




abodi

doinua:
Maddi Oihenart

(2005)

musuz josiak
begi biak.

oinetako bakoitzean
oin bat.

hartz-zuri baten
konpasa.

... gau ona pasa.

1. jatetxe-atarian





Oroimena:
Aintzina gogoRAtzeko periskopioa.

Etorkizuna:
Oroimen ezineko aintzina.

Ikusmena:
Azal oro begiRAtzeko zooma.

Begiak:
Irudiak iRAkurtzeko ispiluak.

Irudimena:
KanpoRAko itxurak zuritzeko labana.

Asmamena:
Etorkizuna eguneRAtzeko sena.

1.1. Oroimena
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Izan ere inork ba al daki
kantxako zein zentimetro kubikotan
jokatu behar zaion imintzio bati
aukerarik gabeko desafio zimurra.

Garaituko ez balu
bekiola behintzat,
dutxaren atseden etsia

zilegi.

1.2. Izan ere inork ba al daki
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zure begietan pausatu
ta pasatzen utzi nauzu.

errekonozimendu lasai bat
harrapatu dizut

zure begien atzetik.

ea zortea duzun
eta nitaz

enamoratzen zaren.

1.3. plantak
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Egunen batean hil beharragatik
ez dut ero baten moduan ibiltzeko

aski arrazoirik aurkitu.

Ez nuke inolaz ere
gauza haundirik gabe

bizitzeko beldurrik nahi.

Neure borondatez uzteko prest
nagoen gutizi orotan

nazkatu arte
jarrai bezate

orain arte bezala alferrik agintzen.

Norbaitek galdu beharragatik
ez dut nik irabazi beharrik.

1.4. neure buruari
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Ilargiaren azkazal zorrotzak
larrutzen duenean arratsa

eta izar lakarrek harramazkatzen
mendiko abar iharrak,

desegin egiten dira ilunpetan etxeak,
diharduenean hotzak hiltzen

sukaldeko leihoaren argi erreak.

Lurraren azpiko oihartzun gorrak
galduta dabiltzan tren baldarrak

hurrupatzen ohi omen,
eta errainuen artean hor nonbait:

txatartegi bat gainezka,
sateliteak zilipurdika,

eta irratia,
distiraz irakiten.

1.5. gau-giro
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Hor zaude

doinua:
Imanol
(1982)

Hor zaude nolanahi.
Mihin puntan mutu

alferrikako ahaleginetan, ahaleginetan.

Hor zaude nolanahi.
Distantzi jelatuen atzetik

alferrikako ahaleginetan, ahaleginetan.

Hor zaude nolanahi.
Buruaren apalen batean

asanblada isiletan bildua, bildua.

Hor zaude nolanahi.
Ispiluz osatutako

kuboaren barru-erdian, zintzilik, zintzilik.

2. sarrerak
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2.1. Txangurru bati bezala

Txangurru bati bezala,
zuri ere,
azken funtsetaraino
urrupatuko dizkizute
adimenaren tarte

goxuenak.
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2.2. katuzainarena

Katu baten begiak,
ilargia zaintzeko

sarraila zulo zoliak.

Katu baten begiak,
teilatuetan dabiltzan
ikur fosforagarriak.

Katu baten begiak,
ilunpe sakonetan
izar-elurrez josiak.

Katu baten begiak,
kolore askotako

labanaren zauriak.

Katu baten begiak,
ametsaren erdian

arrainez bete-betiak.
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2.3. Anaiari galtzerdiak janztea

Anaiari galtzerdiak janztea
egokitu zaigun bakoitzean
bigarren gerra mundiala
berpiztu behar izan badugu,

ez da harritzekoa,

aurrean suertatzen zaion
edozein zapata pareri
lokarria askatzeko grina
eraman ezina badu.



Trumilka izar txirbil,
trumoiak askatzen dituzun
burni puska.

Harridurak grapatzeko
ikusmira ozena.

Ilunpetako metala
eta
laberinto fatala.

Ganbaz kargatuta
isilik zauden
txipiroi astuna.

Oihartzunak zulatzen
ozar diharduzun
tximista zitala.

Etorkizun oro
eragozten duzun
erraminta mortala.

2.4. Trumilka izar txirbil
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lagunarteko
bazkari

sobietikorik
jatorrenaren

postrea
... opa.

klandestinitatearen
txipiroi
guztien
okaso

nostalgikoa
... opa.

erlojuak
erauzitako
denboraren

atseden
mugagabea

... opa.

nortasunik
gabeko

buruaren
askatasun
gardena
... opa.

itsas
izarretako
freskotasun
ugariaren

iluna
... opa.

lur azpiko
sator hilari.

munduan
German zenari

ezin bestez,
altxa tropa
... ta opa.

2.5. in memorian
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Ze ...
jadanik,

asmak ez dik
bizitzaren hatsik

behartuko.

Ta ...
kopeterdiko

txulo beltzetik barrena,
zilarrezko tximistak

joa dik,
eskumuturreko

despertadorearen
espero gabeko
tutu tristea.

adios ...
lur azpiko
sator hila.

gaztetasun humila.
galaxia hotzetan

izar gorri baten bila
habila.
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Jo ezan

doinua: Santi Gimenez
(Imanol / Klabelin Komik, 1981)

Bizitza irrikituaren isiltasun barea.
Ezin bestean...

Jo, Jo, Jo ezan
Jo, Jo, Jo ezan

Jo ezan

Hain astiro gogatutako soinua.

Jo, Jo, Jo ezan...

Hain emaro itzartutako larrua.

Jo, Jo, Jo ezan...

Hain luzaro edukitako mezua.

Bizitza irrikituaren isiltasun barea.
Ezin bestean...
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3. plater nagusia



Orain ezikan, besteetan ere
ez dinat bizkarrik emango, Maddi,
baina bihar arte, bederen, ez itzan
suzko igitai zorrotzok itzali.

Irri maltzurrez txikitu diten
mila pusketan mailu baldar hau
ta Thor traste honek, azken aldean,
fandangoan aritzeko gogo gutxi.

Zitroin garratzez eskribituta
bidaltzen dizkinat seinale goriok,
hitzaren sotoan miatu nahi badun
txaparen gainetik pasa itzan.

San Juan bezperan Venezian dinagu
San Markosen plazan enkontrubide bat,
inguratzen bahaiz, ez itzan ahaztu
denbora bateko karramarru zaharrak.

3.1. Orain ezikan, besteetan ere
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Europa zaharraren
kartoizko buruhauskarri

azpian,

sagar
erre

baten
txustarra.

Han hemenka,
behi guztien

postrerik
estimatuena.

Eta zerutik
belar-metal
gazta batek

so.

3.2. nunquam superata
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3.3. c.a.t.

Rioko Azukre-Ogitatik etorritako
Bihotz Sakratu hegalaria,

Igeldoko kartoizko gaztelua,

Hotel Londreseko tontorrean
ereindako tipula ortodoxoa,

ta Kursaaleko zubian zelatan dauden
getari borobil prefabrikableak

zaintzeko,

esploradore kapela daramate
Donostiako munizipalek.

Hiroxima ta Nagasakitik
ekarritako tamaritzek berriz,

bizar berde batzuk
erakusten dituzte

noizean behin besapetik,

ta Bulebarreko kiosko aurrean,
artzainik gabeko inudeen artean,

alkate potoloa aurrezkoa dantza ezinik.



aurrerabidearen zaldi biok,
ahalik eta azkarren
eta
ahalik eta urrutien,
bizitzaren atzetik
alde egiteko baizik
ez dutelako akaso balio...

«Lana eta borroka:
horra defentsarako
emango zaizkizun
erraminta bakarrak»
esan zaio;
txiripaz,
halako batean,
mundu eder honetara
erori den inuxente gaisoari
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3.4. inuxentearena

«Ez zara mundu honetarako»
esan zaio;
txiripaz,
halako batean,
mundu arrotz honetara
erori den inuxenteari.

«Hurrengoaren bidea urratuz
eskura dezakegu
dagokizun zorion apurra»
esan zaio;
txiripaz,
halako batean,
mundu arrotz honetara
erori den inuxenteari.

Bizitza luzeagoa,
agian areagoa
behar omen duelako;



beldur naiz
ezagutzen ez zaituenak

inoiz zugan
erreparatuko ote duen

beldur naiz
iraun beharrak

nolakoa nahi zintuzkegun
ba ote digun
ikusten uzten

beldur naiz
zaren bezalakoa
ba ote zaitugun
behar bezainbat

maite

beldur naiz
gure haziak

etorkizun-indarrik
ba ote duen

zurekin

beldur naiz
zugan bat

ez ote gintuzun
beste egingo

nork bere burua
asmatu ezean
ezin du izan
sekula betiko

3.5. erronka
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Katu bat bezala

doinua: Santi Gimenez
(Imanol / Klabelin Komik, 1981)

Katu bat bezala
obligatuta banago

autodefentsan.

Zakur bat bezala
galdu behar banaiz

kaleetan zehar.

Bigarren kategoriako
ardi errebelatu bat
izan behar badut.

Giza-sare monolitiko hauetan
harrapaturik banago,

betiko.

nahiago dut lo
nahiago dut lo
nahiago dut lo

... amets bat bizitzeko
adina banintz.

4. postrea
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Zuritu egin digute izakera,
mugak bizar-aitzurrez bereizi.
Kartoindu egin digute lurra,
itsasoa paper urdinez estali.

Alanbradatan bilbatu gaituzte
lerro paraleloz eta meridianoz.
Zehatz-mehatz finkatu digute,

txandapasean dagokigun gradua.

4.1. mapa mundi
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airean hondar-borroka
haizea dabil orroka

ate-zaindari, portalez kanpo
hilezinezko dortoka

harrizko ganbeluak lo
nolako ametsak; auskalo!
aldameneko dragoia ere

oraindik isilik dago

hojaldrezko jauregia
harresi gorriz jantzia

teilen gainetik erortzen zaio
goxoki-lerde gaxia

ate guztiak itxirik
apenas dago leihorik
alegiazko erretratua
atalburuan zintzilik

Euskal Herria non dago?
izarrei begira nago

begiak heltzen duena baino
pausoren bat harantzago

4.2. tian'an men
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elurrak hire begietan
mamitu zirenean,
zuhaitz bat bezala

sentitu hintzen
ilunpetan hazten.

basoan era single eta arruntean
huts-hutsik bizitzen.

sentimendu bolada geldiek
heldu ziaten tripa

tristura hunkigarrietan.

gauaren eta izarren
pisu ikaragarriaren azpian,

hain apurra ikusi duk
hire burua... !

Oi, lur hotza !
Oi, lur hotza !
Oi, lur hotza !

4.3. sinesmena
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4.4. Erakusten ez didazunaren

Erakusten ez didazunaren
mapa papiroflexikoa
asmatzea badago,
ta zure bihotzaren azpiko
karkabetan nabil,
trolebusaren bigarren pisuko
azken aulkian galduta.

Hurrengo orrialderako bidetxiorretatik,
belarrezko petatxu zabalez
konposatutako edredoietan barrena,
zeu zara betiko gidari,
ta neu, berriz,
neure buruko fronte sakabanatuen mandatari,
erabakirik gabeko korapilotan antzu.

Gure kaleidoskopio gandutuaren zorabioan
ausartzen naizenetan,
konprenitzen ez ditudan keinuak
egiten dizkidazu,
ta harrapatzen nauzun
tabernatan oro
kupidarik gabe lapurtzen,
baxoerdian geratzen zaidan kondar bakarra.
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4.5. aholku merkeak

Bere bizimodua zinez
joriago desio duenak,

ez dezala politika
geroaren baitan hesi.

Atarramentuaren abantzuak
errekeritzen duen oldarra

erramintan prest daukanak,
ez dezala reboluzioa

politikaren baitan utzi.

Altxorraren alderdiren bat
Orain bertan zor zaio.





5. kafea eta kopa
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Ta ezin etsi

doinua: Fran Lasuen
(1996)

Hor zaude, nola nahi,
mihin puntan mutu

alferrikako ahaleginetan,
ezin, ezin egon nagietan. (bis)

Hor zaude, nola nahi,
mihin puntan mutu

alferrikako ahaleginetan,
distantzi jelatuen atzetik
[kuboaren barru-erdian]

ezin egon nagietan.

Hor zaude, nola nahi,
bildua, asanblada isiletan,

zeure buruaren apalen batean.

Ta ezin etsi, ta ezin ase.
Ta ezin ase, ta ezin etsi.





Bere buruaz
beste

(paperezko
lili bat)
egin du
kaxka

motzeko
poxpolu

bontzoak.

5.1. immolazioa
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5.2. baietz!

Akabatu ziren
errege magoen
ikatz gozoak.

Izpiritu santuaren
hegaletan jarrita
pantera arrosa

baletor...

ukabila lekarke
goratik jasota.

Troiako zaldiaren
sabelean gordeta
pantera arrosa

baletor...

sua lekarke
ikastoletako haurrentzat.
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5.3. Hala ere, nahiz Wolframioa

Hala ere, nahiz Wolframioa
orobat Penizilina
edo Loteria asmatzeko
beste biderik ez dago.

Gaurregungo etorkizuna kontatzeko
hatzamarrak nahikoak dira.



Etzazula portzentaia minimo batez, bederen,
etorkizun inplizitoetan hil zaitzaten utz.

Tabernaz taberna,
hankapuntetan ibiliko bagara ere,

ez dezatela biltzarretan zure begi urdinek
mozorroaren azpiko negar saminik isuri.

Dagoeneko kasikan ez ditut
zure aparatu digestiboaren

azken taupadak konprenitzen

baina, parentesi artean esango banizu,
ekarri dituzten bokadilloak ez direla

azken finean baino guretzat...

Belardietan ez da
zure aldeko papera besterik ageri;

«delinkuentzia internazionalaren anaiek oro
lurrazpiko aparkalekuetan errekeritzen zaituzte».

5.4. txostena
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5.5. arretaz

Azare itsuaren eginahalak
denboraren poderioz

izar berriak pizten ditu.

Etorkizunaren asmoak
eta

asmakizun dirautenak
batera datozenean

gizonak ezagutu egiten du.

Ezer ikaskizun dirauen artio
jakin eta ez dakienaren arteko oreka

beti izango da neurri berekoa.

Gure oroimen ahulak
ahalegin ikaragarriak

egin behar ditu
nahiz hemen bertako etorkizunari

imintzio zorri bat
harrapatuko dion.



Liburuxka honetako testu guztiak
Rafa Egigurenek idatziak dira,

eta Hernanin irakurri
edota kantatu ziren,

jendaurrean,
2019ko apirilaren 30ean,

Urumeako txipiroiak izeneko
poemafarian
















































































