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hura

Hark ez zuen nire azala musukatzen,
ezta nire ezpainak ere.
Ez dakit nola egiten zuen,
baina barnean sartzen zitzaidan
lotsarik gabe.
Dena ongi antolatuta zuen
ni berarekin erabat eta betiko maitemintzeko
atzera bueltarik gabe.
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ni zerua eta hura lurra,
eta gure maitasuna
hodeiertza

Maitasunak sarri
ez du hankarik ez bururik.
Eta min ematen du bihotzean.
Benetan diotsuet:
itsuen basamortuan
eta mutuen koliseoan
bizituko banintz bezala
arnasten dut poesia.
Herri mina duen eta
betirako erbesteratua izan den
arima hauskorra naiz ni:
beti minbera, sentibera, maitebera.
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biluzten nauten korapiloak

Pixkanaka nire zintzurrean dudan korapiloa
askatzen dut,
ateratzea eskatzen duten gauzak
aterarazten ez didan korapilo hori.
Oso mantso bihotzeko korapilorantz jaisten naiz,
maitatzen uzten ez didanarenganantz;
urdailera noa eta
aitzinarazten ez didan beldurraren korapiloa jartzen da hor...
nigan korapilo asko dago
eta askatzen noa,
biluztuz noan neurrian
hats mantso eta sakon bakoitzeko.
Eta korapilo horiek ez daudenean
besteak soilik gelditzen dira.
Badira beste korapilo batzuk eusten,
besarkatzen,
maitatzen... dutenak.
Barneko suaren bila
su galduaren bila
urrezko orraziaren bila
besarkada horren hegalak
Iberiaren hegal mekanikoetatik datozela
irudikatzen dut,
ozeanoaz haraindi eta honaindi
lotuz Atlantikoa,
esperantzaren hari hauskorrez
konponduz
gutarteko maitasunezko zubia.
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ene gorputzaren bakardadea
zaurira laketua

Ez da horren desberdina izanen
zu maitatzea eta zu ahaztea.
Badakit laster ez dela deus ere gertatuko,
eta itsaso honek
olatu berak ekarriko dituela;
esaldi bakoitza osatzen duten hitz madarikatuak ere
itsaso gazi honek ekarriko ditu.
Eta laster ez dut deus ere kontatzeko izanen,
ez bada behartutako bakardade honi buruz solasteko.
Ez bada ezusteko zulo honi buruz hitz egiteko,
hain hotz eta urrun den zure abandonu honi buruz
mintzatzeko
arima giltzapetzen didan min honi buruz,
ez bada jada inor kabitzen ez den huts konponezin honi
buruz hitz egiteko.
Poesia zurekin eraman zenuen mendebalderako trena
hartu zenuelarik
eta ni negarrez hustu nintzen poesiaz husten nintzelarik...
zu itzuli arte hegoaldetik iparraldera.
ENE GORPUTZAREN BAKARDADEA
ZURE GORPUTZETIK LEKUTUA
Ainara Maia Urroz
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