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Euskal Herrian, arrazoi geografikoak eta industrialak 
direla tarteko, Europan trena sortuta arin batean antolatu 
ziren burdinbideak: meategitik portura, portutik mugara, 
hiritik hirira... Artean lo egon ziren lekuek toponimia 
berri bat ezarri zuten: Hendaia, Zumarraga, Otzaurte, 
Altsasu, Arrazola, Castejon...

Nire herrian bertan, Pasaian, sei burdinbide eduki 
ditugu:

Norteko Ferrokarrilla, Txirritak kantatu zuena.
Donostia-Errenteriakoa, abere indarrekoa lehenik, 

elektrikokoa gero.
Donostia-Hendaiakoa, topoa, gaurko Eusko Tren.
Ugalde irin fabrikakoa, irindegitik baforeetarakoa.
Arditurrikoa, Oiartzungo meategitik minerala zeka-

rrena, bere tobera eta guzti. Lokomotora Asturiasko 
museo batean dago.

Portukoa, baforeetako zama bagoietan garraiatu eta 
Nortekora lotzen dena.

Trenak herrien arteko adiskidantza ekarriko zuela 
kantatu zuen Iparragirrek. Pierre Lotik lantua jo zuen 
trenak Hendaiara eta, oro har, Euskal Herrira iritsi 
behar zuelako.

“Gaixo Euskal Herria! Hain luzaz ukigabea, Arabia 
txipi baten antzeko, antzinako ohiturek eta ikasi 
ezin litekeen hizkuntzak babestua zena, hona hemen 
badoala! Zenbait sasoitatik hona, ezagutzen ez zuela 
zirudien turismoak, deskubritu egin du azkenean. 
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Milaka zeregin-ezeko agertu dira urtero, Europako 
lau haizeetatik etorritako snobak, artaldeka; beraz, 
hauek oro hartzeko eta aterpetzeko aniztu dira fatxada 
espantagarriko eraikinak, kasinoak, burdinbideak eta 
hari elektrikoak. Modako artikulu sumagaitzak helduko 
dira bagoiak betean mendiko euskal neskato politen 
bururako...”

Arturo Campionek izugarri samarrak idatzi zituen, 
ipuin tamalez gogoangarri batean, trenak ekarriko zuen 
erdalkeria salatuz... gaztelaniaz.

Campionek ipuinean landu zuena, poesian adierazi zuen 
gure literaturak:

NIRE HERRIA
Sorne Unzueta, 1932

Bagagoz herrian. 
Hortxe begi aurrean 

baserria zaintzen daun mendi-zorrotza. 
Lotu da bultzia.
Bidera jatsita,

nasaituten jat bai, benetan bihotza. 

Arrotzez beterik egon da bultzia. 
Hitz lotsabakoak, abesti zantarrak,
nahi ta nahi ez, entzun behar izan dodaz 
Jainkoaren aurka biraoaz nahastauta. 

Bere mosu leunaz gabeko haizeak 
hotzituten deust bekoki beroa. 
Bultzian, deadarrak, zarata ta kea. 
Hemen, atsedena, gentzea ta loa.
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“Tut” luzea eginda buztan balzdun harro 
badoa barriro. Begi biribilak
zabalak daroaz. Bultzia joanda, 
baserrira, ostera, etorri da ixila.

Zer dauko gau honetan, neure herriak? 
Ikusten dot inoiz baino argiagoa. 
Goi-aldean iletargia beteta
estaltzen dau, miesa miakaz, lainoak. 

Lehengo euriak, busti dauz zidor-bideak 
goiko argiak orain dagoz dizditsuak.
Laino artean, gora eginda abar igerrak, 
neure eritxiz zugatz zaharrak hegaz doaz. 

Deritzat garbiagoa,
deritzat zuriagoa

gau honetan, hilda lez dagon herria.
Bere gogoak, gorantza 
igoteko dauko antza

damuturik garbai-negarrez bustia.
 

Alabaina, musika “arrotzekin” eta berrikuntza gehie-
nekin gertatu ohi den bezala, herriak pozik hartu zuen 
trena, soinu txikia, dantza lotua edo zinema hartu zituen 
bezain bozkarioz. Oso bertso politak moldatu zituen 
Pello Errotak Arantzazura egin behar zuten pelegrinazio 
batean “trena plantxetatik atera” eta Zumarragan irauli 
zenekoa kontatuz, 1897an.

Denok daukagu gogoan, gure oroimen kolektiboaren 
barruan dago, Txirritak Norteko Trenbideari egin 
zion bertso sail ederra. Hala ere, Pello Errotaren eta 
Txirritaren meritua den mendrenean ukatu gabe, mende 
erdi lehenago agurtua zuten koblakariek eta poetek 
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trena, baita letrista txarrek eta kantari onek ere. Egia 
esan, tuneleko ahoan azaldu baino lehenagokoak ditugu 
trenari egindako ongi-etorriak…

[Ikus Eranskinak 1, 2, 3]

Mende eta gehiago iragan da geroztik, eta trena ez 
da nobedadea, ondo errotua dago gure egunerokoan, 
pinuak bezain geurea dugu. Ohitu gara, ziztua ez zaigu 
minbera. Badakigu daukan indarra ez dela Galtzagorrik 
emana.  Egun Baionan eta egun Parisen gira. Ez dugu 
trena Lurderat joateko. Trenak bestelako pelegrinatzeetan 
eraman gaitu XX. mendean, gerrara eta suntsimendu 
eremuen toponimia poloniar guztietara. Industriak 
aldaketa handia egin du, ez du trena horren beharrezko. 
Mesedegarria ote dugun ere zalantzan jarriak gara. Baina 
behar dugu trena –maila poetikoan ari naiz–, trena barik 
hustasun handia genuke gure imajinarioan. 

IHES EGIN ZIGUN TRENA
Juan Luis Zabala, 2000

Noiz irten zen ihes egin zigun trena?
Urrutira eraman behar gintuena?
Nork abisatu behar zigun?
Nork zekien ordutegien berri?
Nola jakin zuten trena hartu zutenek
noiz joan behar zen geltokira?
Zein txokotan, zein egintza arrarotan
geunden gu, despistatuta?

Orain ez dugu erremediorik.
Hemen gelditu gara.
Etsita.
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Eta handik bi urtera ihes egin zigun tren haren 
oihartzuna eman zigun Gaizka Amondarainek metafora 
polit batekin, “Trenbideak, agur baten pentagrama 
difuminatuak”. Maite dute poeta gazteek trena.

ESTAZIOKO TRENAK
Txili Lauzirika, 2003

Lehengoan zutaz galdetu zigun Baudelairek,
betilun aldegin zuen lehenbailehen
estaziotik ateratzen zen
lehendabiziko trena
hartu behar zuela esanez,
bat-batean aldegin zuen...
Eskuarekin diosala egiteko ere
ez zuen izan denborarik.
Kapelua eta txamarra
aulkian ahantzita utzi zituen
zigarreten kea bezala
eskuartean abaildu zen
haren presentzia.
Egia esan... ez zitzaion arrazoirik falta
estazioko trenak ez dira gelditzen
inoren zain garai hauetan.

TRENAK JOANAK DIRA
David Tijero, 2007

Tren gehiagorik ez da egongo
azken geltokia ere urrunduz doa
gidoiaren paper guztiak banatuta daude
leihatilan sarrera gehiagorik ez dago salgai
ustekabeak agortu dira
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Agur baten pentagramak... Estazioko trenak ez dira 
inoren zain gelditzen... Tren gehiagorik ez da egongo... 
Leihatilan sarrera gehiagorik ez...

Baina nor da joan dena?
Aipatu dugu, hasieran, Txirritaren Norteko Trenbi-

dearen bertso saila.

Eseri-alki ederrak eta beste gauza bat on-ona:
ezertarako behartzen bada kotxe bakoitzak komona;
lehengoan hantxen ikusi nuen larogei urteko amona,
frantzes euskaldun buru-zuri bat, Bentaberriko Moñoña.

Bai, trenean doa, baina emakumea ez da bidaiari: 
bagoi barruko osagarri bat da, irekitzen den atea norako 
atea den jakiteko behar dugun pertsonaia. Azken finean, 
emakumea komunaren zerbitzuan dago.

Berdin esaten ahal zuen trena abiatu orduko aitaren 
egiten zuela.

Ehunka xelebrekeria dauzkagu asmazio eta tresna 
modernoek herri xehean edo, hobeki esanda, herri xehea 
dela sinetsarazi nahi diguten horretan idazle popularrek 
–badakizue, euskara erraza eta jazoera barregarriak– 
idatzi izan dituzten ipuin eta artikuluetan... 

[Ikus Eranskinak 4]

Baina benetan gertatzen zena ez zen euskararentzako 
egiten, euskara zerurako edo pulpiturako, sakratua da, eta 
sakratua ez denean zertarako da? Ez noski errealitatearen 
berri emateko. Gertakariak, xelebre baldin badira zaizkio 
interesgarri. Bestelakoak, erdararenak dira.

[Ikus Eranskinak 5]
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EMAKUMEA GELTOKIAN

Asuan eta Pasaian eta Irunen benetako trenek benetako 
emakumeak harrapatu eta zirtzilatzen zituzten bitartean, lite-
ratura landuak geltokian geratzen den emakumea erakusten 
digu. Eta emakumeak, noski, deitoratu egiten du abandonoa, 
geltokian geratu behar duen estatua da, gure urruntzearen 
erreferentzia, geldia, agur esan behar digun maitagarria eta ne-
garretan uzten dugun finkotasuna, beti leial guk traizio txiki edo 
handia egin behar diogun horixe, herria izan edo sendia izan.

Zentzu bat dauka urruntzeak, gerrara baldin bagoaz ere.

MAITEARI
Otsobi, 1915

Pertsu berri hauk maitea zuregatik
eginak ditut lurpean gorderik
etsaiaz ez dut ez axola handirik
gudukatzetan ari niz gogotik
bainan, gaixoa, nigarra isurtzetik 
nola ni beira, zutaz oroiturik?

Nindoalarik, ez bainakien norat
Baionaraino banuen lagun bat:
zu zinen heldu niri hitz emaiterat
zure bihotza garbi gerokotzat.
Geroa luze zaitzu hor oraikotzat
bainan, maitea, ez eni bezanbat!
(...)

Eta behartuta izan arren, bahituta bagoaz ere, finkotasunera 
kondenaturiko emakumearen negarrak halako segurtasun 
gozo bat ematen digu: maitatuak gara, sufritu egiten dute gutaz.
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BULTZIA
Paben Loidi, 1934

Geltokian 

Hemen dek 
su ’ta gar
Mamu beltz
arnaska; 
habi hausten 
indarka, 
“toki neri!” 
dearka. 
Berrehun oinez 
dana
burdin, 
harro, 
arin,
zain daudenen 
nahi-aurka. 

Bihotz-mami zaurituan 
txistu zorrotz bultziak... 
Fafa-fafa! baziak
uxaz baztar guztiak... 
Azken agur... malko min bi 
amatxoren begiak.

“Agur Orio!” 
mindunki dio. 
Bihotz-osinak 
malko dario,
ta azken pozkida 
lausotzen dio... 
Agur Orio!
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Bidean

Bai gora, 
bai behera, 
bultzia 
urduri; 
batera 
bestera 
sugea 
dirudi.

Ibaiak 
alaiak 
atzean 
bipil; 
mendiak 
zelaiak 
leizean 
amil.

Aizkorri 
etorri 
danean 
hurbil, 
satorra 
pizkorra 
lurpean 
murgil...

Kideko berrehun gudari 
minak ahaztutzen kantari... 
Amaren zori, 
oroi lainotan igari...

(...)
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Emakumea, geltokian, iraganaren presentzia da, gu 
bagoaz eta bera hantxe geratzen da, higiezin, lurrari 
eta etxeari atxikia, gure presa ezin ulerturik Joxe 
Azurmendiren bideko pagoak bezala, edo ulerturik ere 
deitoratu egiten duela gure partida. Bigarren zilbor-
hestea eten behar genuela idatzi zuen Artzek: trenak 
eteten du, eta emakumea –ama, arreba edo maitea– 
negarrustu egiten da, ez dauka etorkizunik, iragana 
izatea du zeregin historikoa. Bere lehen lekua izango da 
betirako lekua –sukaldea, esan zuen Virginia Woolfek–, 
ezin bila lezake leku pertsonal bat, leku propio bat. Guk 
ordea, bagoazenok, bilatzeko eskubidea hartu dugu, 
baina, badaezpada, hantxe utzi dugu emakumea, gure 
oheak, gure gelak, gure lekuak, gure aberriak iraun dezan 
guk itzulera behar dugun bezainbesteraino. Emakumeak 
ez dauka historia indibidualik, kolektibo gotor baten 
partaide da, eta leial beteko du geuk inposaturiko 
kondena.

Emakumeak ezin du bere baitan babestu, ezin 
du propiotasun bat sortu bere taldean, handia eta 
gogorra baita kolektiboaren presioa. Emakumearen 
propiotasuna, hain zuzen, gizonon itzuleraren es-
perantza da, horrek ematen dio zentzu historikoa. 
Farola bat da, gu geure bidaian galtzen garenerako beti 
argi emango duen itzulbidearen seinalea, inoiz utzi 
genuen aterperako sarrera, ongi-etorria, besarkada, 
pozaren malkoa. Askatasunaren Estatua bana munduko 
geltoki guztietan. 

Aspalditik dator, ekar dezagun gogora maitasuna, 
ezinezko maitasuna eta emakume ezinezkoagoak hain 
era eder eta popularrean kantatu zituen Bilintxen 
irudi “diskutiezin” hura: “Zu bazinake arbola eta / 
ni banintzake txoria...”. Sustraidun, tinko, higiezin, 



1�

beti han, abaro, babes, aterpe... Noizbait, “Hegoak 
ebaki banizkio...” irakurri ahal izan genuen, gizonezko 
batek idatzitakoa, eta gizonezkook, noizbait, txoria 
emakumezkoa zela ohartu ginen, tradizio zaharreko 
usoa edo urzapala...

Geltokia, geltoki handia, Oriokoa ez dena, Bilbokoa 
esaterako, anonimotasunaren kaia ere bada. Inork ez 
du inor ezagutzen, denak presaka dabiltza, sartu-irten 
handia dago, denak gurutzatu eta inor topatzen ez den 
gunea da.

Zer egiten du inurritegi horren erdian emakumeak 
maleta batekin? Zer pintatzen du hor? Nora doa? 
Zergatik? Zergatik dago bakarrik? Zergatik ez du gizon 
errukior bat aldamenean, maletari eusteko? Zein da 
emakume horren historia? 

EGUNERO HASTEN DELAKO
Ramon Saizarbitoria, 1969

Arrazoi duzu, estazioetako buffet-etan ematen duten 
kafeak ez du kafe izena merezi. Izan al zara noizbait 
Italia-n? Ez? Ai Italia-ko kafea! Mamma mia! Italia-ko 
ristretto-ak! Un ristretto signore? eta a ze nolako kafea 
ateratzen dizuten... Beno, niri egia esateko estazioetako 
buffetetan ematen duten kafea ez zait gustatzen, buffetak 
berak gutxi, estazioak gutxiago... Estazioak, estazioak 
deus ez. 

Estazioak tristeak izaten dira: bagoi abandonatuak, 
tren bat joanez Agur! Agur!... maletak, besarkadak, 
malkoak... traka-traka, traka-traka bagoi abandonatua... 
Beste kafe bat! E, hi gazte! Eta kopatxo bat? Hi gazte 
bi kafe eta bi kopa. Bai edozein marka. Ba estazioak ez 
zaizkit laket, baina estazioetan gutxien atsegin zaidana... 
Ez, ez, beltza erretzen dut. Zuk ere ikusi izanen zenuen 
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edozein estaziotan neskatoren bat maleta bat eskuetan 
duela trenen bati itxoiten. Zenbat ikusten dira gero? 
Batzuetan pentsatu izan dut «Protection de la jeune 
fille»k inpakto egiteko propaganda bezala ez ote dituen 
jartzen. Ni hunkitu egiten naute; haur bat jotzen 
ikustea eta, neska gazte bat maleta batekin, bakarrik, 
trenari itxoiten, gehien tristatu nauten bi gauzak direla 
uste dut. Zergatik? Neska horren destinoa tren horrek 
ekarri eta eramanen duela pentsatzen dut nahi ez badut 
ere. Bai, bai, bai, jakina, egiten dituk beste era bateko 
reflexioak. Ama ikustera joanen duk edo egun batzuk 
Riemmes-en alaiki pasatzera... Baina ez! Azkenean 
derrigorrezko zait abandonatutako neskato bat dela 
pentsatzea eta tren horrek bere gal-lekura eramanen 
duela. Zertan fundatzen naizen hori pentsatzeko? 
Ezertan ere ez, egia esan. Nire esperientziei kasu 
eginez, kontrako arrazoia izanen litzateke logikoena. 
Begira... gazte urteak joan bazaizkit ere... Zenbat, zenbat 
botatzen dizkidazu? Eskerrikasko. Ba ni, Sacha Distel 
ez naizelarik ere, estazioetan, maleta batekin bakarrik 
dauden neskatoekin amistadea egiten espezialista naiz. 
Zenbat izanen dira ba... Hogei, bai. Hogei izanen dira 
gutxienez zirkustantzia horietan ezagutu ditudanak, eta 
ez dut izan baserik nigan sentimendu hori, intuizio beltz 
hori ene baitan gordetzeko. Ez, ez, hori Cide-ra doa; 
korreoa da. Ba gehienak, kasu bakarren bat ezik, neska 
sanoak ziren, guraso pare batekin eta estudiatzera edo 
libertitzera zihoazenak, zihoazen lekura. Gainera neska 
batek suizidatzeko asmoz, Riemmes-eko trena hartuko 
lukeela pentsatzea, suizidoa destinoaren jokorik txarrena 
bezala hautatuz, ez da logikoa, zeren eta hori dagoen 
lekuan eginen luke gehiagorik gabe, bestalde kapritxu 
hori izanik ere ez luke maletaren beharrik izanen. Baina 
zer nahi duzu? Ni horrelakoa naiz eta dagoeneko ezin 
aldatuko naiz gainera. Ez dut logikaren aztarrenik ere 
ene buru handi honetan eta nola diren gauzak e? –biaje 
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bat egin behar dudan aurretioko bi egunak, munduko 
estaziotan, bakarrik aurkitzen diren neskato horietaz 
pentsatzen pasa ohi ditut. Lokartzea ere zaila egiten zait 
eta azken mementuan –ikusi duzu nola Caporal erretzen 
dudan– ba... rubio pakete bat erosten dut ziurki aurkituko 
dudanari eskaintzeko...

(...)

Normalean neska sanoak dira, baina galtokira goazela 
pentsatzera jartzen gaituzte.

Bakantzetara doa, baina zergatik ez suizidatzera?
Susmo beltzak ematen dizkigu neskatoak.
Funtsean, estazioko berritsuaren solasa gizonezkoon 

anbiguotasun ezagunaren isla da: maitale eta guraso, 
grina sexuala eta babestu beharra, fribolitatea eta 
paternalismoa.

Dakizuen legez, Gisèlek, geltokian horren errukarri 
ageri den neskatoak, gizonezkoaren inozentziaren zama 
darama maletan: abortatu egin nahi du. Baina berritsuak, 
susmo beltzak hartzen dituen gizajo sinpatikoak, ez du 
halakorik uste... Guk, gizonezkook, ez dugu neskato bat 
horrela abandonatzen, ez da posible.

Aurreko trenean, nobelan ageri ez den kapitulu 
horretan joan zaio mutila. Eten da bihotz-hestea. 

Gerta liteke ordea etete hori libramendu bat izatea, 
zama astun bat kentzea. 

Urteak pasa dira semea geltokian despeditzen zuenetik, 
ez dio semerik emango armadari, abortatu egin behar du, 
abortatzera doa, emakumea bere propiotasunaren bila 
hasi da.
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SALZBURGO, 1986-KO URRIA
Maria Jose Kerejeta, 1988

Goizeko zazpi t’erdiak dira
eta ni kafea hartzen ari naiz
geltokiaren aurrez aurre eserita,
eta eserita halaber
kafetegi honen kristalak ikusten uzten didan
munduaren zati murriztu hori baino
zerbait handiagoren aurrez-aurre.
Zazpiak eta hogeita hamaiketan
inoiz orrialde batean idazten ez den
eta hitzak eta oroimenak uxatzen dituen
zer horren buruz-buru jarraitzen dut, geldirik.

Agian, gure burmuinaren zoko bakartietan
bakarrik aipatzen den azken-muturra da:
maiz atzean amildegia dago,
zenbaitetan, doi-doi iragarria;
izan ere, zenbat kafe, haurrak
armairuetan gordetzen dituzten
hiri arrotz hauetan.
Zazpiak eta hogeita hamabi,
begira nago nola aldegiten duen
nik hartuko ez dudan tren batek,
eta inoiz gehiago nerea izango ez den bizitzak.
Beste bizi batzuk, beste garai batzuk ditut gogoan,
eta badakit egunen batean bidegabeko irudituko zaidala guzti hau,
–urruna, norabidea ezagutzen ez dudan beste bizitza hori
eraikitzen ari naizen nobela hau baino askozaz hobea–
ukatua izan zitzaidan orori begira,
zazpiak eta hogeita hamairutan.
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Giselek, geltokiko neskak, hitza hartu du, berak 
kontatu nahi ditu bereak, ez du errukia onartzen, 
alferrik ari da istorio hunkigarriak asmatzen geltokiko 
berritsua.

Ukatu zaion orori begira...
Hartuko ez duen tren horretan doa bere bizitza: 

doana bere iragana da, rolak aldatu egin dira, eten egin 
duena emakumea da, emakumeak berak erabaki du 
trena ez hartzea. Bidali egin gaitu.

Bere propiotasuna ari da eraikitzen, zalantzan 
oraindik (“badakit egunen batean bidegabeko irudituko 
zaidala guzti hau”), baina hala ere erabaki bat hartu 
du, ukatu zaionak sortzen dion amorrua handiagoa da 
begitantzen duen geroko damua baino. 

Horregatik orduaren obsesio hori, geltokian trenen 
sarrera-irteera abisatzen den kadentzia horretan dago 
badoan denboraren obsesioa, abiatze posibleen erlojua.

Zenbat aldiz abortatzen ote du emakume batek?
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BIDAIAREN BEHARRA: ALDE EGITEA

Gizonezkoek lurrarekiko edo herriarekiko leialtasuna 
adierazten dute ia beti; joan egin behar baldin badute, 
bortxaz joaten dira: poliziagandik ihesi, soldadutzara, 
gerrara... Bestela ez lirateke joango. Nola! Maitea 
abandonatzea?

AZKEN DANTZA
Manex Pagola, 1965

Azken dantza hau, maitea, zurekin.
Nahi zintuzket ereman nerekin.
Bainan gaurko xedea ezin daike betea:
badakit nik ere bihar dela joatea!

Bego pena hau, etorriko naiz bai berriz
Euskal Herrira.
Bego urte hau, itzuliren naiz betikotz
zure ondora.

Azken dantza hau ez da sekulako,
zin egina dut, zin egin betiko,
hemen, gure lurrean bizi behar dutala!
Hori ez bada, hilotz jar nadila.

Aljeriara goaz, eta bizirik itzuliko gara. Lurrak 
behar gaitu, lekuko da maitea. Maitea lekuko bat da, 
gu Lurraren maitaleak gara. Ama lurra, azken finean, 
gizonezkoon asmakizuna da, Lizardik, ohartzeke, ederki 
adierazi zuen moduan…
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BULTZIKO LEIHOTIK
Xabier Lizardi, 1929

Oi, lur, oi lur!
Oi, ene lur nerea!
oi, goiz eme, parre gozoz ernea!...

Arto musker,
mendi, baserri zaharrak;
ale gorriz
abaildutako sagarrak:

oro laino
mehe batek estalia,
urrez oro
eguzkiak jantzia...

Nekazari,
gizandi bat iduri
soroan zut:
bejondeizula zuri!...

Zure bazter,
gurazko aberria,
doa zoro ta
(bertan ni) bultzia...

Oi, ene lur,
baninduzu zerea,
zu landu, ta zure
sariz asea!...

Baiñan... ezin:
beheko behar goriak
narama... Agur
soro, sagar, mendiak!...
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Maitasun inposible bat.
Gizonezkoak beti dauka aitzakiaren bat “hemen” 

geratzeko... Paradoxikoa da: ez soldadutzara ez poli-
ziagandik ihesi, eta hala ere baldin balihoa, arrazoi 
pertsonalak edukiko lituzke tarteko, bidaia pertsonala 
izango luke, intimotasunean, barne-muinean edukiko 
luke zergatia, ez inondik ere herri honetan, ez inola ere 
itogarria egiten zaion gizartean. Azken finean, itotasun 
guztien gainetik, kolektiboaren zentzuak, erantzukizun 
politikoak –zentzurik zabalenean– gain hartzen dio 
frustrazioari, borroka-leku bihurtzen duela pentsatzen 
dut, hemen egon behar hau.

Maitasun inposible bat, eta horregatik, seguru aski, 
behin eta berriz deklaratua.

HALA ERE
Xabier Lete, 1974

hala ere, gelditu egingo naiz
hala ere, hau nere lurra da
hemen dago
gure etxe bakarra.

hala ere, ez dut besterik
hala ere, ez dut hobeagorik
hala ere, nora joan gintezke.

horregatik
hala ere
oraindik
gelditu egingo naiz.

hala ere.
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Hogeigarren mendeko teoria zientifikoak lurraren so-
rrera modu koherente eta “sinesgarri” samarrez agertzen 
hasi zirenean Teilhard de Chardin jesuitak hala moduzko 
eguneratze bat egin zuen eliza katolikoan eta oro har 
kristautasunaren munduan, fisikaren, etnografiaren eta 
antropologiaren aurkikuntzak berrinterpretatuz, Jainkoaren 
statu quo-a mantentzearren. Orduan lurrak garrantzi handia 
hartu zuen, kasik teologiaren oinarria izatera iritsi zen. 
Eguneratze honek izan zuen eraginik gure poesian, batez 
ere Gandiagarenean (Hiru Gizon Bakarka-ko “Artasoko 
salmoak”) eta Lekuonarenean (“Hondarrean idatzia”, 
1972ko poema sorta hartan  hasi zuen luzeko gaia izango 
zuena, Muga Beroak liburuaren azken zatian).

Urrun gaude noski hemen, poeta bion lanetan, Li-
zardiren, Pagolaren eta Leteren “lur” hartatik. Gandiagak 
eta Lekuonak “lurra naiz” aldarrikatzen dute. Pagola, 
Lete ez dira lur, lur puska batekoak baizik. Haietan 
autodefinizio bat irakurtzen dugu, hauetan konpromiso 
bat: lurrak paisaiak eta mugapeak ditu, biztanleak eta 
hizkuntza. Pagolak eta Letek era sozialean egiten dute bat 
lurrarekin, Gandiagak eta Lekuonak era telurikoan. Irudi 
luke, gizon soziala izan ondoren (Hiru gizon bakarka eta 
“Mindura gaur”) gizon lurtar izan behar dutela, baina dena 
formen berritze bat baino ez da, nire iritzian: Lekuonak 
metafisikaren aldaera zientifista bat proposatzen du, eta 
lurra eskuan hartuta bataiatu egiten da Gandiaga.

Barka ezazue excursus hau.
[Ikus Eranskinak 6,7]

Honetara etorri nahi nuen: emakumeak sinesgarriago ez 
ote duen, praileek eta apaizek ikasi teoria berriei kendutako 
tresneria barik, espanturik eta poserik gabeko baliabide 
poetiko biluzi eta apalei esker, lurra bere egiten.
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ZAPALDURIK ZEGOEN
Amaia Lasa, 1979

Zapaldurik zegoen 
hizkuntza bat 
genuen ahotan 
bortxaz ezpainetan 
ahaztuarazi ziguten hizkuntza. 

Sehaska bat nuen 
irakatsi gabe 
maitatzen ikasi nuena, 
bortxaren errezkeriaz 
kendu nahi digutena. 

Eskola guztietan 
isildu didaten 
lurra. 
Nire gorputz biluzgorriak 
maitekiro laztandu duen 
lurra. 

Nire ohekide bakartia 
nire ohekide bakarra. 
Erreztasunaren izenean 
alde batera utzi nahi duten 
lurra. 
Eta 
nik 
emakume izanik 
betiko gordeko dudan 
lurra. 
Inoiz isilduko ez dudan 
hizkuntza 
               hitza
                     lurra 
                        sehaska. 
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Ama izan beharrik gabeko ama, eme izanik emankor, 
Lizardik horixe ikusi zuen bultziaren leihotik, gizandi 
bat arnaska emandiago baten gainean zutik maitaketak 
akitua. Amaia Lasa da, emakumea emandi solidario: 
hizkuntza eta lokatza bat eginda, soziala eta telurikoa 
aldi berean. 

Horrelako lur-kontzientzia duenak arazoak dauzka 
lur honetan bizitzeko.

Gizonok ez genuen arrazoirik aski ikusten hemen ez 
jarraitzeko, emakumeak ez zuen arrazoirik aski ikusten 
hemendik alde ez egiteko. “Hala ere” hari, emakumeak 
“alde egin behar dut” erantsi zion, “hemen” dioenean 
“honetan” ari zaigulako esaten.

NEREAK EZ DIREN LURRALDE HAUETATIK
Amaia Lasa, 1971

Nereak ez diren
lurralde hauetatik
ihes egin nahi nuke.

Nereak ez diren ur hauek
alde batera
utzi egin behar ditut

Haitz sendoaren biribiltasunean
nire bizitzaren hitza
lortu nahi nuke

Biribiltasunean
sendotasunean
haitzaren gainean
a  /  e  /  i  /  o  /  u  
berri bat esan nahi nuke.
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Alde egin behar du gure lurralde honetatik, ukatu 
egiten diogun honetatik. Hemen ezin du eraiki bere aberri 
pertsonala, lurralde zapalduaren egoerari emakume izatearen 
zapalkuntza biblikoa gaineratzen zaio, gizonak antolatuak 
ditu denen borroka-sailak. Emakumeak bestelako armak 
behar ditu, balio izango dion  a e i o u  bat, kode berri 
bat, zapaldutako gizonen aurka borrokatu beste biderik ez 
dauka. Horretarako aldendu egin behar du gure sailetik: 
ez hemendik, bai honetatik; ez lurretik, bai lurraldetik; 
ez hizkuntzatik, bai hizkeratik. Mundu bat jaso behar da, 
gizonezkoen teoria zuhurrek proposatzen dutena baino 
lurtarragoa. Harreman afektibo bat posible izan dadin. Eta 
poesiak gezurrak esateari utzi ahal izan diezaion.

FANTASIA BAT
Amaia Lasa, 1997

Autobusean zoazenean
itsasaldeko leihoan
eser zaitez
               beti.

Gauez
ilargia ateratzen denean
han
harkaitz hartan
Anbotoko Damia agertzen da.

Damia
Anbototik itsasoraino jaitsia
Greziatik etorri berria den
Saforekin solasaldi goxoan
                                        ihardutera.
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Gau guztia igaro dute.

Goizaldean
autobusean
                 itsasaldeko leihoan
esertzen zarenean
poema hau jasoko duzu
                                    zuretzat
                                                harkaitz hartan.
Autobusean zoazenean
itsasaldeko leihoan
                            eser zaitez
                                           beti.

Zure eguneroko egunerokotasuna
olatuetan
ito dadin.

Borrokalariena, ghetto bat zen. Orain emakumeak 
etsai ditu borrokalariak eta poetak, haiek moldaturiko 
irudi baten barruan bizitzera behartzen dute egunero-
koan, emakumea. Eta bere burua definitzea erabaki du.

Objektu izatetik subjektu izatera eman du pausoa 
emakumeak. 
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HONETATIK LEKUTZEKO

Beti dago abiatzen den trenen bat, abiatzen ez 
denean ere hantxe dago, eta trenik ez dagoenean ere 
tren bat daukagu zain: trena metafora handi bat da, 
abiatzen ez garenean ere gure bihotzaren zati bat 
trenean joana da, ametsa baino beharrezkoagoa dugu 
galde hori, funtzionarioak egiten diguna, burokratak 
esan nahi du poetak, nora joan nahi dugun. Erantzunik 
ez daukagu, baina galdera hori entzun nahi genuke, 
aukera guztiak eskaintzen baitizkigu trenak, galdu egin 
gara, noranahi goaz, ez dakigu nora, ez du inporta, 
abiatzea da kontua…

Trena ez da, noski, mitoa bakarrik.
Tren erreala ere hortxe dago, burdinbidez josi-

tako geografian bizi gara, trena hartzen dugu, eta 
egunerokotasun hau gai poetikoa izan liteke.

XX. mende amaierako gure poesiak aniztasuna ekarri 
du euskal letretara. Poeta batek trena metafora bezala 
hartzen duen une berean, beste batek tren erreala, geltoki 
erreala, bidaia erreala kantatzen du afroamerikarren 
teknika eta estilo poetikoak erabiliz.

BLUES AGAIN
Itxaro Borda,1988

haurrak esportatzen baizik ez dakien herriko
umezurtzak ginen
hiri nagusiko negreroen untzietan kateaturik
eramaten ginduzten
gauerdiko treinetan.
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marmutxen gisara aztalean lehertzen zituzten
gure auhen urrunak
bortxazko amnesiaren kolore bera zeukan gero
hartzen gintuen loak
gauerdiko treinetan.

etxe inguruko erreka lasaiak euriaz loditzen
oroitzen genituenean
min ikaragarriaz esperantzetan jartzen ginen
ondikoz ala beharrez
gauerdiko treinetan.

gosez ez hiltzeko segurtamena ukan genuelako
azkenean eta blues
laborari seme-alabak istripuzko euskaradunak
hutsean urtzen ginen
gauerdiko treinetan.

iraultza gorria aipatzen genukeen kantinetan
ihardoki gogoa
alta igandez baionako kaiertzetik partitzean
espero genuen itzultzea
gauerdiko treinetan.

Amaitu dira –betirako, espero dezagun– gerrara 
doan mutilari itzuli arteko leialtasuna eskaintzen dion 
andregaia edo Orioko geltokian negarrez uzten dugun 
ama.

Iratzederren mintasuna kezka erdi-espiritual batek 
eragina da “Gauak treinez trein nerama” izeneko poema 
hartan, trenaren irudia eta hotsa makinaria tragiko 
batena da ia, ez da geldituko, eroan daroa ehotu eta 
birrindu egin lezakeen legez: bidaiaria hitz emana da, 
eta hartzailea Jainkoa da. 
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Joseba Sarrionandiaren malenkonia bere obra osoan 
–poetikoan eta narratiboan– txertatua dagoen osagarria 
da, bereziki “Gaueko tren luzeak” poeman.

[Ikus Eranskinak 8,9]
Itxaro Bordaren malenkonia errealitate bortitz bati 

buru emateko sortua da.
Emakumea ekoizpen prozesuaren barnean kokatu da, 

eta hustutzaile handia hartu behar du, bere lan-indarra 
beste nonbait saldu behar duenez. Eta iraultza espero 
du. Han edo hemen, iraultza bat: beste harreman modu 
bat, maitatzeko beste lege bat, bai, baina baita –gorria 
denez– herri honek haurrak esportatu ez beste zerbait 
egin dezan, urek gainez egin dezaten dena lurtuz... 
Itzulia berdin iraultza, iraultzeko itzuli, itzultzeko etorri, 
lurrean iraulka egin behar dugu, gauzak eta harremanak 
batekoz bestera ezarri. 

Emakumeak kolektiboan kokatzen du bere burua, 
eta posible dela dirudi parez pareko harremana gizon-
emakumeon artean... 

Amaia Lasak, Itxaro Bordak, Maria Jose Kerejetak 
abiatzea abiatu zuten, kantagai izatetik kantatzaile izatera 
egin zuten, adore handiz eta talentu harrigarriz. Beste 
poeta batzuk etorri dira ondotik, lurtar eta mundutar 
izateko prest: “Lantokiko kaxoietan gordetzen ditugu 
autobusetako ordutegiak badaezpada” aitortu zuen 
Castillo Suarezek 2004an (Spam poemak), eta arrazoia 
eman zigun: “Sorterriko palmondoak ditugu gogoan”. 
Ez dira, beraz, hemengo honetakoak, beste hemen 
batekoak ditugu: eraikitzen ari dira. Poemez ere bai.

[Ikus Eranskinak 10]
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EKAINAK 21
Itxaro Borda, 1987

trein maltzurrek sardeskatzen ziguten gorputza
eta udako arrats beroetan
itsas amniotikoen uren zain zinaudela
haragi puska kiskailduen garrasiak
haize epeletan zalapartatzen
entzuten zenituen.

ahurreko destinuaren burdin bide meharretan
odola ttanttaka ixuri zitzaizun
eta udako arrats beroetan
hil zeinuek iratzartu zituzten mortuak
borroka luze bezain gogorraren
azken auhenak eskainiz.

geroztik sabel borobiletan pausatzen dituzu
ezpain xifrituak, trein garaileen
madarikazioak mentalki zerrendatuz
eta udako arrats beroetan
begirada samur batetaz oroitzen zara
erranahirik ez duen gauean.

lotsarik gabe ihardungo zutenen artean zinauden
hitzeman gero hobeagoaren
menturan, baina orain diozu nekez erditzen
direla askatasun hodeiak zeruan
eta udako arrats beroetan
betiko galtzaleen zama ikasten duzu.

ba ote dakizu zergatik airatzen diren ikarak
nola hiltzen auzoko jendeak
non bizitzen ehortzi gogo gaituztenak
noiz abiatzen gure asmo ederrak
zintzilikatu behar dituzten treinak
eta udako arrats beroetan.
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Emakumearen, emandiaren gorputzaren gainetik, gorputz 
hori bera sardeskatuz, odolduz doa bere bultzian Xabier 
Lizardi eta gizonezkoon lirika osoa, euskal literaturaren 
historia.

Eta emakumearen asmo ederrek destinu okerrera edo ez 
desiratu batera egiten ahal dute oraino, treina, karril artekoa 
izanik, bidaia programatuaren, desbideratzeko aukerarik ez 
duen bidaiaren paradigma ere badelako. 
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AUSWICHTZ ONDOREN, POESIA

Zer egin lezake poesiak suntsimenduaren aurrean? 
Galdera eternoa da, baina XX. mendearen erdi aldera 
Theodor Adornok garrazkiago planteatu zuena: “Aus-
chwitzekoaren ondoren, poesia egitea barbariea da”. 
Bai, esaldia testuingurutik erauzia da eta, nire irakurketak 
zuzenak izan baldin badira behintzat, Adornok salatzen 
zuena zen Auschwitzekoa hain izan zela izugarria, non 
bakea ospatzea, garaitza ospatzea, barbariea zen. Berdin 
poemez edo nobelez. Azken finean, errausteko labearen 
aurrean, idazteak ez ezik jateak, dirua irabazteak, mai-
taketak ere barbariearen jarraipena ematen dute.

Nola idatzi trenaz Auschwitzekoaren ondoren?
Trenak detaile asko iradokitzen ditu, besteak beste 

lokomotora zaharren lurrina: erraustuen kea izan liteke, 
Auschwitzekoaren ondoren obsesio berriak sortu dira.

Lurrin-lokomotorak aspaldikoak dira, ados, baina 
bagoiak, zama-bagoiak, egun ere, duela hirurogei urte-
koen antzekoak dira: haietan eraman genituen juduak, 
ijitoak eta nonahiko gorriak esklabu eta suntsimendu 
eremuetara, haietan eraman gintuzten.

Nola idatzi trenaz Auschwitzekoaren ondoren?
Poema kontrapoesia eginez osa liteke.
Gizakiak sufritu egiten dueno, beharrezkoak izanen 

ditugu poetak eta poemak, hori ere Adornok berak esan 
zuen.

Bagoia, trena aipatzen ahal ditugu ostera, modu natural 
samarrean. Burdinbidearen katarsi baten antzekoa izan 
zen kontzentrazio eremura doan trenekoen miseriak eta 
heroikotasunak deskribatzen dituen Le long voyage, Jorge 
Semprunena... 
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Katarsiak ez du iragana zokoratzen, aitzitik.
Hitzaldiaren hasieran aipatzen nizuen Sorne Unzueta 

hura gomutatu egin zen noizbait bere memoriaz, 
gomutatu egin zen trena hartu zuela berak ere, zentzu 
errealean eta adiera figuratuan.

ETSAIAK?
Sorne Unzueta, 1985

Gaueko hamabiak.
Zaratak egin barik mobidu da trena. 
Bagoia doa hutsik, argiak motelak;
ez ahaztu, une baten, gagozala gerran. 
Deustch-menperatutik aske-aldera noa. 
Azken aginduak, diru pilo itzelaz 
daukodaz kolkoan, eta horrexegaitik 
neure baztertxuan, larri naz benetan. 
Muga igarotea! Hauxe da txarrena; 
hantxe alemandarrak kontrolatzen dabez 
dagozanak trenan.

Hemen geltokia. Bultzia lotu da. 
Lehenengo atetxutik sartu da deustchtarra. 
Niganantza dator. Entzun: taupa, taupa... 
Begiak eratsi, erdi lo bezela,
baina barrenean bihotza taupaka... 
Horra, orlegi-prakak oski baltz ganean. 
Ez daitela lotu neure aldean, Jauna! 
Aurrera doa ta, atetxutik jatsi.
Zelako arnasea, luzea, sakona, 
arrisku igarota.
Baina praka orlegi, oski baltz ganean 
neuganantza etorten,
begi itxita bere, beti ikusten dodaz. 
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Biharamonean,
eskerrak emoten banoa elizara.
Kepa deuna eleiza, Lurdesen hur dago. 
Hemen Frantzian aldez hildakoen zelaia. 
Ontxe hasten da meza;
Jaupari ulegorri hortxe dago aldaran. 
Eraspen handiaz, astiro ta sutsu 
otoi-eskariak; ta bere inguruan, 
astiro ta sutsu, erantzuten danak.

Confiteor esaten, begiak apaldu, 
ta hantxe ikusten dodaz, 
jantzi zuri ertzan xerraen azpian, 
oski bat ganean
aleman gudari praka-orlegiak. 
Aleman jaupari... ezta gure etsaia? 
Ez, ba. Orain, barriz, bihotza taupaka 
oroitzen naz hitzak:
“Neure Aitaren nahia egiten dabenak 
dira neure anaiak!”.

Berrogei urte behar izan ditu poema hau idazteko.
Zer gertatu da bitartean? Distantzia hartu dugu. 

Emakumeak historian kokatu du bere burua. Protago-
nista izan zen. 

Horregatik, Aschwitz aurreko inozentzia betirako galdu 
dugun arren gisa guztietako poemak behar ditugulako, eta 
emakumeak trena hartu duelako –zentzu errealean eta 
adiera figuratuan–, beste leku bat eskatu du gure literaturaren 
historian Sorne Unzuetak, trena hartu du ostera: bere 
egitateak aldarrikatzen ditu, bere gizatasuna erakusten du. 
Emakumea konturatu da zer edo zer egin zuela berak. Egin 
egin zuela. Erresistentea izan zen. Ikara ematen dio orain 
aitortzeak noski, baina zeraman diru hura alemanak hiltzeko 
zen, galtzen orlegia jantzi zuriz estaltzen zuen hura barne.
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Eta poema honek bere erlijiostasun xaloan Otsalderen 
bertso haien jarraipena ematen badu ere (Lurderat 
doa trena, otoitzak salbatuko gaitu), ez du zerikusirik 
bere belaunaldiko emakumeek (Errose Bustintzak, 
Balendiñe Albizuk, Tene Mujikak...) egin zituztenekin: 
autokontzientziara iritsi denaren poema da. Poema, 
hain zuzen, okupazio garaiko ekintza haren jarraipena 
du: oraindik ere, begiak itxita, praka orlegiak dakusaz, 
dakusaguz, oski baltzen ganean. Memoria bat transmititu 
digu, eta memoria hori aktiboa da, erresistentea, ez 
deitoratzailea Iratzederren gai horretako poesia bezala, 
edo salatzailea Orixerena bezala, edo patriotikoa 
Salbatore Mitxelenarena bezala.
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ROLEN TRUKATZEA: GIZONA GELTOKIAN

Emakumea abiatua da, joan egin zaigu.
Zer egiten ote du gizonak?

EGUNEROKO TRENARI
Txiki Idioate, 1988

Eguneroko trenari gorroto diot
umetatik
gorroto diot bere metalezko haragiari
gorroto gezurrezko ezpainei ere
gorroto diet
bere hotz eta beroari
bai eta bere ur zikinari ere

Gorrotatzen dut
lurra odola blai uzten zuen trena

Gaur pasatzerakoan
aldapa gora
oroitu zaitut
oihartzunik gabeko oihua bezala
nonbait
zure irudia agertu zait
bi aldeetara begiratu dut
inor ez
ez trena, ez pertsonarik ere
baina zure malkoen keak
haizetik zebilen bitartean
eta oihuaren ixiltasuna
oroitarazi dizkit
eta hori ez diot barkatuko
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BITTOR BAR EXPO
Mikel Ibarguren, 2002 

Antxetek zerua hartu dute agorril sargorian.
Abiadura Handiko Trena iritsi da Hendaiako geltokira,
ez da ordea inor ezagunik jaitsi,
era nire eskuek zure gorputza dure ments.

Gaur ezberdin da dena;
jaiotze-tasak gora eginagatik
forentseek gorpuak pilatzen dituzte autopsiarako.
Ez esan niri dena berdin denik.

Kontuarrak edalontziz beteriko ordu txikietan
maitatua sentitu dut neure burua...

Berandu dela ohartuko gara
belar-paretak denbora estaliko duen egunean.
Min emango digute enaren hegaldi hurbilek eta
Bidasoa gaina zeharkatzean zu hemen ez izateak.

Gaur ezberdin da dena;
zabor biltzaileen kamioi horia etxe aurretik
betiko tenorean pasa den arren, zu ez zaude.
Zapi garbi bar bezala urratu da argia zeruertzean.

Maitatua sentitu dut neure burua
kontuarrak edalontziz beteriko ordu txikietan...
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TRENEAN ETORTZEARENA
Mikel Peruarena, 2003 

Etorriko zinela agintzeko erregutu nizun
                            trenean etorriko zinela
zuk baietz esan zenidan (nola ez ba)
                              zure masailetako gatza
deszifratzeko denborarik hartu gabe ordea

                    nik badakit ia ezinezkoa dela
baina hala eta guztiz ere sinistu behar dut
                        zuk ni konturatu gabe
ikusiko nauzun une bat existitzen dela

          eta gure auzotik pasatzen direnean
trenen ispilu beltzetan zoazela imajinatuz
                         jaiotzen dira kantuak
nire betiko ezpain zahar hauetan

Antza, gizona da orain Penelope. 
“Antza” diot, ez bainago guztiz seguru. Ezin zaie 

jaramon handirik egin gizonen maitasun deklarazio 
poetikoei, gizona gezurtia da, oraindik ere eskuan dauka 
prozesu sozialen giderra. Zentzu horretan, gizonaren 
poesia, gure letra aurreratuenetan ere, tradizionala da.

BIDAIAN BAKARRIK
Katherine Mansfield, 1916

Bere irudimenaren kontua ote zen bakarrik, edo ba ote 
zegoen egiazko zer edo zer ganberazainek, batez ere 
ganberazainek eta hoteleko morroiek, harro, ozar eta halako 
petralkeria batez hartzen zutelako hartan bidaian bakarrik 
dabilen emakumearengana? Edo bere eme-lotsa miserablea 
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besterik ez ote? Ez, ez zegoen horretan. Zeren eta, poztuen, 
libreen sentitzen zen uneetan ere, ohartzen zen, tanpez, jende 
horren “tonuaz”. Eta horrek suntsitu egiten zuen guztiz bere 
segurtasun ustea, hainbeteraino non, tonu horrek adierazten 
zion bere kontrako konplot maltzurren bat antolatzen zela, 
eta gauzak oro –bai, objektu inanimatuak ere bai, aulkiak 
eta mahaiak bezala– “jakinaren gainean” zeudela isilean, eta 
beti gertatzen den hura gerta zedin zaudela zain, bidaian 
bakarrik doan emakume bati baino gerta ez dakiokeen istripu 
tamalgarri huraxe.

Eta sei urte geroago, esperientzia handiagoaren jabe:

Izugarria da bidaiatzea. Dena horren zikin, eta trenak 
hebaindu egiten zaitu. Tunelak infernu hutsa dira. Ikara 
ematen didate bidaiek.

Bidaia propioaren arriskuak, emakumearenean, han-
diagoak dira: Amaia Iturbidek oraindik orain jakinarazi 
digu hoteleko gela “orduen tintaz –kristalez eta odolez– 
betetako odolontzia” dela, edo erauzitako lore bat.

[Ikus Eranskinak 11]

Ulisesena badakigu... Emakumearena jakiteko goiztxo 
dugu, esan liteke abiatu berria dela. Noizbait jakinen 
dugu non eta nola ibili zen. Menturaz ez da sorlekura 
itzuliko, menturaz, Baudelaireren “Bidaiarako gomita” 
poemako hitzak moldatuz, emakumeak aurkitu ahal 
izanen du “bere antza duen herrialderen bat...”!
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BURNIZKO BIDEARI BERTSO BERRIAK
Iparragirre, 1858

Burni bidea opa da
laster egitea
Europak goza dezan
betiko pakea.

Ekin deiogun bada burdin bideari
eta oso egin arte eraso lanari
astindu bat emanez lehenbailehen lurrari
eta handitasuna gure Espainiari.

Burni bidea opa da
laster egitea
Europak goza dezan
betiko pakea.

Aditzera degunez hamar urte barru
baporea hasiko da Jainkoak nahi badu
hala digute behintzat frantsesak agindu
hasiera eman da eta alkarri lagundu.

Burni bidea opa da
laster egitea
Europak goza dezan
betiko pakea.
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KANTU BERRIAK BURDIN-BIDEAREN GAINEAN
Joanes Otsalde, 1883

Ohore merezi du Papin jakintsunak, 
Orai dela bi mende zentzuz mintzo zenak, 
Harrek baitzuen erran, ur bero lanoak 
Higitzen zituela kargarik dorphenak. 

Geroztik lothu ziren burdin-bideari, 
Zoina ezin moldatuz hanitz baitzen ari, 
Azkenekotz abilki baitzuten ezarri, 
Atsegin egiten du munduan askori. 

Urak duen indarra zoin den baliosa, 
Munduko obretarik ageri da ontsa, 
Burdin-bidetan juhan tu hanitz karrosa. 
Heien arrabotsak du iduri orzantza. 

Urrun entzun daitake harren irrintzina, 
Hortaz abisatzen du aiduru dagona: 
Hurbil dagonarentzat, zer oihu samina! 
Xoratzen du burua minbera duena. 

Denboraz aditu da erraiten jenderi: 
Deus gisaz ez bainuke hortan sarthu nahi, 
Noren ganik othe du indar handi hori? 
Hortan ez da bertzerik baizik galtxagorri. 

Ikhusirik on dela hortaz gozatzia, 
Den lekhu guzietan da bai onetsia. 
Piyayan direnentzat zer bozkalentzia! 
Gasturik ere ez du oinezko erdia.

Laster ditu berriak urrun helarazten. 
Saldu erosi gauzak merke eramaiten, 
Egun Baionan dena bihar da Parisen, 
Negozioa hola baitu emendatzen. 
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Eta Otsalderen poema gehienak abadeek hondatuak 
direnez, hona orain arte horren sotil eta moderno zenak 
nora behar gaituen eraman:

Burdin-bidea dute ordu onez egin
Har dezagun hortakotz guziek atsegin: 
Errextasun handia baiterauku egin, 
Juan gitezen ospeka Lurderat pelegrin. 

Benedikatua da hango ithurria, 
Hartaz frangotan baita sendatzen eria, 
Ararteko harturik Birjina Maria, 
Jendendako hauxe da laguntza handia. 

Bisitatuko dugu Lurdeko harpea: 
Han agertu zelakotz Birjina maitea, 
Guretako han dago graziaz bethea, 
Zabaldu nahi dauku zeruko athea. 
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EIBARKO BURDIN-BIDEAREN  
ESTREINAKO KANTA
Felipe Arrese Beitia, 1902

Isi, isi, isildu txori barritsuak
isildu errekatxo zentzun bagakuak
isildu, o abere basoetakuak!
Gagozalako hemen gu bere mutuak
gazte, zahar, aberats ta pobre gizajuak
entzun daiguzun ondo tren-txistu soinuak.

O egun, baina egun gogoangarria!
Sekula ez da hilgo zure gomutia
kondairean izango zara ipinia
bedeinkatu dagigun Jaungoiko haundia
hor, hor datorrelako tren txistularia
iragorik azpitik Eitzako mendia.

Ongi, ongi etorri, ongi, tren dontsua
aspaldian genduan zure desiua
zu errezibitzeko jantzi da zerua
eguzkia jagi da gaur argiagua
ilargiak estreinau ei dau soinekua
izarrez inoiz baino apainduagua.

Zure lurrun ta keia jaku pozgarria,
lur lehorrari legez trumoi ta euria,
gehienez ohi dalako hau izan ogia, 
zu bere zara gure mesedegarria,
zuk, zuk biztuko dozu gure industria
Bizi dedin, bai, bizi, Eibarko herria!
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MUGIEKO TRENA
Paulo Zamarripa, 1930

Mungiari Mugie esaten deutsienak trenari bultzia esaten 
deutsienak baño geiago ete direan nago.

Ta aorretxegaitik diñot MUGIEKO TRENA. 
Au tren au ondo ezauna da Txorierri aldean.
Txorierritar uts-utsa da izan be ta.
Bere burdinbide guztia Txorierrin erdi-erdian dago; ta 

Lutxanatik Mugierako Burdinbidea esaten jako bere burdinbide 
orreri, ta burdinbide orretatik dabillen artean, Txorierrin 
erdierditik dabil.

Ta, zelan ibilli be gero!
Ez txoriak lez, egorik ez deutsie imiñi oindiño ta; baña 

polito.
Ta ibilkerarik politena Asutik zear egiten dau beti be. 

Asue bera dalako Txorierrin biotza edo...
Iñon be ezta ibilten trope, ariñegi ibilliagaitik an edo 

or iñor galduteko eran; baña atan be or Asuen, Sondika ta 
Erandio bitarte polit orretan, ikustea izaten da zein polito 
ibilten dan.

Asutik igaroten dan bitartean, betaurreko barik be, argiargi 
ikusi leioz bertatik urrun eztagonak bere burpil, ardatz eta 
letrarik zeenetarañoko guztiak.

Esan lei Asutik olan igaroten dala... Asuek berak bera 
obeto ikusi dagian.

Ta esan lei, baita be, bere ibilkera polit orretan ataraten 
daben zarata gozoagaz, beste leku batzuetan «banajoak, 
banajoak» esaten badau be, or Asuen, Asueri berari txeraka, 
auxe esaten daula: «emen naukok, polit orrek: emen naukok 
polit orrek».
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Eta or Asuen, Asueri ainbeste gura deutsalako edo, eztau 
urten iñoiz be erralletatik, neuk dakitala beintzat.

Bere erralletatik urtetea geienetan Lutxana-aldean izaten 
da. Txorierritik urten gura eztaulako.

Baña Asuen... zetarako urtengo dau errailletatik? Errai-
lletatik urtenda ezta esaten «emen naukok, polit orrek: emen 
naukok, polit orrek».

Eta Asueri ainbeste gura deutsalako, eztau atrapau, neuk 
dakidala, or Asuen, bere makiñearen azpian, iñor, Asukorik 
bertakorik beintzat.

Bere aurreko sarean, bai, atrapau eban bein, beragaz 
olgetako, Asue bertoko andra zar bat.

Ogi-saltzallea zan berau.
Josepa eukan izena.
Gure Josepa ogi-saltzalle onek, trenik ez eban gura 

ezetarako be ta, asto baten ekarten eban Bilbotik edo Deus-
tutik Asue bertoko bezeruentzako ogia.

Ta bein, Asue ta Erandio bitartean, burdinbide beraren 
ondoko etxe batera, bertarako ogi nagusia besapean daula, 
bere astoaren atzetxutik doala, tren orrek bere txistuaz «anka 
egizu arin, astoa» esanda astoari beste aldera joateko lekua 
emonik, Josepa bera, gor samarra be bazan bera baña, berari 
ezer esan barik, polito-polito, aurreko sarean atrapau eban.

Josepak, tren orren sarean bere burua ikusi ebanean, 
gorroto biziaz, oratu eutsan sarearen goi-aldearen ganeko 
farolari esku bategaz, ta besteagaz, makiñisteari iñon direan 
zemakuntzak egiteari emon eutsan.

Makiñistea ogiaz nondik buruan aparauko ebillen.
Baña makiñisteak barre baño ez eutsan egiten.
Ta ez zan geratu trena, bere lekura, geltokira, eldu 

artean. 
– Josepa –esan eutsan makiñisteak, geltokira bein eldurik, 

trena geldituaz batera–, zer deritxazu, Josepa? Tren onek ez 
zaituzala koxuko, baie...
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– Ez berorren barruen beintzet –erantzun eutsan berak 
garratzik, bere ogi nausia besapean daula, sare-ganetik gelto-
kira saltu eginda.

Ta eztabaida polit bat izan eben antxe, gaurko Benito 
kondutoreak edo orduan Benito beronen bearra egiten 
ebanak prakako eskumako sakeletik (poltsatik) atarata bere 
txistua jo artean.

Makiñisteak, makiñeari bere txistua jo eraginda, esan 
eutsan Josepari, geiago esateko lekurik ez eukala ta:

– Zeure suiñe ixen gure neunke, Josepa.
– Asto bi euki daidazan? Ogiegaz darabiltana naikoa 

dot...! 
– Neu be ba... –diñotso makiñisteak, makiñea ibilten 

imiñiaz batera.
– Ik jan eingo eunko, nok emon euki ezkero.
Ta au esan ta beingoan, besapetik atarata, ogi nausia, 

«eutso!» esaten deutsala, burura jaurtin eutson.
Ogia, ...makiñistea surrean jota, fogoneruaren atzeko edo 

alboko ikatz-zaran baten sartu zan.
Ta Mugiera eldu ziranean, ikatz-loiak zelanbait kenduta, 

makiñistearen ta bien aboetatik, euron sabeletan.
Alango beste ogikada bat artutearren, ibilli zan gero be 

makiñistea Josepa makiñearen sarean nondik atrapauko, 
baña ezeban geiagotan atrapau.

Ta trenak, besterik atrapateagaz eztauko konturik eta, 
Asutik igarotean, eztau egiten arrezkero besterik, Asueri 
berari txeratxuak egiten deutsazala, polito bertatik ibilliaz, 
berari, Asueri berari, auxe esatea baño:

– Emen naukok, polit orrek; emen naukok, polit orrek.
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SENSIBLE SUCESO
La Unión Vascongada, 1899-05-15

En la vecina villa de Pasajes ocurrió ayer un sensible 
suceso.

El tren tranvía núm. 2.053 que pasa por aquella estación 
con destino a Francia a las 6,31 de la mañana, atropelló al 
intentar atravesar la vía que él llevaba, a una mujer como de 
55 años.

Marcelina Segurola se nombraba la víctima. Era casada y 
habitaba el caserío Gomiztegui, situado en la circunscripción 
de San Pedro. 

La mujer en cuestión acostumbraba a vender en los 
barrios de Pasajes hortalizas y frutas que los terrenos de su 
caserío producían.

Como de costumbre, vino ayer a la hora citada de las seis 
y media al barrio de Ancho, trayendo sobre su cabeza un 
cesto de verduras.

Marchaba por las entrevías situadas frente al almacén 
de los señores Yurrita y Compañía, cuando el tren hizo su 
aparición bajo el paso superior de Buenavista. El maquinista 
titular señor Urcelay, que regentaba el tren, hizo con el silbato 
las señales reglamentarias anunciando su paso.

El guarda agujas señor San Juan, que sostenía la del 
centro de la estación cercana al sitio por donde la mujer 
venía, gritó también e hizo señales para que Marcelina se 
apercibiese del peligro; pero ésta, que en realidad estaba de 
él alejada, dio un paso hacia adelante para atravesar la vía 
y lo hizo con tan mala fortuna que la máquina la atropelló 
pasando con el convoy que arrastraba sobre el cuerpo de la 
infeliz casera.
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Resultó ésta con ambas piernas horriblemente destrozadas, 
graves heridas en la cabeza y fuertes magulladuras en todo 
el cuerpo.

Presentados el jefe de servicio el señor García, el médico 
de la localidad D. Ignacio María Casares y el párroco de 
Ancho D. José Lasquibar, procedieron cada cual en lo que 
les correspondía a suministrarle los auxilios conducentes.

En gravísimo estado, casi en período agónico, fue 
conducida en una camilla al caserío Gomiztegui, donde ha 
dejado de existir.

Deja sólo un muchacho ya crecido.
Dícese que la víctima padecía sordera y que esta causa, 

agregada a un ensimismamiento particular en que hace días 
se había sumido, impidiéronle darse cuenta de la llegada del 
tren que la atropelló.

Fue arrastrada más de doce metros.
Siniestros detalles: el maquinista señor Urcelay fué el 

mismo que con su tren atropelló en Irún el coche de Polo 
originando la muerte de cinco personas. En aquella catástrofe 
llevó la máquina ante sí, sobre la traviesa de choque, restos 
humanos y trozos del carruaje atropellado.

En la desgracia de ayer quedó el cesto de Marcelina sobre 
la misma traviesa de la máquina, llevándolo hasta el andén 
de la estación.

Los pies de la infeliz quedaron allí sobre la vía. Recogidos 
en un cesto fueron llevados por un alguacil al cementerio.
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LURRA NIGAN 
Juan Mari Lekuona, 1972 

Lurraren altzotik
izarren begiek erakarria naiz;
atrakzio-joeratik
askatu nahi duten buztin pusketa;
hegan hasi nahi nukeen lur-multsoa.
Izarretan dago nire destinoa.
Beharrik, halere,
lurpera noa:
lurraren pean osa dezadan
lur-hatsak duen misterioa.
Nire historia
ludiaren kondaira bezain luzea da:
munduaren hasieratik jaiotzen ari naiz
lurrarekin;
eta munduaren azkeneraino hiltzen joango naiz
lurrarekin,
azkenik gabeko aldatze batean,
nigan legea den joera betean.
(…)
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ARTASOKO ZAZPIGARREN SALMUA 
Bitoriano Gandiaga, 1974 

(…)
Lurra hartu dut eskuan
mun emateko,
besarkatzeko,
bularrean herstutzeko
luzaro.
Eta gero,
neure burua baino
gorago jasoz eskua,
burutik behera utzi dut
sorbaldaz behera jausten,
neure lur guztiz behera,
lurrezko bataioaren
seinaletan.
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GAUEZ GAU TREINAK...
Iratzeder, 1969

Gauez gau treinak nerama...
Odoletan dut arima.
Gauez gau treinak nerama,

Bere marrumaz marrumakatuz
Nere barneko marruma.

Ez zait aita hil, ez ama...
Gaur dutan mina, nork asma?
Gauez gau treinak nerama,

Bere marrumaz marrumakatuz
Nere barneko marruma.

* * *

Jainkozalen gainetarat goiti
Abiatu gazte bati,

Zerulekin beti eta beti
Igan nahi bihotz bati,
Erran behar: geldi, geldi.

Egin baitu hainbertzeri uko
Ez ote zait kraskatuko?

Mintzatzean ez ote dut joko:
Hain zen-eta dena Jainko!
Nolaz erran: geldi, geldi?
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On ez denik Jaunak ezin mana;
Harek beti bihotz ona.

Zure manuz noakio, Jauna
Zuk nahia hoberena.
Erradazu nola mintza.

Ni entzunez, otoi! entzun beza
Bihotzean zure boza.

Aditzean nere gaurko eza,
Ez bekio hauts bihotza.
Erradazu nola mintza.

*   *   *

Gauez gau treinak nerama...
Gaur dutan mina nork asma?
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GAUETAKO TREN LUZE ETA BUSTIAK
Joseba Sarrionandia, 1987

Gauetako tren luze eta bustiak distantzia eta denbora
                                                     nehurtu gabe doaz
estaziorik estazio: Aesland, Osinburg, Hirabianen...
                     Euria ari eta makinista lo doan artean
bigarreneko bagoian bidaiari klandestinoa leihoa
                                    hertsi ezinik bustitzen da,
merkantzia bagoietan garia, marfila, sagarra,
       posta zakuak ere bustitzen diren bezala.

Basamortua eta herbestea landare berde lez hazten dira
                                                         bidaiariaren baitan
behelainoz estaliriko hiria zeharkatzean. Hiriak
         kazeten usainagatik ezagutzen omen dira,
larru errezeko andereak hurrengo kale kantoian bizi direla
                                                   abisatzen dute dendariek.

Je vám zima? Ano je mi zima

Estrategia hitzari darion odola kalkulatu gabe, irabazteaz
                                     harrotu gabe, galeraz etsitu gabe,
lautadetan barrena doan harmadak erreboluzio sozialaren
                                                   banderak zabaltzen ditu.
Behelainoa, eta gero zakurrak begi humanoekin, eta gero
                     jendea zakurren bakardade eta tristurarekin.
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Jak se máte? Dekuju mám se velmi dobre

Tren bakoitzean bidaiari klandestino bat doa
                           bere pasaporte faltsoarekin,
bere betaurreko faltsoekin, bere filosofia
                                  liburu faltsoarekin,
eta artegatu egiten da trenak frenatzen duenean,
                          edozein ate zabaltzen denean...

Kdo jste? Kam jdete? Jak se jmenujete?

Eta neskamutil besarkatuak zubien gainean,
                                              gezur antzeko
maitasunez: ai amodio samur eta zaila, zelan maitatu eta
                            zelan maitatuak izan ez dakitenentzat!
Afarirako okela, sagar busti eta melatua, gero
                                    kafea hondar eta guzi.
Nora joan nahi duzue galdetuz dator funtzionarioa,
              erantzunak bere libreta tipian apuntatzeko.
Estazioak eta egunak bata bestearen barruan galtzen:
           horrela doa trenean ez doan jendearen bizitza.
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AUTOBUSETAKO ORDUTEGIAK
Castillo Suarez, 2004

Gauza bera esango dizute maitasunaren kei-
nurik gabe bizi direnek ere: denok dugula ba-
rrenean basamortu amaigabea. Haatik, maita-
suna ospela da. Eguzkia saihesten du goizero
eta inork ez ditu zabaltzen arropak bertan.

Lantokiko kaxoietan gordetzen ditugu auto-
busetako ordutegiak badaezpada.

Sorterriko palmondoak ditugu gogoan.
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HOTELEKO GELAN
Amaia Iturbide, 2008

Dastatzeko menu batean bezala sartu ginen.
Han zeuden gauza guztiak
(objektu minimalak)
bonboi kaxa batean bezala ordenatuak
motibo txinatarrez dekoratutako kosmetikoen kutxatilan        
                                                    bezala galduak
beira-arasa baten atzean bezala antzemanezinak
tenplu baten barruan bezala ezin babestuagoak.
Hor zeuden ohea
(pistilo batetik dilindan jarritako umontzia)
kristalezko zintzilikarioak
(aho –zein belarri– gingilak baino urratuagoak)
edota bestelako xehetasunak ere
(aspaldian harilkatutako ritorneloaren notak).
Eta gu erdian
bi pendulu bezala arrain-ontzi baten barruan.

Hoteleko gelako leihoaren kristala,
lentilla bat bailitzan, erretinan itsatsi nuenean,
mundua leize sakona dela ondorioztatu ahal izan nuen
fantasia neobarrokoko feria bateko barrakez
eta erlojuen gurpilean
denbora zirriki-marraka
zirtzikatzen, zirtzikatzen ari diren
eguneroko feria hondarrez kateatua.
Joateko orduan atzera begiratu genuenean
baso ilunari edo auzo bakartiari bezala,
twist anakronikoaren edo charleston korrokoilduaren aztarnak
baino ez ziren gelditu, hor nonbait.
Hoteleko gela
zurtoinetik erauzitako lorea denean.
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Emakumeak trena  
hartu zuenekoa

(XX. MENDEKO POEMETAN BARRENA)

Koldo Izagirre




