
zaldiarri·12

zaldiarri

Olatu arteko  
txalupa arraroa

Ines Osinaga 
Joseba Sarrionandia

Azala:
erramun mendibelanda.
Oleo pinturaz kartoian.  
105 x 75,5 cm. 2000.

Zaldiarri·1
Giza materialak irla izateko

Anari eta Iñigo Aranbarri

Zaldiarri·2
Emakumeak trena  

hartu zuenekoa
Koldo Izagirre

Zaldiarri·3
Ene diarioak eta izkiriaturik  

aurkitu ditudanak
Harkaitz Cano

Zaldiarri·4
Sumak kawsay

Mikel Antza

Zaldiarri·5
Poesia mailu eta fereka

Lucien Etxezaharreta

Zaldiarri·6
Gizontzeko  

(andretzeko)  
garaia

Iratxe Retolaza  
Danele Sarriugarte

Zaldiarri·7
Joxe Azurmendi 
60ko poesiaren 
eraberritzean

Alaitz Aizpuru Joaristi

Zaldiarri·8
Hiri hori da hiri hau

Lutxo Egia

Zaldiarri·9
Lurra sustraietatik orri

HEAk atondua

Zaldiarri·10
Pertsegitzailea

Julio Cortazar

Zaldiarri·11
Nola atondu (dudan nire) gela 

bat norberarena
Miren Agur Meabe







zaldiarri·12
Ean, 2022ko urtarrilean ospatutako ekitaldietarako kartela



zaldiarri·12



Olatu arteko  
txalupa arraroa

Ines Osinaga 
Joseba Sarrionandia

Abestien letrak: Joseba Sarrionandia
Hitzaurrea eta abestiak: Ines Osinaga
Azala, pintura eta objetuak: erramun mendibelanda
Zaldiarriren logoa: Aitor Irulegi
Edizio hau: HEA Kultura Elkartea

2022ko urtarrila

Maketazioa: Gráficas RD
Inprimaketa: Gráficas RD

HEA Kultura Elkartea
hea.kultura.elkartea@gmail.com 
www.hea.eus
Ea (Bizkaia)



Olatu arteko  
txalupa arraroa

Ines Osinaga 
Joseba Sarrionandia



6



7

HITZAURREA

Bidaia luzeko kantuak dira hauek, edo, hobeto esanda, 
kantuak dira bidaia. Duela ia hamar urte Joseba Sarrio-
nandiak Habanan sortu zituen dozena bat testu, Atlantikoa 
zeharkatu eta Euskal Herrira heldu zirenak eskuz esku, kon-
plizez konplize, sekretu bat konpartitzen dutenen artean 
sortzen den zirrara hori lagun. Amaia Apaolaza zegoen 
artean, bere hutsunea utzi zuen. Testuok gure eskuetara 
iritsi ziren eta guk kantu egin genituen. Habanan jaio eta 
Euskal Herrian hazi ziren kantuok tabako, ardo ta kanelaz.

Orain, urteak pasa direla, idazle urrundua Euskal Herrian 
da, eta, kantuok hartu ditugu berriro esku artean. Nola li-
tzateke kontua letra eta kantua hurbiltzean? Zein da testu 
bakoitzaren atzean dagoen historia? 

Zer pasatu zitzaion katuari? Zer du Anak gogoan? Non 
daude banku atrakatzaileak? Baduzue sekretu handi eta 
marabillosoaren berri? Nortzuk gara normalak, nortzuk gara 
anormalak? Zer pasatu da Belengo portalean? Non dago 
gure askatasuna? Zer da bizitza, zer da maitasuna, zer da 
heriotza? Norena da errua? Ikusten da porturik? 

Ez dugu ikusten, baina imajinatzen dugu. Imajinatzen dugu 
eta haruntz goaz arraunean. Ez dakit non amaituko dugun. 
Badakit bidean zalantzak sortuko direla, dena argi ikusiko 
dugula batzuetan eta ilun bestetan. Enbatak eta erauntsiak 
izango dira, baina porturik ikusten ez denean ere imajina-
tzen jarraitzea da erronka. 

Itsasoa da bide bakarra.

Ines Osinaga
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Katua katua da, felidoen familiako ugaztuna. Baina katu 
katuaz aparte, beste gauza batzuei ere esaten zaie katua:

--mozkorraren ondorioari esaten zaio katua, 

--autoak altxatzeko tresna mekanikoa katua da, 

--tiro egiteko su-armen gakoa ere katua da.

Katu mota asko daude, orduan. Eta ez ahaztu hitzetan 
ezkutatzen direnak: nazkatu, konplikatu,  
madarikatu eta abar. Horietako hainbat agertzen dira garaje 
alboan lasai zegoen eta, derrepentean,  
beste katuokin asaldatzen den katuaren ibilbidean.
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 KATUEN KANTUA

Katu bat lasai garaje alboan
 buztana altxatuz miauka
kamioi handi bat heldu denean
 burrunbadan balaztaka.

Txoferrak eskatu du errime,  
 marmarrean eta irainka:
“Gurpil zahar hori puskatu baitzait,
 nork daki hemen mekanika?” 

Mekanikoa, logale, etzanda;
 garagardoen katua:
“Ai zer tristea langilearen 
 atsedenaldi ukatua!”

Halaxe da katua 
 nazkatu, konplikatu 
eta madarikatua 
 bilakatu. 

Elkarri agintzen hasi dira eta
 katuak entzun du garbi:
“Kamioia altxatu beharko da eta
 horko katu hori ekarri!”

Katua jaiki eta arrapaladan
 handik eskapatu nahiz:
“Zuen kamioiak zeuek altxatu,
 ni katu bat baizik ez naiz!”

Bi polizia patruilakoek
 ozen dute oihukatu:
“Katu hiztunak aspaldi ziren
 hiri honetan debekatu!”

Halaxe da katua 
 nazkatu, konplikatu,
eta madarikatua
 bilakatu.
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Pistola bana atera eta
 sakatu dute katua.
Tiro artean ihesi doa
 lasai zegoen katua.

Katua harrapatu ezinik
 geu gaituzte galdekatu.
Hagatik dugu ikusi legez
 gertaera musikatu.

Katuak katu, katuak katu,
 katuak eta katuak…
Katuen gauzak ere bilaka
 daitezke konplikatuak.

Halaxe da katua 
 nazkatu, desagertu,
eta madarikatua 
 bilakatu.



12



13

Hau prostituzioari buruzkoa da. 

 --Nora goaz? -galdetzen dionean bezeroak. 

 --Hiri arrarora! -erantzun ohi du Anak, irribarrez.

Ohikoa da Anaren esaera, konplimendu bat bezalakoa. Maita-
garria izan beharra dagoenez bere lan horretan, atsegina eta 
asmotsua da Ana.

Eguneko beharra amaitu ondoren, nekaturik ja, haur-
tzaindegitik umea jaso eta, ustekabean, umearen galderari 
erantzun bera ematean, itolarria sentitu du une batez: 

 --Nora goaz?

 --Hiri arrarora!

Itolarria, eztarrian arrosa arantzadun bat trabatu bali-
tzaio bezala.

 --Nora esan duzu, ama?

 --Etxera, ume, etxera!

Autobusean, etxera bidean, leihotik begira doan umeari 
eskua emanda, tximeletak bezala ixten zaizkio Anari begi 
nekatuak.

Sexu harremanak oso mugaturik eta baldintzaturik daude 
gure gizartean. Eskas dagoen ekoizkina da amodioa --termino 
ekonomikotan esateko--, baina merkantzia moduan saleros 
daiteke. Hala saltzen du behintzat Anak larrutaldi zerbitzua, 
eta ez du uste ogibide hoberik aurkituko duenik. 

Ezkutuan egin beharrekoa da, hala ere, jendeak ez duelako 
duintzat hartzen.
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ANAREN HIRI ARRAROA

Umea izan zen eta ama izan zuen, baina laster
                   ama da eta umea du,
amarik ez duen ama da ja, Ana, oso bakarrik,
                           amadun umea hazteko.

Umea haurtzaindegian utzi eta badoa, Ana, kalera
   auto-stop egiten paratzeko
bide bazterrean, euripean, automobilek 
                                  pasatuala zipriztintzen dutela.

Amodioa ez omen da duina,
amodioa, dohainekoa ez bada.
Amodioa ez omen da duina,
baina hori, galdetu Anari.

Lorea bezain koloretsu janzten da Ana, koloretakoak dira 
                                                   autoak inguru grisean.
Barregarria ere bada zelan loratzen den gizonen begirada 
                                                      autoen barrukaldetik.

Haurtzaindegiko ordutegiaren araberakoa da Anaren 
                                                                          lan denbora.
Egun osoa du amak auto-stop egiteko, umea jaso arte
                                                  begi nekatuekin.

Amodioa ez omen da duina,
amodioa, dohainekoa ez bada.
Amodioa ez omen da duina,
baina hori, galdetu Anari.

Amodioa duina omen da dohainekoa bada, baina
                                  Anak aldez aurretik kobratzen du.
“Eta nora goaz?” galdetzean umeak, “Hiri arrarora!”
         erantzuten du amak. 

Amodioa ez omen da duina,
amodioa, dohainekoa ez bada.
Amodioa ez omen da duina,
baina hori galdetu Anari.
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Antzina, Urrezko Aroan, lapurrek bakarrik lapurtzen 
zuten. Gogor kriminalizatuta zegoen lapurtzea. 

Gaur egun, bankuek ebasten dute egun batean lehengo 
atrakatzaileak bizitza osoan baino gehiago. Aberatsek eta 
agintariek osten diete pobreei, legeak eskuan eta bortxaren mo-
nopolioarekin. Dena oso antolatuta eta oso agerian, lapurreta 
normala, zuzena eta derrigorrezkoa balitz bezala. 

Antzinako atrakadore umil gizajoak, aspaldian ez dugu 
zereginik, modaz pasatuta gaude. Lapurreta kontuetan ezin 
dugu konpetitu bankuekin, eurek kentzen digute dirua guri. 
Aurrezki Kutxa bat asmatu edo, ez dakit zer egingo dugun.
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BANKU ATRAKATZAILEAK

Gu, atrakatzaileok, ondo bizi ginen,
baina bankari horiek lapurtzen hastean
         dena aldatu zen.

Horrenbeste bulego eta ordenadore,
inbestitzaile eta diru inspektore,
         denak hain dotore.

Atrakatzaileak lur jota gaude,
 bankariekin ezin konpetituz.
Atrakatzaileak lur jota gaude,
 atrakutatik ezin bizi.

   
Gobernuak eginda babes legeriak,
poliziak zainduak: Bankuenak dira
   atraku handienak! 

Mila atrakatzaile diru beharrean
baino lapurrago da, oharkabean, 
         Banku bat lanean.

Atrakatzaileak lur jota gaude,
 bankariekin ezin konpetituz.
Atrakatzaileak lur jota gaude,
 atrakutatik ezin bizi.

Goseak hil baino lehen, zer egin?
 Aurrezki Kutxa bat fundatzen hasi,
baina hau ideia bat baizik ez da, 
 oraindik ez esan inori.    
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Juan Cruz eta Antonio de la Fuente anaiak 1750 eta 1835 
artean bizi izan ziren Durangon. Zilarginak ofizioz eta mu-
sikagileak afizioz, feriarik feria ibiltzen omen ziren, euren 
belaun azpirainoko galtza, lebita-luze eta hiru puntako son-
breiruekin.

Haiena da “Hator hator mutil etxera!” gabon-kanta 
ezaguna. Haiena da, halaber, “Viva alegrijha” izeneko abestia, 
zeinean Causino filosofoari eskertu baitzioten alaitasunaren 
deskubrimendua. Asmakizun garrantzitsu eta eskertu beha-
rrekoa, zalantzarik gabe.



22

ALEGRANTZIAREN ALDEKO KONJURA 

Sekretu handia da eta   
maribillosoa  
filosofo ilun batek 
aurkiturikoa.

Kausinok esan zuen 
hizkera landuan 
alegrantzia dela
onena munduan.

Ez diamante ez perla 
 ez urre gorririk; 
alegrantzia baino 
 ez dago hoberik.

Jakintsu ilustreak
bat datoz gurekin,
trikitrilari eta
dantzazaleekin.

Juan Kurutz de la Fuente,
eta Antoniogaz
batzartuko gara gaur
musika tresnekaz.

Ez diamante ez perla 
 ez urre gorririk; 
alegrantzia baino 
 ez dago hoberik.

Kontuz, Frai Bartolome,
itzalen gidari, 
tristeen zerutxotik
marmarka da ari!

Aberatsek badute
urrezko tristura.
Guk, antola dezagun 
pozaren konjura!
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Ez diamante ez perla 
 ez urre gorririk; 
alegrantzia baino
 ez dago hoberik.

Pobreen bizipoza
gauza ederra da.
Dantza! Orain dantza da
gure barrikada!

Konjurara iritsi da
Einstein, eta Neymar, 
dantzan ari gara ja
abil eta baldar.

Ez diamante ez perla 
 ez urre gorririk; 
alegrantzia baino 
 ez dago hoberik.

Bob Marley ere heldu da
eta Anbotoko Mari, 
Txaho, Marilyn, Marcos, 
Natxo soinulari.

Zergatik dugun hemen 
hainbeste algara?
Sekretu handia da,
marabillosoa:
 bizipozaren alde
 konjuratu gara! 

Ez diamante ez perla 
 ez urre gorririk; 
alegrantzia baino 
 ez dago hoberik. 
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Ospitale Psikiatrikoa da Santa Ageda, Arrasateko Gesali-
bar auzoan. Uhats edo gesal balnearioa izan zen lehenago, 
baina 1897an Michele Angiolillo anarkistak Antonio Cánovas 
del Castillo presidentea hil zuen hantxe bertan, eta balnearioa 
psikiatrikoa bihurtu zen denborarekin.

Santa Agedako zoroetxearen albotik oinez egunero 
pasatzen zela kontatu zidan Arrasateko lagun batek, Josemik, 
eta behin batean hau gertatu zitzaiola. 
Pasaeran, harresiaren beste aldeko batek hurbiltzeko keinuak 
egin zizkion.

--Zoroetxearena omen da hau horma hau –esan  zion 
ahapeka, sekretu handia balitz bezala--, baina zein da he-
men zoroetxea, gure aldea ala zeuena?
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ZOROETXEKO HARRESIA

Ze ederra den Gesalibarra
oinez astiro paseatzeko, 
eta agian, estutuz gero, 
bizimoduaz gogoratzeko.

Zoroetxeko harresiaren
alde batean edo bestean
ibiltzen gara batzuk lanean
eta besteak nora ezean.

Bestaldekoek, hurbiltzeko eta
egin digute galdera itzela:   
Zein da ba hemen eroetxea
gurea ala zeuen aldea?

Nork daki, jaunok, eta andereok, 
zein den benetan erotegia 
hesiaz harunzkaldekoa ala 
geure ustezko normaldegia?
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XVII. mendearen amaieratik omen datoz abenduko koplak. 
Gernika eta beste herri batzuetan mantendu dira, gabon 
aurreko egunetan koadrilan irteten ziren kalerik kale edo ba-
serririk baserri marijesiak abesten, Jesusen jaiotzari buruzko 
koplak.

Belenen jaio omen zen Jesus, Erromako Inperioaren oku-
paziopean zegoela Judea aldea, Siriako herrialdekoa ofizial-
ki. Orduko ume jaio berri hura, gaur egun munduan sortzen 
den beste edozein umeren irudikoa izango zen, eta antzekoa 
izango zen baita ere familiaren emozioa. Gaur egun ere 
jaiotzen dira halako umeak Zisjordanian, Belenen bertan, 
mundura jaiotzeko leku egokiena eta momenturik hoberena 
ez den arren, albisteetan entzuten denez. 



30

BELENGO ALBISTIEK

Hahor kortatxu zar bat   huriaren kabuen & abere gitxi batzuk  
                    kabietan barruen &

Seinak nabegau ei dau   beratzi illabetien & mundu gatx honetako  
                   itxasuen ganien &

Euzkidxe zelan doien   kristelaren artetik & seme hori sortu da
              amaren sabeletik &
 
Hain etxalde pobrien   jaidxo da gixajue & lastotxue almueda  
                                  ogetzat pesebrie &

Hara umie billosik   lur hotzaren ganien & eta ama belauniko 
              maittez haren aurrien &

Billosik egon arren   zu ezara pobrie & zeruen jositte dau
           zeuretzako trajie &

Maria eta Jusef   seaskaren albuen & Belenen jaidxo da ga-
               bon gabaren erdidxen &

ixenik pe ondiño   seinak eztekon arren & munduko esperantza
                                                 hortxe dau apaindduen &

“Ai Jusef gure Jusef  zuez dendara bille & zuez kontu haundidxaz
        ume mantarren bille” &

Badue Jusef kanpora   goizalde illunien & Zisjordanian bonbak
                   sarritten die jausten &

Negar baten hasi da   infantetxo barridxe & Maittez diñotso amak:  
                                     “Ixil neure semie” & 

Astue eta ididxe   dekoz aldamenien & arnasaz berotzeko  
                     ai hotzitzen danien & 

Kortatxure ezta heldu   ko Errege Magorik & Gaur beintzat
ezta ixengo urre intsentsu mirrarik &  

Entzuten da zarata   eztator ba Jusefik & eztator be bakerik 
                behintzat kale horretatik &  
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Zisjordanian Belen   ezta herri eztidxe & tankiek datozela
            hau da larrialdidxe! &

Zer dabiz soldaduek   hor bertan ataridxen? & Maria billurrez dau 
                                                       Jusef eztala etxien &  

Ate bentanak danak   barrutik dauz zarratzen & gixonak indderka
                               sartu eztaittezen &

Dontzeilla ez ikaratu   etxatortzu gixonik & Palestinan gaur egun 
                      iñope ezteko onik & 

Etxie botatzeko   emon da aginddue & Ze ordu da ba ume 
        esnearen ordue? &

Makiña haundi bategaz   albotxuen tankie & ezta gatxa botatzen 
              bum pezozko etxie & 

arrantzaka astue   muumuka ididxe & Billurrez dardaraka  
                                                          ai barruko jentie & 

Jausi da tellatue   ta jausi da hormie &  harripien ama dau
                    bularpien umie &

Segundutxutan hil da   hango jente guztidxe & Hillez bete da laster 
                                                     eskonbruen azpidxe &   

“Nobiscum Deus” diño   hiltzaileen buruak &  [Non dauz]
 eszena pintatzeko pintore holandarrak? [Non dauz!] & 

Non dauz erreportero   ausart amerikarrak? & Bizikleta zar baten
                                                eskapau dot nik handik & 

Lejiñuek latiñez   deike “Nobiscum Deus!” &  Gaur bertan be 
Israelek hogei etxe bota dauz &

Halan hill zan umie   halantxe Jaungoikue &  Ume bat hiltzen bada
                                                   hiltzen da Jaungoikue &

Nobiscum deus baña   hildde dau Jaungoikue & Ume bat 
hiltzen bada hiltzen da Jaungoikue &

Nobiscum deus baña   hildde dau Jaungoikue & Ume bat 
hiltzen bada hiltzen da Jaungoikue &
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Mendeak dira Espainiako eta Frantziako kartzeletan eus-
kal presoak daudela arrazoi politikoengatik.

Hala daude orain Asier, Igor, Itziar, Unai, Josu, Ibai, Santi, 
Raul, Joanes, Itsaso, Alberto, Ainhoa, Liher, Xabier, Izaskun, 
Jakes, Iratxe, Aitzol, Fermin, Fedrerik, Ana Belen, Kepa…

Zu ez zaude preso oraindik?



34

NON DAGO GURE ASKATASUNA?

Non dago gure askatasuna?
 Barreiaturik Españan.
Euskal presoak hala dituzte
 Logroñon eta Malagan,
Darocan, Huelvan, Burgosen, Cuencan,
 Granadan eta Avilan.

 Non dago gure askatasuna?

Herrera de la Manchan, Ocañan,
 Toledon eta Albazeten,
Dueson, Alicanten, Caceresen,
 Cordoban, Zueran, Orensen.
Sorian, Puerton, Malagan, Murcian,
 Teruel eta Badajozen...

Presoak ezin sekula hartu
 presondegia etxetzat.
Ez ote da espetxe handi bat
España berez guretzat?

 
Frantzian ere euskaldunentzat
ez da espetxerik etxean.
Agen, Arles, Aix-en-Provence, Fresnes, 
La Santé, Clairvaux, Draguignan, 
Fleury Merogis, Rennes, Anguleme,
Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand… 

Presoak ezin sekula hartu
 presondegia etxetzat.
Ez ote da espetxe handi bat
Frantzia berez guretzat?

Lege ederrik ez da guretzat
 ez Españan, ez Frantzian.
Eta ez dugu egundo onik
 izango lortu artean
gure presoen askatasuna
 denonarekin batean.
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Presoak ezin sekula hartu
 presondegia etxetzat.
Ez ote da espetxe handi bat
España berez guretzat?

Presoak ezin sekula hartu
 presondegia etxetzat.
Ez ote da espetxe handi bat
Frantzia berez guretzat?
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Saharako basamortu ertzean, tea edatera gonbidatua, 
eta kikara eskuan ja, harritu egin zinen esamolde zaharra 
entzutean:

“Lehenengo te kikara bizitzea bezain garratza izanen da, 
bigarren te kikara maitasuna bezain goxoa, eta hirugarren te 
kikara heriotza bezain leuna”.

Oker ulertu nuela pentsatu nuen, gaizki itzuli zidatela 
esakunea. Atsotitza hala-halaxe zela baieztatu zidatenean, 
esaera aldatzen ahalegindu nintzen. Esate baterako, maitasu-
na garratza izan zitekeela…

Esaera menta teari buruzkoa zen, hirutan zerbitzen delako: 
lehenengoan zapore garratza sentitzen da, bigarrenean goxoa 
eta hirugarrenean leuna.

Ni, ostera, lagun urrun baten zain nengoen basamortu 
ertzean: bizitzaz, maitasunaz eta heriotzaz pentsatzen. 
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BEDERATZI TE KIKARA BASAMORTU ERTZEAN

Lehenengo te kikara bizitzea bezain
  garratza izanen da,
bigarren te kikara maitasuna bezain 
                   goxoa,
hirugarren kikara heriotza bezain 
         leuna.

Laugarren te kikara maitasuna bezain
     garratza izanen da,
bosgarren te kikara heriotza bezain 
                   goxoa,
seigarren te kikara bizitzea bezain 
         leuna.

Baina ze basamortu, ze hiri, ze itsasotan 
  zabiltza zu, urrundua?
Noiz helduko zara zu, nire 
   gonbidatua? 

Zazpigarren kikara heriotza bezain
  garratza izanen da,
zortzigarren te kikara bizitza bezain 
          goxoa,
bederatzigarrena maitasuna bezain 
     leuna.

Baina ze basamortu, ze hiri, ze itsasotan 
  zabiltza zu, urrundua?
Noiz helduko zara zu, nire 
   gonbidatua? 
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Euskaldunak ez gara geure buruaren jabe, eta errudu-
nak gara gainera, eskubide hori ukatzen digutenentzat, herri 
izateko eskubidearen alde borroka egin dugulako. Borrokarik 
egin ez bagenu, inolako errurik gabe ere, herri honi ez liokete 
inolako eskubiderik onartuko. Orduan, ez da despreziatu edo 
gutxiesteko gauza errua, herriaren eskubideen alde ahalegin-
tzearen errua. Errua dugu behintzat. Zeren, erru hori gabe, 
herri honek ez luke eskubiderik, ezta eskubide horien alde 
borroka egin izanaren duintasunik ere.
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ERRUA

Umeak ginela ere gerra zaharreko jende derrotatua 
                         ikusten genuen itzultzen, 
kartzelatik edo herbestetik, euripean herri osoaren
                                                errua kargatzen.

Eskoletan, irratian, elizan, telebistan irabazleen
                                     harrokeriak agintzen zuen.
Erruaren banatzaileek ia ofizioa zuten erru guztia,
                                 herriko jendeari egozten. 

Ez egidazue kendu nire errua,
ez herri osoaren gure erru zaharra.
Erru gabe ez dut ezer,
ez dut ezer egin izan.

Errudunetakoak ginela haintzat hartu eta, zapalduok, 
                                gauzak aldatzen ahalegindu ginen.
Bortxaren eta erruen kontra lehendik zetorren 
                                      erresistentzia jarraitu genuen.

Ez ginen gauza izan, egia esan, bestela antolatzeko 
                              ez gizartea, ezta geure artea ere.
Geure artean ere erru banatzaileak ugaldu ziren 
                               erruak besteen lepoan ezartzen.
 

Ez egidazue kendu nire errua,
ez herri osoaren gure erru zaharra.
Erru gabe ez dut ezer,
ez dut ezer egin izan.

Eskarmentuen ondoren, nik behintzat ez dut zertaz harrotu 
                                             eta ez dut zertaz damutu.
Dena dela, erru banatzaileok, niri ez didazue 
                                                      zertan errua kendu.

Dena ez kendu: ez kendu niri errua. Niri errua besterik 
                                            ez zaidalako geratzen. 
Leporatzen zaidan errua eta, batez ere, gauzak aldatzen
                                                jakin ez izanarena.

Ez egidazue kendu nire errua,
ez herri osoaren gure erru zaharra.
Erru gabe ez dut ezer,
ez dut ezer egin izan.
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Nauten Argoa, Odiseoren enbarkazioa, Zoroen Ontzia, 
Gulliverren belaontzia, Hokusairen batela, Pequod baleaon-
tzia, Arthur Rimbauden bafora mozkorra, erronkariarren 
almadia, Ray Fernandezen ontzi filibusteroa… 

Txalupa bat ikusten da itsasoan, olatuen artean. Baina 
urrunetik ikusten dudan txaluparen barruan noa neu ere. 
Jende asko gaude txalupan. Denok goaz, eraren batean, 
txalupa horretan. Enbarkatuta gaude.

TXALUPA

Aspaldian gabiltza olatu gogorren artean
izenik ere ez duen gure txalupa arraroan.

Motorrik ez dugu, eta haize-oihalak apurtuak,
badiarik gabeko itsaso handian galduak.

Izan dira galernak, hondora jausi zen aingura, 
txalupa barrenera emaro sartzen zaigu ura.

Hautsi zitzaigun lema, branka erditik kraskatu,
istriborreko kasko azpiak zeharo zulatu.

 Ikusten da porturik? Ez dugu ikusten, baina
                                  imajinatzen dugu.
 Imajinatzen dugu eta haruntz goaz 
                                          arraunean.
                              
Izarren koadranteak hodeitzar ilunen ostean,
itsasargirik ez da batere ikusten behe-lainoan.

Kapitaina txarra zen, pilotuak txit aldrebesak,
marinelak ere ez gara izan beti hain artezak.

Ez esan, txo, ilargia daramazula sarean…
Lehorrik ez da igartzen, kaiorik ere ez airean. 

Korronteak kontrako aldera jotzen gaituenez,
boga dezagun gogor, batera, boga egur puskez.

 Ikusten da porturik? Ez dugu ikusten, baina
                         imajinatzen dugu.
 Imajinatzen dugu eta haruntz goaz 
                                            arraunean.
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