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“Maitatu zure egunak” Pako
Aristiren poesia liburu berria



RT @KALEKA_lekeitio: Matias Zanottik
Revestidos tailerra emango du jantzi
eszenikoak sortzeko. Tailer hau
dohainik izango da, eman izena az…
Duela 17 ordu
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RT @BeltzaWeekend: Second round,
Cerramos cartel del Beltza Weekend II
!!! Bagoaz, urriaren 4, 5 eta 6an!!!
Iruñea beltza!!!









@sisterrrc…
Duela 17 ordu




Distorted Pony talde estatubatuarrak
Tolosan joko du gaur
https://t.co/jZgpsJaj1N @Bonberenea
https://t.co/cyATqGaSzc
Duela 19 ordu
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Maitatu zure egunak (Erein) izeneko lana argitaratu du Pako Aristik. Egilearen seigarren

Azken Albisteak



poesia liburua da.
Obra berri honetan egileak bost gai ezberdinak badirela esan du, izan ere, bost atal
badauzka: harridura landu du (beste egun bat bizirik nago); gizartearen eta
norbanakoaren arteko tentsioaz ere idatzi du; zahartzaroa ere oso presente dago (zer
egiten ari garen gure zaharrekin), eta denboraren iragaitea; egia eta ipuinen arteko aldea;
eta (argazkirik ez, mesedez) ego inflazioarekin loturiko gaia.
Ereinen hitzetan, “harridura izan zen lehenengo, munduak eskaintzen duen ikuskizunaren

“Literatur
Podkastaren
Jaia”, bihar
Bilbon
 2018-06-20

aurrean. Gogoeta hurrena, bizitza ulertu ote litekeen, edo ez. Eta poesia etorri zen azkenik,
mikroskopio bat bezala, gauzen alderdi txikienak jasoz agian osotasun bat erdietsiko duen
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“Bilbao Gazte
Balioak Martxan”
sariak
 2018-06-20

itxaropenarekin. Jakintsuak esan zuen bezala, gauza gutxi behar dira bizitzeko: osasuna,
ardo kopa bat ilunabarrean, lagun bat ondoan. Eta poesia, gaineratuko genuke. Bizitza
ulertzen bakarrik ez, gozatzen ere laguntzen duelako. Hartu liburua, gorde patrikan, eta
abiatu zaitez bidean”.

Eskubideak
defendatzen
bizitzea
 2018-06-20

“Lekuz Leku”
Nazioarteko
Dantza Jaialdia
Hiri
Inguruneetan
 2018-06-20

Maitatu zure egunak:
laster desagertuko dira.
Maitatu zure orduak, minutuak,
zeruak eta neguak.
Zu asko ohartu gabe
iragaten dira,
pentsamenduetan galdurik
zabiltzan bitartean.
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Birkitek Bilboko Sarean
gunean joko du bihar

Gazteentzako zinema tailerra,
Super 8mm formatuan
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“Literatur Podkastaren
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“Cosimoren Katiuskak”
albuma, aurtengo
Etxepare saria
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 63

Estibaliz Martinez Diaz de
Ceriok “Azalberritze bat”
aurkeztu du

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko.
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