
DADO KOLPE BATEK
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SEKULA

EGOERA ETERNALETAN AURTIKIRIK

ERE

HONDORATZE BATEN SAKONETIK ERE
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aurretik apaldua aireratu ezinez gaixo
eta jarioak estaliz

jauziak arrasetik moztuz

barne-muinean laburbiltzen du

ordezko bela horrek sakontasunean kukuturiko itzala

egokitu arte
hedadura horretara

bere sakontasun irekia itsasontzi baten

kroskoa

karel batetik bestera okertzen delarik
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BALITZ
ere

Erroitz

zurituak
bortizki

barreia baleza
makurtze baten azpian

airean balebil desesperatuki

hegala

berea
aldez
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aspaldiko kalkuluez kanpo
adinak ahantzaraziriko maniobra

behiala lemari zitzaion lotzen

oinetan
aho batezko zerumugan

prestatzen da
inarrosten eta nahasten

destino bat eta haizeak
tinkatzen dizkion ukabilkadan

izan ez daitekeena

Izpiritua
hura botatzeko

tenpestaren erdian
zatiketa tolestuz eta harro pasatuz

berea duen sekretutik baztertua

ontziburuaz jabetzen dena
bizar manukorrean da hondoratzen

gizonarena berarena

belaontzirik gabe
ez du inporta

hutsalki izanik
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NAGUSIA

jalgia
ondorioak ateraz

gerla piztu zaio

eta

mehatxu baten gisan

Zenbaki bakarra beste bat

dudan dago
besotik hilotza

ezen ez
jokatu

ile urdinduko maniakoak bezala
partida

uhinen izenean
bada bat

hauxe naufragioa
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EZ DU ABOLITUKO
47

arbasoenetik izanik eskua ez zabaltzea
zainetan

alferrikako begitarteaz haraindian

desagertzeak oinordetzan utzia

anbiguoren
bati

geroko deabru antzina-antzinakoa

baititu
bazter ezdeusak

hartara darama
probabilitatearekiko bateratze gorenera agurea

horra
bere umekeriazko itzala

ferekatua eta leundua eta errendatua eta garbitua
uhinak guritua eta ebatsia

ohol artean galdutako hezur gogorretan

itzulipurdi batetik
jaioa

aitatxia itsasoaren tentagarri edo aitatxia itsasoaren kontra
alferrikako asturua

Ezkon Hitzak

zeinetan
ilusiozko oihalak bere antsia ziliportatzen duen
jestu baten mamuak bezala

kordokatuko da
eroriko da

zorotasuna
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lañoa

ironiaz biribilkatua
edo

misterio
amildua

orroaz

irri-karkailazko eta lazturazko zirimola

amildegiaren inguruan
hura estali gabe

eta ihesi joan gabe

eta bertan kulunkatzen du aieru birjina

ALEGIA

49

ALEGIA

Proposamen bat

isiltasunerako

hurbileko

akrobaziaren batean
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gauerdiko kapelu bat kausitzen edo doi-doia hunkitzen ez badu
eta geldiarazi

barre-algara goibel batek zimurtutako belusean

zuritasun zurrun hau

irri-egingarria
zeruarekin kontrastean

sobera
nornahi

modu ttipian ere
ez markatzeko

uharriaren printze samina

heroikoaren gisan orraztatzen da
ezin eutsiz baina barnean atxikiz

bere gizontasun arrazoi ttipiarekin
oinaztarritan
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luma bakartia asaldatua

salbu eta
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irri

egin

BALDIN

zorabiozkoa

zutik

zaflakatzeko
garaia

adarkatuez

harkaitz bat

jauregi faltsua
berehala

lanbroetan lurrundua

infinituari zedarri bat
inposatu ziona
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kezkatsu
pagaburu eta nerabe

mutu

Hegats buruargi eta handikia
bekoki ikusezinean

dirdiratzen da
eta gero itzaleztatu

garaiera polit ilunpetsua
bere sirena bihurduran

pazientzia gutxiko hondar ezkatez
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ZENBAKIA

EXISTITUKO OTE
agoniaz barreiatutako haluzinaziotik lekora

ABIATU ETA GELDITUKO OTE
azaldu zelarik ukatua eta hetsia izanki sorturik

azkenik
arrarotasunez hedatutako joritasun zerbaitekin

ZIFRETAN EMANGO OTE

gutxienik bat delako baturaren ebidentzia
ARGITUKO OTE LITZATEKE

ZORIA
Erortzen da

luma
ezbeharraren geldialdi erritmikoa

bere burua ehortzi
jatorrizko hagunetan

ez aspaldi handik jauzi egiten zuen bere eroaldiak tontor bateraino
zimeldua

osinaren neutraltasun berdin-berdinaren ondorioz
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BAZEN
izarretatik sortua

IZANGO ZEN

txarragoa
ez

gehiago ez gutiago
axolagabeki baina berdintsu
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konplitu zen emaitza baliogabe jendetar guztien
menturan

EZ ZATEKEEN BURURA EMANA
absentziaranzko goititze arrunta

BURUA BAIZIK
egintza hutsala sakabanatzeko bezala azpitik edonori plisti-plasta

zakarki nork bestela
bere gezurraz

fundatua zukeen
galbidea

bazter horietan
bazter lausootan

non errealitate osoa urtzen den
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DEUS EZ

krisi gogoangarritik
edota

gertakaria baino ez
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bateratzen da haratago denarekin

hari adierazitako
interesetik kanpo

komunzki
halako aldapan halako zehartasunak adierazia

sugarretakoa

harantz
behar du izan

Iparra ere den Septentrioa

KONSTELAZIO BAT

ahanzturaz eta zaharkitasunaz hoztua
ez hainbeste

zenbatzen baititu
gainazal betegabe eta goragoko batean

kaskako bat bestearen ondotik
sideralki

osabidean den osozko kontaketa batena

itzarririk
duda-mudan

itzulika
distirant eta pentsaketan

gelditu aitzin
sagaratzen duen azkeneko punturen batean

Pentsamenduek Oro berez dakarte Dado Kolpe bat
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EZPADA
goratasunean

BEHARBADA
toki bat bezain urrun
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