoan. Eta zer 

pentsa zure aitari buruz, my Bro., haren asmoa Aberria libre ikustea bazen eta 

astirik gabe alde egin bazigun hemen ez zegoen askatasunaren bila zeruak 

galtzen diren infinitura? Bizarra pikatzen ari zen sukaldean eta bihotza haren 

asmoa baino ttipiagoa zen eta ezin izan zion eutsi zirrarari. Ez dakidana da 

hemen eta orain gobernatzen gaituztenen bakearekin, askatasuna eta 

etorkizunarekin bat etorriko zen. Zer axola dio horrek une honetan aita eta 

semea amarekin bildu direnean Jainkoaren besoetan? Deus ez! 
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Anai Joxe Ertzibengoa Otaegi. 
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