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Esanen dute
hau
poesia
eztela,
baina nik
esanen diet
poesia
mailu bat
dela

Esanen dute
hau
poesia
eztela,
baina nik
esanen diet
poesia
fereka bat
dela
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Aitzinsolas

Hitzak axal baizik ez direla, apaltasunak irakasten du, 
eta gure ezintasuna munduaren erraiteko onartu behar 
da. Hala ere, hitzek norberarena eta guziena kondatzen 
baitute, kaldan eta maiz irakitan den gure bizi eta 
munduaren oihartzun dira. Horrela ditugu izendatzen 
gure esperantza, etsipen, maitasun, haserre, min eta 
atseginak. 

Gaude begira, bakarti, umezurtz, gutitan zoriontsu, 
iragan denborek eman jakitate eta maitasunak gesaltzen 
direla ahanzturaren leizeetan. Esperantzari ireki begiak 
hargatik ez hertsi nahiz. Hemen bildu testuak bide 
bazterretan ibili mirail batzuen gisara itzali nahi ez den 
argi zerbaiten umeak dira, presaka doan biziak bazuela 
eta baduela, libertatearen adarrei lotuz, munduen soka 
luzean, irauteko arrazoinik. 

Eta deituko ditugu
Bidelagun diren hemengo eta munduko hitzak eta poetak
Lana
Amodioa
Bortizkeria
Irudimena
Eta esperantzaz
Mintzatzeko
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Baionan egon zen ene aitona Batitta Galzagorri, soldadu, 
14ko gerlara joan aurretik.

Harri batek gure herritar hilen izenen  
zerrenda luzea dakar.

eta Gabriel Arestik zioen:

zerutik erori gabeko
harria,
ongi labratua,
maisu trebe txit trebe eta habil batek
landua,
oinarri,
giltzarri,
zimentarria,
(adoratzen zaitugu),
(ez zara eroriko)

diot ere
harresia altxatu zutenek
harria oratu zutela
lanaren labean
labanaren harea
gizonaren kartzela
hilotzaren eremua

merke saldu zutela
herritarren izerdia
laborarien uzkurra
saltzaileen maltzurrak
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uztail hondarreko sapa
agorrileko hil-zeinuaren dangak
iretsi zuen trenbideen burdin-haga luzean

Batitta eta Julien
Gilen eta Anton bezala
burdina eta suaren lanetara
labakietarik lubakietara
irri gozoz gizon ehizara

Amen otoitzak zelai-landetara eztiki lerran
Jainko isilak zintzur-zolak lohiz itoz
ahoan sakatu lur irauliekin

Diot ez direla ahantzi behar
harrietan
zizel ezaxolek izoztu
zerrenda luzeak

Oroimeneko portuen uhainen joan-jinean
altxatzen dira kantoreak
harresien eresi

eta Mañex Erdozaintzi-Etxartek zioen:

kalda gaitzean ari zituan
harri xuriak pikatzen…
Arnas kolpeka izerdi trenpan
euskara hitzak limatzen…
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Burdin beltzaren golde gogorraz
lur lehortu hau iraultzen:
herri agortu honen erraiak
has zitezen ernaltzen…

eta zioat ere
ur-xirripa apal
Otsozelaiko harpea zizelkatu huela
harriari gainditzen haizela
hire herri langilearen izerdi

Ostibarreko lamin osinetarik itsasora
jendea handi
lurrari lana eskaintzen dionean

pikotx eta aihotzez, aitzur eta palaz,
harrizko bazterra lur emankor eginez
bizia sortu diguzue
arbaso langile haritz-landatzaileak
harri-pikatzaile emankorrak
hargin trebe gogor etxalde-eraikitzaileak

etxe eta hilarrietan keinu gozoak
gurutzetan bizi-gogoak
eguzki, golde edo orratz
harria oroitzeko eta maitatzeko

oroimeneko portuen joan-jinean
altxatzen dira kantoreak
harresien eresi
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Esanen dute
hau
poesia
eztela,
baina nik
esanen diet
poesia
fereka bat
dela

maitasuna ezinezkoa ote da?

Miguel Hernandez:

Cuerpo del amanecer:
flor de la carne florida.
Siento que no quiso ser
más allá de flor tu vida.

Corazón que en el tamaño de un día
se abre y se cierra.
La flor nunca cumple un año,
y lo cumple bajo tierra.

Cuerpo del amanecer 

gauak goiz-alba duela ondoko…
goiztiriko inarrak jauzika ortzi-mugaz ortzi-muga
zure argia dela zure argizari
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zu zarela goiz argi iturri
bizi zarela oraindik
ez ustezko mundu zabalen bidean
loaren irekitze zabalean
ohe baten mihiseen hesi irekian
izan hotzek zaindu zuten zeru beltzean 
hatsa aharrausika hedatuz

gaueko kezkak lanbrotan gesaldu
urrungo errekatik laino harilkatua
bizi berriari irri eta amodio

flor de la carne florida

soinaren jantzi apain zoragarria
printzesa etzanaren leuna
orkatz basatiaren dardara beldurtia
iratiko malden tarte tinki bikaina
soro eta pentzeen belar gizenen eztia
maitasunak egiten dena eder eta gazte
arnas beroaren labe amultsu
larru goxo eta eskuaren irri
begiak ur galdu urrutikoen mirail
bihotz taupada zalu basak

diot argia dela zure gorputzetik
denbora geldituaren miraria
ur eta hodei sakratuen saria

Siento que no quiso ser

damutzen da ezin izanarena
baitzara egiaztatzen duena
ez zela izaten ahal eta egiaz badela
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izena eta izanaren betiko lehia
zinela eta bazarela oraingo betierean
betidaniko ezinaren lohi astuna
aztalen lotzen lur gosetiari
ezin zela eta ezintasuna garaitua
izanen zela ez zela sinesten ahal
den hura hala dela eta ahuspez

ur gaineko ontzi herrestaria
bizi irriaren eramaile astiroa
ortzi-mugak hotza dakarrela

más allá de flor tu vida.

ezpaina lore zebilen maitasuna
lilien eztia usain epelez xoratua
biziaren eztanda bazterrak sutan
sapa eroz zainak ibiltari
kolorez apaindu hosto haizekaria
biziaren sakona azal liluratuan
eguzkia geldiarazten duen kanta
horra bizia lorearen altzo
goiznabarrak ez daki gauarenik
ez eta argiak ilunarenik

eguzkiak itzuli lurrari egiten
sortaldekoa sartaldeak irensten
eta ezpain irekiak hersten

Corazón que en el tamaño de un día

bihotz bakarra egun bakarrean
maitasunaren irrien ezpalak
apain eta ezti, gozo eta ezten
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gorputz bat eta bizi soil bat
ordu gutiz dena ikasi behar
egunaren neurri ttipiegia
amets mentsen besarkatzeko
lertsunak hodeietan lerroz lerro
negu mezularien kapa luze
bihotz nekatuari eguzkiak adio

goiztiritik arrats iluneraino
dabil esperantzaren bidea
argiak pizten eta gauak hiltzen

se abre y se cierra.

ireki eta hertsi, piztu eta hil
hil eta piztuko garela bada ustea
biziaren errota ezin gelditua
bihotzean odola sar eta jalgi
lili apain irekia, hertsi zimurra
itsas ura gora eta behera
amodioari onarpen ezin jasana
aho irriarena ezpain hertsi mutua
olatuei ihardukiz marinel ausarta
mastari lotuz soka azkarra

amodio ireki zabalaren oparoa
dela ontzi zaluaren aparra
zorigaitzak irentsiko oihu adarra

La flor nunca cumple un año

bizia labur hiltzea segur
apezen lelo ustez zuhurra
nork ez daki ezin dela hil
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guk ehun maitasun zoroa
lili irekia hertsiko dela
uste dutela hori dela egia
ustelduko dela hazi bizia
munduari diogu ez dela hala
lorea eguzkia bezala gordetzen
eta gero goizean berriz jalgitzen

kontu-egile zorrotzak zenbakitzen
maitasuna kutxa hertsietan sartzen
nigar malkoz oroitzapenak bustitzen

y lo cumple bajo tierra

lurraren pean etzanik hazi xumea
goiz eta gauen argiak bat eginez
beste munduek ez jakinean utzia
goiznabarreko irri argi zoroa
arratseko etsipen astun nekatua
heriotza atabalen dei itoa
ahanzturaren leize irekiak
ezustean hargatik xoxoaren kanta
itzuliko da udaberriko ainara
zuk iruditu munduaren gogo airosa

ene baitan duzula piztu xirio apala
gizonaren azken finak doazela
zu zara lilien andere bakarra
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Maitasuna
Baratzeetan
Ideko daitekeela
Gaua eta arrosa

Apollinaire:

Le soir tombe et dans le jardin
Elles racontent des histoires
À la nuit qui non sans dédain
Répand leurs chevelures noires

Arratsa jausten eta baratzean, 
Ditun istorio-kontalari
Adats beltzak, erdainu ez eskasean 
Hedatzen zaizkien gauari

Tu n’as pas surpris mon secret
Déjà le cortège s’avance
Mais il nous reste le regret
De n’être pas de connivence

Ez dun kausi ene sekretua
Jada segida aitzina doala
Baina gelditzen zaigula damua
Ez elkarren kide izatea

La rose flotte au fil de l’eau
Les masques ont passé par bandes
Il tremble en moi comme un grelot
Ce lourd secret que tu quémandes
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Ur gainaren jarioan arrosa
Mozorroak saldoka iragan
Eskatzen dunan sekretu pisua
Kaskabila iduri nigan ikaran 

Petits enfants petits enfants
Vos ailes se sont envolées
Mais rose toi qui te défends
Perds tes odeurs inégalées

Haurtxoak haurtxoak
Hegalak joan zaizkizuenak
Baina hik, arrosa, oldartzen haizenak
Galtzen ditun paregabezko urrinak

Tu descendais dans l’eau si claire
Je me noyais dans ton regard
Le soldat passe elle se penche
Se détourne et casse une branche

Ur hain gardenean sartzen hintzan
Hire soan itotzen nindunan
Soldadoa dabila, dela gurtzen
Saihesten eta abar bat hausten

Tu flottes sur l’onde nocturne
La flamme est mon cœur renversé
Couleur de l’écaille du peigne
Que reflète l’eau qui te baigne

Gaueko ur gainean habila
Ilauna dun ene bihotz uzkailia
Orraziaren eskama kolore mainatzen
Hauen urak duena isladatzen
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Esanen dute
Hau
Poesia
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Baina nik
Esanen diet
Poesia
Mailu bat
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Ama indazut atorra

Urri latzean poliziak
Juan Cruz Maiztegi Lekornen

Etxe batean setiatzen zuen

Zuberoako poetak 15. mendean
Bereterretxeren zorigaitza aipatu zuen

Habil eta so egin ezan
Gizonik denez ageri
Hiru dotzena bazabiltzala
Borta batetik bestela
Haigü bortala
Ützüliren hiz berhala
Ama
indazut atorra
mentaraz sekulakoa
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Habil eta so egin ezan
Larre soroen magaletan,
larrazkeneko zinmolak,
badator baize firfira.

Gizonik denez ageri
jaunen aginduak eskuan,
jauntzirikan beren oskolak,
horraraino jinak dira.

Hiru dotzena bazabiltzala
Manu kunplitu beharretan,
izanikan ere gogorrak,
ez ahantz, Frantzian gira!

Borta batetik bestela
Hemengoak beude bakean,
xukatu beharko odolak,
goizeko maldan behera.

Haigü bortala
Atea jo da, Plaxentenian,
histen zaizkitzula gogoak,
jalgi bebar duk argira.

Ützüliren hiz berhala
Ezin diagu hitz barnean,
erakuts paper eta notak,
oi ezpataren dirdira...
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Ama
ikusi duzu joko dutenaren beldurra?
bere gorputzaren dardara
gogorra
ikusi duzu hemen den gauza?
lurrean bil botza
oihu garratza

ikusi duzu hiltzailearen herra?
udazkenaren ederra
eta gerra

indazut atorra
noizbait loratu zen primadera,
doa, egunetik egunera,
arbolan hostoaren minbera
joan bebarko urruti aldera

mentaraz sekulakoa
hor da aberriaren amaia
heriotzak zaitu ezkongaia
burdinak eskuan zara, anaia,
hasten duzula zure bidaia,
zuri begira Orhi eta Aia,
uren indarrek sortu ibaia,
orain zara itsasoko kaia,
menditikan irrintzi alaia,
libertatearen atalaia.
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Stalingrad mossengrab ziotela sobietar irratiek bertan 
setiatu Paulusen soldadoei hiria beren hilobi bilakatuko 
zela ziurtatuz eta hemen gara udaberriko goiz alaian 
biziaren irudi hauekin oroimen itzaliaren alegrantzian 
heriotza gogoetetarik guziz urruti ortzantz ala ortzadar 
zeruetan ez baita gehiago inorendako kezka ageririk 
tranbia etorriko denez orduz ala ez delarik grina bakarra 
orain liburu amesgarria eskuetan ala soa ur bazterretako 
plaza eder honetan Stalingrad ez haugu ahantziko 
hala ere hire lagunen heriotza ikaragarriek mundua 
itzulikarazi baitzuten gerlari atzerako bidaia emanez 
einsatzgruppen haien heriotza-mezulariei zigorraren 
lehen ezpata-kolpea emanez baina hemen orain denak 
bake eta sosegu itxurarekin gaituk itxurarekin baizik hala 
ere zeren eta libertate hain eijer hura esku irekietarik 
ihes baitoa eta esku hertsi zerratuetan ukabiletan baizik 
ez baita bizirik atxikitzen ahal no pasaran hori oihukatu 
zuen Pasionaria bezala ez gaitezen lokar gaua luze 
baldin bada ere goiznabarretarako su haziak beroan 
atxiki behar baitira.
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A Second Train Song for Gary
Jack Spicer (1925-1965) 

When the trains come into strange cities
The citizens come out to meet the strangers.

I love you, Jack, he said
I love you, Jack, he said
At another station.

When passengers come in from strange cities
The citizens come out to help the strangers.

I love you too, I said
I love you too, I said
From another station.

The citizens are kind to passing strangers
And nourish them and kiss their lips in kindness.

I walk the unbelieving streets
I walk the unbelieving streets 
In a strange city.

At night in cold new beds the welcomed strangers
Achieve in memory the city’s promise.

I wake in love with you
I wake in love with you
At last year’s station.

Then say goodbye to citizens and city
Admit this much-that they were kind to strangers.

I leave my love with you
I leave my love with you
In this strange city.
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Pontrique 

Ene karrika Baionan
Ene karrikaren oihartzunak

25 urte han bizi
Jabe minkorrak kanporatua

Pontrique

Gauaren ferekak
bere laztana karrika zikinei eskaintzen
negu beltz ala uda epelez
hainbat lagunen hegal itzaliak datoz gogora

joan ziren gazte denborak
ostatu keztatuen bolborak
goitika ala nigarrez arkupeak
emazte zanpatuak
gizon arrail laidoztatuak
arratoi bat zalu bere zulora
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Errobiren arramantza erauntsi biharamunetan
hitz beltzak murruetan
polizia-kaskoen dirdiran
leihotik han Monbar odoletan
zerra-zahia lurrean odol xurgan

han parean jendea oihuka
katuak karrikan ihes
zakur gaixoa goseti begiak amultsu
ondoko nagusiak bi ostiko
jostuna goizik lanera joailia
eta ez du nigarretan bidea

han ere Joanteguyren zurbiak zutik
etxea dute berritzen
Crémerie idatzia zen lehen
bi xahar goxo-saltzaile ziren
egun batez zorigaitza
hirugarren estaitik jausten lasterka

ama haurra besoetan
gibeletik gizona arma eskuan
saltokiko zolan uste gordeko dela
bi tiro eta adio ama eta alaba
hirugarrena eta adio Etcheverry buhamia

ene karrika-puntako hondarkinak
zur eta puskeria zikinak
arratoi zirriztalarien besta
hemen bada belar eta guzi
jende xeheak beren sosak zaintzen
kutxan maitasuna gakotzen
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Patxaren desafioak
txakur eta nagusien kontra
intsumituen trufak
polizia-autoen lerratze isilak
eta kontrolak
Jacques Lafitte karrikako hesi-burdinak

manifetako arrats eta ostatu beteak
Aita Seme aintzinean PJko zakurrak
euskal kantuak gauaz
gora ETA militarra
“section avec moi!” dio kapitainak
Pontrique karrikan koktel eta harrika

gau luze gogorrak
bakartasun hotzak
ilargi isilari so
auzoen leiho tinkien arteko argiak
zure ametsa lagun
barneko ezin egona

argi basoaren azpian paperak labur
hitzen nasaiari hutsa kolpeka
buruko minari etsipena irriz
telefonaren tirrintari so
where is my gipsy wifetonight
eta Leonard Cohen urruntasunez

plastikozko ontziak ez dira betetzen ere
hatsa doa trebeska
biziaren hatsa
zergatik hitzek min egiten duten ote
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hitz eskasak ere zauritzen
goiztiriko leinuruak zorionez
bizi itxura esnatuz
argiaren faltsukeriaz

zazpiak laurden guti
hiriko langileak hor dira xuxen
Lestrade etxean kroasantak onak beti
Café des Sports-en kafesne beroa hagunez
lehengo jabeen aurpegia doala oroitzapenez

gau-euriak aurpegi goxatzen
Trinketeko karrika hertsiaren antsia
teilatu itaxurek lepoa bustitzen
zakur gosetiak barrandan
plastiko beltzen tripak barreiatzen
autoen azpian beldurrez ahuspez katuak so

noizko denboraz ari natzaio
karrikan bazen beti zenbait zulo
EDF edo Lyonnaise des Eaux
ura gaindituko zela noizbait
hemen denak salatari
halere sua beti pizgarri

etxe-jabe minkorren soak
sakelak pobreekin beteak
hilobi xuri barne ustelak
APL edo RMIren harraparia
etxe aitzina dena argamasa
aski dela merak derasa
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Pontrique miseriaren karrika
maitasun ibiltarien portua
saihetsean dut ere Ternua
auzoko Coursic marinela
Suhigaraitxipi gizon oldartia
hemengo Penak nola konda

ene andere auzoaren leiho hertsia
iluntzeko bakarrik aterbetua
ikusi du ene balkoiko lore gorria
urrun du senarra utzia
Pontriquen ote libertatea

Patxa plaza eta Visitandinena
autoen xoko gordeena
gauaz solas isilen ohantzea
Tonneliersen arrabotsa
iduri dela ahantzixea
miseriaren karrika Pontriquena

epizeriako andere xaharra
esne mindua hozkailuan
sagar andeatuak zarean
kolore eta mozorro berrian
orain Afrika dator punpean

besta gau sutsu beroak
xuri-gorriz desiraren sugeak
bakartasun leiho hertsiak
gazteria jostatu beharrez
utzi behar iluna karrez
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etxe gris handi zabalak
leiho hertsien hasperenak
ontzi zikinez gaindituak
Ernesten irri ozenak
badoaz kartzelako orenak

hainbat lagunen hegal itzaliak datoz gogora
negu beltz ala uda epelez
bere laztana karrika zikinei eskaintzen
gauaren ferekak
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from Cabbage Gardens
Susan Howe (1937) 

The past
will overtake
alien force
our house
formed
of  my mind
to enter
explorer
in a forest
of  myself
for all
my learning
Solitude
quiet
and quieter
fringe
of  trees
by a river
bridges black
on the deep
the heaving sea
a watcher stands
to see her ship
winging away
Thick noises
merge in moonlight
dark ripples
dissolving
and
defining
spheres
and
snares
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ez leher egiteko

denak maldan behera
sortzetik datorrela hiltzea
iraganak deusetarako direla
ahanztura erremedio bakarra dela
jainkoak aspaldi hilak
bide xahar bihurgunedunak zuzenduak
normalizatuak
euskara bezala laster
nahiz hau liburu eta ikertzaileentzat
behar den sistema numerikoetan sartua den
biharko menturan
ments batzuek arrapiztuko dutela
munduan barreiatu euskaldunen ondokoek 
judu erratuaren gisara armairu zoko batean atxikia
Bibliaren iduri larruzko azal mendeek leunduarekin
gaztetasuna bezala
Ruben Darioren altxor dibinoa
doala ere higaduraren maldan behera
lehengoen gisara
bazituztela orduan Errepublikaren deiak
norteko lubaki hotzetan odolaren emaiteko
amodioa bezala
sortzean heriotza berekin daukala
leher egiten dutela amets ederrenek
hondartzako mareak irentsi gaztelua bezala
badira oraindik mende zaharren deiari jarraikiak
arren eta emeen arteko tirriari
bizitzeko graziari atxikiak
hemen gaude gure mundu ttipian
euri-eguzkiei beha
euria txarra dela
eguzkia ona dela
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udatiar turista hiritarren leloak goitika
hemen bozetan parte hartzen
hexagonoko portzentaje berdinekin
gu frantses tipiko bilakatuak
leher eginen die ere
hango handi-mandiek
beren gorputza pasatzen ikusiko diagu
gu zahar momifikatuak izango garenok
irabazia izanen diagu
jo ta ke hil arte
kartzeletako paretetan
izkirio ilun erdi itzaliak
hemen egon ginen bi aldaketen artean
iraultza ala hil
bertsio txarren aukeran
saskipetik ere gizona gizon zela
botere gosez ele zuri eta iruzur
Djougaxvilik Stalin emanen zuela
eta hemengo euskaltzale batzu ere esplotatzaile
euskaldun izatea ezjakinaren bortuetan
hegalez Xahoren Aitorren ametsetan
ezpata luzeduna zen armada buruarekin
libertatea zainduko zuenarekin
baina ezpataz hiltzen zuenak
ezpataz leher egin zuen ere
zuhur hitz aspaldikoa
baina ezpata nagusi
eta kultur eragile
eta dosier apainekin jujatua
oi juje ez balitz igela 
gure arno kantariaren ura nabari
diruak usteldu jendartea
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moltsa hanpatua eredu
eta hobeki erran zure akzio portefulla
lantegiak desegiten duen sistemaren atearri
Mosoeletako fonderiak Ruwelleko zirkuitu inprimituak
ezdeusaren heinera ekarri emazte eta gizon langilea
haurrek berek ez gehiago estimatua
eskoletara bidaliek boterearen kultura
etxerat ekarriz aita umiliatuz
ama isilean ehortziz
badira deiadarrak
itotzen direnak
eta itotzen ez direnak
burua galarazten duten sistemak
beren burua urkatu dutenak
alkoholean lerratuz perrekatu direnak
etxea beren garun xokoan utziz leihor urrunetaratuak
Picassoren Gernika postal batean zintzilikatuz
etxeko sukaldean
badira hemen egon direnak
lurra saltzekoa bazutenak
heietaz baliatzaile onik bazela
eta mendietan larreak labakitu
zuhaitzak ezabatu alanbrea ezarri
onkailuz eta pozoiz ase lurretan
bi izorraldien artean laborariak esklabo
beti gehiago ekoiztu merkeago saldu
bakarrik lanean etxea hustu ez dadin
bertsolariek aipatu lur honetako erregea
mutil morroi apala bankuko nagusiekin
haserrea pizten da 4x4en motor azantzekin
gure bide hertsietan bisitariak ibilaraziz
euskal nortasun azkarra goretsiz
libertatearen seme garenak omen laudatuz
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denak zerbitzari nahi gaituztelarik 
denborak doatzi eta ez onerat
begiak gure zaintzen denetan
larru barnean laster lauki zaindari ttipiak
mundu guzia ukareko elektronikoarekin
buru muinaren formatatzaileak bestalde
laster pentsakera amankomuna
edo bestela zu zara terrorista
non dira biziaren ametsak
haur garaietako saihets bideak
xoxoak kantari udaberrian
pikaren buztan xuri-beltxa
bere arbola gorenetako ohantzetan
eta lagun joanak
lagun galduak
aita eta amaren bizi kezkatiak
oroitzapen galduak
eta ortzadarraren koloreak
argi biziak
goizeko leinuruak
ilargi betea Artzamendiren gibeletik jalgitzen
eta zurekin denboraren goxatzeko aukera
denbora geldituko zela
eta bizia dena argi izanen zela
egun bakotxa besta bat
zure irria aldiro mirakulu bat
zure jantziak hunkiz
heltzen zela
mundu sakratuaren aldarera
naturak eskaini ontasunera
arno guziak kantari
zuhaitzak itzal eta fruitu eskaintzekin
Eden berri baten segurtamena
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sugearen histua ezintasunaren mezulari
herraren hazle bekaizgoa
eta dena berriz haste dela
lurraren iraultzeak hazia ehorzten
gure biziak besteak jaten
eta guk besteak hazten
eiherako errotak bihia ehotzen
zein dira egun esperantzak
ez leher egiteko
munduaren aldatzeko
jainkoak mutu eta isil direlarik
indarrak flakatzen ari
eta bakartasuna leize ireki bilakatzen
lehen lehorretako biztanleen kemena
nola hazten zen ez dakigu
bizitzeko atsegina eragile zitekeen
amaren gozoak haurraren bidea egin zezakeen
baina egun dakigun eta ikusia dugunarekin
nola marratu biziko atsegina
gure mundua ehortzia dutenen fidantziarekin
gure euskara hemen galdua daukatenekin
herri mutu eta elkor bat eraikitzen ari daukutenean
biharko munduak eraikiz
bakoitza basamortuko harkaitz bilakatuz
elkarri so eginez
mendiko urak ordokietakoekin bat eginez
errekak itsaso bilakatuz
minak eztituz eta elkar entzunez
sortaldeko eta sartaldeko musikak bilduz
mugak aurtikiz
Asisko San Frantsesen bake bideak zulatuz
Taize-koenak Tibetekoekin gurutzatuz
Gernikako arbola munduko bake eredu
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Lidice-ko haurren estatuak piztuz
Auschwitz-eko ateak apurtuz
eta Rochefort-eko Galerianoa
Plumagaineko Bordaxuri bere arraunetarik kendu
Legassen hautsek Orreagako gudua kondatu
eta Txapelaren Bidasoakoek
uretik ekaitz bat jalgiarazi
hiru olatuak
nigar, esne eta odolezkoak
zeruraino altxatuz
lur honetako umezurtzak
beren amen altzorat iganez
amodiozko irri goxoak barreatuz
maldaren beheretik goitik gabiltza
betiko Sisifoak
amodio berriak egun beltzak itzaliko dituela
heriotzean bezala
lokartzen gara holako esperantzan
ez leher egiteko

Esanen dute
Hau
Poesia
Eztela,
Baina nik
Esanen diet
Poesia
Mailu bat eta fereka bat
Dela
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