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OINATZEN ITZALA

I
DAVID TIJERO

Tentazioa
Tentazioa zerbait erakargarria da,
ireki gabeko oparia da tentazioa
misterio ederra da
kutxa debekatuan gordeta
tentazioa dut alboan,
neure barnean ere
egiten du lo
tentazioak,
esnatzekoa dena
asetasuna agortutakoan
tentazioak nahi nau
nik nahi dudan bezala.

3

Isilunea
Isilune perfektua
unibertsoaren handitasunean
zorizko nahikeriak
izakiaren existentzia laburbilduko duena
ezerezaren aldakortasuna
orekari eusteko elkarrekintza simetrikoak
elkarrekiko ito egiten diren oihartzunak.

4

Ordu magikoan
Gaua bakardadea bezain tristea da
hiltzeko ordu magikoa hurbilduz denean
xuxurlapen bezain leuna zure eskuak lotan daudenean
etsipenaz gogoratu nahi zaitut
arrotza neure hirian sentitzea lortutakoan
neure arestiko iragana bisitatu ostean
helmuga ezak zoriontasun apala
gogora ekarri dizkit gure su-etenak
zerbait ez dabilela sinistu nahiko nuke
mekanismo arrunta garela ohartarazi beharrean
aho honetako suak ez dit minik egiten
bereiztezin bilaketa den bidai laburretan
amets guztiak loak hartuta baitaude
eta ondo dela deritzot.

5

Mikro unibertsoko argi tantek laztandua
Neure etorkizuna definitu duen begirada koldarra
nabaritzen dut nire aurrean
galtzailearen garaipen ziztrina da
dena eman duen norbaitentzat
errua sumatzen zaio begirada koldar horri
traizioaren berri biok izan genuen
hitz aseptikoez esaldi atseginetan aurkeztuak
baina nik badakit neu naizela porrot honen erantzule bakarra
mikro unibertso honen epeltasuna
maitatzen ikasteagatik arima nagiez kutsatzearen truke
benetako hotza eta beroa jasateko gauza izango ez naizelakoan
kanpoko kaosaren putzu ireki batean bazter seguruan babesa
aurkitzen ez dakidalako
borroka gehiegitik natorrela lasterregi ahaztu nuen
argi puruzko laztan ttipi bakar batez.

6

Soldaduaren atsedena
Orain isilaldirako unea dugu
itsaso beroaren ferekak kulunkatzen nau
gau ilunena badut sentitzea neure gainean
etzanda, hondartza hondatu honetan
hildakoen aurpegiak ez zaizkit azaltzen
loaldi eta bijilia arteko muga lausoan
urrunegi zeuden jakiteko zer tirokatu genuen
irabazle ginela esan ziguten
azken tiro hotsa entzundakoan
orain isilaldirako unea da
egunsenti artifizialen su leunek noizbehinka apurturik
atmosfera zamatsuaren aire mardula irenstean
mendekuaren lekuko bakarrak dira
hura ere hemendik urrunegi dagoelakoan
bakean nagoela neure buruarekin konbentziturik
neure buruari inozentea naizela sinestarazi nahi diodalako
bizirauteko izaki guztien eskubideari jo eginez.
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Lehentasunen zerrenda endekatuan
Oreka bila heldu ginen egonkortasunera
eta egoera berri hartan porrotaren ispiluan barnean jesartzea
[egokitu zitzaidan
orain onartu beharrean nabil abiatzeko ordua heldu zela niretzat
etorkizuna eraikita omen zegoenean
maite nautenentzako porrotan bizitzea duten aukera bakarra
pentsatzeari utzi nahiko nioke,
bederen egiaren bertsio deformatua dela norbaitek esan
[diezadan
erruak
gelditua naiz askotan
koldarkeriarekin bereiztezina dela sinetsiz
erruak
jorratzen didan lehentasunen zerrenda endekatuan.

8

Ofiziala denean
Zer gertatuko da hemendik aurrera?
erantzunak zailegiak dira hau bezalako galdera huts batentzat
hutsune beteezina baino ez dut ikusten
zure isilaldi gorrak ere estaltzerik ez duena
nire isilaldi salagarriak agerian uzten duena
keinurentzako lurralderik ez dela garai garden honetan.

9

Asintotak
Zurekiko
asintota batean eraikiko nuke existentzia
zure laztan ezinezkoarekin
amets egin ahal izateko
zugandik infinituki hurbil egoteko
baina betiko piztuta muga guztien bukaeran
zure berotasun nahia asegaitza.

10

Makroegiturak
Hormaren bestaldean aurki nazakezu
une honetan zure aurrean banauzu ere
bizi garen gezurra agerian da geratzen
belaunaldi bateko triku matematikoen bidez
fededunik behar ez duen ziurtasun bakarra
geure buruari oparituriko gezurra aspergarria da hala ere
jakinarazitako bide logikaren bideak itxita gauzka
gure gorputz zurrunetan,
hedatzeko nahiak lo iraun heinean gure barnean
bihurgunerik gabeko aldiuneko bidaiak uniformeegiak dira
harrapaturik egonkortasun aspergarrian
marra absolutuaren pultsu arbuiagarriak izatekotan.

11

Gezi termodinamikoan igota
Une batez gelditzea bezain erraza
atzera begiratzeko
betiko ez ahazteko
aurre ikusezina etengabeko abialdia hobeto ulertzeko
jakin barik aurrean zer dagoen gutxika agerian dena
beldurrak elikatuz frustrazioa bare egotea lortutakoan
kontrola aspaldidanik galdu nuelako
entzun nahi didatenei proiektuarekin jarraitzen dugula
etorkizunera bi pauso borobil baino ez da beharrezkoa
hala ere abiadura konstantepean bizi gara preso
subjektibitate oro asmatzen badugu ere
honela ez dela gure burmuin nekatuei esateko
kontrolpean eta botere nahia gabiltzalako
irla mugiezinak baga ere
gezi termodinamikoan igota
arrastatuak garen existentziaren bukaerara.

12

Barneko erruan sustraitua
Bat-batean leku barik errealitatetik at nenbilela
zoriontasun gardena eskuratu ondoren izan zen
aztarna uzteko ahalegin guztiak eginak zirenean
ezegonkortasunean datza oreka endekapenak astintzen du
[oinarrian
eta orain otseina izaten ikasi behar dut
arrakasta pozoitsu honen hondarren elikatzeko
galdu egin nahi izan dut definitu nauen guztia
bizirauteko kontua izateari utzi zion aspalditik
erreferentziarik ez dago abiadura egokiari eusteko
huts honetan lehian aritua zeren aurka nabilen jakiteke
neure etsaia barneko erruan sustraitua dagoelako
horretaz ere ohartu ez naizen arren
kanpoko erasoaldiak eten gabe suertatzen direla
sinestea errazagoa delako.

13

Kale garesti eta zikinak
Ur geldoko ibai ahaztua gezurrezko zubirekin deuseztatutako dut
porlana lokatz bihurtuko da 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.

14

Neure ilargia
Gaur ilargia ez da aterako
itsasoan geratuko da lo
gauak dakartzan olatuen indar baretsua ikusgai
eguzkiari osturiko argi zuriak
lo dago lo ilargitxoa
goiza datorrenerako esnatuta egoteko
zurrungaka olatu zuri bakoitzean
eguzkiarengandik ezkuturik
egunsentiko margo aldakorrak behatzekotan
jaun horiarekin eginiko dantza estreinakoz haustekotan
arrain koloredunak zaintzen dute haren lo argitsua
maiteminduen haserrealdia laburra delakoan.

15

Etorkizunaren hotza da neure itxaropena
Nagikeriak jota azaleratzen dut jasanezintasuna
kanpoan gaua dela beste behin batean egiaztatzean
lehorreko argia meheegia da ordea
etorkizun hotzetan bare egoteko
ziurgabetasunak aske egiten nauela konbentzitu beharra
salto egiteko ausardia aurkitzeko
hautsez beteriko patrika ahaztuetan
ustelkeria agerian dago keinuetan
errepikapenak salatu zituen faltsukeria guztiak
aztarnarik ez da geratuko, horixe da neure kezka mingarria
ohikotasunaren lokatz freskoak dena estaltzen du jardunaldiz
[jardunaldi
uniformetasunarekiko mendekotasunak perfekzioa ekarriko
[duelakoan.

16

Iluntasun infinituan gabiltza galdurik
Agurra hotsa izan zen min gehiegi ahaztu behar zelako
hegoaldeko zeruaren argitasuna aipatu zenuen berriz ere
neguko egun goibela izan arren
lehendabiziko malkoa askatu aurretik
erakutsi nahi ez nizkizun perla gardenak
nire arropan zuri bilakatu zirenak lehortzean
zoriontsua naiz, esan zenidan
baina negar egin behar dut
iragana behin betiko itotzeko
sinetsi ez nituen hitz artifizialak ziren
baina ontzat emanak, azken finean
elkarrekin geunden eta
loaldiaren isolamendu premiak eraso zizun
errealitatearen zama apur bat arintzeko apika
mugiezina zinen loan, lo zurrun eta sakona zen
bere buruarekin bakean daudenen lasaitasunez, pentsatu nuen
zure barneko borroka ikusezina zela igarri arte
askoz beranduago esnatu zinen
neguko eguzki etsi baten porrota burututakoan
nire bila higitu zenituen eskuak
iluntasun infinitu batean galdurik
logela hots zegoen,
inork ez zizun entzun oihukatzen.
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Neure gezurra ezkutua
Argi koloretsu pean salbu dago neure gezurra
niregana hurbilduko dira kutsatuko ez ditudalakoan
preso higituko gara, bultzaka gorputz anonimoen artean
saltoka taupada bakoitzean,
dardarka da zorua,
nir-nirriez josita
biderketa linealak errugabekoa pultsu bizidunean
azal leuna gara oraintxe, gaurkoz atxiloturik dago bestea
giltza gabeko ate hauskorren atzeko gela ahaztuan,
astindu errepikakorra, ziklikoki gorakorra eztanda heldu heinean
irudiek jotzen dute bortizki pareta izutuetan
infinitu egiten da aretoa iluntasunezko eztanden itsutasun
[indargetuan
keinuak tartekatuak dira,
lurrinduriko izerdi pozoitsuan zehar irekitzen dute bidea
esklaboen estasiak jota,askatasun elektrikoak
bidaiatzen baitu hanka handituetatik
tortura goxoa, barregura mutua, mugimendu apurkorrak
atea ez dago ixterik, gure amesgaiztoen zulo debekatua dugu
[barnean
egunsentiak etsipen zoriontsua dakarrelako
argiak ezabatuko diolako arintasuna bizitzari
denbora aspalditik agortu zelako
aukera ez-okerrak hartu zutenentzat
argizko maskara bakarra elkarri trukatuz
neure gezurra salbu egongo delako.
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Ihesa
Hurrengo goizean,
alkohola lurrindu eta gero
isilik gosalduko genuen
nor eta non garen jakinda
eta ametsak genuela
ihes egiteko
irteera bakarra.
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Hau ez da lekua
Isolamendu ez fisikoa azalean
min ikusezina itzal argitsupean
isilaldia jasangaitz bilakatuz
hau ez da lekua,
haizeak xuxurlatu zidan musu batez
sustraiek hosto pozoitsuak ekoizten dituzte hemen
ez dizkizut zuen hitz gezurtiak entzun nahi
aspertzen naute zuen kexa infinituek
joan egingo naiz,
inork sinetsi ez arren
ez dut zuen kartzelaren babesa nahi
laster ez naiz hemen izango
inoiz ez naiz itzuliko
ni barik jarraituko du denak
eta ez dut zikinduko inoren gogoa
lanpetuegi dabiltza iraganaz jabetzeko.

20

Leku okerrean
Kontratua sinatu eta gero
nire mahaia izango zena erakutsi zidaten
eta han jesarri nintzen,
egunero,
hurrengo bi mila egunetan
harik eta goiz batean,
estreinakoz leihotik begiratu nuen arte
hantxe zeunden zu
aurreko bi mila egunetan bezala,
leku okerrean nengoela ulertarazteko.

21

Gizadiaren amaiera
Ez dizut seme-alabarik emango, esan zuen
afaria eskasa dela berriz ere esandakoan
seme-alabarik nahi baduzu
beste emakume bat bilatu beharko duzu, esan zuen
mokadu bat gogo handi barik irenstean
badakizu ez zaitudala behar
bakardadean ere bizi naitekeela, amaitu zuen
isilpean jarraitu zuen afariak
soberan zeuden hitzak ez genuen esan beharra
isilpean ere kanpora irten ginen
eta gaztaroko mozkorraldi antzuak
behatu zituen kalean behera
desagertu ginen iluntasunean
eskua elkarri ematera ausartzeke
jaio nahi ez zuen udazkenaren haize itogarripean.

22

Leku gabekoa naiz
Zuek bezalakoak izan nahi nuen
zuen artean onartu ninduzuen arte
ohitura eta joera berriak ikasi nituen zuen artean
zuek bezalakoak inoiz ez nintzela izango esan zenidaten arren
orain zuengandik urrundu nahi nuke
zuek bezalakoak ez naizela izango onartu ostean
ezin naiz zuengandik urrundu, hala ere
zuengandik kanpoan lekurik ez baitago
nor den ahaztu duenarentzat
zuen ohituak eta joerak imitatzea baino ez dakit
neure mami osoa irensten lagundu nien.
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Irakaslearen arnas sakona
Egun hartan denok isilik zeuden
jesartzeko unea heldu orduko
irakaslea sartu zen
bigarren zutabeko hirugarren lerroko
eserleku hustua begiratzera
ausartzeko gauza ez zelarik
liburua hartu eta irekitzerakoan
dena adierazten zuen klasera begirada bat botata
arnas sakon batek indarra eman zion
hurrengo ordubetea ohikotasunaz janzteko.

24

Aldentzeko indarra
Esadazu eutsiko didazula
eta aldentzeko indarra etorriko da niregana
beldurra gosez hil zen itzalen nabardurak menperatutakoan
ametsetako bisaiak anonimoak dira dagoeneko
esadazu hauxe ez dela neure bazterra
edo behintzat lekua garrantzi gabekoa dela
joan behar naizela aspalditik baitakit
aurrez aurre gaudenean ohartzen naiz
aitzakiak maitatzea okerra zela,
haiek neure euskarri bakarra beti izan diren arren
ekar nazazu zure urruntasuneko kostalde leunetara
harkaitz hurbilen mina ondoegi ezagutua bainaiz
konbentzi iezadazu errazagoa izan daitekeela
askatasuna ez dela arriskutsua
azken finean bakardadea baino ez dugula nahi
esadazu ahopean
aire gabeko hilzorian dagoen gela ilunean.
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Bananduta lo egiten dugun gauetan
Adar indartsuetan dantza egiten zuen basapiztiak
zure oroitzapenezko itsasoa betetzen du
nire logela laiotzak bereiztezin bilakatzen ditu
zure maindire beltzetan olatu etsien higidurak
hauek hil egin heinean
dena ondo dabilela dioen musu baten zain
errealitateko hegitik abailtzear zaudelarik,
garaituriko maluta ahulen moduan
nire ezpainek beste behin batean zu salbatu orduko.

26

Zure gorputz zurruna
Kaleko argi laranjak logelako hegiak margotzen ditu
zuri ihes egiteko premiak bultzatua
egunsentia baimendurik ez dagoen zera dut
pertsianak hilzorian dauden marra ilunak oparitu dizkio
zure gorputz zurrunari
arnas astunak indargabetu dizkit mugimenduak
agurrerako koldarkeriak sentzat hartu eta gero.
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Olatuak lehor bila
Ozeano bahitzaile bateko olatuak gara,
urdin berekoiak sortuak bere barnean preso existitzeko
askatasunak heriotza esan nahi duenen
madarikazio inplizitua guregan daramagu,
harro azaleran biziraun heinean airea leundu
edo eguzki printzak atondu ahal izateagatik
lehorrean desagertuko diren olatu inozenteak
bekaitz zuriz margoturiko ozeanoaren nahikeriagatik
lur bilakatzekotan.
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Zeure eskuetan laprast eginez
Iragana baino ez genuen bidai hori betetzeko
astiro mintzo ginen
isilaldia lehia ausarta horren porrota balitz bezala,
baina eguzkiaren mokadu bakoitzean
hitzak ezkutatzen ziren burmuineko gelatxoetan
zeruko marra arrosak desagertu ahala,
ez nekien zerk ekarriak ginen elkarren aurrean
hodei urdina gosaltzekotan
gure bide paraleloak beti hurbilak izan ziren arren
igarotako urrats bakar bat ezberdintzen gintuen elkarrenganako
printza bat hartu abiadura moteltzeko
ahoskatu ahal izateko ispiluari aitorturiko heriotza bakoitza
sentitzeko zeure eskuak neure lepo biluzian
existentziaren bahiketaren zerga ordaintzeari uko egin ahal
[izateko
hodei leun batean lokarturik, laprast eginez zeure esku
[hiltzaileetan
begirada galdua dut zure hatsaren ikusezinean, entregatuz
[pixkanaka-pixkanaka
amildegiko belztasuna neureganatzeko
behin betiko irristapena zain,
hazaraziz zuloa kontzientzia mingarriaren erdian
menpekotasunaren arintasuna sentitzeko zeure eskuetan ibiliz
milaka bizitza ostuz higidura minimo bakoitzean, etengabe,
eguzki monotonoak hodeiak erre egin aurretik.
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Unibertso txikiei ihesi
Ez dut sinesten ate bat zeharkatzean aurkitzen duzun unibertso
[txikitan,
errealitatearekiko isolaturiko 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 norbanakoko askatasun sakratuaren izenean.
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Ez zaituztet behar
Ikusezintasunaren beldur bizi nintzen
etsipenak harrapatu ninduen arte
bizitzak ez nau bustitzen orain
arauen libre naiz gune horretatik atera ezean
lehiari utzi baino ez nion
enegarren porrotaren hondarrak eztarrian behera sentitu ostean
gainontzekoen axolagabekeriaren aurrean
ez zaituztet behar orain
ez ditut nahi zuen ondo iritziak
ihes ederra izan zen, denborak arrastaka
eraman baininduen matrizearen koordenatuetatik at eraman
[baininduen
higidurarik gabeko abiadura konstantepean
etorriko dira niregana hemendik aurrera
ezerezaren lurralde arrotz hauetan
probatu dizuet agurrik ez dela derrigorrezkoa
alde batera egiten duzunean.
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Ilargi hotza
Ilargi hotzak biluzten ditu bortizki gauaren hodei urdinak
maitale ezezagunen mugimendu ezkutuak uzten ditu agerian
haize leuna ibaitik edaten du izotz puskak
su ahulak ito egiten du aire jelatuan
neure urratsak azkartu egiten dira
neu ere neure aterpera joango banintz bezala
izar zorroztuek so hilkorrak bidaltzen dizkit
ez ziren mugitzeko gauza izan
haiekin amets egiteari utzi nionetik,
azkeneko argi artifizialek bidea osten didate
iluntasunezko leherketa laztan laiotz bilakatua
gelditzeko liparra heltzear dagoela diote
soberako aukerak galtzeko ahalegina burutu ostean.

32

Hau bezalako egunetan
Agian gaur bikoteek gutxiago egingo dute berba
haien besarkadak luzeagoak izan daitezen,
agian aspalditik elkar ikusten ez duten lagunek
hots egingo diote elkarri mintzatzeko gertatutakoaz,
agian bezeroak dendarien begietara egingo du so
trukea ematerakoan,
eta gidariek biharko utziko dute
hirira sartzeko etengabeko eztabaida mutu-gorra
irratiak dioena entzutekotan,
agian auzokideek ez dute ahoskatuko betiko esaldi tontoak
igogailuan topo eginez gero
kaleek lagun gutxiago jasoko dute gauez
denok babesa bilatu omen baitugu
hau bezalako egunetan,
ohikotasunak odol publikoaz zikintzen diren jardunaldietan.
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Zigor ez aukeratua
Zuloak ez dira norbaitek ixtea ahaztu zituen ateak
eta leiho barrotedunek ez dute etxe bat osatzen
munduaren dekadentziaren salbu nauzun arren
argi ziklikoak ez du zulo honetaraino heltzen
kitzikapen artifizialak etengabe sortu izanak
ez du balio laiotzaren haginkadak odolustu ez diezadan
hemen, niretzako zure jauregian ikusezinean,
hodeiertzeko harkaitz beltzetatik ekarria
preso, aukeratu ez dudan zigor batengandik
erregutzen didazu leihoetako burdinaren herdoila dastatzeko
neure esku libreetan abian jartzen utz nazazun
desagerpenetik gauden tartea handiagotuko balitz agortu
[heinean
esperantzarako denbora etorkizuna hurbildu ahala.
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Beltz guztien xehetasunak
Neurri gabeko neure iluntasunean babestua
ate txiki bat ireki nuen argiak gainezka egin zezan
lehorra pulunpatua den bezala uholdeak
zabor bilakatu da denbora
bakardadeak ihes egin zidanetik
neure kateak behar ditudala ez diot aitortuko
maite nauela esan didanari
agian niregan bizi da, dena okupatu du
lehor egin du laiotza, beltz guztien xehetasunak
dena da zuria orain
berbaro interesgarriak galduak dira dagoeneko
ahots bakarra inposatu delako
bi lagunontzako luxuzko ziega honetan
sentimendu puruz eraturikoa irudimenetik at
oraindik ere ez naiz ohartu
atzoko mundua endekatu egin dela
jardunbide itzulezinean desagertu egin da
inertziak gainontzekoa egiten utziko duena.

35

Txanponak eta dendaria
Joan eta etorri egiten dira txanponak
dendari zaharraren eskuetatik
txanpon zikinak,
baita berriak ere
txanpon zaharrak,
baita garbiak ere
kutxatxo ezberdinetan banaturik
bezeroen eskutik eroritako txanponak
nahia igarokorrak asetzeko,
pilatuz doazen txanpon dorreak
ziklikoki billete koloretsuak eraitsiko dituena,
txapelketa bateko domina umilak,
desordenatu egiten diren dominak,
distiratsu eta itsaskorrak,
mundutik datorren bezero anonimoen trukeengandik
dendaraino ailegatzen ez den mundu aldakorra
txanponez eraikitako dorreak
aspaldi barrote bilakatu zirenak.
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Gauak egiten dit so
Zure ezezkoaren oihartzuna astindua,
gorantz egin nuen so,
hodei beltzezko betazalek
gauaren begi zuria nire ohorean erakusteko
konpartitzeko nahiak ez zidan apurtu
astiro eraikitako gezurrean,
zuk eta biok bizi duguna,
nire beldurrak eta zure iraganak pizturiko suak
ito egiten du amets egiten dugun etorkizunak
amesgaizto bihurturiko zoriontasun aseptikoa
zuzena denaren uniformetasunean desagerraraztekotan
luzatzen diogu kate honen bukaerari
haurtzaroan begiratzen nion gauak orain egiten dit so niri
gaua aldaezintasunaren iseka nire dekadentzia salatuz
bere zulo lekuko beherakorraren bidez
hau zoriontasuna dela sinestarazi ostean neure buru etsiari.
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Lau dimentsio
Lau dimentsioetako askatasunean galdurik
elkarrekiko sakabanaturik gaude milaka kilometrotara
izaki konplikatuak garela jakinik
begiradez osatu nuen ondo loturiko iragana
orainaldian zoriaren menpean nago
azkeneko eztanda kimikoaren oihartzunak itsutua
bilgune urruna da oraingo honetakoa
eragin erradioak elkar deuseztaraz dezagun
beste ziklo baten amaiera heltzear
aurrekoa bezalakoa baina
gainontzekoarekiko zeharo ezberdina
helmuga eskuraezina atzean dagoelako jada
utopiaren gainazala dastatutakoan
erokeria gordinean ito egin barik.
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Gitarra biluzia
Beharbada egiteko ezer hoberik ez zegoelako
larunbat bateko goiz hartan,
aita etxeko logela debekatuan sartu zen,
seme hilaren gitarra elektrikoa ikusi zuen
ohe gainean etzanda,
biluzik eta lotan balego bezala
nerabetasun garaiko opari hutsala,
nahikeria hura piztu eskuetan hartu ondoren
seme hilaren idoloek moduan jotzen saiatzeko
sukaldetik,
amak entzuten zion ateratako melodia patetikoa
birpasatuz beste behin batean esan beharrekoa
hausturiko familia hura betiko uzteko.
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Gardenegia
Zera gardenegia ote zen itaundu nion neure buruari
iluntasunaren xehetasunak ito eginak ziren zure argian
onartu behar hau dela zoriontasuna
besteon ofizialtasunak hala diolako
neureak ziren kateak, neureak kantak eta malkoak
oroitzapen atonduak, neure bizitzako bertsioak
errealitatea ezkutatzen,
eritasun arraroak apika
eza betetzekoa zelako palada bakoitzean
etorkizuna itxaropen kutsuak sumatzen hasita zegoelako
orain eustea baino ez dago
eta dekadentziaren hasiera zela
maiz oihukatu nien
gaur ihes egin zidatenei
existentzia lorez inguraturiko gorpua bilakatu delako.
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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 ez dio esperantzari elikatzen
eta badabil galdurik gatazkaren presioa lurrindutakoan
orain alferkerian bizitzera kondenaturik
errazagoak direlako laztanak
besteon bizitzak neureganatzen ditut
iragana argiz beterik zegoela oroitzeko
ahaztuz ezaguturiko argi bakarra minezko leherketetan izan zela
etengabeko eztandetan behin eta berriro
eztanden zati kiskaliak desosatu eta berrosatzen
zutik irautea garrantzitsua zen bakarra zelakoan
soiltasunaren ondareetan hezia
mina jasaten ikasi izana sakrifizio antzua da
janaria lortzeko hiltzera beharturik inoiz izan ez zenarentzat.
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Begiak biltzean
Begiak biltzen zenituen bakoitzean
iragan bihurtu zen laguna azaltzen zitzaizun
baita hura barik bizi behar zutenak ere,
haiek lapurtu zizkidaten zure ezpainak
elkarri begira musukatzera
ausartzen ez zinelako
mina leuntzen saiatu nintzaizun
zure maitalearena egin nuen
elkarrengan lotura handirik izan ez arren
goizez ezagutuko ez nukeen aurpegi anonimoa
besterik ez zinen
begiak biltzean malkoei
eusterik ez zien dohakabea
niregan babes pixka bat bilatzen zuena
berarengan gauza bera
bilatzen nuela ohartu ez zena.

42

Gure hiru minutuetako kantak
Asteburuko bizitza astearteko ordu txikietan
urdin elektrikoa dario irratiari
abesti debekatuak erritmo berripean
lausoak elkarrekiko argi mehea islatuz
laztan ikusezinez elkarri elikatuz
hau amaitu egin da
ez dago ahoskatu beharrik
aitak denda ireki berri du itsaso uniformearen beste aldean
semeak ikas dezan diruaren esklaboa izaten
ezkontza hasi da prestatzen ama
irla berdeko hiri beltzean askatasuna ezagutu nahi zuen
[alabarentzat
teknologia berria dator gure hutsa apaltzeko
urrun izango gaitezkeela baina ez duela axola,
horixe dio telebistak
belaunaldi hau agortuta dago
gure hondartza ezezagunez beteko dira
haiek ere gaztaroa edatekotan
gogoko izango ez ditugun abestiak dantzatzeko
olatuek ito egingo dituzte neska gazteagoak
kondairak jarraituko du, gu kanporatuz bere bilakaeratik
baina gela ilun honek gordetzen gaitu
giltzapean ezkuturik etorkizuna ez dela iritsi sinets dezakegu
gure hiru minutuetako kantek iraun heinean.
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MUDANZAS

I
JULIO FERRER

BITÁCORA

Salí de mi tierra
y caminé por la Tierra.
Me alejé de mi idioma
y la lengua me acompañó.
Mi viaje fue la mudanza a otras palabras.
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LA SERENÍSIMA REPÚBLICA (VENECIA)

Cuando nacieron
las palabras intentaban captar
la esencia
de los elementos de la realidad:
si el referente era acuático
su palabra dejaba un fresco sabor en el aliento;
si era majestuoso
la boca se llenaba de luz y de mármol;
y si era nostálgico
la lengua flotaba durante un instante
para hundirse después
lentamente
en
la
saliva.
Pero
dentro del mecanismo lingüístico,
todas las palabras quedaron simplificadas
en algo abstracto,
en reflejos imprecisos de la realidad.
Entonces,
¿cómo hablarte de Venecia?
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GPS

Busco un naufragio
que me rescate del sosiego.
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MIRADOR DE SANT'ELMO (NÁPOLES)

Es preciso tener todavía caos dentro de sí
para poder dar a luz una estrella danzarina.
FRIEDRICH NIETZSCHE

La ciudad poliédrica
salta, rueda y zigzaguea
como la mano de un carterista.
Y de repente
el estallido de un rayo de sol.
Amantes
—trágicamente adolescentes—
llenan las paredes de:
Ti amo tantissimo.
Ruinas, sfogliatella,
imperio, sonrisas,
barboni, vespas.
Vendedores ambulantes
y un grito furtivo que atraviesa la calle.
Un coche a toda velocidad.
Pícaros y turistas
rozan sus codos en los pasos de peatones.
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Entretanto,
el dios Volcán
—inmutable y veleidoso—
vigila, con un ojo abierto y otro cerrado,
la danza desatada por el caos.
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EQUIPAJE

Nada me pertenece.
Ni las ideas ni los idiomas.
Incluso la vida la tengo prestada.
Las huellas serán suficiente equipaje.
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PUENTE MILVIO (ROMA)

Me gustaría hacerte una promesa
pero pensarás que ya la hice a otra persona.
Y quizá tengas razón
y todos nosotros seamos sustitutos.
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MONUMENTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (CÁDIZ)

Reírse de uno mismo
es la mayor demostración de libertad.
Por eso La Pepa nació en Cádiz,
El Quijote es el mejor libro de caballerías
y la sátira el peor enemigo de los tiranos.
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VIEUX PORT (MARSELLA)

No procedo de ningún país, de ninguna ciudad, de ninguna tribu. Soy hijo del camino,
caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía.
AMIN MAALOUF

Hay un hilo entre África y Marsella.
Algunas veces
el invierno y la multitud
lo hacen languidecer
hasta que se hunde en el mar.
Otras, sobre todo en verano,
el hambre lo tensa tantísimo
que se acaba partiendo.
Por él atraviesan familias en tirolina
y funambulistas sin red.
Los que consiguen llegar
buscan en el Vieux Port
la supervivencia.
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AEROPUERTOS

No poseer un hogar al que llamar mío
no me hace más pobre.
No tener un lugar donde reunir mis recuerdos
no me hace más desarraigado.
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PATERNOSTER SQUARE (BOLSA DE LONDRES)

Dentro del útero del tiburón hembra
se crían los huevos de little shark.
Los little sharks rompen la cáscara
y para nutrirse,
llevados por su instinto depredador,
se devoran entre sí.
Algunos incluso son tragados sin haber nacido.
Cuando sólo queda el más fuerte,
el que ha engullido a todos sus hermanos,
sale al exterior convertido en un auténtico
little shark de perfume y corbata.
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MONUMENTO DEL HOLOCAUSTO (BERLÍN)

Tiempo después
la víctima fue venerada
por los descendientes de su verdugo.
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CONFLUENCIA DEL RÓDANO Y EL SAONA (LYON)

Allí donde nace el torrente,
la gota se convierte en charco,
el charco en estanque
y el estanque en arroyo
que en virtud del desequilibrio
decide precipitarse
por los caprichos de la pendiente.
La sangre de la tierra
transforma el surco en rivera,
el barranco en cascada
y pasea por los embarcaderos
el antiguo rumor del bosque.
Pero a veces
el río desobedece su destino
y busca su propio recipiente
hasta que abraza otro río.
Es ahí donde el agua
en celebración de sí misma
confluye en su centro.
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PUENTE LUIS I (OPORTO)

El puente suelda las orillas del río dorado
en una sola arcada
como la zancada de un gigante de acero.
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PLAZA CHIADO (LISBOA)

Cuando traes tus piernas a la ciudad
se hace recreo en las oficinas
y se despueblan de ojos las terrazas.
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OKTOBERFEST (MÚNICH)

En las antípodas hay un enigma
que equilibra nuestros movimientos.
Pero a veces
los héroes cuestionan los dogmas de la gravedad,
desafían el engranaje del cosmos
y pretextan la quimera para sus andanzas.
Sólo ellos son bien recibidos
con una copa de cerveza
en el Walhalla.
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CASA

Palabras,
lo mío son sólo palabras,
suficiente para construir en ellas
mi casa.
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ACANTILADOS DE MOHER (IRLANDA)

Existe una coordenada
donde los mapas precipitan su vértigo.
El abismo es la medida de todas las cosas.
Un cartel prohíbe el paso:
"Please do not go beyond this point".
Más allá: Última Thule, terra incognita, la Atlántida.
El espacio para el mito.
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ANDÉN

Volver
puede ser un modo
de avanzar.
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ACTUALIZACIÓN

Hoy en día el mundo es más
pequeño que hace veinte años.
PATRICIA SCHULTZ

Ulises de crucero por el Mediterráneo.
Marco Polo Viajes haciendo el agosto.
Colón aterrizando en las costas de la Luna.
Cabeza de Vaca inaugurando la Ruta 66.
La ambición de cartografiar el infinito. Phileas
Fogg compitiendo en Pekin Express. Gerald
Brenan de couchsurfing en La Alpujarra.
Fausto alquilando almas en los suburbios de Bangkok.
Charles Lindbergh apretando su maleta
antes de facturar con Ryanair.
El hombre, el mundo y su maquinaria
en continuo movimiento
según el principio del fuego.
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BILLETE

Atesoro un billete de ida
hacia unos ojos nuevos.
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