
POESIA ZU ZARA (bainuontzi horren barruan)  

 

Hor dago bera, Man Rayren argazkietan ikusi dugun emakume begi handi hori. Orduan 

musa bat zen. Orain, Lee Miller da gerra-argazkilari bat, izen-abizenak ditu eta ez da pasioak 

pizteko bere burua behatzen duen pertsona hori. Kamera hartu, prakak jantzi, eta birrindutako 

zelaiak eta suntsitutako hiriak ibili ditu, jendea bertatik gurdietan ihesean ari zelarik. Lehenengo 

lerroan ibili da, eta den-dena erretratatu du, ausardiaz eta mizkinkeriatan ibili gabe. Dachaun 

egon berri da bere kide David Scherman kazetari judutarrarekin, eta bertan gogoratu nahi izango 

ez dituzten gauzak ikusi dituzte. Handik Munichera jo dute, eta oinez ari dira utzitako eta 

okupatutako hiri hortan barna. Hitlerren etxea zein den erakutsi diete. Sartu dira. Hor dago 

komuna. Leek ideia bat izan du. 

 

Argazkiak munduari bira eman zion LIFE aldizkariaren orrietan, harentzat egiten 

baitzuen lan Schermanek. Lee Miller erakusten digu, bainua hartzen Hitlerren bainuontzian. 

Besoarekin estaltzen du gorputza, lotsati, zeren, azken batean, hau ez baita argazki surrealista 

bat. Edonola ere, mahaitxoaren gainean estatuatxo bat dago, Miller biluzik dagoela 

gogorarazten diguna (bitxia da biluziak jendaurrean harrizko izan ahal izatea baina ez hezur-

haragizkoak). Haren atzean, Hitlerren argazki bat. Hi, Adolf, zer moduz. Zure bainuontzian nago, 

botak zikin ditut Dachaun egin duzun kaka horrekin, sortu duzun hilotz-hauts horrekin, 

barkatuko ez duten eta arrastoa uzten duten arima amorratu horiekin. Gorpu-tzetik kendu nahi 

dut hori guztia, beraz, zure bainuontzian sartu naiz-eta. Ni ez naiz musa bat, aldizkariko neska 

eder bat: gertatutakoa ahaztuko ez duen emakume bat naiz, ikusten duena erregistratu eta 

betikotuko duena. Zure baldosak lohitzen ari naiz, zure ura zure krakarekin zikintzen. Eta zu, non 

zaude bien bitartean? Zure bunkerrean zure buruari tiro egiteko zorian?  

 

Nork bere buruari galdetzen dio poesia zer den. Ez naiz poesia-irakurle porrokatua, baina 

zer edo zer iritsi da nire eskuetara. Bécquer, institutuan maitemintzen gintuen eta gaur egun 

auzo-lotsa ematen didan hori. Neska- mutil-lagun nerabeen eskaintzak ikusten ditudanetan 

samurtasunak eta, aldi berean, higuin gozo batek jotzen nau. Lois Pereiro bezala krudelak eta 

latzak eta mingarriak eta gogorrak eta bitxiak diren poeta batzuk irakurri ditut, eta gorputzaldi 

txarra uzten dizute egun batzuetan. Gaur egun poesiek ez dute errimarik, eta, batzuetan, 

bertsorik ere ez dute. Artea bezalakoak dira, gero eta gehiagotan kamuflatzen dira prosarekin, 

bizitzarekin. 

 

POESIA ZU ZARA (autobus horretan)  

 

Berandu nenbilen, beti bezala. Ez dakit noiz hartu nuen beti berandu iristeko ohitura 

hori, lehen puntualtasunarekiko erabateko obsesioa bainuen. Baina, diotenez, den-dena amaitu 

egiten da, puntualtasuna ere bai. Beraz, beti bezala, berandu nenbilen. Geltoki horren ondoan 

pasatzen ari nintzen korrika bizian, burua mugikorretik altxatu gabe, argiak ustekabean 

harrapatu ninduenean. Argi gorrixka bat, begi-bazterretik sartu eta burmuinean lotura bitxiak 

pizten zizkidana. Burua biratu eta gelditu egin nintzen. Han zeuden autobusera igotako gazte 

kaputxadunak, bengala batzuk piztuta eta pankarta bat aterata.  

 

Zer edo zer jartzen zuen 3+2-ren kontrako; unibertsitarioen protesta bat zen.  

 

Magia sortu zen: jendea gelditu zen, soinua moteldu, itsasadarraren maila igo zen, 

zeruaren argia asaldatu, guzti-guztia gorriz tindatu zen, kaputxadunek lebitatu zuten, autobusak 



dar-dar egin zuen; txinpartek zirtaka ari ziren burbuilak egiten zituen brisaren kontra. Bi minutu 

iraun zuen denak, bengalek irauten duten denbora iheskor hori bera. Azkar-azkar, denbora 

bizkortua balitz bezala, kaputxadunak jaitsi, eta jendearen magman barrena desagertu ziren, eta 

autobusa martxan jarri zen, zeruak ohiko tonu grisa, itsasadarrak ohiko kolore grisa eta jendeak 

ohiko jarrera grisa hartu zuten. Nik nire mugikorraren pantaila grisera begiratu nuen, baina 

barnetik gorri sentitzen nintzen oraindik.  

 

Flotatzen egin nuen handik alde. 

 

Behin testu bat idatzi nuen, prosan, eta oso poetikoa zela esan zidaten. Zer esaten zuten 

ulertzen nuen, baina ez nintzen gai testu hori zerk egiten zuen poetiko bereizteko: ez zen loreez 

ari, ez txoriez, ez udaberriaz; are gutxiago maitasunez edo desamodioz. Hitzak beste edozein 

testu osatzen duten unitate horiek berak ziren, puntadekin irundako puskatxo solteak. Nola jakin 

erliebearen zein puntutan hasten den poetikotasuna? Kota hori prosaikoa da eta beste hura 

poetikoa? Artea noiz hasten den arte izaten galdetzea bezalakoa da. Noiz pentsatzen da, noiz 

eratzen da, noiz kontatzen da? Noiz erakusten da, noiz eztabaidatu, noiz suntsitu? Ez dakit kontu 

politikoez eta kontu poetikoez hitz egiterik dudan, ez baitakik noiz hasten den bata eta noiz 

bestea, ezta ere beti gauza bera izan ote diren. 

 

Kontu politikoa emakume bat da bainuontzi batean, bengalak dirdir egiten, autobus 

baten gainean, itsasadar grisaren ondoan.  

 

Kontu poetikoa pankartak dira, eraikinetatik zintzilik, jendeoldeak etorbideetan barna 

mugitzen. 

 

            Haizea Barcenilla 


