
 

 

Garaituen musika hila 

(David Tijero Osorio) 

 

Xuxurlatuz, 

Zugandik hurbil, 

elkarrekiko ahal garen bezain hurbil 

baina elkar ukitzeke 

senti dezaket nola ito nazakeen zure arnasak 

zaurkor sentiaraziz so horren esanahia asmatu ezinik 

hitz goxoak xuxurlatzeko eskatzen didazu 

behin sentitu zenuela birbizitzeko 

antzua dela gure amodioa, biok badakigu 

hedonismo hutsak aztarnarik ez duelako utziko 

iraganeko minari ekiten diogu 

gure orainaldiaren justifikazioak bare gaitzan 

susmagarriak izango garelarik beti 

besteak bezalakoak ez izateagatik. 

 

 

 

 

 

 



Margo arrastatuak 

Eguzki berekoiak arrastaka eramaten ditu margoak 

lehortuz doaz objektu ilunetatik 

hutsuneak igartzen dira haien irribarre urdurietan 

malkoek ere zulo txikiak dauzkate 

galduriko begiradetatik jarioak 

geldirik daude ate mugiezin baten aurrean 

isilunea ere geldirik dago haize hotz leunean zehar 

koloreak doaz mendebalde urraturantz 

ur bizia moduan basamortuetako ekaitz garaian 

hodei beltza eta bakarra hurrean sumatuko da zeruan 

eratuz geldirik dauden lagunen gainean 

haien hutsuneari eitea osatuz apurtzerik ez duten isilunean itsatsita 

ate mugiezina noiz irekiko den zain 

hutsunea betetzen hasteko iragan bihurtu ahala 

arratsaren zauria orbaintzear dagoenean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begirada enkriptatua 

Zure begirada enkriptatuak zalantzara narama 

amets eragiten dit, 

egoera bat eraikitzen dizut 

asmaturiko oroitzapenek definitua 

errazagoa izango litzateke begiratuko ez bazenit 

hemen bakarrik izango ez bazina 

eta ni bakardadean bizitzen ohituegi ez banengo 

ez nukeen ikasi nahi izan lagunak arriskutsuak direla 

inoiz ez dakizulako noiz galduko dituzun 

amodioa min bilakatzen dela 

orbelak usteltzen diren legez argia ahuldu ahala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAT, BI, HIRU! 

 

i- 1, 2, 3 

Bat, bi, hiru 

bi bakoiti, bikoiti bat 

bikoitiko bakoitiko bikoiti 

bikoitiko bakarra 

bi bakoitiez bata. 

 

ii-  Gau, gu, egun  

Ilargiak gau osoa ematen du eguzkiaren zain 

Eguzkiak gau osoa ematen dio ilargiari 

ihes egin ahal izan diezaion 

Gaizki ulertu baten erdian bizi gara gu. 

 

iii- Egunsentia, hiru pauso 

Logelan 

higidurak geldoak dira 

goizak agerian garenean. 

Izpi bakar batek bizitza osoa sortzeko 

itzal soil bat heriotza guztiak azaltzeko. 

Goizari so 

neure txikitasunez jabetu naiz 

zure besarkadak babestu arte. 

 



 

Etengabe 

Etengabe, iseken bildumak handituz doaz 

mota askotakoak dira 

batzuk mingotsak, beste batzuk garratzak 

denek geldiarazten naute 

zama pilatuz doa neure gainean 

inork ez du zalantzan jarriko neure inozentzia 

baina erruduna areriorik ez eraikitzeagatik 

neure burua bestearentzako lekurik uzten ez baitzuen 

 

etengabe, endekapen oroitzapen bihurtu ahala 

hustuz noa helburu ziztrinak eskuratu ahala 

hustuak dira fereka digitalak 

ezkuturik dauden bikoteen irribarreak 

zurrunbilo baten erdian harrapaturik 

dena higituz doaz beti urruntzeko 

dena gero eta hustuago dagoelako 

nekatuta bakoitzaren garaipenen zerrenda luzeagatik 

gezurrez estalitako hutsa ere zurea 

egunero margotzen ikasi duzun irribarre horrek salatua zara 

 

etengabe, atzetik datoz gure garaiaz jabetzeko 

lipar bateko garai heldu-ezina 

iraganak atxilotu zuelako jaio bezain laster. 



 

 

 

Egiten nizun so 

Eta ezin dut ulertu zergatik konpondu nahi dituzun 

denborak apurtu nahi zituen lotura hauskor haiek 

librea izatea garrantzitsuena zela 

esaten zenidan egunero 

 

eta nik, isilik, egiten nizun so 

 

alboan zeunden eta nahikoa zen 

elkarrengandik urrunduko gintuen etorkizuna 

ez zen existitzen artean ere 

ikasi nuen zu barik bizitzen 

zu joan aurretik 

nire eskua kate bilakatu orduko 

alde egin behar zenuela esan zenidan 

 

eta nik, isilik, egiten nizun so 

 

librea izan nahi zenuen eta nahikoa zen 

egun inoiz ez genuena eduki 

berreskuratzeko saiakera berri bat ematen du 

elkartzen garen bakoitzean 



iragana baliabide finitua dela hasiak gara sumatzen 

bakardadea etsairik bortitzena dela ohartzear 

uko egin zenion katea 

fereka bihurtzea nahi izan zenuen 

 

eta nik, isilik, egiten nizun so 

 

gure besarkaden grina gogoraraztea 

nahikoa izan zen. 

 

 

Gizontzean 

Gizontzean, 

izarretaraino helduko ginela esaten ziguten 

gauak behatzen genituen bakoitzean 

gizontzean, 

gerretara bandera zuri bana eramango genuela esaten ziguten 

telebistak gorpuak erakusten zituen bakoitzean 

gizontzean, 

aro berria inauguratuko genuela esaten ziguten 

gaitzen bat pairatzen zen bakoitzean 

gizonezkoak besterik ez ginela izango ez genien esaten 

aurreko belaunaldiak eginiko akatsak errepikatzeko eskubidea 

aldarrikatuko zituztenak hazi eta gero. 

 



 

Oihartzunak, egitura 

Zeuk ere igarri duzu 

burmuinean desagertu nahi ez duen zarata astindua 

oihartzun mutuak belarri nekatutan 

erritmo betierekoak bihotzarekin sinkronizatuak 

errima errukigabekoak arimari kosk eginez 

lagun anonimoak zurekin gurutzatuz txerako bide ilunean 

goizeko kalean potxingo garbiak eta erakusleihoen argi ez diskretua 

erdi bizirik dauden mamuak, erdi hilda dauden gizakiak 

konplizitate ezezaguna konpartituz bazter bakoitzean 

bakardadea baita zuek guztiok definitzen zaituzten ezaugarria 

hitz puskak berbaroan galduta oihu ito eginak elektronikoan 

denbora tarte urrua eta helmuga guztien ahanztura 

hurrengo urratsa garaipen bakarra denean. 

 

Gorroto aroa 

Zuri dizudan gorrotoa neure sekreturik preziatuena da 

nire irribarre guztien esanahia ulertzerik ez duzulako 

nigandik traizioari ez diozulako itxaron 

denbora, zurekiko neure aurka ez doan aldagai bihurtu dudalako. 

 

 

 

 



Hirian 

Hormetako artisautza nahi dut aldarrikatu 

nola ilargia egun argitan erreta hil egiten den 

anonimotasuna zoriontasun bila 

erokerian bizi daitekeena 

aire kutsatua eta etxaurreen kristalak berotua 

argiak nonahi, 

asimilatzerik ez dagoen informazioa paper koloretsuetan 

arintasuna eta arinkeria 

alkohola mota guztietako edalontzietan 

eta azalera perfektua baino ez dutenak behar 

faltsukeria galanta eta sofistikazioa 

ganorabako premiak eta bat-bateko erabakiak 

zapata garestiak kalean lagatakoak 

arte minimoa eta zure ezpain gorriak. 

 

 

Sekretu hiltzaileak 

Aurrekoetan bezala isilik egon ginen jardunaldi osoan zehar 

baina orain zure isilaldiak zure hitzek baino gehiago zioen 

zure sekretua hil egin genuelako denon artean 

bakoitzaren disposizioa aretoan argi eta garbi ere adierazten zen 

markaturik nago ni ere bai 

hurrengoa izan naitekeela jakin da 

ikusezintasunari eustea gero eta zailagoa izango delako. 



 

 

Lehendabizikoaren ozeanoa 

Emadazu orain laster ostuko didazun bizitza, 

utzidazu sentitzen ozeanoa neure barruan, 

hautsa dantzan dabil, 

ken esadazu zauriek eragiten ez duten mina, 

ez bizitzea erabaki dut eta 

eta zuk soilik lagunduko didazu, 

eten egiteko kemena ausardia erakustaldia dela diot 

errazagoa delako sakrifizioa eta sentimendu soiltasuna, 

sufritzen irakatsi zidatelako, 

besteonganako duintasunaren truke 

zuentzat laga egingo dut, askatasuna aukeratu baitut, 

sar zaitez niregan, jabe nazazu barrutik, 

zure menpean nahi dut izan 

hori besterik ez, ez dut gehiagorik nahi, 

irabaz nezakeen borrokatan sarturik ez dut egon nahi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziurgabetasuna 

Ziurgabetasuna bihar itzul ez nintekeelako 

begiradak desbideratuak direlako 

erraza delako zurekin mintzatzea 

beldurra, gatibua nauzulako 

honda nintzakezulako hitz batez 

etorkizuna eraikitzen dudalako 

alboan igarotzen zaren bakoitzean 

itxaropena gosez hil nahi dut 

egun gutxiko minutuak ahaztu nahi ditut 

ez zaitut oroimenean gorde nahi 

beti debekatua nahi izan dudalako 

eta debekua zarela jakin izan nuen 

lehenaldiz nahi izan zintudanetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gaua hiltzerakoan 

Orduak badoaz, gaua ostuko dizut 

larregi eman dut ilunpean 

hiria argiduna da 

kalean salbu nago 

ilargia irtengo da eta mendiak eskalatuko ditu 

tontorretik salto egitekotan 

zeruan hil egingo da eta koldarregia izango naiz 

norberaren heriotza ikusteko 

heriotzak hil egingo banindu bezala 

orduan istorioak oihukatuko ditut 

nahiz eta inork ez entzun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baliabideak 

Irakatsitako irribarrea margotu duzu aurpegian 

bulegoko atetik sartu naizenean 

badakit ez zenuela espero ni etortzea 

patuak erreserbaturiko aitzakia erabili dut 

zu berriz ere ikusteko 

gogoratzen nauzula hitzik gabe esan didazu 

nire izena ahoskatzera ausartu izan ez arren 

huts egingo zenuelakoan 

eta beste behin batean 

atsegin handiz egindako keinu horiek 

ez ditut zeharkatzerik izan 

aldarte hori antzezturiko jarrera besterik ez zen 

enpresa atontzen duen aurpegi polita baino ez 

baliabide hutsa naizelako leku isil honetan 

zu zeu bezalakoa 

elkarrekintzak sortu behar dituzten baliabide hutsak 

ekoizpenak beherantz jo ez dezan 

etekinak murritz ez daitezen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arrakasta gure irteera bakarra 

 

Periodikoki aurkituko gaituzu bidean 

ibaian gora eta hiri hegian non dena dekadentziaz jantzirik dagoen 

elkarrekin ibiltzen direnen indarra gozatuz 

ondoezaren sua erraietan sentituz hala ere 

arrakasta baita dugun bakarra, gehiegiri ezezkoa sinatu eta gero 

leku honi ez dagokigula jakinik edo sinistuz 

egiaztatzeko bigarren bertsioa ez dugula 

orainaldian izoztu egin da 

gainontzekoan ohikotasunean sartu nahi ez dugula 

argi erakusten saiatuz gure ekintza bakoitzean 

ezezagunak gara errealitate honekiko 

salto bat egin nahi dugu irteera bila abiatzeko 

ametsa hortxe dagoela sinestarazi ostean 

kanpoan eta urrun zoriontsuagoak izango garela 

elkarri esanez etorkizuna gure erara diseinatzea badagoela 

orain arte jakinda, 

iragana oroitzapen faltsuez betetzeko gauza baino ez garelarik izan. 

 

 

 

 



Hiri honen desagerpena 

 

Ur geldoko ibai ahaztua gezurrezko zubiz deuseztatutako dut 

porlana lokatz bihurtuko dut egun euritsuetan 

perfekzio faltsuaren eiteak salatzeko 

arima gabeko lorategi ofizialei egingo diet so malkoen zehar, 

belar erruduna lehortu arte 

egunero ikusten dudan eraikin altuek 

hiri honen itsutasunaren laburpena erakusten didate 

eta itsasoak zamaturiko hodei beltzak azaltzen direnean 

zurrun bilakatzea nahi dut 

zeruak zintzilika eusten dieten hariak abail daitezen 

hiri hau urezko harkaitzen pean behin betiko desagertzeko 

salbaziorako dei guztiak neure barre iraingarrian debekatzeko, 

hitz hustuek eraturiko bakarrizketak 

oihartzun jasangaitza itotzean datzalako 

neure existentzia laburbildua 

arduragabekeriak azkenean irabazitakoan 

ibilia naizen giltzapean dauden kale garesti eta zikinetan. 

 

 

 

 

 

 



Neure indar bakarra 

Gaiztakeria guztien salbu nago orain arte, 

inozentea nauzue hartu beharreko erabaki guztietan 

gardena eta garbia naizela maiz esaten dute 

noizbait galduko nautela diotenak ere badaude 

kaleetatik babesteko aukeraturiko altueran 

baina nik isilik irauten dut elkar gurutzaturiko hitzen marean 

badakit horixe dela neure indar bakarra haien aurrean 

gainontzekoarekiko menpekotasuna duzunean 

erabil daitekeen armarri bakarra ez dagokidan gerra horretan 

ezegonkortasun nekezean bizitzeko jaioa 

kontrakoa dekadentziaren hasiera izango zelakoan 

gutxiagorekin zoriontsua izaten irakatsia 

haien frustrazioek begitan hartua nintzen 

ezer ez nukeen aldatu nahi izango 

nahiz eta jabeek katea kentzen ez zioten 

ozenki eta alai abesten zuen esklaboari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erroitzak salto egin ezinik 

 

Erroitzak estaltzeari ekin diozu 

zure existentziaren uniformetasuna ez galtzekotan 

aurrerago joaterik ez duzu izan 

estaltzekoa zen hurrengoa 

aurrekoa baino handiagoa baitzen 

dena estaltzea ez zuela merezi 

ez zenuen ulertu izan inork ez zizula irakatsi esaten zenidan 

inoiz ez zinen saiatu izan horietako bat salto egiten 

inoiz ez zara saiatu izan atzean ezer uzten. 

 

 

Mundua zain, orain 

Hauexek neure zauriak, denborak orbain sekretu bihurtuak 

hemen zeure aztarna, neure arima ikusezinean utzia 

anaia askea, elkarri begira eta hitz debekatu gehiegi 

azalerara igo gara urruntasuna ezartzeko 

zarama gure oinetan, zapalduz eratu gabeko posibilitateak 

Kaliforniako urrezko zerua gure leihoan 

Norvegiako laino iluna soan 

lehiarako jaioak, ingurua dugu etsaia 

ahanztura da gure garaipen bakarra 

hemen inoiz ez ginela izan gure kontsolamendu soila. 

 



 

 

 

Irudikaria 

Maite zaitut irudikatu behar zaitudan arren 

esistitzen zarela badakit neure buruan bizi zarelako 

batzutan ikusten zaitudala sinestera behartzen dut neure burua 

beti urrun kale ilunetik izan behar zarela errealitateari eskatzen diot. 

 

 

 

 
 
Oinutsik logelan 

Leunki mugitzen zara oinutsik nire logelako alfonbretan 

ametsa disipatuko didan zarata ez ateratzekotan 

betazalen arteko tarte minimoan zehar 

oin biluzien dantza geldoa behatzen dizut nire logela txiki honetan 

zapatak kendu dituen lehendabizikoa zarela 

bart esatera ausartu ezinik. 

 

 

 

 

 

 



Zuregana arrastaka 

Patuak zuregana bultzatzen nauela 

sentitu nahi nuke 

irribarretsu begira ikusten zaitudanean 

hitzetan baino ez dut aurkitu izan 

beti errugabea den egia 

ezin diot sinistu zure adierazpenari 

nik egina delakoan 

epea hiru aldiz amaitu zitzaidan hemen 

izan nintzenaren arrasto hutsa naiz 

ziega bilakaturiko bilgune honetan 

ezer ez dut sumatu nahi 

ondoan nauzun bakoitzean 

zera batek zuregana arrastaka naramala 

jakingo ahal nuke. 

 

Amets bateko fotograma soltea 

Ez da une bateko begirada 

ez da amets bateko fotograma soltea 

bildu gaituzte ohikotasunean 

biharkoa azkena izan daitekeela 

egunero pairatu behar 

ezarritakoari uko eginez 

amets bateko fotograma soltea 

une batez begiratzeko. 



 

 

Irla txikiak 

Irla txiki bat baino ez zinen izan 

edozein unetan olatu batek 

irentsiko zuen irla estua 

edonondik isolaturiko irla laburra 

bakardadezko ozeano erraldoi baten erdian 

zeruari urruntasuneko muga ebasten zion ozeano zabala 

bere handitasunean sakabanatzen zen ozeano luzea 

eta honen erdiko irla hartan biziko nintzela 

sinestarazi ahal izan zenidan 

sinistu egin nahi nuelako 

ozeanoaren azaleraren gaineko airea sentitu nuen 

urpeko itolarria inoiz ez zela 

amaituko uste nuenean 

hurrengo olatua etorriko zela 

ez nuen ahaztu izan harea zapaltzean. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anonimotasun aseptikoa 

Espaloiaren beroa hutsik dago 

noraezean ibili naiz 

etorbideen norabideak errespetatuz 

lagun ezezagunen berri izan dut 

nor nintzen bazekitela ez nintzen konturatu 

kalea arrotza suertatu zitzaidan arren 

neure bidea eraiki nuen 

beste askoren zatitxoez osaturik 

isekak nireganatu nituen 

nolakoa naizen definitu zutelako 

nire zain ote zeuden galdetu zuten 

nor ote da nire anonimotasun aseptikoan 

sartu nahi izan duena? 

amodioaren aitzakiak ez du balio dagoeneko 

lehenaldiz maitemintzen denaren 

akatsa ez dut errepikatuko. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zure bihotzaren labirintuak 

Urkatuen sentimendu izoztuak legez 

hemen lekurik ez duzuela antzezpena dute gauzatu 

ondoan zu, so kontzentratua apurtu ezinik ni 

mapa guztiak galdu ditut, orduan ohartu naiz 

ez dakidala zure bihotzaren labirintuetatik korrika egiten 

itomena sentitzen dudala zure lautada bakoitzean 

nire malko guztiak edan zenituen 

hazi gehiagorik ez dute bustiko 

orain neu naizelako ekin behar diona bion minari 

zerua desagertu da zerratu dugun atearen atzean 

zeru mutua, zure hitzak bezalakoa 

unibertsoa laburbildu dugu bakardadea hil egitearen truke 

itxaropena beharrezkoa ez da oreka gabeko existentziarako. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoro baten negarriak 

Niregana badatoz, hurbiltzen ari dira 

baina nik izan ezik inork ezin entzun diezaieke 

erotzat hartu ninduzuela 

hasieratik ulertu izan nuen 

baina zuen akatsaz konturatzerako 

ez naiz hemen izanen dagoeneko 

ez nion inori minik egin nahi izan 

zergatik, ordea, erru geldikor honek 

ez dit uzten korrika egiten? 

gauez azalduko dira 

egunez itzalak ikusezinak ez baitira 

ez naiz kikildu behar haien aurrean 

ez lidake ezertarako balio izango oihukatzeak 

zoro baten negarriak ez zintuzkete esnatuko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erorketa geldoa 

Jauziko naiz, erorketa geldoa 

elurte goxoaren maluta gisan 

barrurantz eta beherantz, gero eta sakonago 

goiko argi borobila, gero eta txikiagoa 

ez du axola, beheko beltzari baino ez diot sorik egingo 

laiotzak maitatuko nau 

ikusmena oparituko diot babes bila amildua. 

 

 

 

 

Zure maskara 

Ziurtasuna erakusteko maskarak dira faltsuenak 

eta jakin dut zure aurpegia ez dudala ezagutzen 

egunero elkar ikusi arren 

zure hitzak gezurra dira 

ozenki ahoskatu baduzu ere besteon aurrean 

ez zaitut salatu behar 

gainontzekoak noizbait esnatuko dira 

hedatu zenuen urrezko hautsa 

ereindako lokatzean suntsitutakoan 

 



Etorkizuna ekialdetik 

Ekialdean dago etorkizuna zioten galtzaile guztiek 

eta ni, galtzailea izateko jaioa nintzela, 

betidanik jakin izana nuen 

zoriontsua izan nintekeela jasaterik ez nuen zera zen 

itxaropenaren loaldiko xarmagarritasuna 

bizitzaren eskastasunari ihesi 

irabaziko ez dudan amaigabeko lasterketa batean 

zangotrabatzeko aukera bila aitzakia bat izateko 

beste norabide guztiak etsipenaz gogoratzen 

iragan ez posible irudikari hobeak eratuz 

aski da, zioen neure burmuin nekatuak 

etengabeko kosk elektrikoek kiskalia 

atzera begiratzera beharturik 

lortutako guztia garaiezina izango delakoan 

egiten gaituen garen denboraldi labur honetan 

zerbait berezia ez duela zertan izan behar onartu ezinik 

gazte gehiegik zahartzeko aukera ez dute 

inoren gogoan ere ez dute biziraungo 

gehiegi eskatua nintzen eta jada ezin dut gogoratu nork. 

 

 

 

 

 



 

 

Izotz ahula 

Behatzeko gaitasuna galduta 

deskribatzeko ahalmena inurritua 

norbait berria ediren dezaket egunero 

lipar batez gelditzeko ausardia aurkituz gero 

ondorioen zerrenda aspergarria da 

zarata monotonoak ahulduz noa ohartzeke 

unibertso birtualetik hauskortasuna ahantziz 

isolatzeko erabiliriko kristala udaberriko izotz bilakatu orduko. 

 

 

Hausnarketaren mina 

Hauxe izango zara hemendik aurrera 

zugandik erabaki dut 

alaitu zaitez, pentsatu behar izan ez duzu eta 

ondo dakizulako hausnarketak mina dakarrela 

antzezpen hau hustutasunean datzala ondorioztatutakoan 

salbuespenak garela uhin aurkigaitz honetan 

erakarpena eta lehia dira gure gezurrak esateko baietz, 

itxaropena badagoela 

borrokatzea merezi duela 

hasieratik gaitzetsiak garela ahaztarazteko. 

 



 

Unibertso txikiei ihesi 

Ez dut sinesten ate bat zeharkatzean aurkitzen duzun unibertso txikitan, 

errealitatearekiko isolaturik dauden gune txikiak 

ez dut sinesten pertsonai bat asmatzera behartzen zaituzten girotan 

pertsonaren biluztasuna aldagelan gera dadin 

hau dela eta gaur erail egingo dut neure pertsonaia, 

bart irekita utzi nuen atetik irten zen unibertso txiki baterako, 

aldagelako armairutik botako dut errealitateak erre dezan 

gaizki ulerturiko norbanakoaren askatasun sakratuaren izenean. 

 

 

Aldagaitasunean 

Horiexek dira unibertsoa ulertezina egiten digutenak 

beti han izan ziren gauzak eta egoerak 

eta supituki desagertzen direnak arrastorik utzi barik 

misterio baten misterioan gordeta 

inkognita guztien konbinaketa zorizkoan ibiliak gu 

galdera gabeko erantzun ulergaitzak gara elkarrekiko 

espazio hutsune bateko denbora tarte infinitesimaletan 

sinkronizaturiko existentzia behartuak 

arbuiaturiko ondorio baten akats iraunkorra agian 

transzendentziarako ikasteko antzua 

gure helburu bakarra 

gu eta gurea biziraun izana dela ahazten dugunean. 



 

 

 

 

 

Zuriz 

Zuria margo krudela da 

gatza zure ezpainetan, kresala zure azalean 

gauaren orban minimoak, neguaren bakea 

ederra da margo zuria. 

 

 

Zuen begiradak desagerrarazia 

Zuen artean mugitu barik pasatu egiten naiz 

desagerrarazi nauzue zuen begirada galduekin 

eta errukirik ez nuen eskatu ziztada bakoitzean 

ez daukat ezer esateko, 

horixe dugu hitzarmen bakarra 

galtzaileen baita haien jomuga bakarra 

inork gogoratuko ez duen hutsunea 

ihes egiteko parada heldutakoan 

aldenduta bainago 

atea ireki ere ez baduzue ere. 

 

 



Begi argitsuak ilunabarrean 

Sasoi debekatuan libreak 

esklaboak ez baikinan kalean ibiliz 

zure arnasak ez du ezkutatzerik 

honaino ekarri gaituen sena 

haize bortitzaren ulu etsiak gor egiten gaitu elkarrekiko 

hitz beharrik ez dugula dakigun arren 

euria zaparradak abailtzen du zeru nekatua 

egun laburren heriotza bakoitzean 

odola ez da hodeiertzera ailegatu gaur 

musuak izan ziren luzeegiak beste behin batean 

itsaso zurrunak margotu du bere burua 

beruna bezain lodia agurtu gaitu 

iseka inplizituak darama azkeneko uhin zikinak 

begi argitsuek gaua irabaziko ez dutelakoan 

aiduru nauzu bidean 

biontzako baino ez den bide laua 

nahikoa ez dela sinesteari zuk uztea nahi dut 

gure galduriko borroka bakoitza oroitzean 

txori erotuek kristalak dakartzate 

argia desagerrarazteko 

horietariko inor ez da bueltatuko 

itsasoaren bake traidorea ezagutu ostean 

munstroa jaio baita ilunabarrero 

hegan egiteko gauza ez garenontzat. 



 

 

 

 

 

Su bilakatua 

Su bilakatuko naiz zu harrapatzeko 

zure arnasa erreko dut 

barrutik belzteko 

ke zuri bihurtuko zaitut 

zure bularrean eztanda egin aurretik 

inguratzen zaituen oxigenoaz elikatzekotan 

zure gorputz lurrindua nire ketan nahastuko da 

elkar desagerraraziko dugu 

zu eta biok bakar batean jaiotzeko 

gorantz eramango gaituen aire infinituan 

lurrak bereganatuko ditu zure hausterreak 

haitzek zure minaren oihartzun ahula. 

 

 

 

 

 

 

 



Hemen irauten dutenak 

 

Oroitzapenak baino ez ditu gorde 

Joateko ez ziren gauzan izan 

hiri handiaren oihartzun argiaz mintzo 

errepikatzen diren esaldi indargetuetan igota 

heroiaren bisaia begiratuz sute bakoitzean fogata 

garai agortu bateko galtzaileak bizirautegatik 

une magikoak iraungo ez zuelako 

gainontzekoa izangi zen dekadentzi honetan. 

 

 

 

Neure esku odolostuetan 

 

Ilargi berria dut gordeta neure esku odolustuetan 

zeru biluzi batetik lapurtu nuen 

egunsentiaren haizeak arrastaka zihoenean 

zuretzako konkista antzua 

inoiz ez dizudalako erakutsiko 

nola begiratu ez zenekikeelako. 

 

 

 

 



 

 

Euriak zikindua 

Euriak zikindua esnatu nintzen 

errua ikusiz neure buruarengan 

hodeiak irentsi nituen 

arnas sakon batean 

eta oihuka erroitzen bidean 

berbaro akabatzea lortu nuen 

txoriek urrun nazaketela esateko 

begiak lapurtuko dizkiet 

aurrean zer dagoenaren damua sentitzeko 

eskubidea dudalakoan 

inora ez doan zubi haustua 

gurutzatu dut gero 

hauxe besterik ez dudala behar 

sinetsi ahal izateko 

galdera gehiagoren premiatik at izateko. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Suaren barreak 

Haritzek su hartzen dute 

eta geldirik gu, poztu egin gara 

haize hotzak ireki du zure leihoa 

gauak loa bete dezan 

garrek airea ito egin dute 

gaztetasuna errukitsua ez den moduan 

zureganaino heldu dira 

zurezko zubi hegalarian zehar 

eta geldirik gu, behatu zaitugu 

haize hotzak irentsia, 

 

suak gaua ito zuen 

garrek dena irentsi zuten 

laborria nagusi kosk bortitz gutxitan 

su izugarria izan zen 

nola dena desagertu zen enbata beroan 

are izugarriagoa 

gutariko inor ez zela ekiditen saiatu 

suntsipenaren orroak esnatutakoan. 

 

 



 

 

 

 

Zorizkoa 

Etor bitez berba zoriak 

koldarrek ez diotena oihuka dezaten 

arrats gorriztak indargetu nau 

hodei urdinak erratutakoan 

hau perfektua dela diote 

pairatu nahi duena esatera ausartu ez arren. 

 

 

Desagerpena 

Mekanikatik kanpoko teoriaren gezurrak onartu genituen 

geu ere desagertzeko gauza izango ginela sinesteko, 

desagerpenak minik gabeko salbazioa dakarrelako 

lehian aritzea beharrezkoa ez delako izango, 

tranpa ilunean dantza egin nahi dut 

neure mugimendu dorpeak besteen isekak ez eragiteko 

ez dut harrotasuna, ez dut arrakasta behar, 

horixe izan zen neure garaipen bakarra, 

parte ez hartzea, zuek ez duzuelako ulertuko 

gozatzen duzuen bakardadeari uko egin ez diozulako. 

 



 

Esperantzaren gosea 

Zorizko aurrerapena ari da izaten 

norabide zehatzik ez niregan helburu ezaguna omen den arren 

zoriontasuna, denok zoriontasunaren preso, oreka ezegonkorrean 

ase egon izanak esperantza ez du elikatzen 

eta galdurik dabil gatazkaren presioa lurrindutakoan 

orain alferkerian bizitzera kondenaturik 

errazagoak direlako laztanak 

orduan besteon bizitzak neureganatzen ditut 

iragana argiz beterik zegoela oroitzeko 

ahaztuz ezaguturiko argi bakarra minezko leherketetan 

etengabeko eztandetan behin eta berriro 

desosatu eta berrosatu zati kiskaliak 

zutik irautea garrantzitsua zen bakarra zelakoan 

soiltasunaren ondareetan hezia 

mina jasatera ikasia sakrifizio antzua da 

janaria lortzeko hiltzera beharturik inoiz izan ez zenarentzat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pozoizko kapsulak egun hauek 

Hau epe luzeko proba hutsa da 

noraino murgil nazaketen saiakera krudela 

badakit errealitate hau ez dela egiatasunean existitzen 

begiak ireki baino ez duzu ziztrintasun hau nabaritzeko 

egun bakoitza irentsi beharreko pozoizko kapsula bilakatu da 

besteon maltzurkeria niregan jaio dadin 

demaseko bidea dugu, lasterketa arrotz honetan lehiari ekiteko 

zeuek baino lehenago amaitzea bukaerara heldu aurretik 

neure nahia bakarra bada ere 

erroitzaren erraiak irekiera baino ez egon arren 

gelditzera ausartzen den zoroentzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbasoen menpean 

Bigarren belaunaldiko hildakoek 

bizidunen existentzia kontrolpean dute 

erritmoa hil egin zen oste gaztean 

edertasuna zimedlduak dira fokuen margoetan 

bilakaera basatia dekadentziren xarmantasunean 

iragan hurbilak bortxatu egiten du etorkizuna 

koldarkeria da zigortzen desenkusa bakarra 

berba pozoitsuak gara hilketen definizioa ezkutatzean 

errutasunean heziak, biluzik gaude iluntasunean 

sentitu ez dugun besarkada bila 

jada ez daudenengandik malkoak elkarri oparitu heinean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izartegiak 

Izartegi argitsuak bizi dira zeure so  narkotizatuan 

zure ekintza guztien iraultza deskribatzen dute 

gaindituriko aroek errepikatu zutela ez dakizulako 

elektronikoak paisaia lausotu du, berehalakoaren biktimak aldarrikatuz 

kimika gardenak pertzepzioa ebatsi zigun biharkoa ez delako etorriko 

izar guztiek eztanda egingo dute lautada bakoitzean 

lurrindutiko hats pozoitsua hedatu da 

gure gorputzetara laburbilduriko areto laiotzean 

argiek marraztu diguten silueta apurtuak besterik ez gara 

linburtu eginak zurrunbilo debekatuan 

endekapenerako tarte programatua dugu 

taupadetako deskarga etsi batean bizi garelako 

gaua bahituz ilun distiratsua izan dadin 

gaua ezkutatuz eguzki deuseztatzaileak hil ez dezan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erokeriaren labirintuen argazkiak 

Anonimotasuna lortu zuen bilera aspergarrietan 

diruak herdoilduriko irudimena laztantzeko 

lehia bat irekitzeko hitzezko mailukadaka 

eraisteko bidearen harresiak 

ilargiaren distirarekin ez zangotrabatzeko 

berbaro margo bakarrekoa lurrean erori heinean 

laburpen bila abiatzeko 

jakin nahi ez dudanarena 

erokeriaren labirintuaren argazkiak egin eta gero 

gauaren bakardadeko kale zikinetan zehar 

begiradak ez nituen borratzerik izan. 

 

Musika hila 

Musika hilak erakutsi zidan hamarkada honetako bisai iluna, 

erritmo dekadenteak ardatz dugu gure bizitzentzat 

diru bilakatzekoak garelako dena 

pantaila mutuetan bizi gara, 

gerra arrotz bateko soldadu galduak gara 

hiltzeko prest gaudenok jeneral ikusezinaren izenean 

existentziaren orbainak gara, 

amets barregarriak betetzeko programatuak, 

ispiluari lorturikoa azaldu ahal izateko, 

elkarrekiko etsaiak, elkarrekintza guztientzat 

garaipen minimoak biltzeko prest. 



 

 

Gezurrean bizi 

Jokaera ulergaitz honetan 

mezuak baino ez du axola, ez erantsitako edukia 

sinesten hasita neu naizela oker dabilen bakarra 

inork ez baitu ezer esan balizko gezur honen aurka 

gezurrean bizi naiz, hori behintzat sinistu beharko nuke 

aurkitzerik ez daukadan baretasuna, 

gainontzekoek sentitzen dutena, 

niretzako gezurra denaren musika goxoa entzutean 

ezetz diot, baina 

faltsukerian ez naiz bizi, zure hitz goxoen garraztasunak esnatu nau 

egunero ihes egiteko garaia dela sentitzen dudalako 

oreka arrotz honetan 

galtzaile onartzen ez nautenen hats bortitzak ito zorian naukalako. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intimitateaz 

Intimitatea leku hartan begietara elkarri ez begiratzean zetzan 

bana ez nuen ulertu ze bakarrik zeunden gau hartan 

tinko begiratu zenidanean 

ondo zegoela esan beharko nizukeen 

edo nahikoa izango zatekeen irribarre minimo bat 

agian zuk inori ez zenion ihes egin 

eta maite zintuen jendea zure zain zegoen handik urrun 

ez nuen jakin gehienak ez daudela bakardadean haziak 

eta besteon premia ez dela ito beharreko ahuldaderik 

ez nintzen ulertzeko gauza izan 

eta horregatik neure begirada zuretik desbideratu nuen berehala 

gure bi soek eginiko zubi hura neure akatsa zelakoan 

ezin nuen ulertu izan norbaitek neure laguntza behar zuenik, 

ezta neu ere laguntzeko kapaza nintzenik ere 

urrun denboran orain, zeure aztarnak bilatzeari ekin guran 

galdurik nabil etorkizunari sartzen uzten ez dion lipar izoztuan 

berriz ere elkarri begiratuko diogunean 

gogoratuko ote zaitudan neure buruari galdezka. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olerkariei 

Etsien olerkian ez dut sinisten 

bizirauteko idaztea beharrezkoa ez dela jakinarazi zidaten 

nahia eta kemena ahaztea zen nahikoa 

ez diet sinisten biziraupena idaztean datzala diotenei 

amore eman nahi ez baitut 

neure buruarengan ez dut sinesten 

sortu ninduenengan sinesten ez dudan moduan. 

 

Zu, neure lehendabiziko begiradan 

Argi gainezka egin du 

zure biluztasuna margotuz 

neure lehendabiziko begiradan, 

 

deuseztapena dakarrela aldiune bakoitzean 

jakin ez izanaren itxuran egin nahi dut 

 

ausardia erregutzen dizut, beraz 

hemen koldarkeria oker bakarra baita 

eta pozik egon behar irauteagatik esango dizut 

zeru urdinean gauaren puntu beltzak badaude ere, 

ausart zaitez behin baino ez so egitera. 

 


