
Lana / La obra

Ni eta Gu, horra bizitza osoan gizakiak bizi duen dikoto-
mia, batzuetan erosoa, besteetan gatazkatsua. Haurtza-
roan eman zaion informazioarekin borroka egin beharko
du gero, ahots propio bat aurkitu arte, begirada berriak,
gogoeta iturri ezberdinak. Eta guztiaren lekuko erral-
doia, itsasoa, haren inguruan umotu diren bizitzen kro-
nikak poetari inspiratu dizkion presentzia infinitua,
agortezina.

Barkamena eskatu behar dizuet
mende guztietako arrantzaleei,
itsasoaren garratzik
ezagutu gabe
itsasoaz idaztera
ausartzen naizelako.

Zer jakingo du horrek!
Hitzak josten soilik;
ba ote daki
antxoa eta sardina bereizten?

Ni ere, zuek bezala,
albarekin esnatzen naiz
eta ostantzarekin oheratzen.

Utz iezadazue
zuen mahaian esertzen,
zuekin kafe bat hartuz
diosala egiten
egunsentiari.

Egilea / El autor

Pako Aristi (Urrestilla, 1963). Kazetaritzan lizentziatua da. 21 urterekin atera zuen bere lehen nobela,
Kcappo (1985), eta geroztik idaztera dedikatu izan da, kazetaritza baztertu gabe. Genero asko landu ditu.
Narratiban beste lau nobelaren egilea da, Irene, Krisalida, Urregilearen orduak (Espainiako Kritika sa-
ria, 1998) eta Rosa itzuli da. Auto-stopeko ipuinak ere idatzi du, eta liburu berezi  batzuk ere baditu ge-
neroen mugak hautsiz eginak: Gauza txikien liburua eta Note book, guztiak Erein argitaletxean. Haur
literaturan ere oparo jardun du.

Ni eta Gu poesiako zazpigarren liburua da. Aurrekoak dira: Castletown (1996, Erein), Oherako hitzak
(1998, Erein), Libreta horiko poemak (2003, Susa), Urari ostutako poemak (2014, Susa), Arrotz eta eder
(2016, Susa) eta Maitatu zure egunak (Erein, 2018), ahaztu gabe Koldo Izagirrek apailatutako “XX. men-
deko poesia kaierak” bilduman Aristiren poesiagintzari eskaini zion antologia.
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