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Gezurrak isuriko dira nire ezpainetatik, eta 

tarteka sortuko da noski egiaren bat, haiekin 

nahastuta; zuei dagokizue egia horiek aurkitzea 

eta gordetzekorik ezer ba ote duten erabakitzea. 

Hala ez bada, nire hitzak hartu, zakarrontzira 

bota, eta ahaztu itzazue betiko.

Virginia Woolf
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ATARIKOA

     

1928an, emakumeari eta literaturari buruzko pare bat hitzaldi 
emateko eskatu zioten Virginiari. Galdetu ziotelarik “Zer behar 
dute emakumeek nobela onak idazteko?”, seguru jokatu zuen. 
Ezaguna dugu erantzuna.

Hurrengo urtean argitaratu zuen A Room of One´s Own – Gela 
bat norberarena liburua, Hogarth Press-en, senarrarekin batera 
sortutako argitaletxean. Bide luzea zegoen artean egiteko.

Ordutik hona 93 urte joan dira eta aldaketa ugari ezagutu 
dugu kondizio femeninoari dagokionez. Hasteko, hemen eta 
orain ezingo genuke esan urtean 500 liberarik ez dugunik eta, 
bestalde, edozein burdindegitan geurengandu ahal genuke 
gura beste kisket. 

Areago, muzinetan ibilita, aurpegiratu ahal izango genioke 
Woolfi bere atazak klase ertaineko intelektual batenak zirela, 
bere gogoetei unibertsaltasuna eta sakontasuna falta zitzaiz-
kiela, mundu zabalean emakume idazle asko geratzen delako 
berak diseinatutako espaziotik kanpo. Guztiarekin ere, 
galderak —nolakoa behar lukeen norberaren sorkuntza-ere-
muak— indarrean dirau idaztearen ofizioa aukeratzen duen 
edozeinentzat. 

Jarraian datorrena da afera horren gainean egin dudan teori-
zazio-jolasa. 
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1. 

GELA BILATZEAZ

Ez da erraza aipatzea bakoitzaren poetikan eragina izan duten 
gertaera, bizipen, irakurketa eta abar guztiak. Denak dira airera 
jaurtitako bengalen gisakoak, toki zuzenera iristeko gidari, beti 
ere toki zuzena norberaren tokia dela ulertuta.

Eta zein toki da hori, nire kasuan?

Oinarrian, niaren tokia. Niretzat ezinezkoa da “ni” esan barik 
berba egitea. Batzuetan, izenordain unitarioa da, trinkoa; bes-
tetzuetan, plurala, beste norbanako batzuen partaidetzak ere 
osatua. Ni hegemoniko bat da, bere balizko proiekzioei arreta 
egiten diena baina inoren proiekzioen eleduna ere badena.

Bestalde, memoriaren tokia da, jakinik subjektibitateak erai-
kitzen duen errelatoa inexaktoa, iruzurtia eta zatikatua dela, 
eta bertan materializatutakoa apailatu egingo dugula lortu nahi 
dugun efektuaren arabera.

Horrenbestez, nia eta memoria aipatze hutsarekin, eremu 
atzemanezin eta amaibako batez ari garela aitortu beharra 
dago, bi kontzeptu horietan baden eta ez den guztia sar dai-
tekeelako.  
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2. 

KONTRATUA: SEI KLAUSULA 

Behin tokia bilatuta, hantxe geratzeko kontratua prestatzea dator. 
Kontratu bat akordio bat da, hainbat betebehar eta eskubide 
transferitzeko sinatzen dena. 

Norberaren gelarekiko ituna sei klausula hauetan laburbiltzen 
delakoan nago:

2.1 Idaztea izatea da. Era batera edo bestera bizi izanak 
poetika oso bat justifika dezake. Geure bizitza irakurri eta be-
rrirakurtzean, geure burua idatzi eta berridazten dugu. Neure 
idazkeran bizi naiz, izan ni gardenaren bitartez, dobleen, 
mitoen edo mozorroen bitartez. 

2.2 Idaztea eraldatzea da. Idazteak neure nortasuna garatzen 
laguntzen dit. Niretzat, bizitza eta idazkuntza eskutik doaz, 
batak bestearengan hartzen du indarra, edota galtzen: bata bes-
tearen mendeko dira. Halaber, batasun hori beti da eratzear; 
alegia, etengabea eta mudakorra da.

2.3 Idaztea eustea da. Esperientzia desberdinek markatutako 
ahotsak gara eta geure ahotsak dira desberdin egiten gaituz-
tenak. Idaztean gai bihurtzen bagara gaitzei aurre egiteko, gai 
bihurtzen bagara komeni ez zaigunaren eta gure artean distan-
tzia jartzeko, ahalduntzen ari gara. 

2.4 Idaztea eraikitzea da. Izatasunaren hariak txirikordatu 
egiten dira tapiz alegoriko bat ehuntzeko. Korapiloz korapilo, 
harkaitza, zuhaitza, txoria, etxea eta abar zirriborratzen ditugu 
bakoitzaren existentzia bezainbeste zabal daitekeen paisaia bat 
islatu arte. 
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2.5 Idaztea gehitzea da. Aldi berean, bakoitzak kordonduta-
ko tapiza txatal bat da poesigintzaren tapiz orokorrean: poeta 
orok bere ikuskera eransten die munduari buruzko ikuskerei. 

2.6 Idaztea sustatzea da. Anekdota poemak, parabola poemak, 
berrion poemak, edonolako poemak lantzean, geure bizipenak 
besteren bizipenekin uztartzeko esperantzak kinatuta jarduten 
dugu, hitza badelakoan besterekin katarsia eta komunikazioa 
gauzatzeko bitarteko bat. 



14

3. 

GELA ANTOLATZEAZ: ESPAZIOAREN BANAKETA 

Konpromisoaren baldintza nagusiak zehaztu ondoren, espazioa 
antolatzea dagokigu, hartutako gela hainbat errealitateren 
bizikidetza-gunea izango delako. Zinta metriko mentala ba-
liatuko dugu. 

Hona hemen zelan zedarritu dudan gela, gutxi gorabehera:

3.1 Neure errealitate(ar)en metroak.

3.2 Munduaren metroak. 

3.3 Tradizioaren metroak (kultura klasikoa, literatura garai-
kidea eta euskal literatura, bai ahozkoa, bai idatzia). 

3.4 “Beste zer horren metroak”, oso gune bitxia: idaztean 
geografia paralelo batean sartzen gara, inkursioak egingo 
bagenitu bezala beste beste plano batean non zenbait erre-
belazio aurkitzen ditugun, ez jainkotiarrak, jakina. Errebelazio 
esaten diot bizipen batek abiatutako hausnarketatik eratortzen 
den jakintza, ondorio edo kontsolazioari. 
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4. 

ARGIZTAPENA

Norberaren gela argiztatzeko orduan, beste edozein gela ar-
giztatzerakoan aintzatetsiko genukeena izango dugu kontuan. 
Formula bakarrik ez dagoen arren, argi-iturri guztiek elkar 
konplementatzea litzateke ideala, harmonia sortzeko moduan, 
baina ez gehiegi, ez dadin sortu erlaxatzeko girorik. Dena den, 
bakoitzaren esku dago egokien deritzon argi mota espezifikoa 
lortzea. 

Nire diseinuan, bereiziko nituzke:

4.1 Argi naturala edo poesiaren definizio partikularra.

Poesia sare antzeko bat da, gugan eragina duten zerak harra-
patzen saiatzen dena. 

Poesiak balio zibiko eta morala dauka, ez iraultzailea, baina bai 
kontzientziari eragitekoa: ez dugu federik garaipenean, baina 
bai utopiaren partidan jokalari izatearen konbentzimendua. 
Poetak ezingo du gizartea aldatu, baina banakakoen belarrira 
jotzen du, galdez. Utopiaren partida, niretzat, humanismoaren 
erronka da, giza balioak modu integralean orobiltzen dituen 
jarrera. 

Poesiak badu izan transzedentziarik gure misterioen oihartzun 
joan-etorrikoa delako.
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4.2 Sabaiko argia edo poesigintza.

Gela hau lanerako da eta lanak hiru jardunbide ditu: egitura-
tzea, esperimentatzea eta konkretatzea. 

Poesia, hitzekin eginda egon arren, ez da hitzez bakarrik 
egina. Idazkuntzaren bitartez, pentsamenduak, sentimenduak, 
emozioak, oroitzapenak, motibazio ideologikoak eta beste or-
denatzen ditugu (hamar minutu lehenago zer esatera goazen 
ez badakigu ere). “Zerbait” sentitu dugu —bibrazio fisiko, in-
telektual, afektibo, espiritual edo morala— forma ematera bul-
tzatzen gaituena. 

Forma ematea da bibrazio hori molde finko bati jarraitu 
barik adierazteko moduak probatzea. Formak eskakizun ditu 
kokapena, erliebea, neurria, kolorea eta irudia.

Poema bakoitzak behar duen garapen luzeago edo laburragoa-
ren ondoren, zehaztea dator.

Motzean esanda: gaia aukeratu, hizkuntzarekin koordinatu eta 
estilo propioa emanez itxi.

4.3 Flexoa, fokupera etortzen zaizkigun gai errepikariak mal-
gutasunez hartzeko. 

4.4 Linterna, tiraderan, itzalaldia suertatzen denean irri-mi-
rrika xuxurlatzen: “Poetak arriskuak hartu behar ditu, estro-
pezu egin, muturrak hautsi edota apustua galdu arren: poetak 
dadotan jokatu behar du bidegurutzeetan”. 

4.5 Kandela, apal gogorarazten didana: “Poetak zabalik eduki 
behar ditu zaurien ertzak”. 
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5. 

GELA EGURASTEAZ: LEIHOEN ORIENTAZIOA

Egurastea nahitaezkoa da, hautsa, toxinak, usainak, bak-
terioak, hezetasuna eta abar egotzita, edozein tokik atsegin 
irauteko. Norberaren gela osasungarria izan dadin, premiazkoa 
da aire garbia arnastea (gainera, hobeto lo egiten ere lagundu-
ko digu). Sistema ona omen da kontrako korronteak sortzea, 
zenbait leiho aldi berean zabalduta. 

Nire gelako leihoek eskaintzen dituzten bistak:

5.1 Lekeitio, jaioterria, eta Bilbo, urte askotako bizilekua. 
Batetik bestera eta bietan beti. 

5.2 Itsasoa, fondoko teloia: paisaia, irudimena elikatzen duten 
elementuz betea (irla, malekoia, hondartza, goroldioak, ka-
latxoriak, arrainak, sareak, amuak…); espirituaren ispilu, 
pultsioak itzultzen baititu (nahasmena, segurtasun eza, an-
tsietatea… eta orobat, baretasuna, energia, onarpena); inti-
mitaterako txoko (konfidentzia-trukea errazten duenez gero); 
erronka-leku (igeriketaren paralelismoagatik); bizipen eroti-
koaren lekuko; doluaren gordailu. 

Nire itsasoa ez da arrantzaleen itsasoa; ez da, ezta ere, abentu-
retako itsasoa; are gutxiago erbestearena. 

5.3 Miramar, baratzea. Ortulauaren plantak egiten ditut, lurra 
landu, belar txarrak erre eta errautsak berrerabiltzen dituda-
lakoan. Maila metaforikoan bai da horrela, zeregin horiek eta 
idazjarduna konparagarriak baitira.

Jardinean fruta-arbolak, loreak, putzua, zomorroak eta katuak 
daude… bere kautan gobernatzen ez den estanpa, zaindua 
izan behar duen idazkuntzaren ikonoa: locus conclusus eta 
locus inconclusus aldi berean.
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Eta aldi berean locus amoenus —maitasunaren eta adiskide-
tasunaren gozamenari irekitako bazterra— eta locus eremus 
—toki gozakaitz eta oldarkorra, gainbeheraren adierazgarri—. 

Miramar hor da atezuan, aterpe geza ez bilakatzeko. 

5.4  Kanposantua, heriotzaren egoitza instituzionala. Grekeraz, 
koimeterion, lo egiteko tokia, etxekoen logela. 

5.5 Paseko dekoratuak, ezinbestekoak ñabardura emozio-
nalak azpimarratzeko: autoak, baselizak, parkeak, tenpluak, 
museoak, hotelak, ospitaleak, han-hemengo hiriak… Honako 
edo halako oroitzapenak mamitzen laguntzen dute: ingurunea 
mezua da bera ere.
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6. 

ARTXIBATEGIA

Nahiz eta sistema teknologikoak eskuragarri izan, oraingoz 
paperean gordetzen dugu gehiena. Gelan kaosa saihestuko 
bada, beharrezkoa da artxibategia txukun izatea. Kronologiko-
ki jagondako informazioak berebiziko gakoak emango dizkigu 
nondik gatozen eta norantz goazen ulertzeko. 

Nire artxibategiko karpeta nagusiak etiketa hau luzitzen du: 
Identitate poetiko bat norabide. Nomenklatura hantustea 
nire jardunaren nondik norakoak deskribatzeko? Identitate 
poetiko bat norabide esatea edo Neure gelarantz esatea gauza 
bera da, gela ditxosozkoak dimentsio espaziala gainditzen 
baitu beste hau ere izeneztatzeko: ahots bat norberarena. 

6.1 Identitatearen bilaketa eta autoerretratuaren esanahia. 
Kristalezko emakumea. Kaierdun eta kapeladun emakumea. 
Emakume katuduna.

Nire idazkera osoan dago presente neure burua definitu, 
onartu eta gobernatzeko ariketa. Uste dut nitasunaren au-
toafirmazioa norbera denaren, norberak izan nahi duenaren 
eta norberarengandik izatea itxaroten denaren arteko tentsioei 
emandako erantzuna izan dela. 

Aurkezteko era gizendu egin da denborarekin, gaztetako kris-
talezko emakumea ikusterrazago bihurtzeraino (eta ez nuke 
ukatuko hasieretako gardentasun-irrika hark zerikusirik ez 
zeukanik literatur sistemaren barruan toki bat konkistatzeko 
zailtasunarekin: idazten hasi nintzen garaietan, emakumez-
koen literatura subalternoa zen, ezen lehenengo posizioan 
narratzaileak zeuden eta, ondoren, poeta gizonezkoak). “Kris-
talezko emakume izan nahi dut” (1) esaten zuen hura, no-
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raezean dabilen fantasma baten antzeko neska etereoa, beste 
honetara aurkeztuko da urteak geroago: “Emakume kaierdu-
na naiz, / badakizu nor: hondartza gurmatsuan zure inizia-
lak idatzi nahi lituzkeena (…)  Emakume kapeladuna naiz, 
badakizu nor (…)” (2)

Orain bi ezaugarrik ematen diote ikusgarritasuna: kaierak 
(emakumea idazlea da jada besterentzat ere) eta kapelak, 
memoriaren ikurrak, sormenaren motorra den oroimenaren 
metonimiak. Kaiera eta kapela dira kristala ordezkatu duten 
identitate-markak. Hauskortasunak eta mesfidantzak tokia 
utzi diote emakume helduaren patxadari, halako eran non 
emakume horrek bere errenuntziak eta lorpenak, galerak eta 
lotsaizunak onartuko dituen ikuskizun batean piezak galduta-
ko txotxongiloak legez. 

Idealismo enigmatikoaren tokian, ironia. Alabaina, buruja-
betasuna aldarrikatzen jarraitzen du eta ez ditu bazter uzten 
erronkak: “Ispiluak ditut azalean: / nire trakeak badu izan bere 
mintzoa. / Ez du balio fedea galtzerik. / Zehatz jo du, tai gabe, 
urrunago igeri egiteko orduak.” (3)

Batzuetan, autodefinizioa ukaziotik dator, beti ere esanguraz 
bizi izan denari helduz eta norberarentzat lehentasuna dena 
babestuz: “Ez naiz beltzarana, ez naiz liraina, ez naiz argia, 
ez naiz gaztea, ez naiz ahalduna, ez naiz zangarra, ez naiz, ez 
naiz, ez naiz aingerua, ez naiz deabrua, ez naiz ezer ez bada 
bizi izan naizena, oroitzen dudana, eta neure izena, izan nahi 
dudana.” (4)

Edo etor daiteke historiaren, politikaren, artearen, zinearen 
nahiz erlijioaren erreferenteekiko konparaziotik: “Ez dut 
nahi izan Aurore Dupin, idazten jardun inork niretzat 
pianoa jo bitartean. Ez dut nahi Mesalinaren antzik, ezpaten 
andrearen zipitzik. Ez Magaren taxurik, eta Horaciorekin 
topo egin zubietan, ez dudalako nahi haur beragatik egin 
negar, haur beragatik egin barre. Ez dut izan nahi Teresa 
Calcuttakoa, maitatuz gurutze bat non iltzatu esku betihuts 
hauek bankuko kartillekin batera. Ez dut nahi Kareninaren 
antzik…” (5)

Azken aldian, berriz, beti bezala bere bakartasunean agertzen 
da emakumea baina beste konpainia batean, beste adin baten 
atarian: “Hemen naukazu, / fereka-txandan hiru katuokin / 
eta denborari joaten uzten / berriz dantzara atera barik, uger 
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egin barik / irlaraino,  trikimailurik asmatu barik / zu Hiperbo-
rean kartzelatzeko. // Aspaldi esan nuen beste bat ari nintzela 
bilakatzen. / Ez al zen egia?” (6)

Horrelako autoerretratuen arrazoia zein da, nartzisismoa? Ez, 
beste bat da esanahia: norberaren burua analizatzea, norbe-
raren irudia eguneratzea, eta bai esparru pribatuan eta bai 
esparru publikoan norbera zelan ikustea nahi den berrestea.

6.2 Eguneroko testuinguruan txertatutako idazkera. Hasi 
hondartzatik, ezkaratzera; eta ezkaratzetik, bulegora; 
bulegoa utzi, ortura gero; ezin zerurik espero.

Hasierako ahotsa, itsasondoan kokatzen zena —eszenatoki 
biografiko erreal eta horizonte ezezagun—, halako batean 
aldatu egin zen hirira eta zereginen zamak oztopatu egin zion 
sormenari hegoak ematea.

Testuinguru horretan, logikoa gertatu behar sukaldearen bin-
dikazioa. Disparatea dirudi gure garaiotan? Ez, batetik, egu-
neroko gauza konkretuen balioaz ohartzeko tokia delako; 
bestetik, ez delako zerbitzu-gune hutsa, sormen-gunea baino: 
poeta sukaldean jarrita dago makarroiak egosi bitartean eta 
arbola bat hazten zaio. Arbola hori subjektu lirikoa da: sustraiak 
ilunpean sartuta ditu —memoria biografikoan eta munduko 
errealitate bilduezinetan— eta aldi berean gorantz egiten du 
ideia baten bila; arbola gardena da —mezua zintzoa—, alde 
guztietara so dagoena eta alde guztietatik ikus daitekeena; 
baldosan iltzatutako arbola da, toki ezagunean geldirik, leku 
anonimoetan jitoan ibiltzetik salbu; adar-hostoetan mugagabe 
birjaiotzen den arbola da, hizkuntza ere bere mezu mugaga-
beetan birsortzen denez gero; bere formari esker bere espa-
zioari forma ematen dion arbola da; hitzei bularra ematen dien 
arbola, emakumearen ahotsaren elikagarri: “Erdigunean hazten 
naiz, arbola gardena baldosa batean. / Baldosapean leize bat 
hedatzen da, / mintzairaren zeinu zurtzak negu-lore dituen de-
segitura. / Mataza bat gomutarazten dute, pintore baten kapri-
txoa. / Haizeak burua eztitzen badit, / sustrairen bat azaleratu 
eta gora egiten dit altzora, / bularra eman diezaiodan. / Sukal-
deko isiltasun goizekoa. / Fertilitatearen geografia.” (7)

Sukaldearen birkonkista semantikoa da xedea: sukaldea 
ere izan liteke gela bat norberarena. 
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Eta sukaldearen pareko, ortua, ezkutaleku samina bezainbes-
teko habia gozoa, lurra gobernatu-emankortasuna gobernatu 
binomioaren erreinua. Eta hantxe beste arbola batzuk, hala 
nola palmondo beldurgarria, erraldoi autista baten tamainakoa: 
“Luze hitz egin behar dut nire palmondoarekin. Edonork ez 
dauka-eta palmondorik. Edonork ez dauka, ez, aurpegi biko 
paturik, bata lekukotza dena, eta bestea, mehatxu.” (8)

6.3 Emakume subjektuaren gorputzaren kontzientzia.  
Desinstrumentalizazioa, metamorfosia eta urrutiramendua.

Emakumearen gorputz erreala deskribatzea kontsumo-gi-
zarteak sustatutako prototipo estetikoen kritika egiteko 
modua izan dut: “Haragi horretako zeluletara ez da sekula iritsi 
/ konparazio hitzaren ohartzunik. / Haragi horrek onetsi egiten 
ditu bere pitzadurak, / fetuen bolumenak utzitako labirintoak, 
/ gernuaren erantzun anonimoak / koipe-soberakinak. / Haragi 
horretan ez dago birus maltzurrik sorgor, / ez baita sentikorra 
ispiluekiko (…)” (9) 

Deklarazio horrek haurdunaldiaren eta erditzearen osteko sei-
naleak ere integratzen ditu, amatasunarenak. Hala ere, erditze-
-minak beti ez dira haurgintzakoak. Badira metamorfosiaren 
premiak eragindakoak: “Laguna: / elorrioak ikusten ari naiz. / 
Hegoak dauzkat jaiotzen eta loka jarri didate egitura. / Hortzen 
kirrinka da erditzearen melodia, aizaroan (…)” (10)

Hegoak jaio aurreko ikastaroa ez da anbulategian egiten, ema-
ginekin; bai baina andra-maestrek seinalatutako morfemak 
edanda: “Ideiak letraz letra eratzean, egiten zait / meteori-
to batez erditzear nagoela: / deseraiki, ezjabetu, ezmaita-
tu, desikasi. / (…) Metamorfosiaren mirariak hizkuntzan du 
iturria”. (11)

Nire idazkera gorputzean inskribatuta dago, hainbesteraino 
non, gorputza sorgor dagoenean, paisaian proiektatzen baita 
azal, hezur, plasma, hortz nahiz konjuntiba gisara. Urrutira-
menduaren bidez, baliokidetasuna sortzen da gorputzaren 
orografiaren eta erresilientziaren bidaiaren artean: “Betaza-
laren dardararekin sartu. / Egunen hazia arnastu. / Zimurrei 
behatu: / maite diren tokiak biltzen ditu urrunak.” (12)

Nire corpus idatziaren zati handia, nire gorputz idatzia.
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6.4 Desioaren esplizitazioa: “Deitu Plaisir, nire perfumea 
bezala”. Alegoriatik errealismora, onirismoa lagun.

Desioaz idaztea tabuei uko egiteko modu bat izan da, isiltasun 
ezarriak hausteko transgresioa. 

Erotismoa, haragiaren zoriona, nabarmena da corpusean.

Poema zaharrenetan alegorizazioa zen nagusi: orgasmoa 
“gure gorputzen erbestea” zen; eta “kamamila eta esnezko 
sexu-ahoak”, emearen eta arraren fluidoak adierazteko eu-
femismoak. Gorputzen topaldiaren aitzakia, maitasun abegi-
korra.

Hurrengo urratsak errealismora jo zuen, sexu-eszenek testua 
bera ere biluzteko eskatu izan balidate bezala, apaingarriz 
zenbat eta gabetuago, indartsuago: “Euria ari zuen nire klitori 
gainean. / Zure hatz marroiak nire baginan, / udagoieneko 
adar zurrunak (…)” (13)

Begiratu orokorra emanez gero, sentsualtasuna igortze-
ko indargarriak, hauexek: fruituak eta landareak, animaliak, 
koloreak, aipamen fisiologikoak (bagina, ezpainak, klitoria...), 
jariakinak, sentimenei leku egitea, batik bat ukimenari eta das-
tamenari, hedonismoaren bidetik. Halaxe, plazerraren euforia 
kantu pagano gisa emateraino: “Parentesi bat nire gorputza / 
argibideak onartzen dituena / berrogeita zazpi urteko turmix 
bat da nire bihotza / kalatxorien moduan miau egiten diut / 
neure ezpainak haztatzean / part jaurti ditut portura zapata 
burdinkarak / ez zaitut nahi full time ez nahi nahi full time / 
soilik you yoy you (…)” (14)

Zer ematen dio poesiak bizitzari? Oroimena egonkortzeko 
aukera. Momentuak erretratatzeak iraunkor bihurtzen du, 
neurri batean behintzat, berez iheskorra dena. 

Esperientzia erotikoaren planteamenduan eragin nabarmena 
izan du onirismoak. Zenbanahi amets zorabiagarri: leihotik 
sartutako basapiztiarena, oheak hartutako uholdearena, 
fantasma batek erdi lotan egindako bisita…: “Agur esatera 
etorri zara, badakit. / Besaulkian erdi lotan atzitu nauzu. / 
Bularrak estutu dizkidazu. / Bekokia laztandu didazu. / Ezin 
nik begiak ireki. / baina zirimiria begitandu zait, petalo zuriak. 
/ Galdetu dizut, Zeu zara, ezta? / Eta aienatu egin zara. / Beti 
bezala jadetsezin. / Eta barkabera.” (15)
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6.5 Amodioaren balantza akastuna.

Edo amodio idealizatutik desamodiora, desamodiotik isilpeko 
amodiora, isilpeko amodiotik amodio grinatsura, amodio gri-
natsutik amodioaren husminera... Eta beti eskarmentuaren eta 
zuhurtasunaren eta bihozkaden eta zentzunaren arteko kon-
traesanak baketu nahian.

Maitasunari hainbat ikusmiratatik begiratu diot: hausturaren bel-
durrez, adorazioz, galdutako amodioarekiko nostalgiaz, norbana-
koaren defentsari kontrajartzen zaion batasun-irrikaz... Ikuspegiak 
aldatu arren, bestearekin elkarrizketan aritzeko egarria, errea-
litate bat partekatzeko gogoa, konstante bat izan da.

Noiz xaloa: “Gau osoa eman dut / munstroak marraztu eta 
marraztu. / Goizaldean, kamamila-egoskia prestatu, / dutxa 
hotza hartu eta langostinoak erosi ditut supermerkatuan, / 
itzuliko zaren ala ez jakiteke.” (16)

Noiz zuhurra: “Entzunda neukan zirkulua zela maitasuna: / 
eraztun burutu egonkor alfa eta omegarik gabea. / Baina nik 
uste dut maitasuna kubo bat dela, / espazioan zintzilikatua, 
/ higidura helikoidala duela / eta ez duela onartzen inolako 
mugatze-deskribapenik (…)” (17)

Noiz etsia: “Haren lepoak atxiki ditzake zure musu gris guztiak, 
/ nola hareazko zeru horrek hodeiak oro, / argirik gabe, izenik 
gabe. / Miazkatu, laztandu, dena da urrun. / Negua, 16:00ak, zure 
burua haren sorbaldan, / uste onik gabe, barrerik gabe (…)” (18)

Noiz tragikoa: “Algak eta lastoa jan zure bularretik, / hatz bat 
nire zilborrean duzula / galga txiki bat lez, itsu-makila bat lez, 
arkatz bat lez. / Ahal banu lo egin eta zu gorde, abestu eta igeri 
egin aldi berean (…)” (19)

Noiz herratsua: “Zergatik begitantzen zitzaidan / beti etortzen 
zinela esku hutsik? / Hustasun hori zabaldu egiten zen / bere de-
koratuan atxikitzen ninduen / hormako paper bat bezala (…)” (20)

Noiz obsesiboa: “Betazalak busti ditut WCan, zu ezabatzeko: 
itsatsita zauzkat zeluloide errea bezala (…)” (21)

Noiz errenditua: “Ez zaude jada. / Supermerkatuko ota-
rrainxka-paketean / Cocidos etiketaren ordez Covid-2 irakurri 
dudanean (…)” (22)

Balantzaren plateretan, maite-garra eta maite-negarra. A zer 
tabarra!
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6.6 Giza sufrimenduaren epika isila: “Ni ez naiz inor zuek 
nik ahotan hartzeko”. Hala ere, “Esna zaitez, itzar zaitez, 
Debora”.

Israelgo epailea izan zen Debora biblikoa, Efraimen lurraldean 
sententziak ematen zituena palmondo baten azpian... Capisci 
la parodia? Harengana jotzen zuen herriak auziak ebazteko. 
Izenak “erlea, langilea” esan nahi du.

Nire poesian ez da memoria kolektiboaren edo herri-me-
moriaren defentsarik; ez da status quo-aren ajeak salatzeko 
zaratarik; ez da identitate nazionalaren gaineko buruhaus-
terik.

Justiziaren alde eskuak gehiago lohitu ez izanaz lotsatzen denak 
elkartasun isila du arindura albistegiak ikustean: “Gerrako 
haurtxo beltz bat / ama hilaren titia miazkatzen ari zen. Ilezko 
korapiloa egin zitzaidan eztarrian. // Ez zait ahaztuko, esneak 
sujetadorea umeldun zidan eta.” (23)

Hobe isilik demagogiari etekina atera baino. 

Dena den, problematizatzen ditu munduaren disfuntzioak: 
migrazioak, mugen itxiera, gatazka belikoak, desarrollismoa, 
indarkeria matxista, krimen ekologikoak... 

Horregatik galdetzen du noraino iristen den norberaren 
kontzientzia. Ba al dago itxaropen-papurrik Pandoraren 
kutxan?: “Ganbaran zentauro zauritu bat / besterik ez zaigu 
geratzen, ezein balentria gauzatzeko ezgauza. (...) Carpe 
diem gasezko batean disolbatzen ditugu pinpilinpauxa-di-
seinuak eta suge-azalen mudak ideal usatuen herabez (...) 
Hautsa gara eta hauts bihurtuko gara (…) zabor digitalez-
ko zorroak, / bizkarra makur aurpegia ikus ez diezagun / 
behatxulotik so dugun kartzelazainak.” (24) 

6.7 Heriotzaren itzala: requiemak. Gorputza gorpu eta 
gorpua errauts.

Poeta gazteak bazekien heriotza hor nonbait bazebilela eta 
bere hats mehatxukorrari izkin egiteko, oraina gurtzea zela ir-
tenbiderik logikoena. 

Baina heriotzak ama jo zuenean, ezinezkoa izan zen ertzetik 
begira geratzea. 
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Requiem bat amaren alde.

Alabak gaixoaldiaren, heriotzaren eta doluaren kontaketan 
kordatu zituen mina, errua, damua eta umezurztasun-sentike-
ra: “Larunbatero joaten naiz kanposantura. / “Egun on”, esaten 
diot, “neu naiz, inurria”. / Lixaz karrakatzen dut euriak erditu-
riko liken horizta. / Etzan, eta marmolezko izenak musukatzen 
(…)” (25) 

Alabak amaren autobiografia imajinatu zuen, gorpu hiztun bat, 
hilobitik lekukotza ematen. Eta biografia ere bai, pixeletan. Eta 
bi-bietan —hileta-kantan eta omenaldian— umore-zipriztinak, 
pena goxatzeko isipua.

Alabak momifikazio-prozedura bat ere saiatu zuen, inmortali-
zazio-taktika bat betiereko agurrari aurre egiteko. 

Requiem bat maite-lagun ohiaren alde.

Hara hor ba beste arrakala bat munduarena: “(...) Hainbeste 
ibili beharra / hezurren labirintoan barrena. / Hainbeste alfer-
-erretura / zure hausterrea haizetan dela (...)” (26)

Nire artxibategian kuxkuxeatzen duenak topatuko ditu 
denborak sekula irentsiko ez dituen hildakoak.
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7. 

ALTZARIAK

Altzarien funtzioa, estetikoaz gain, ez da besterik erosotasu-
na eskaintzea baino. Altzariek sorturiko ongizateak onurak 
ekartzen dizkio produktibitateari. 

Nire gelako altzariak, juxtu-juxtuan…

7.1 Mahaia, eta mahaiak lau hanka: 

Bat: Autofikzioa eta bizitza arrunten balorazioa: “Biografia 
orok igortzen du izpiren bat.” (27)

Bi: Fragmentazioa. Bizitza, memoria eta artea ulertzeko modu 
bat, deitu patchworkaren txatal, mosaikoaren tesela, organis-
moaren zelula, argazkiaren pixel, egunkariko ebakin, puzzlea-
ren pieza: “Ahanzturak milikatuko dizkigu erraiak. / Elipsien 
puzzle bihurtzear dugu memoria.” (28) 

Hiru: Intertestualitatea. Testuak bata bestearen gorputzean 
atsedentzeko jolasa, aldi berean beste gorputz handiago baten 
zatiak izanik. Beregainak baina josita hainbat elementu errepi-
katzen direlako, denen artean testuingurua, ideiak eta esanahia 
osatzearren: palmondoaren biolentzia, piztia arketipikoak, 
begiari buruzko gorabeherak...: “Amak negar egiten zuen / 
eta gauzak erosten zizkidan. / Besteak beste, ile-orratz bat / 
adornu batekin: / neskatxo bat lo ilgoraren igitaian.” (29)

Lau: Metaliteratura. 
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a) autoerreferentzialki, testua eten eta barruan sartuta, zerbait 
argitzeko; edo testuari buruzko zalantzak irakurlearekin kon-
partituz: “Mezuei gantza kentzen dihardut labanaz, / alfer-
-kinkallatik libratu nahiz ahotsa. / Badut erritmoaren sena, 
xehetasunekiko joera, / irudietarako gustua, emozioaz gogoe-
tatzeko xedea. / Zer diostazu emaitzaz? Esadazu / benetako 
bizitza aski den benetako poesia egiteko.” (30)

b) erkaketaz, beste idazleen aipuak ekarriz autoritate-argu-
mentu edo dialektikarako premisa legez, batzuetan minipas-
ticheak eratzeraino: “Lau gauza hauek kenduta / hobeto biziko 
nintzatekeen: / amodio batzuk, / lanbide hura, / soberako 
kiloak eta idazteko grina. / Semeak berenez asmaturiko kon-
traepitafioa: // Ez egin kasurik: / orain ere idazten ari da.” (31)

c) fede-aitormena eginez, gure patologia, arrazoiak, erritua-
lak, prozesuak, ildoak eta abar ez abandonatzeko: “Ez zilegitu, 
hitzak, ofizio hau albora dezadan, / nahiz eta gordinak jo, / 
nahiz eta onurak jan (...)” (32)

7.2  Jarleku gurpilduna, genero batetik bestera mugitzeko.

7.3 Apalategia, eta apalategiak lau balda: Poesia, Narrati-
ba, Haur eta Gazte Literatura (gaixoak balda bakarrean sartu 
behar beti), Itzulpenak. 

7.4 Besaulki etzangarria, atseden pixka bat hartzeko zein 
eztabaidarako. 

Antzez dezagun auzi bat: 

— Generoa aukeratu egiten da? Ala generoak aukeratzen gaitu gu? 

— Zein barregarria den argi antzeko batek jotakoen jarrera 
hori, aukeratuak sentitzen direnena! Alabaina, pentsatzen dut 
poeta izatea ez dela arbritarioa… 

— Filosofoa eta zientzialaria izatea kasualitatea ez den moduan? 

— Hautu halabeharrezkoa ote da ba…? 

— Ufff… 
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8. 

BEROKUNTZAZ: GELA-LAGUNAK 

Negu gogorrak kuku egiten duenean, zelan berotu gela? 
Leihoetan zinta isolatzailea eta gortina alaiak ipinita eguzkia-
ren argia bil dezaten. Edota behegaina alfonbraren batekin 
estalita (bidenabar, apaintzeko ere balioko baitu). Estufak 
ere izan daitezke alternatiba bat. Eta baita hormak liburuz 
eta koadroz betetzea ere. Aukeran, beheko sua. Eta ahizpek 
egindako orratz-lanak?  

Berba polita da ahizpa; ederra latinezko soror; berba biak 
arrimuaren adierazle. Eta arrimuan egotea epeletan egotea 
da: portamolde praktiko, etiko, estetiko eta politikoa da 
ahizpatasuna.

Alaba bakarra naiz, odoleko ahizparik ez daukat. Ordea, esan 
dezaket baditudala lau ahizpa klase, eta lau kategoria horiek 
ez direla esklusibistak, ezta eskluienteak ere.

8.1 Ahizpa adiskideak. Neure memoria osatu, eta neure izaera 
eta oraina interpretatzen eta eramaten laguntzen didatenak. 

8.2 Ahizpa lankideak. Langintza honetan konplize ditudan 
emakume idazle, editore, kritikari, ikerlari, artista, irakasle, 
pentsalari edota kazetariak.

8.3 Ahizpa sororak. Feminismoaren sinesbideetan aurkitu-
tako emakumeak, historian zehar patriarkatuaren interesek 
gure artean zabaldutako lubakia lautzeko prest daudenak eta 
emakumeon adierazpideak fribolizatu edo gutxiesteko asmatu 
izan diren metodo sofistikatuak bereizten dakitenak: “(…) 
asko gara batuta gari-azao berean (…)” (33) 
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8.4 Ahizpa pospoloak. Beroa eman ezezik, atzamar-puntak 
erretzen dizkidatenak: Ellen Ripley tenientea, Lucy Westenra 
(Drakularen amorantea), Wendy (Peter Panen laguna), 
Xerezade, Forugh Farrokzad, Marguerite Yourcenar, Brontë 
ahizpak, Mary Shelley, Andre Maria Birjina, Martija de Jauregi 
emagina, Milia Lasturkoa eta Emily Dickinson, Maria Frantzia-
koa trovairitza eta Bizenta Mogel, Kasandra iragarlea, Ayla 
crogmagnona... 

Hainbat mendetako eta hainbat afizio eta ofiziotakoak... Erre-
ginak edo damak: Lady Godiva, Filomela, Hatshepsut, Ofelia, 
Dido, Victoria erregina, Pandora, Leda; santak eta martiriak: 
Ageda, Filomela, Rita Casciakoa, Skolastika, Brigida, Marga-
rita Antiokiakoa; Joana Zortzigarrena “aita santua”; jainkosak: 
Atenea, Nereidak, Draupadi; aktoreak: Doris Day, Maureen 
O´Hara; dantzariak: Isadora Duncan; sendatzaileak: Henriet-
te Faver; artista plastikoak: Mary Blair, Aleah Chapin, Sophie 
A. Gengembre, Ende, Timarete, Ana Mendieta, Isabel Baque-
dano, Clara Peeters, Eva Gonzales, Marie Bracquemond, Julia 
Margaret Cameron, Eulalia Abaitua; idazleak: Dorothy Parker, 
Colette, Christina de Pizan; soldaduak: Katalina Erauso, Jeanne 
d´Arc, Mulan, Anne Bonny; bidaiariak; Isabelle Eberhardt; pen-
tsalariak: Flora Tristan, Concha Arenal; zientzialariak: Rachel 
Carson; obrerak: Amelia Maggia, Grace, Margaret Atwood; 
ama, T., A., R...

Azken batean, emakume erreal eta fikziozkoen katalogo 
oso bat. Aitzindariak nor bere alorrean, eredugarriak es-
kubideen defentsan edota funtsezkoak gure imajinarioa-
ren eraketan, celebrity sorta hori (beste bat ere izan zitekeen, 
posibilitateak infinituak baitira) gure genealogia femeninoa-
ren partaide da, haien alegiazko erretratuetan hainbat bizitza-
ren lirika, epika eta dramatika kiribiltzen direlako. 

Ahizpa guztiak gela-lagun, kontu-kontari dabiltzanean, 
kanpoan geratzen da hotza.

Berandu eta azaletik iritsi naiz feminismora, baina kontzientzia 
feminista betidanik izan da nire lanetan: 

a) Etxeko emakumeen ikasbideak modu kritikoan juzgatzean.

b) Protagonistak eraikitzean: ez dute izan nahi heroi tragi-
koak; eraldaketak jasaten dituzte; ez dira lauak beren patua 
norabidetzeko orduan.
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c) Mitoak berrikusi eta gaurkotzean, ezin egokiagoak 
direlako kezka batzuk adierazteko: ahizpatasuna, parasitis-
mo sentimentala, independentzia emozionala, kultura 
eta bakegintza, sormena bizitzaren justifikazio bezala, 
erlijioa biktimario gisa, absolutuaren bilaketaren alferra, 
betebeharren kontzientzia, amodio erromantiko toxi-
koaren kritika, zaintza, herri-jakituriaren estimazioa, 
erretiroa gotortzeko estrategia bezala, kultura klasikoa-
ren pedagogia, botere-jokoei buruzko hausnarketa, eta 
emakumearen eta izadiaren arteko harremana edo ma-
triarkalismoaren ordezkapena.

d) Emakume idazleen erreferentziak aurkeztean. 

e) Neure gela atontzen ahalegintzean.

Teoria feministak arlo asko ukitu ditu azken mendean: antro-
pologia, soziologia, ekonomia, genero-ikerketak, ingurugiroa-
ren aldeko aktibismoa, artea… Eta kritika literarioa ere hornitu 
du: 

— emakumeok idatzitako testuei arreta eskainiz eta erdi-
gunera ekarriz (ignoratu gabe).

— emakumeok idatzitako testuak emakumeon ikuspuntu-
tik aztertuz; eta horretarako, identitatea, belaunaldia, jatorria, 
generoa, klasea, arraza, sexu-orientazioa edo beste auzi batzuk 
antzemateko lenteak erabiliz.

— emakumeok ohituraz landutako generoak (autobio-
grafia, memoriak, haur literatura…) tradizio jakin batean 
kokatuz.

— balorazio sexistei erresitentzia agertuz.

— mundu zabaleko emakumeen lanekin loturak ezarriz.

Ez dugu atzerapausorik onartuko. Hala ere, erabil ditzagun 
kontsignak erantzukizunez, saihes ditzagun uniformizazioak, 
astindu ditzagun inertziak. 

Honezkero baten bat pentsatzen egongo da ea gela-lagunen 
artean fraterrik ez ote den. Izango ez da, ba, gizonik! On-
gi-etorriak dira gelako atea errespetuz jotzen dutenak, gela 
ulertzen dutenak, gela-lagunon tertuliak estimatzen dituzte-
nak: badakitenak feminismoa mundu zuzenago baten aldeko 
borroka dela. Hori bai, ez dezatela itxaron gelako giltza eskura 
ematerik…
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9. 

APAINKETA: GAUZATXUEN INSPIRAZIOA

Kontzentratzea ez da beti erraza izaten. Dekorazioak eragina 
dauka kontzentrazioan. 

Nire gela eroso eta funtzional mantentzeko, apaingarri hauen 
alde egin dut:

9.1 Ispilua: autoezagutzaren kristala (ez banitatearen ikurra). 
Gainera, noiz eta nola, atea ere izan daiteke beste mundu al-
derantzikatu batzuetan barrentzeko. 

9.2 Geranioa: etxe-aldaketa guztietan lagundu didan landare 
gogorra, ur gutxi eskatu eta lore asko ematen duena, eredu 
bat.

9.3 Argazkiak: semea, familia, adiskideak, aldian aldiko gi-
zon-laguna… A! Eta katua, noski.

9.4 Zintzilikarioa: sabaitik eskegita, buru gainean dilindan, 
mekanismo xelebre bezain sotil horrek, bere dantza esponta-
neoari, tin-tin hotsari, kolore-jokoei esker, irakurleen eta nire 
arteko ituna gogorarazten dit. Irakurleengandik —izan ume, 
gazte, emakume edo gizon— datorkidan afinitatea dut maila 
beti ere koxka bat gehiago estutzeko motibazioa.

9.5 Alfonbra: azpian ezkutatzeagatik konformismoa, akade-
mizismoa, kritika hutsal edo gaiztoak eta interes adulteratuak.
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10. 

BESTE OSAGARRI BATZUK

Zeresanik ez, hornigai funtzional guztietatik aparte —boligra-
fo, koaderno, arkatz, klip, borragoma, grapa, karpeta, pendrive 
eta abar—, eduki beharrekoak dira paperontzia (kontuz, 
aldizka lehergailu bihurtu daiteke eta), birziklatze-kutxa 
(agian, akaso, beharbada, noiz edo noiz moldatzeko aukeraren 
bat duten paper muturren bankua), egutegia (edo denbora-
ren esklaboen balada) eta botikina (bai idazlanak sendatzeko 
tresnaz betea: artaziak, pintzak, bendak, xaboia, alkohola, ter-
mometroa eta kotoia; bai idazlea suspertzeko medikamentuz 
hornitua: analgesikoak, "liburukominak" arintzeko, eta sueroa, 
pupuak garbitzeko).
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11.  

ESTETIKA IRIZPIDEAK: DEPURAZIOA ETA HIBRIDAZIOA 

Estetikak edertasuna du hausnargai. Norberak edertasuna 
zelan hauteman eta balioetsi, halaxe jantziko du bere gela, eta 
gelak jantziko du norbera. 

Nire irizpideen artean, bi. 

11.1 Estiloaren depurazioa.

Poema oro da arkitektura. Eta arkitektura orok ihardesten dio 
estilo bati.

Norberaren estiloa da bakoitzaren adierazteko modua, bere 
obra ezaugarritzen duten tasunen multzoa. Tasun horiek 
aldatuz joaten dira astiro-astiro, beti ere erredundantziari ihes 
egin nahirik: irakurleak bereiziko duen baina gogaikarria 
izango ez zaion kutsu propioa dugu amets.

Nire aurreneko testuek mota guztietako bolutak eta arkitra-
beak luzitzen zituzten, mezua erdizka ostentzeraino aliterazio, 
barne-errima eta bestelako baliabideen artean.

Geroago, apaingarriei muzin egiten hasi nintzen, komunika-
zioa bermatze aldera. 

Azken aldian, berriz, nahas-mahasean jardun dut barro-
kismoa, abstrakzioa eta estilizazioa konbinatuz. Poema 
konbentzionalagoen artean, badira poema postalak, poema 
gutunak, poema antzezlanak, poema ipuinak, haikuak, eite 
tradizionalak imitatzen dituzten poemak... Errima ere toki 
eske, edukiari ponpositatea kentzeko, edukia apuntalatzeko 
edo erritmoa areagotzeko. 

Orobilduz, esango nuke klaustroaren ornamentaziotik ge-
ranioaren minimalismora pasatu naizela, eta geranioaren 
minimalismotik, dibertimentu eklektikora. 
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11.2 Hibridazioa. 

Poesia eremua librea da. Bertan, egile bakoitzak ahal duena 
egiten du, jokora sartuta bere idiosinkrasia eta tresnak: bilake-
tak egiten ditu (plastizitatea batez ere) geroago irakurleak bere 
esperientziatik osa ditzan. 

Mendebaldeko mentalitatea kontzepzio binarista bati loturik 
egon da (gizona-emakumea, eguna-gaua, pentsamendua-sen-
timendua, poesia-prosa…). Planteamendu hori murritzegia da, 
dena ezin delako aurkarietan edo osagarrietan oinarritu: hi-
bridazioa estimulu askoren eraginpean dagoen sortzailearen 
egonezinaren emaitza da. 

Berbarako, prosazko poesiak —hibrido horrek— ekarpen inte-
resgarriak egiten ditu: errutina bisual bereziak proposatzen 
ditu (paragrafoen egiturak, lerroarteak, sangradoek eta abar 
pisua dute), irakurketa-espektatiba berriak pizten dizkio 
irakurleari eta poetikoa zer den ulertzeko beste era bat es-
kaintzen du.

Beraz, proiekzio fisikoa, komunikatiboa eta artistikoa 
dauzka. Eta guk ez al dugu maite poesiaren desautomati-
zazioa? 

Jakintzaren historia egitearen eta desegitearen arteko tirandurak 
diktatzen du. Generoen dekonstrukzioa ez da gaur goizekoa. 
Sailkapen zorrotzek ez daukate zentzurik, didaktikan ez bada. 
Eta guk ez al dugu maite kontzeptuen dilatazioa? 
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12. 

MATERIALAK: BIOKONSTRUKZIOAREN ALDE

Materiala deritzo zerbait egiteko baliatzen den substantzia, 
lehengai edo produktuari. 

Nire gelari bolumena eta masa ematen dioten materialak arruntak 
dira, erraz eskuratzekoak eta ekonomikoak: hondarra, azala, 
bitsa eta errautsa. Ez dut esan sendoak direnik, gero! 

Hondarrean idazten dena olatuak ezabatzen du; azalaren 
kodea aldakorra da; bitsa, ezereza; eta errautsa, zer izan zen 
oroitu ezin duen hautsa. Suntsikortasuna, iragankortasuna, 
galkortasuna, hauskortasuna… geu garen biokonstrukzioaren 
ezaugarri behinenak. Libiamo, libiamo ne´lieti calici, che la 
belleza infiora. E la fuggevol ora s´inebrii a voluttà. 

Alabaina, gela eraitsi, urtu, sakabanatu eta desitxuratuko bada 
ere, bertan ostalari izandako hitz poetikoa —poiesis aditz 
zaharraren zentzuan: ekin, asmatu, fabrikatu, argitu, 
asmatu, lortu edo sortzen duen hitza—, horixe izango da 
gure eginahala eta unibertsoan bihurtuko garen isiltasuna ez-
konduko dituen argamasa miragarria. 
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HITZ-ATZEA

Horra hor orain arte arian-arian atonduriko nire gela, kontrol-
-gela, egongela, bilera-gela, gela ilun, zigor-gela, komentu-gela, 
jolasgela, ikasgela. 

Bistan da, moldeagatik, ez dela erabat jabaltzen gustu burges-
koskor panpoxetatik. Hala ere, hantxe, erle baten moduan, beti 
dabil zunburrunka berba bat: berritzea. 

Ez al du ematen egokia beste klausula-bat enuntziatzeko? 
Idaztea berritzea da.

Horretarako, urrunagora hedatu behar begirada. Nora? Hitzek 
arestian usatu gabeko moduak topatuko dituzten gelaxka edo 
gelatzar ezezagunetara.

Atzoko eta biharko egunen artean arnasten dugu gaurko egun 
laburra. Idatzitako orrialdeetan geratzen da iragana; gaurko 
orrialdean egiten dugu oraina; heltzear diren orrialdeen ertzetik 
ari zaigu kurika geroa.

Ean, 2022ko urtarrilaren 22an, 
Adeline Virginia Stephen-en jaiotegunaren  
140. urteurrenerako hiru egun falta direla. 

Gela izenduna aldarrikatuz, 
pospolo bihurtu zen.

Behinola txoriak grekeraz kantatzen entzun ei zituen.
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