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EZEZAGUN BATEN KOADERNOA 

GOIBURUA: GORTESAUSA. 
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•• SARRERA LABUR GISA (AURRETIK) • 
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DIBORTZIO TRAMITAZIOA 

Zenbat aldiz ez ote nion esan nere buruari: 

agian hori da zoriona. 

Arratsalde bat eta maiteminezko begirada bat ispiluan. 

Egun batez opari izan zen eta egun, 

oraindik, 

• Paveseren liburuko hogeitamabigarren orrialdean 

zimeltzen ari den lore bat. 

Gorputzaren kontra kixkurtzen 

eta behatz bakar baten laztanez lotzen den beste gorputz bat. 

Itsas-ondoko arrastirian adiskidetasunezko une bat. 

Oraindik norbaitengana eraman uste zaituzten urratsak. 

Karta bat eta esku bat karta idazten. 

Eta zoriona ez zen hori, ez behintzat erabat. 

Nik zeinu haiek ikusi ditut 

• -hainbat eta hainbat dira nere bizitza bezalakoak •.• -

eta nere adimenak oraindik ez ulertu arren 

gorde egin ditu egundaino, 

eder, eta hein berean alferrikako, denaz 

egiten den bi ahotako atseginez. 
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Ezeri eustekotan 

agian zure izenari 

DESBIDERATZEAK 

eutsi beharko, hala diote. 

Eta zure listuaren 

tanta batzuk ere 

gorde beharko omen nituzke 

transparente xamar den botila baten barnean. 

Eta neguko gau luzeetan 

aharizmena 

-andregai desiratuaren antzera- zuriz 

eta beltzez -azkenean gertatzen den ehorzlea bezala

tabernatik tabernara miakatzen ibiliko denean 

edaria atereaz eta isuriz 

mahai eta oihalak blai egin arte, 

aterako dut azkenean bular ondotik 

eta, zearo mozkortua, 

begiratuko diot une batez, 

argitara eta biziotsuki, 

nere larruaren aldamenean 

usteltzen ari den horri. 
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UDAZKENEKO SONATA 

"tal vez un jueves, como es hoy, de · '-oto~a'·h · : 
Cesar Vallejo 

Isiltasunaz horditurik ibiltzea 

hosto-hots madarikatu honen artetik, 

sasoia beldurgarri eder 

eta urratua dagoela ohartuz . • Hiria, Celan edo Lowry-ren 

begiekin ikustea, 

azken ura edo botilaren ~ aurretik, 

zure eritasunarentzat sendagarria badela 

dakizun bitartean, 

baina ez egunsenti hontan, 

ez ordu hauetan, bere laguntasuna eta ohea 

kemen handirik gabe baztertu ondoren. 

Gau nahasia badoa aurrera, 

~ argi mingarri eta narru beltzezko 

izter luzedun mutilez betea. 

Guzti horrek nolabait 

galdutako gerraren usaina du. 

Hildakoen aro madarikatua: 

Ezinbestea~berriro udazkena. 
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MAITASUNEZO ARKEOLOGIAK 

Agian, ez litzateke gaizki egongo 

bere konplizitatea 

-ardoa nik ordainduta irabazi ondoren

eta pazientzia eskatuz, 

~ norbaiti kontatzea geltokiren bateko tabernan, 

heldu berriak 

• 

eta beste norabait irtetzekotan gaudela, 

zure eskuen artean suntsitu nintzeneko istorioa, 

eta zure orduetatik, 

sentimenduen azti miresgarria; 

eta zein mirari harrigarri dela eta 

dagoen zure irribarre bat, 

hainbeste nilabeteren ondoren, 

gehiago irakurriko ez dugun 

liburu baten orrialdea markatuz. 

Itsas-aparrezko pipa zahar hura 

horituko zen honezkero tabakoz eta nikotinaz, 

beroaren beroz. 

Eta haren borobiltasuna ferekatzen duzunean 

e z zara iadanik nitaz oroituko, 

ezta urrundik ere. 
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L'HOMME(DE LETTRES) 

Behin betiko behaztopoa izan zen elkarrizketa hartan 

gorputz hura zaflada baten antzera eder iduri zekidan 

beharrezkoa izan zen ingurunea zirriborratu zidana, 

-nahiz eta arratsa abaildu arte 

igarotzen uzten den ordu huts horietako batean izan-. 

Terrasse hartan, antzez-tokian =bai lego, 

erakusten z uen letra-gizonak bere perfekzio nagia, 

behin eta berriro airean ile-xerloa 

s 

bilatzen zueneko emetasun harrigarri eta agian amarrutsua, 

kopa goratzen zuen sinkronia, 

muzin zirikariak, ozarkeri neurtua ••• 

Jazkerak edota agian bere maner a k 

a me t segi n erazten zuten belar gaineko dafailan 

eta lakio zirriborratsuak behin eta berriro ,,. 

ardo z uriaren inguruan ehunduak izan z iren keinu doiak, 

4t zalan t zar ik gabe, orobat bere mingain hutsaren maisutasunarekin 

b u r u t u a k i z a n g o · . · 1 z -i re n b e s t e e g i n k i z u n 

i l u n b a t z u e t a z z u t. e n hik z e g i te nt~ 

Inoiz ez da nere lit erat ur are kiko pasioa hainb este ko a izan, 

ezta ere hain benustarra; 

inoiz gehiago ez da elkarrizketa jakintsurikJ 

ikusi ezin den horren zeremoni bitxiaz 
I 

hob eki barnetua izan. 
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ZURI BELTZEZKO FILMA 

Bizitzaz, dokumental batez 

edota barku bateko motinaz bezala hitzegiten dut. 

Burmuinean nostalgia bat, 

nere memorioko hilotzen aurpegiz egina 

• eta dagoeneko nereak ez diren hiri eta erropen artetik itzultzen; 

nik harriduraz eta isilean begiratzen diodan 

eta nere alde ezer onik esaten ez duen 

nolabaiteko errebelatze bat burutzera etorriak. ! 
j 

Bitartean mendekuz bezala 

eta dagerrotipo baten aurrean kokatzen denaren seriotasunez, 

azkenean bilduko dituen 4 

1 

eta pantaila betiko itzaltzera doala 

adieraziko duen musikaren zain nago . 
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PLAY IT AGAIN 

Ordu arrotzak 

zeinetan gaua agortzen eta hustutzen bai da. 

Gizakiak 

gaueko arratoiak 

geratzen dira 

dexente edanak eta dexente bakartiak. Behatzak 

• tabakoz kutsatuak daude 

eta gabardina blai egiten ari da farolapean. 1 
' Guztiak agurtu ondoren 

kertenkeria 

barka-ezinen bat esanez 

ez dago azken taberna irekiaren 

bila 

jarraitzea besterik, eta azken begirada 

hitsa 

• aldameneko mahaiean 

zeinetan somatu memorioaren hilotzen zama herrestatua. 

Itzalak, zeintzuetan beste itzal batzuk 

errainutu. 

Legezkoa da guztia: egunsentian 

ez dira gogoan izaten 

eta urkatzen dagoeneko hilik daudenak besterik. 
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UR IGAROKORRA 

Zure eskuak nere gerriaren galbidea bilatu zuenean 

eta nere eskua une batez 

atea zabalduko zuen giltza ferekatuz luzatu zenean, 

jakin genuen biok 

keinu harekin ordaintzen genuela 

gau hartako amodioa zilegi egingo zuen zerga . 

Miller irakurri eta gereziak janez 

-zuk sensuala zela zenion 

eta nik mikatz xamarrak aurkitzen nituen

alfonbra gainean erdi etzanak, eta estatuen gisa 

bilutsik egon gineneko gau hura arte 

ez nuen zure izenik jakin. 

Eta nere behatzak ez ziren 

beste egunse nti bat arte 

~ zure gorputzean bide ezagunak marr azte n hasi. 

Beldurtu egiten naute 

zure isiltasunek, zure urteurrenek, 

zure argazki -liburuak ezagutu beharrak 

eta baita oraindik ere espioi eta itsas-gizonen 

sarbide izan daitezken zure istorioek. 

Nik guzti hori itsas-kai edota gaztelu-goietako lainoz 

inguratzen jarraitu nahi dut. 

Ezin lotsarazi zaitut oraindik 

idaztearen rito hutsalaz : 
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egun oroimena ez da oraindik 

akabatzen duen 

eta biharko edo etziko logelak 

' 
erraustuko dituen harriabarraren antzekoa . 
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)D 
URTE BETETZEA 

Gaur, sukarra bezalakoa den udazkeneko egun honetan 

!arrosa zuri xorta bat bidaliko nizu~~en, 

eta jeroglifiko inozente batzuk, 

biontzat hain garrantzitsu 

eta barre egiteraino goibel den hori 

ahantzi izan banu bezala. 

Agian zure aurpegia bilatuko nuen berriro-

• argazki-liburuko orrialdeetan, 

gauza guztietan hertsatzen gaituen hustasun hori 

zugan makurtzeko. 

Hala ere, ezin sendatuzko erromantikoaren 

keinua i~ango bide da 

geldiro edanez eseri 

eta kandela bat piztu izatea, zutaz patxadan pentsatzeko. 

Zuk, urruntzen gaituzten 

ehunka kilometro haien beste muturrean 

• une batez zure gelaraino ihes egin 

eta zurea den era berezi hartan 

liburu errenkaden zehar begiak lerratzen dituzunean 

zure buruari galdetuz zein lagun ez ote dagoen gaur zure festan, 

arratsalde honetan, 

-zein posibilitate ez-ohiko eta zirraragarria-

erretratuaren nere aldetik 

amets egin zenezan nahi nuke, 

eta jakitea, izan nituen eta ditudan gorputzek 

ez zaituztela ezabatu. 
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Ez dakit nora naraman asaldatze alfer honek. 

Minutuak zapalduz, badator gaua, 

liburu eta muebleen artetik. 

Zure osagarri, adiskide! 

Nik hemen jarraituko dut 

• edaten, esperoan, 

bizitza edo kandela 

agor daitezen arteraino • 

• 
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BYE BYE 

~Hiri honetatik aldegin egingo dut, eta ez dut arrastorik utziko~ 

esan ohi zenidan, eta hori dut gogoan; 

baina ni naiz alde egiten ari dena. 

Ikusten duzunez, batzutan, 

behaztopa egiten dugu lirismoekin. 

• Entzun ezazu bada nere agurra 

-azkeneko hau erretorika hutsa da-

zuk oraindik ez dakizun distantzia 

zehatz, kartografiko, begien-bistako 

eta zuretzat, bestalde, gaindi-ezinezkoan 

pentsatzen dudan bitartean. 

Zuretzat · · idazten dut hau 

ilunantzean; eta erdi loak-hartua 

geldiro mozkortzen naiz 

• kez -ezagutzen nauzu-

eta isiltasunez. Ez dago oroitzapenik: 

nere ekintzekin gauaren ordena iraultzen dut, 

besterik ez. 

Uler ezazu. Adio. 

Hau da nere ordaina. 
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THE ENCHANTER 

Bion artean egondu zen keinak kopa, 

biok kristalaren alde berean 

geundela jakiteko, 

bizitzaren alde berean, 

gure behatzek elkar laztantzen zuten bitartean. 

Zure oina bilatzen zuen area 

gero berehalakoan ahanzteko. 

Zure besagainean zeinu zen orbaina 

zeinetan bai~ zeuden dagoeneko idatziak gure musu guztiak. 

Gona blai egin zidan uhina, 

nere desioa zure aldakaren aurka bilduz• 

Musika geldi~ beste uhin bat bezala 

eta zure erroparen zurrumurruaren beste presondegia. 

Mermeladaren zaporea zure gorputzean. 

Zure biluztasuna, hotza izan zena eta ez haatik marmolezkoa • 

Guzti hori izan zen beharrezkoa ordu hartan topo egin 

eta gure izango ez zen etorkizun bat ospa genezan. 

Guztia behar bezala gertatu zen 

nik maita eta ahantz zintzada~ 

gau hartan. 

l 
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ZORIONAK 

Zeramikazko ontzi bat 

eta Antonio Vivaldiren diska bati begira nago, 

nere azken opariak; 

eta dagoeneko ihes egitea 

hain erraza ez den adin bat somatzen dut; 

nere inguruan hormak, 

ezinbestean, 

liburu baten azalak bezala 

hersten diren bitartean; 

-alkohol gehiegi agian 

espejismuak uxatu ahal izateko-; 

ez da hala ere gorputza bakarrik 

gaurkoan hertsatua sentitzen dudana, 

bakardadearen une, 

topa eta ospakizunen egun honetan. 

• Zerbait gainbeheratzen ari da gaur 

banbalina hauen atzean 

eta nere begien aurrean apurtzen da 

karraskots eta zarpail artean 

bi zati egin den mastaren antzera. 

Edalontzi eta nahastezko mahai honen gainean 

ikusten ditut baita ere, 

okerrean harrapatutako proxeneta zaharraren antzera 

kixkurtuak, 

nere itxurapen eta apainkerizko antzeak 

J • 
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nere festa gehiagoren irrika; 

eta asaldu~antz bat dakust beraien artean, 

hegal-eragin beldurgarri bat 

gauaren desorekatze soil bat baino 

erabatekoagoa den zerbait. 

Beste isiltasun bat • 

• 

• 
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KOKTELERAREN EZTANDA 

Gurea izan zen kantua entzuten da. 

Negu bateko oroitzapenak. 

Nik begietara begiratzen dizut, eta zuk 

besteekin hizketan jarraituz, ez duzu ezer ulertzen. 

Burua alderatu behar izan dut 

agian lotsatu beharko ez nindukeen 

zerbait ezkutatzeko, 

eta presaka, beste kopa bat eskatu dut, 

honezkero nabariegia izan behar duen 

urduritasunez. 

Eta denbora badoa aurrera. 

Zer ger'3tuko ote da guzti honetatik 

hogeitamar urte betetzen ditudanean 

eta, gaur bezala, eskuartean zerbait izatea 

dagoeneko hain garrantzizkoa ez denean 

eta bai berriz, nik bilatzen dudan bezala bilatzea 

beste mahai batean beste begi batzuen konplizitatea. 

Argi-urratzeak agian ekarriko didan 

azken-amiltzearen zain nagoela 

zirrara zantzu bat somatzen dut 

eta itxaropena, 

kamareroak, korbata okertuta eta erdi mozkorturik, 

hutsune ezinezko batera begira, 

azken kopa hori nahastean, 

koktelerak azkenean eztanda egingo duela. 

l 

1 

1 

~ 
l 
l 
1 



• 

• 



PLANETARIOA 

Agian nitaz ajola gutxi duten 

eta ziur asko kopa hutsari begiratzen diodan 

nolabaiteko patetismu hortaz 

gehiegi dakiten lagun batzuren artean nago. 

Eztarrian itzaltzen den alkoholaren bitartez 

• begirada bat aurkitzea sori egingo·didan 

errefrakzio-lege bitxian saiatzen naiz. 

Baina gau honetan, era berean, -

zorionez ukatu ezin-ditudan 

beste gau askoren eta bizi askoren 

zaindari dut nere burua: 

egun zirrararazten nauten oroimen, 

ezin ahantzizko ohe banaka batzuen, 

maitasun ekintza samur bezain etsipenez beteen 

eta utzi dizkidaten karta eta erretratu bakanena • • Madarikatzen dut nere denbora 

hilotzez eginiko baso honen erdian, 

eta somatzen dut nondik etorriko den 

azkenean helduko zaidan esku sekulakoa. 
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THE MAN I KNOW 

Gizon batek bere urratsetan egiten du atzera urrats 

eta bere burua berrezagutu nahiko luke 

hautsak jandako erretratu eta traje zaharren artean; 

bere burua berriro aurkitu nahiko luke 

• baina agian ez du betiko infernua 

besterik aurkitzen. 

Neroni izan nintzen gizon hori. 

Gizon bat~trenerarigotzennda 

eta begiez, hura bilatzen du 

leihoko kristal zikina 

zulatzen duten begirada guztien artean. 

Arratsaldea hotza da eta trena badoa ••• 

Burdinbidea, argiak, eta gero soroak. 

• Eta dagoeneko dena mugitzen ari da 

eta dena mugitu da ezinbestean. 

Gizon hori ni nintzen. 

Gizon bat Judas izan zen. 

Beste gizon batek berriz, gerrarako bidea hartu zuen, 

eta orduan bizi izan zuena izan da gerora 

beste edozein gizonen bidea, 

eta egun bateko ordu batean, 

oerak inoiz amestu zituen 

eta bere beila guztietan amestu 

ahal izango lituzkeenez bestelakoan 
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etxera itzultzean, 

ikusi zuen azkenean bere burua hutsik eta saldua. 

Ni hori izan nintzen eta izango naiz. 
j 
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PORZELANAZKO ONTZI BAT ADELATZEKO ESZENA GALAIA 

Zapien dardarak 

ibai-hegian aurrera daramatza 

agian beraiena bide den 

halako ur-surmur batean bilduak. 

• Ke tintatuz osatuak bezala 

egiten eta desegiten dira airean 

ehun-dindil eta zintaz, 

gorpuzkera adoleszente eta adats adoleszenteak. 

Ezkutatzear dagoen eguzkiaren 

deiari eta nere begiradarenari 

erantzunez etorri dira, 

guzti hau gerta zedin. 

Nik errainuak nituen aukeratu 

• eta beraiek distantzia, 

perfekzioa posible den egoera bakarra. 

Ez zekiten, ez eta jakingo ere 

nere begiak, betikotasunezko une eternal batez 

han egon zirenik, 

arratsaldea postale edota ipuin izan zedin. 

Agian horregatik, ukalondoak mahaiaren gainean bermatuak 

otoizten diot etorriko den adinari 

ez diezadala gorde 

irudi tolesgabe hori besterik, 
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zeinetan nere burua ezagutu ahal izango bai dut 

maite izan nuen 

eta besarkatu, eta kixkali 

eta nere bizia izan zen guztian baino~areago; 

egun bai baitakit nola nahasi zuen guztia denborak 

eta nola hondatu zuen nere memorioa 

• mito edo ahanzmenarekin • 

• 
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HERIOTZAREN LAKIOA (VENEZIAN HILTZEA) 

Zaldun adinekoak diosal bat saiatzen zuen oraindik 

dama gordetzen zen ontziaren igaroan 

-tentazioa kanaletako usainez gantzutzen da 

eta andreak musu-zapi urrineztatua bilatzen du enkajeen artean.-

• Ni beste zubi batera ateratzen naiz 

eta bat batean ehun urte eta galaitasun-ez batek 

urruntzen naute amestu eszena honetatik. 

Denboran zehar ezin konta ahala gizon suntsitu den 

harrien kontra bermatzen naiz. 

Beste aldean dauden gizonei begira nago 

eta haiek neri begiratzen didate, baina ez dute jakingo 

harrapatu nauenik inguru honek, 

ezin ahantzizko banbalina hutsik-gabeak. 

• Hau da heriotzaren lakioa 

etxe-aurreen estukoa hondatzen duen eritasuna, 

nostalgiaren aztarnak kokatzen diren kapitelak, 

jaulkitzen diren esmalteak, zimeltzen 

jarraitzen duten bel~sak. 

Hau da lakioa, pentsatzen dut, adin gelditu 

guzti hauek gogoan ditudan bitartean 

eta nere ere bai, eta dagoeneko emendiorik gabe 

gondolen eritasun eztiaren esWutan jartzen naizelarik. 
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MAITASUNA MEZKITAN (KAPRITXO MAIRUARRA) 

Berak ilunpean dagoen patioaz haruntz ihes egiten du 

eta bere titiak hotzak daude uraren antzera. 

Besteak atzetik jarraitzen dio, 

noraezean galdu 

eta alartzeak bata bestearen ondoren bortxatzea 

-hala sinkronia ere-

erabaki duenaren ausardiaz. 

Mezkitaren zolan 

oihartzunik gabeko korrikaldiaren susmurrak 

ez du tapizen larru-azalez gorago igotzerik izango. 

Hertsakorra da gaua, hertsakorra sua. 

Edozein delarik ere lekua, amaigabeko lekuen artean 

eta edozein delarik gorputzen norabidea 

litezkeen guztien artean 

• bakarra izango da nahikoa 

minutu gutxi eta itsumustuko haiek 

kutsatu eta agortzeko: 

gorputzen orraze zehatza. 

Amaitzean, izerditan blai 

eta nolabaiteko madarikazio-antz batez gantzutuak 

ezinbestekoa izango zaie 
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lege zaharrago batera berriro itzultzea, eta lotsatu 

eta ekinaldiaren ondorena labur-moztea 

begiradaren Mekarantzeko aldaratze uzkurrez. 

Ala izan dadila goratua gauza guztien gainetik! 

• ·I 



• 

• 



• 

AKROPOLISEKO HORMA ZAHARRAK 

Harri hauen aurrean, nahiz ez diren berberak 

eta ez den berbera ere kirkirren kantua 

-urrunean, Pireoa ere beste portu bat da; 

izan ere bakoitzak 

bere mundua sortzen du eta agortzen-; 

bada zerbait, orain gureak diren 

baina inoiz besterenak izan ziren 

egiteen errepikatzea baieztatzen diguna. 

Tontorrerantz -beti bezala- abiatu den 

eta lanbroa sakabanatzen.hasi den 

jende multzoarengandik aldenduz, 

nola ez sentipen berbera izan 

eta bakardadea bilatu astiro hitzegiteko; 

togarik eta sandaliarik gabe, eta gutxietsiz, 

zergatik ez, gauzek duten itxura hala-nolakoa; 

• lotsarik gabe, nolabaiteko benetasunez 

eta urguilu piska batez ere bai aipatuz 

beste dialogo haiek, 

zeinak gogorarazten bai digute 

badirela gurearen antzeko keinadak 

hainbeste aldiz -zalantzarik gabe- errepikatuak 

eta ez direnak amaitzen 

aktoreek iraun ez arren. 
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ezberdinak harriak eta ezberdinak aurpegiak: 

nabardura hauek behar ditu denborak 

behin eta berrirako eszena amaigabeak mamitu ahal izateko 

eta jakin erazteko gainerakoa ahaztu egiten dela, 

ezin dela dagoeneko bizi noizbait literatura izan ez zena • 
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DENBORA BADOA; GALATA ZUBIPEAN 

Badakit oraindik nolabaiteko harridura bat posible dela 

-Istanbuleko argia, begietara izan dudan 

Bosforoko arrasgorri azkengabea-

oraindik distira bat ere bai 

zubiko tabernatxotik ni heldu naizen • ilunabarreko iraulketa eder hau 

ikusten dutenaren begietan. -Zeinu ikaragarriak 

zeinen bitartez baitzen ordaindua ahanzmena, 

edota ahanzmena bera zirenak.-

Eta itzaliz doan distira horretatik 

nola ernetzen zareten, une batez, 

persegitzaile setatiak, eriak, 

oroimen okatuak 

barkuaren ohol-tartetik, • norbaitek ondotik bidalitako 

itsas-gizonen mamuen antzera 

azken deia oihukatzeko; kilometro hauei, 

ikuskizun honi, zentzu bat emateko 

arratsaldea deseginez, eta azkenean 

keinu behar-gabeko eta nostalgiko hutsa dela azalduz; 

oroimenak, eta gu geurek-~ 

urdintzen eta zahartzen gareneko 

etsipen ezinbestekoa begietaratuz. 
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ISTANBULEKO OSTATUA 

Gaurkoa bezalako gau 

bereziki zalantzazkoan 

setatzen da bat temati eta ondorerik gabe 

ezagunaren-ezagunez bezatuak dituen 

zenbait gauzen lekukotze ezinezkoan 

• -han, bere mahai gainean daude 

• 

zenbat erretratu arrai 

eta Rilkeren esaldi itxaropenezko batzuk-

bere zai egongo direnak gaur gela batean 

orain datzanekotik milaka kilometra batzutara bakarrik. 

Eta gau anker honetan_, 

gauzekiko -baita gela ustel honetako 

lizunenekiko- txera bat, nolabaiteko kidego patetikoa 

saiatzeko paradoxak luza-ezinezkoa dirudienean. 

Inguratzen nauten gorputz arrotz hauen artean 

nolabateko duintasunaren azken zantzu bat 

gorde nahi duenaren gatazka harrigarri honek, 

borroka galdu honek, izutu egiten nau, 

eta ahotik alde-egiten ez didan 

gonbitoen zaporeak. 

Eta utzikeri honek, azken doillorkeriak. 
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MUCIN ZAHARRA SARAJEVORA ITZULTZEAN 

Gutako bat bailitzen 

egun aurpegi eta oin profanoek laidoztatzen duten 

mezkita deseginera sartuko da, 

eta bere ikustaldian indar bereziz • -zeinetan izango bai da harridura edota haserrea ikusiko duenik ere-

begiratuko die tapiz zarpail eta pintura hondatuei. 

Agian ikusi ahal izango du baita ere, etsipenez, 

agureren bat otoitz bakartian, 

apika azkenekoan, Meka-alderuntz makurtua, 

eta haren leloa ezaguna izango zaio 

eta hartan bere burua berrezagutu ahal izango du. 

Gero, gure begietan 

• hauzi galduek sorraraz dezaketen 

sinpatia soila ikusten duenean 

-eta ez lehia itsua, ez lotsa-

sentituko du bere baitan mendetako nekea, 

eta nune batez, bere neurriaz gain dagoen zerbait 

ikusi duenaren antzera, begiak itxiko ditu izu-ikaraz, 

eta azkenean bere burua bakarti somatzean jakingo du 

guztia ahanzmena 

edota kondaira dela, ahanzmenaren beste itxura hori. 
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NERE BISITARIARI (SAPHOREN AHOZ) 

Zatoz berriro nigana, galdu hori 

basa-piztien begiekin, zatoz ilean haizea duzula. 

Hurbil zaitez berriro, animalia eder baten antzera, 

zure mutiko-ezpainetan ezti gertatuko diren~ 

hitz lizunak neri belarrira esatera. 

• Zuhaitzez haraindi gaua erortzean, 

udaren azken amiltzea balitz bezala, 

• 

eta airea lokatza bezain lodi izango denean 

amorratuaren modura besarkatu nahi zaitut 

eta zure estatua-gorputza kupidarik gabe arakatu 

eta zure gorputzeko gune bero eta lokartuak ferekatu 

eta zuganaino igo arrastaka, galdu arte, 

gizonek erositako gorputzei esan ohi dieten 

hitz berberak murmurikatuz. 

Barkatu, agian beste zerbait esan beharko nizuke lehendabizi 

-agian: erotzeraino desio zaitut, 

haur batek kutxa itxi bat desio duen gisa-

eta gero, laztantzen zaitudan bitartean, eta zuk 

-ez nigatik- irribarre bat ezpainetan duzula 

pentsatu, une labur batez besterik ez bada ere 

agian arrazoi duzula, agian amodioak 

faltsua izan behar duela beti 

edota traketsa, madarikatua izan nahi ez badu. 
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LA BOHEME MODERNE ("BABADUBI BABADUBA" EDOTA 

HALABEHARRAREN INDARRA) 

Gaueko azken neonei heltzen, 

alfer lana, saiatzen den 

eta beruna bezala -izan ere bada- noraezean ondoratzen den 

mozkor baten urruntzea; 

• kaleetan, oraindik, jendea 

(itxurapen asko eta flou· zerbait 

objetibu ezinezko baten aurrean koRatuak diruditen eszenetan), 

kaleak, geroxeago, madarikatuak eta azkenik, hutsak eta zikinak; 

euriaren errepika lizuna 

eta nolabaiteko istiluaren itxaropen ezkutuz 

adi-adi begiratzen diedan 

emakumeen takoien errepika neurrizkoa; 

neureganatuko ditudan segurantziaz 

• era berean begiratzen diedan gizonezkoen 

eskuen klaska-hotsa (pianolen musika); 

eguzki-argitatik ihes egindako zoko, 

non eskeini betikotasun kutsuzko sal-erospen eroak, 

gorputzen bortxatze koldarretarako zokoak, 

eta zokoak sedaren ferekatzeko 

eta pasio errudunaren koloretako nabardurarik arloteenentzat; 

azken batean, norabide arruntegiak, 
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gero, goiz-lehenean, azkenik, elkar daitezkeenak; 

mahai bustien gainean, koadro zirriborratsu batean bezala 

zertu diren setakeriak, 

obsesioak, memorioaren geldi-aldiak. 

Galdu zen eta oraindik ere nahi den guztia. 

Bedi oro gau batez nerea, 

ahanzmenaren edota, iada, inorena ez den oro • 
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BORONDATEA 

Gau honetan 

kaleek 

gabardina, eta neon-argi, eta jasan-ezinezko euriaren zigorrez 

berandutzen nauen bitartean, 

eta konakak urdailari heltzen dioneko 

• azken untzak 

• 

ikertzen ditudan bitartean, 

eta honen ondoren geldituko denak ere 

nere izena eta abizena izaten jarraituko duela 

baieztatzen didan txartel plastifikatu 

eta helbide ezagun hori izatea 

deitoratzen dudanean, 

nere burua garbitzen lagunduko didan erokeria hori 

bete nahi nuke azkenik, 

nere begiei itzuri egin eta agurra betiko ukatzeko adineko 

zerbait: 

moketa-gainean pixa egin, adibidez, 

edota bulldog bat kaniche batekin batu, 

edo agian, autobusean, lotsarik gabe 

edonoren bizkarrean bermatu, 

inolako kupida edo ahalgerik gabe 

gorrotatu eta harrika ahal nezaten, 

eta haserre bizian nere lanak zapal ditzaten, 

ahantz nezaten, 

inoren arrastorik gabe bizi ahal nadin. 
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MEDUSAREN UNTZIA (THEODORE GERICAULT-EK) 

Nere bizitzaren hondakinak, 

zilegi bekit gutxienez 

erdeinuzko keinu uzkur bat 

agian duintzat emana izango dena 

ezerezari egiten zaion opariaren modura 

zuen eskuetan jartzeko 

gazteegia den batengan, 

kristalean zehar ikusten dudan bitartean 

autoen argiek nola marrazten 

eta gero zirriborratzen duten gaua; 

burua ginebraz leher araztea, 

-mendeku ezti, kalte-gabekotzat 

emana izango da gero hau, 

nere-nerea den uniforme 

• hautseztatuaren gainean 

borroka guztietako urradura guztiak 

gainean ditudala etxeratzean-

eta azkenean 

lerden dakidan gorpuzkeraz 

eta abian doan trenetik 

agurtzen duenaren indiferentziaz 

gau bustian barrena galtzea. 
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NONAHI DAGOELARIK ERE 

Kanpoan, berriro, arratsaldea dago; 

kanpoan, belvedere-an berrira 

irail hura amilduko balitz bezala, 

barre-algarak -ez iadanik gureak- daude ilunantzean. 

Barruan, zure edertasun~izpi bat 

• -zergatik bila beti 

ezin atzitu dena?-

ikaratzen bainau eta ez dit ezertarako balio 

zure begitartearen distirak 

arrastiri ezinezko honetan. 

Ezertarako ere ez nere oroimenetik 

uxatzera jostatzen naizen desterru honek; 

urruna zu, itzal-gabea, erabat hutsala 

perfekzioak·bakarrik izaten dakien bezala • 
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SALZBURGO, 1986-EKO URRIA 

Goizeko zazpi-terdiak dira 

eta ni kafea hartzen ari naiz 

geltokiaren aurrez-aurre eserita, 

eta eserita halaber 

kafetegi honen kristalak ikusten uzten didan 

munduaren zati murriztu hori baino 

• zerbait handiagoren aurrez-aurre. 

• 

Zazpirak eta hogeitamaiketan 

inoiz orrialde batean idazten ez den 

eta hitzak eta oroimenak uxatzen dituen 

zer horren buruz-buru jarraitzen dut, geldirik. 

Agian, gure burmuinaren zoko bakartietan 

bakarrik aipatzen den azken-muturra da: 

maiz:atzean amildegia dago, 

zenbaitetan, doi-doi iragarria; 

izan ere, zenbat kafe, haurrak 

armairuetan gordetzen dituzten 

hiri arrotz hauetan. 

Zazpirak eta hogeitamabi, 

begira nago nola aldegiten duen 

nik hartuko ez dudan tren batek, 

eta inoiz gehiago nerea izango ez den bizitzak. 

Beste bizi batzuk, beste garai batzuk ditut gogoan, 

eta badakit egunen batean bidegabeko irudituko zaidala guzti hau, 

-urrun~ norabidea ezagutzen ez dudan beste bizitza hori 

eraikitzen ari naizen nobela hau baino askozaz hobea-

ukatua izan zitzaidan orori,begir~ 

zazpirak eta hogeitamairutan. 
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BEHIN ETA BERRIRO 

Arrazoi nuen pentsatzean 

guztia hasi eta bukatzen dela 

norbaitek neronena den giltzaz 

• atea zabaltzen duenean • 
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PATUA 

Egun eta heriotz guztien orenean, 

• hil naiteke edozein gizontxo treberen ohean 

oraindik buru-goi eta nere arrazoi onekin 

-okertua eta iadanik zimurrez betea-

ekitaldiaren aurretik edota ondoren • 
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BADATOR ARGI-ALBA 

Egunsenti zorabiozkoa amestu zenuen • zure ahoaren gorritasunean galduz 

ikaraz nengoen orduen su-aldian. 

Baina buruz ezagutzen genituen beste egun guztiak bezalakoa 

izan zen biharamona • 
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ANIMALIA BEZATUA 

Ezagutzen dituen ikaskizunetarako esanekoa, 

• sorbaldetatik heltzen diot 

• 

eta musu geldiez betetzen diot ~izkarra, 

eta bera, sekulako da, ezinbestean, 

musikoek behin ikasi 

eta gero betirako ezagutzen duten eresia bezalakoa • 
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HARAGIAREN BETETASUNA 

Zergatik ote da errazago gizon batez iraganean mintzatzea 

eta berrikustea -oroimenaren baitan gainbehera doala-

ilunantz hura • 

Eta abesti hura -Because the night, uste dut, zure-minezko gau 

amorratuetan oraindik entzuten dudana-

besarkatzen ginen bitartean entzuna, 

zerbait hordituak eta behatz puntetara igota, 

estatuen antzera goibel eta zuti. 

Ez zen beste zorioneko liluratzerik izan 

gaur bezala betirako galduak izan aurretik. 

Ez eta beste nahitaezko eztandarik ere 

lehen aldi hartan, 

ahantziko ez dudan hotel hartako 

ohe hartan bezala. 
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IGANDETAKO ELKARTASUNA 

•• 
Gaur goizean nere burua j 

·1 

zorion-antz baten aldapan behera 

irristatu nahi izan dut; 

agian -utopia zirriborratsua-

haurrengandik hurbilago egon nahiean? 

edota okertuen ondoan okerrago, 

baldarren artean beste baidar bat? 

Badirudi hurbilduz noala, astiro zabalduz 

k>nti-·nente aurki tu berriaren antzera, 

bat batean munduarekin 

• hain bat-egina aurkitzen naizelarik 

non zenbait esku 

toki egiaz desegokietan 

nabaritzen hasten bai naiz 

eta zorabiarazten bai nau 

aldamenekoen izerdi usainak. 
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ETXE BARRUKO IRUDIA 

Borrokaldiaren ondoren 

• zure biluztasuna perilik gabea da, 

are aingeruzkoa esango nuke nik~ 

Maitatu ondoren, 

agor, zorabiatu eta arnas-hestuka 

ez duzu ezer ulertzerik izan 

ez eta aldatzerik ere • 
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BAKARRIZKETA BILATUA 

Teatroan argiak itzaltzen ari dira, 

dardara bat dago dekoratuen artean 

• eta ilunpeko agertokian oin batzuen korrika hotsa entzuten da, 

saiatzen zara izter batzuk 

• 

-zeinen azpitik, zuk diozunez, 

Historia osoa igarotzen bai da bat batean

beste behin zuretzat zabal ditezen. 

Baina ez ezazu ahantzi ezin estali duzula 

aspaldi honetan duzun itxura zarpaila, 

eta zure solas loredunak 

duela asko gertatzen direla ezagunegiak • 
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AMETS GAIZTOAZ OROITUZ 

Egun haietan, inoiz ulertuko ez nuen bezala 

oinetara itsasten zitzaizkidanak 

zerrauts bustia bai liran, 

eguzki-loreek garrasi egiten zuten zure burkoan, 

barakuilu huts bat zegoen bion arteko kilometroetan 

eta· nik oraindik urrunean bilatzen zintudan • 
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GORPUTZ-ARIMAZ 

Karateko lezioak hartzen ditudanetii~ 

nere oinpean etzana ikusten zaitut • neurrigabe txikitua 

eta lurraren zati eder bat janez. 

Karateko lezioak hartzen ditudanetik baieztatzen dut 

zein erraz galtzen duen gorputzak zor digun begirunea 

eta ahanzten dituen 

heziketa zibilizatu baten gutxieneko arauak • 
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SAIO HUTSEGINA 

Gizakumeen edozein ekintza 

beste aurreko ekintza batzuen errepikatzea besterik ez denez geroz 

dama lirainak, goiz hauskor 

• behin-betiko galdu honetan, badaki jakin ere 

bere amarruei beste borondate 

l tinko et·a artetsuago batek egin diela iruzur; 

eta barandan bermatzen da berriro 

jakinez bera han nonbait dagoela harriei begira, 1 
1 

eta etsipenez pentsatzen du, 

poltsatik ateratako ispillutxoari begira, 

maitemindu badu ere 

ez duela seduzitu • 
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IGANDE EURITSUA 

Lerro bat soilik jakiteko 

bakardadezko kafetegi galdu eta kezko 

• arratsalde ezinbesteko bat, izan zela noizbait. 

• 

Bi ahapaldi jarreraz aldatzeko, 

bi, ahazten saiatu eta ahazteko 

eta berriro munduan lehena izateko. 

Bi, jarraitzea beharrezkoa zen eta iadanik 

euriaren burni-agak aldendu gintuenekorako. 

Hiru hitz besterik ez 

beldurtzen gaituen asperraldiaren unerako, 

hiru hitz oroitarazteko 

aharrausi bat iragarpen bat dela, gutxi gora behera, 

eta zuk, liluraturik begiratzen duzun horrek 

jakinaren gainean egon beharko zenukela honezkero. 
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..• NEC, UT SOLIS, DABIS IOCOS ••• 

Zubi eta atarietako istorioak, 
c 

• 
mahats usaina duten eta gaueko itsasoan 
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bainatu berriak diruditen 
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narrudun mutilez beteak. 

Aitzaki eta igurtziak 

eta ami bat beranduxeago bakarrik 
~ 
J . hasten dira itzaltzen 
1 

logeletako argi eta oihuak • 
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LABURMETRAIA 

• Puta zahar eta balakari batek, gazte bat musukatzen du. 

Bere andregaiak negarrez du aldegiten. 

Gazteak puta zaharra musukatzen du. 

Biek dute elkar musukatzen 

eta kutsatu egiten dira aho-pats, 

atsegin-mindu eta ustel usainez. 
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FARMAKOPEA 

Gainaldetako aire faltarentzat 

txorien birikaz eginiko filtroak; 

•. bide luzearen nekearentzat 

dragoi-hautsa eta suge-hezurra; 

zorabioa eta egarriarentzat 

banbu-kimuak eta lo'tro-hostoak; 

urrun-minarentzat, 

itzulbiderik ez dagoenean, 

ginebra hutsa, hotz-hotza • 
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ESPAZIOA 

Agian ederregia den 

hiri batean bizi naiz, 

nere gorpuzkerarekin ondoegi ez datorren 

lauki paralelepipedo baten barruan: 

nik ez dut hertz handirik 

eta nere gorputzaren itzala ere 

ez da inolaz zorrotza • 
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DENBORAREN IRAGANARI BURUZKO GOGOETA (IBILTARI AKITUA) 

Ibiltariak geldiro ferekatzen du 

oinez doaneko ·aldamenean duen 

arri-landuzko ormaren granitoa, • behatz-muturrez igarotzen du behin eta berriro 

harriaren tankera ezaguna. 

"Hau da kuarzoa -dio berekiko-

auskalo zenbat denbora daraman hemen ••• ". 

Eta orduan ahaitua zuen ikasgai zaharra 

datorkio burura: "kuarzoa... feldespatoa ••• 

eta denboraren ispilua, mika, 

irudiak atxikitzen dituena 

eta ispiluen antzera, inoiz gehiago askatzen ez dituena 

• denbora igaro arren ••• ". 

Ibiltariak ez dio gehiago 

orma-laztantzeari utzi nahi 

zeinaren ondoan esan eta esan bai dezake 

behin eta berriro, 

\lberandu da~ 
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AZKEN PATUAK 

Zuk irabazi duzu, bizitza. 

• Zuk bakarrik duzu kartak 

markatzeko ahalmena. 

• 

i 
J 

-1 
1 
., 
l 



• 

1. 

• 



BYE BYE, LOVE 

Azkenean ez da ahotsik izango 

esaten jakin ez nizunarentzat, 

• ez da denborarik izango 

• 

beti egin izan genuen bezala deselkartzeko, 

ez eta ere gaurkoa bezala 

hain bereziki ahantz daitekeen 

beste arratsalderik izango, 

zeinetan nahiko ordu eta oroit-&bai daude 

asperra eta malenkonia 

berriro biribilka daitezen. 

Urrun gaude dagoeneko 

eta guztiak aurrera jarraitzen du ezinbestean • 

Ni ez naiz gehiago izango 

zutaz oroituko den huraT 
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