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2013-5-12, Bilboko Alondegia:

Breve guía de lugares imaginarios liburuan
Alberto Manguelek idatzi zidana:

Nora egin hegan
beti edirengo duzulakoan.
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HAURTZAROAREN MAPETAKO LETRA TXIKIAN

«A veces la infancia me envía una postal».

Michael KRÜGE



ZIMENDUAK

Aspaldi tatuatua dugu
hazi ginen auzoaren mapa,
korritu genituen kalezuloak eta izkinak.
Totem modura
erabiltzen dugu
munduan zehar.
Berdin da
non aurkitzen garen,
berdin digu
orain mamu-lekuak direla jakiteak.
Gure oinatzek
beti eraman nahi gaituzte
ezleku horietara.
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AUTODEFINITUA I

Helduek argiak amatatzen zituztenean
hormak iruditzen zitzaizkidan
hain beltz.
Horregatik
izaren azpian ezkutatzen nintzen
existitzen ez zirela banekien
ilunpeko munstroetatik.
Logelatik sukalderaino
nire oin txikiez
distantzia luzea uxatzera
ausartzen nintzen
armairutik eta ohe azpitik
aterako ez ziren
kreatura beldurgarriei ihes egiteko.
Barregarri oso,
neba nagusiarentzat.
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DENBORA KAPSULA BATEAN

Seme-alabok identifikatu genituen gezurrak:

7 urterekin
prometitu ziguten printzesaren mozorro distiragarria
eta nebari bakeroarena.
8 urterekin
hondartzara egingo genuen
bidaia.
9 urterekin
denda garesti hartatik etxeratuko genuen
soinekoa.
10 urterekin
gelakideek zuten
Barbie huraxe erosiko zigutela.
11 urterekin
ospatuko genuen urtebetetzea
sasi-luxuzko jatetxe batean.

Reconversión industrialeko obrero baten seme-alabok
zenbatetan madarikatu genituen bi hitz horiek.

Kontatu zizkiguten
lehenengo gezur konprenigarriak eta dolugarriak,
gezur azkenduak,
izan ginen haurrarentzat
amultsuak baina.
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AUTODEFINITUA II

Yves Bonnefoy:
«Te oigo tropezar en el fondo pedregoso
de los libros que leo».

Desosegua sortuko lidake
izaren azpian
linterna batez
liburuz elikatzen zen neskatoa
orain topatzeak.
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KARTOGRAFIAK I

Txikitan,
kostaldetik urrun zegoen
itsaso haren misterioak
liluratzen zintuen.
Trena
ur-espirituak bizi ziren
kaleen eta hormen azaletik
hurbil-hurbil igarotzen zen udaro
zuk horien ezkatak ia ukituz.
Hondotik
nola dirdaitu egiten zuten
teilatu harrotuek
Atlantida mitiko baten irudi eta antzera.

Inoiz ezingo dituzu zorrak kitatu
Arijako urtegiak
mapetatik ezabatu zituen deserriekin.
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MUDANTZA

Bota.
Oparitu nahi ez dituzun antigoalekoak.
Bota.
Beste ume batzuek erabil ditzaten nahi ez dituzunak.
Bota.
Akaso gordeko dituzu izan ez dituzun seme-alabentzat?
Bota.
Egoskorkerian babesten ari zara
izan zinen haurrarekin.
Bota.

Altxor horien botere mitifikatzailean aterpeturik
ametitu nahi ez duzuna.
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MAMUAK

Elurrez eta isiltasunez
eginiko duda-mudak eta desioak,

haurtzarotik
hain urrun

ez.
Mina aldagaitz gogargian.

Memoriako maizter agnostikoek,
agonikoek bizi gaituzte.
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AUTODEFINITUA III

Hautsi egiten zait
barnean
zerbait definigaitza,

ahazturik uste nuena,
gogoz kontra
errekonozitu dudana.

Zein erraz hausten duen
arrazoimena
nostalgia hari mehe batek,
izan nintzen haurraren adierazpideak
kutxa batetik
berreskuratzean.
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