
ZENBATUTAKO EGUNAK ETA EGUN ZENBATUAK 
 

Martxoak 26, larunbata 

06.27 a.m. 

Argitu du egunak jada, 

Eta eguzkia dirdiraka hasi da  

Goizaldeko lehen unetik.  

Ostiralean garagardo pare bat hartzera joan 

Eta konturatu gabe gaua luze joan zitzaienek 

Ikusi dute eguna argitzen,  

Eguzkia bera baino lehenago etxetik irten diren  

Korrikalari amorratuekin batera.  

Batzuk etxera bidean dira, 

Besteek etxea utzi dute jada. 

 

Eguna da hemen, munduko beste tokiren batean,  

Une honetan bertan,  

Eguzkia ezkutatzen ari den bitartean. 

 

Batzuk etxeratu dira, 

Beste batzuek kalea hartu duten bitartean.  

Kalea hartu duten horiek 
Goizaldeko txori kantarien txorrotxioak aditu dituzte,  

Jaramon handirik egin gabe  

Edo entzutea emanez 

Bost zentzumenak txori-kantuei so.  

Ametsa hartu nahian dabiltzanek, aldiz,  

Beraien barne pentsamenduak entzun gura dituzte,  

Parrandan gertatutakoak berriz bizitzeko  

Ala alkoholak lausotutako ekintza horiek gogoratzeko asmoz, 

Benetan gertatu diren edo esna bizitako ametsak izan diren bereizteko.  

 

Eguerdia da hemen, munduko beste tokiren batean,  

Une honetan bertan,  

Gauerdiko 12 kanpaiak joka ari diren bitartean. 

 

Batzuk bazkalordurako bazkaria garaiz izateko itzuli dira etxera, 

Beste batzuk, aldiz, gosaltzeko esnatu dira bazkalorduan.  

Larunbateko merkatuan egon direnek 

Erosiak dituzte jada bazkalorduko barbakoarako 

Beharrezko barazki eta ogi egin berria, 

Nahiz eta ama orearekin eginiko ogia 

Eta herritik pare bat kilometrotara dagoen baserriko baratzetik batutako zainzuriak 

Bizpahiru aldiz garestiagoak izan supermerkatuan aurki daitezkeenak baino.  

Ostiraletako parrandak berreskuratu nahian aritu zirenek 

Patriketan sos gutxiago izango dituzte gaur arratsaldeko poteorako, 

Kafearen prezioak ez ezik, kubatenak edota konbinatuenak ere gora egin baitu, 

Horiek ere ia kilometro zero direla pentsatzeraino.  

 

Merienda nahiz kafe ordua da hemen, munduko beste tokiren batean,  

Une honetan bertan,  

Tabernariak azken arima herratuak kaleratu nahian dabiltzan bitartean. 



 

Batzuk kaferako atera dira berriz ere kalera goizeko erosketak egin ostean, 

Beste batzuk siestarik egin barik bizirauten diraute, ostera.  

Mundua konpontzeko saiakera egin arren ere,  

Kafe bakarrak ez duenez luzerako ematen 

Garagardora salto egitea erabaki dute bezperan mozkortu ez zirenek, 

Burutik pasatzen den guztia mingainera ekarri nahian, 

Edo agian bat-batean pasatako pentsamendu aldrebesak esatea saihesteko 

Alkoholaren eraginez, ala alkoholari esker.  

Dutxa indarberritzaile bat hartu dute askok, 

Baina ez da aski izan bezperako edarien ondoriozko bestondoa gutxitzeko, 

Alkoholari odoletik ateratzen laguntzeko.  

 

Paperak aldatu dituzte gaur kalean direnek atzo zirenekin.  

 

Afaria mahaian da jada, munduko beste tokiren batean, 

Une honetan bertan,  

Etxeko lotienak iratzargailuak 10 minutuz atzeratzen dabiltza, 

Goiztiarrago batzuk azken kafe tanta disfrutatzen dabiltza, ordea.  

 

Afalordua ezer zehaztua ez bada ere, antzekoa izan ohi da etxe orotan, 

Baina esnatzeko orduaren inguruan, 

Ba al da zerbait adierazirik idatzi gabeko arauetan? 

Afalordua bera ere 

Idatzi gabeko arauetan idatzita dagoenik ez nuke hain ziur esango, 

Ez baita gauza bera iparraldean edo hegoaldean bizitzea. 

Nik iparra aspaldi galdu nuen, ordea,  

Eta agian horregatik afaltzen nuen beranduago, 

Hegoaldean sentitzen nuelako nire burua 

Beharbada.  

Orain, aldiz, iparra berreskuratu dudala dirudien honetan 

Afalordua merienda orduan egiten dut ia. 

Eta ez dakit zer den hobe, 

Nire gorputzak iparra berreskuratu izana  

– edo iparralderago etorri izana, behintzat –  

Edo nire goseak hegoa ezagutzea. 

 

 

 

Apirilak 1, ostirala 

Apirila edo jorraila, 

Soroak kolorez loratzen diren garaia 

Geroz eta gertuago udako eguzki epel lasaia.  

Baina gaurkoan ez du loreen kolore bereziak argitu 

Herri lau honetako eguna; 

Gaurkoan, ostera,  

Elur malutek zuritu dituzte lore soroak 

Eta berotu ohe zokoak. 

 

Elurra edo harria egin,  

Hemen ez da bizikleta jaisten.  

Pentsa zenezake Caja Laboral 



Edo Euskaltel Euskadiko txirrindularia naizela.  

Baina ez. 

Herbehereetan bizi den euskalduna nauzu, 

Baina akaso Euskal Herrira itzultzean 

Txirrindularitzan hasiko naiz 

Pedalei hainbeste eragin eta gero. 

 

Dena den,  

Hori ez da kontua. 

Gaur elurra egin du,  

Hori da oraingo asuntua. 

 

Baina badirudi elurra 

Zera besterik ez dela,  

Zerutik jausten den zerbait, 

Garrantzia handirik gabeko zer edo zer.  

Edo hala dirudi behintzat, hemen. 

 

Lehen elur-malutak  

Beti 

Bizi izan ditut zirraragarritzat. 

Elur-ura euri-elur bilakatzen den unea 

Eta azkenean lurra zuritzen hasten deneko hori.  

Belarraren orlegia elurraren zuriarekin ordezkatzen deneko momentu hori.  

Gaur eta hemen, ordea,  

Badirudi une hori ez dela gertatu,  

Edo umeek, behintzat, ez dute nabaritu.  

 

Ikus dezakezu haur kuadrilla bat, 

Besterik gabe,  

Irakasleekin elur mantu baten ondotik oinez 

Eta inor ez da gelditzen, 

Inork ez du zuriaren bikaintasun hori apurtzen. 

 

Guztiek daramatzate katiuskak, 

Elurretarako berokia 

Eta baita eskularruak ere 

Baina inor ez da mutiritzen  

Taldea albo batera utzi  

Eta pauso batzuk zuritutako belardiaren gainean 

Bakarrik 

Ematera.  

 

Beharbada hori da falta dena,  

Ausardia.  

Edo lehenengo bat.  

Ziur bainaiz norbaitek eginez gero,  

Guztiak joango liratekeela.  

Eta haurrei begira jabetu naiz 

Neu ere  

Sarri 

Haur horietako bat naizela, 



Artaldea jarraitzen duen ardi hori,  

Besteengandik bereizteko ezer berezirik ez duen 

Ardi xalo hori. 

 

Izan ere, noizean behin artaldeko ardi beltza izatea 

Ez dator gaizki 

Baina begirada guztiak zuri so egotea ere 

Ez da horren laket.  

 

 

 

Apirilak 5, asteartea 

Ez da eki(alde)rik ikusten gaur,  

Ez dirudi ikusiko denik datozen mende(balde)etan ere.  

Grisa da lainoa eta lainoa grisa. 

Berri onik ez dakarren horietakoa, 

Euri-ura soilik.  

Eta halaxe egin du gaurkoan ere, 

Beste egun batez, 

Euria zirimiriaren atzetik 

Eta ostarte bakanen bat zabalduz gero 

Begi kliska batean itxi da, 

Berriz euriari paso emateko. 

 

Sendoak dira tantak, 

Tanta hitza bera dela eta 

Mardulak izan behar direla badirudi ere. 

Bizkor jausten diren horietakoak dira, 

Begirada lausoarazten dutenetakoak. 

Baina badu euriak sarri 

Gauza on bat, 

Apirilean bereziki:  

Heltzear ziren azken hazietatik 

Lore ederrak jaioarazten ditu. 

Baina loreak ere 

Apirileko euri bustitan ez dira hain eder. 

 

Euriak begiak ez ezik 

Bihotzak ere lausotzen ditu maiz 

Eta sentimenduak irristaka jartzen ditu, 

Guztiz sendatu gabe gelditutako minak 

Lore gisa errotuz. 

Bihotza gristen hasten denean, ordea, 

Ez da ostarterik ikusi ohi 

Ekaitz goibela baino. 

Eta halakotan 

Tantak 

Zerutik ez ezik 

Begietatik ere erortzen dira. 

Eta euriaren ur gezaren 

Eta malkoen gaziaren arteko muga 

Lauso bihurtzen da, 



Berdin duelako jada 

Zer den blai egindako tximetatik 

Apalki 

Beherantz datorren euri-jasa 

Eta zer begietatik ateratako 

Erreka malkartsua. 

 

 

 

Apirilak 7, osteguna 

Nola 

Haizearen herrira 

Joan z(ir)en 

Kontatzen du Imanol Urbietak, 

Kantatzen dute Pirritx, Porrotx eta Marimototsek.  

 

Neuk ere, 

Inbidiaz apika 

Kontatzen zuen, kantatzen duten edertasunagatik 

Halaxe egitea erabaki nuen; 

Haizearen herrira etorri nintzen.  

 

Haizearen herrian 

Haizea egin egiten da, 

Sortu,  

Jaio.  

Eta iaioa izan beharra dago itzuritzeko, 

Edo bertan jaioa saihesteko gaitasuna izateko. 

Hostoek ere ezin diote haizeari  

Hanka egin. 

Hain da haizea bortitza, 

Zakarra 

Zeinen hostoak zebra-bide margotu berriko  

Pintura zurian itsasten dituen 

Eta bertan itsatsita gelditzera kondenatu.  

 

Haizea hemen irazan ohi da, 

Baina inork ez daki nondik.  

Haizea han amaitzen da, ordea, 

Eta ez dugu ulertzen zergatik. 

Izan ere, hemen hasia 

Zergatik amaitu behar da han? 

Eta ez hemen? Edo hor? 

Haizeari galdetzen diot  

Haizatzen den aldiro 

Baina ez dut inoiz erantzunik jaso, 

Haize-ufako soil bat gehiago 

Besterik ez.  

 

Agian izango da  

Mendi gailurren falta 

Edo hemengo lurren zapaltasuna, 



Horrantz abiatzearekin altxatzen diren lur berdinen apaltasuna. 

Akaso izango da eraikinak soilik 

Direlako hemen garaiak,  

Eta jendea. 

Edo apika garaiak aldatu direlako 

Eta haizeak jada ez dakielako  

Nondik jo, 

Non jaio 

Eta norantz joan.  

 

Baina haizea hemen egiten da, 

Eta sortu.  

 

Eta egunero senti dezakegu hori gure azal hotzetan, 

Ez baita haize epelik Herbehereetan.  

Baliteke horregatik izatea hemengoak 

Horren hotzak, eta horren hutsak; 

Haize-bunbadak saihesten dielako lagunarengana hurbiltzea. 

Horrela uxatzen ditu haizeak besarkadak, 

Eta horregatik gorroto dut haizea, 

Bertakoak besarkatu, ukitu, gertu sentitu nahi baditut ere 

Ezin dudalako,  

Ez delako posible. 

Gaizki begiratuko didatelako.  

A, 

Eta bizikletan ibiltzea galarazten didalako, 

Ez baita horren erraza  

Haize-bolada bortitzaren erdian 

Bi gurpildun tramankuluaren gainean mantentzea.  

 

 

 

Apirilak 10, igandea 

Amaitu da Korrika Euskal Herrian. 

Hasiera ekitaldia zuzenean ikusi nuen, 

Malkoei ezin eutsi. 

Zein garrantzitsuak diren lehen kilometroak 

– eta ez Korrikan soilik –  

Bizitzako edozein korrikaldi,  

Ibilaldi,  

Edota pausaldi osteko hasieratan.  

Lehen kilometro horiek ekiten diote bideari, 

Metro horiek izango dira 

Etorkizuna 

Adieraziko dutenak,  

Iraganeko kilometroak jada 

Historia dira,  

Oroitzapena;  

Etorkizunekoak, berriz,  

Misterio, 

Etortzekoa, 

Ezezaguna.  



Hala ere, orainekoak dira garrantzitsuenak 

Orainaldikoak, 

Oraingoak; 

O(ra)in(go)ak baitira 

Ibilbidearen hasiera, 

Abagunea, bidea eta etorkizuna bera markatuko dituztenak.  

 

Ez da hasiera izan gaurkoan, 

Amaiera baizik.  

Hasiera orok baitu amaiera bat.  

Jaiotzen den oro hiltzera kondenatua baitago.   

Eta aurten 22.enez jaio da Korrika,  

Eta hilda, 23. Korrika jaio arte.  

 

Halako egunetan 

Etxea urrun sentitzen da,  

Korrika-k egiten dituen  

Kilometro guztien erdira banago ere distantzian. 

Baina hori da arazoa, 

Kilometroak kilometro direla 

Eta distantzia distantzia; 

Kilometroak gutxitu daitezkeela bidea eginez gero,  

Baina distantzia ez dela desagertzen.  

Izan ere, bihotza hamaika tokitan duenak 

Beti sentitzen du distantzia tokiren batekiko. 

Inoiz ez da dena gertu egongo,  

Beti faltako delako zerbait.  

 

Niri gaur Euskal Herriko etxea falta zitzaidan moduan,  

Distantziara izan ditut Irlandakoa ordutik azkenekoz alde egin nuenetik 

Zein Eskoziako Highlands-ak eta bertako kilt eta tartan-ak;  

Hori da bihotza hainbat toki zein zatitan izatearen arazoa: 

Beti izango duzula zerbait nahi baino urrunago, 

Eta inoiz ezingo zarela guztiz etxean sentitu.  

Etxea bihotza dagoen tokian baitago. 

Eta bihotza zatikatua egonik,  

Ezinezkoa da guztiz etxean sentitzea 

Nehoiz.  

 

Hala ere, aurkitu dut nik gaur Euskal Herriko beroa hemen 

Guk geuk antolatutako Korrika-n, 

Korrika ofizialaren amaiera ekitaldiaren ostean. 

Igarri dut bihotza berotu zaidala,  

Une batez izan bada ere behintzat 

Etxean eginiko lekukoa eramatean 

– eta bai, badakit ez dela benetako lekukoa eramatearen pareko,  

Baina zuri, gorri eta berdez margotutako  

Makila zati bat eramatea bezalako ekintza xume batek 

Etxean sentiaraz zaitzake tarte batez,  

Eta bihotza zegoena baino zatikatuago utzi agian –. 

Izan ere, jabetzen zara zure bihotzak jada baduela beste herri bat 

Beste etxe bat, 



Non ez zaudenean faltan sumatuko duzun 

Eta distantziak distantzia izaten jarraituko duen.  

 

Hori da etxea 

Apika 

Bihotza dagoen toki oro, 

Munduan barrena milaka lekutan banatua badago ere.  

 

 

 

Azkena, asteko edozein egun, hilabeteko edozein zenbaki 

Aspaldi nintzen jabetua 

Baina gaur,  

Atzo 

Edo agian bihar,  

Inoiz baino gehiago ohartu naiz 

Egunei begira bizi garela: 

Izan iraganeko egunak,  

Egunerokotasuna 

Edota etorkizunak ekarriko dituenak.  

 

Esperoan bizi gara, 

Eta esperotakoa gertatu ezean,  

Akabo.  

 

Irakur dezakezu hau gaur, 

Irakur zenezakeen herenegun,  

Edo nahi izanez gero irakur genezake etzidamu, 

Zuk eta biok, 

Elkarrekin.  

 

Baina denborak denbora izaten jarraituko du 

Eta iraganak joana,  

Eta etorkizunak oparo.  

 

Baliteke zenbatutako egun guztiak ez izatea 

Egun zenbatu,  

Edo alderantziz,  

Egun zenbatuek 

Ez dute zertan izan zenbatutako egun, 

Edota denboraren pasarte soil bat, 

Bizitzako esperientzia bat baizik; 

Bizi osorako oroitzapen bat 

Edo ikastaldi bat. 

Egutegian borobildutako zenbaki soil baten gaindi.  

Azken batean egutegia bera ere 

Amaiera batera iristen da,  

Baina denbora bera ez da gelditzen. 

Hala denbora egutegi berria paretan zintzilikatzean 

Orduan soilik 

Hasten al da berriz martxan? 

 



Beharbada denbora, 

Kontzeptua bera, 

Definitu beharko litzateke berriz horretarako 

Eta bizitza egunetan zenbatzeari utzi.  

Baina hori beste batean izan beharko da,  

Poesia hau bidaltzeko epemuga bihar da eta.  


