Hondar aleak. Rafa Ugalde
Blas de Otero – Bilbo Uria Nazioarteko X. Poesia Lehiaketaren
irabazlea
ISBN: 978-84-9109-317-6
Orriak: 80
Saila: Poesia, 39
Salneurria: 8 €

Bizitzako ibilaldian atzera egindako begirada da HONDAR ALEAK.. Egindako
bidearen atalak eta horien gainean egindako gogoetak. Horietako asko duela hogei
urte idatzitakoak dira, egindako bidea luze samarra izan da, beraz; eta tarte luze
horretan hainbat gorabehera eta era askotako sentipenak:
 Berbakeriatik eta desgizonetik ihes egiteko aldarrikapena: Berba, Gaua,
Eskuetatik maitatu, Barren hautsiak.
 Insatisfakzioa eta iheserako eskubidea aldarrikatzen dutenak: Ni ez naiz
hemengoa, Estekatua, Ibilduna.
 Lurraren aldarrikapena: Berezko gizakiak, terrorista.
 Maitasunak eta desmaitasunak: Zuri heltzeko ahaleginetan, Armairua, Hileta.

 Ezinbestean eskuetatik eta atzamar artetik doakigun denbora geldiarazteko
ahalegina: Harea erloju, Ume hura, Ur-laster irenslea.
 Denboraren joanak dakarren heldutasuna: Udagoiena, Hondartza bezain bare,
Kontziente.
 Bidearen amaiera, heriotza: Heriotzan lagun, Animalia hila.

Azken batean, liburuaren atzeko azalean jasota dagoen moduan, hiltzen hasia
den gizonezko baten bizitza atalak.
Itxaropen bat du gordean liburuak, bidearen amaieran gizakia, bizipenez blai,
hondartza bezain bare izatera helduko den itxaropena. Ibilaldi horretan begirale izan
den aitaren irudia, joanean doan erreka bazterrari josita makal sendoaren antzera.
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