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Si vis amari, ama.
L. A. SenekA
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ERORKIZUN

Obretan den eraikin nekatu baten
atari irekiaren aurretik igaro naiz.
Marmola edo lauzak erauzita,
zurkaitzen artetik halako hozkirri bat
badabil. Ez dirudi hilzorian 
dagoen norbaiten hatsa. 

Freskoa da, hezea, 
erakargarria eta aldi berean higuina.
Une batez ferekatu nau, hondakinen promesaz. 
Azken agur bat da, edo mehatxua.
Aurrera jarraitu dut hiriko sargorian barna.
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LITERATURA UNIBERTSALEKO 
HISTORIA

Hilko zirela esan
eta hil ziren. Haien beldurra 
hitzetan eta beldurrean gorpuztua. 
Halakorik esan ez zuena, 
maitasuna esan eta maitatu zuena, 
irri egin zuena, 

orobat beldur zen. 

Bakar-bakarrik idazten da ez hiltzeko 
eta porrot edertua uzteko.
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LAGUN BAT

Jada ez naiz ezeren beldur. Alferrik dira
aldapak piko, gauak ilun, estratak luze. 
Badut bueltako bidea elkarrekin eginez
bizikletatik jaisteko moduko lagun bat.
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EKAINEKO EGUNAK

Ekaineko egun hain atseginak,
maitasunik, ia bizirik gabe,
beharrez eta biharrez hustuak.
Amaren samin aldiz jasangaitzak
ni gabeko denbora neurtzen du.
Baninteke honela beti egon,
bizimodu ezti aspergarria.
Iritsi dira gutunak (fakturak
gehien bat) baina ez naiz hemen bizi.
Ibaia lagun, jaitsi naiz etxera.
Bereizten ez dakidan usain gozo,
nirearekin nahasitakoa.
Haize zurrunbilo lurrindua
dute korrikalariek harrotu.
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POETA BI ORDUKO AURRERAPENAZ 
IRITSI DA GASTEIZERA

Alorrak berde deskubritzen ditut,
ez dakit, ordea, zerez ereinak,
hona iristean automobilez,
–zu ikustearen epifania
naturak aitzindua, gorpuztua,
balitekeelako afarira
ez agertzea gero edo gerta
bailiteke negu gorriak oro
kiskaltzea, zorrotz, ohi duenez, 
baina zer dakit nik nekazaritzaz.
Gasteiz ibiliko dut nora gabe, 
tabernaren batera bilduko naiz
agian, poema hau idazteko,
menturaz sartuko bazina ere.
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IRAGARKI LABURRA

Aurora Luqueri jarraituz

Hilezkortasuna erosiko nuke, 
jainkozkoa, sasoi onean 
eta gutxi erabilia, argitsua. 
Hegoaldera begirakoa bada, hobe. 
Munduko liburu guztiak, disko 
guztiak eta gorputz guztiak 
irakurtzeko, aditzeko eta estutzeko. 
Bizitzera sartzeko prest. 
Fede dogmatikorik ez. 
Kontratu mefistofelikorik gabe.
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ERREPIKA, ERRITMOA, ERRITUA

I find such beauty and calm in the repetition 
of training – in its rhythms and rituals.

IAn Thorpe

Behar bezalako oda olinpiko bat
zor dizut aspaldidanik eta ez dut
ez denbora ez hitz egokirik inoiz.
Sidneyko kaleetan aurkitu zaituzte
zurea ez den auto edo etxe batean
sartu nahian. Albistegietan zabaldu dute,
izarraren gainbeheraz poza hartuta.
Hor ikusita jakin dut igerilekua 
autismo zantzuak apaltzeko terapia
izan zenuela haurtzaroan, orain jakin dut
garaitua izan eta kirola utzi ondoren
lehiaketara itzuli zinela aurre egiteko
depresioari. «Egunik txarrenak», esan duzu,
«egun normalak dira». 

Egun normalak
dira egunik txarrenak. 

Honako hau ez da
oraindik zor dizudan olerkia, gogoragarria
baizik, poesia arimaren ariketa ere badela
ez ahanzteko, errepika, erritmoa, erritua
direla eder eta soseguan biltzen gaituztenak,
errepika, erritmoa, erritua ez ahanzteko.
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MANIKIAK

Haien gailentasun plastikoaz,
eta bestelakoaz, baliatzen dira,
axolagabe, 
edertasunaren unean betikotzeko.
Isila dute, ausart,
maiz buru gabe, agian lerdenegi,
ahoskatzen. Ez zaitzala,
ibili zabiltzan ibiltari hori,
ahalezko antzeratzaile alderraia,
haien erdeinuak irain.
Hori ere dizute eskaintzen.



-17-

POETAK POEMA BAT  
IRAKURTZEN DU

Hamaikagarren mende bukaeran
gizon batek ametsa idatzi zuen Txinan.
Dagoeneko hamar urtez 
–irakurtzen ari naiz–,
inmentsotasun lanbrotsuak 
gero eta banatzenago ditu
emazte izana eta alarguna.
Ez dut oroitu nahi: baina ahaztu nola. 
Hilobi bakartia
hemendik milaka legoatara. 
Ni orain aurkituko baninduzu
pinudietako muinoan 
–pinudietako muinoarena
beste poema batetik hartu dut—,
ez zenuke gaur nor naizen jakinen,
beste denbora batek neurtua naizen hau.



-18-

OINAZEAREN BARIAZIOAK

2005-11-29/2006-02-16

I

Tu cuerpo ya sin ti acostado, 
las sábanas revueltas que no abrigan,
el oxígeno silbando su fracaso,
y todas las cosas que necesitabas,
iluminadas, cegadoras, papá.

II

Zure gorputz zu barik etzana,
izara nahasiak inor ez berotuz,
porrota txistukatuz oxigenoa,
eta behar zenituzten gauzak oro
argiztatuak, itsugarriak, alferrak.
Aita. Baso bat ur. Krema. Pilulak.
Dena utzi berria. Auhen galdua.
Aún la besé caliente. Esne harri.

III

Gorputz bera barik etzana,
izara zuriak inor berotu gabe,
oxigenoak oihukatuz bere porrota
eta goiz argi berritan, itsugarriak
orain arte behar ziren gauzak oro.
Gizon bat gelan. Sendagarriak.
Erizaina sartzerako, hala zegoen.
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IV

Gorputz, bera gabe, etzana,
izarekin estali dut, musu eman,
behar ez dituen gauzak bildu,
argiak itsututa, alfertuta.
Aitak esan dit Silviari deitzeko,
elkar agur dezagun laurok azkenengoz. 

V

Zure gorputza, ama, zu gabe,
izarek estalita, aldamenka
paretarantz, ez irudituz hila.
Zure gauzak, ama, irratia,
oxigenoa, painuelo kutxa,
baso bat esne nik edan dudana. 

Baso bat esne nik edan dudana,
leihoan freskatzera nork jarria.



-20-

ETXERATZEA

Urrutitik etor zaitezela maite dut.
Horregatik irudikatzen dut urrutitik
heldu zarela, eta benetan hala da,
zure munduko mugetatik,
neka-neka eta bizkarra kaka eginda.
Nik orduan igurzten dizkizut lurrindun
ukenduak, kremak, etxean ez ditugunetakoak.
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BERTSO-LERROAK NEURTZEAZ

Ni naiz zutabe bati kateaz lotuta
nagoena gau honetan ezinbestean,
silabak zenbatzeko plantak eginez,
gizonez betetako diskoteka batean
deus ere ukitu gabe nagoela.
Nik haien oinak izartzen ditut
erritmo heroiko edo safikoetan,
desiraz eta poesiaz ufatuta.
Nire esku dago haien ederra
klasikoa izatea ala ez. Besarkada
trakets batean amil daitezela ere bai.
Haien izenak esan. Nire arimarekin
bat egin dezaten ere erabaki dezaket.
Besteek ez dakiten edo aurka egiten dioten
ahalmena dut. Haien atseginak oro edo 
nire oinazea existitu ez izana nire esku.
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