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Babeslea:

Hitzak zaindari
Bizitzak zaintza dakar, eta zaintzak bizitza.
Bizi denak zaindu egiten du. Zaintzen duenak
bizitza berritzen du.
Bizitza izan liteke ni eta hura, baina elkarren
zaintza da gu egiten gaituena.
Gurpil horretatik edan dute aipu ederrok.
Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen
Elkarteak, Euskal Editoreen Elkarteak, Euskal
Idazleen Elkarteak eta Galtzagorri Elkarteak,
euskal liburugintzaren katean lan egiten dugunok,
Hitzak Zaindari ekimena abian jarri dugu, euskal
literaturaren hitzen zaintza aldarrikatzeko.

Hitzak Zaindari

KANTUZ
Kantuz sortu naiz, eta kantuz nahi bizi,
Kantuz igortzen ditut nik penak ihesi,
Kantuz izan dudanian zerbait irabazi,
Kantuz gostura ditut guziak iretsi;
Kantuz, ni bezalakoak, hiltzia du merezi.
Kantuz eman izan tut zenbaiten berriak,
Kantuz gustatu izan zait erraitia egiak.
Kantuz eman baditut hainitzi afruntuiak,
Kantuz barka ditzaten ene bekatuiak,
Kantuz egiten ditut nik, penitentziak.
Kantuz ehortz nezaten, hiltzen naizenian,
Kantuz ene lagunek, harturik airian,
Kantuz ariko dira, ni lurrian sartzian.
Kantu frango utziko diotet munduian
Kantu egin dezaten, nitaz oroitzian.

Jose Mendiage
Haren bizia eta haren kantuak
(Piarres Xarritonen edizioa).
Etor, 1992
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Gracielak berriro kendu ditu betaurrekoak. Orain
interesa ageri du. Hurrupa batez edan du limonada.
poesiaren funtzioa
hiztegia berridaztea da
deserosotasuna erein
harridura elikatu
haragiaren mugak arakatu
ordena soziala desokupatu
izan litekeenari izena eta izaera ezarri
argi bat piztea iluntasunean

–Esan zuen aitatxo preso badago gaizkile bat izan
behar duela.
–Eta zuk zer erantzun zenion?
–Ezetz. Preso politikoa dela. Baina gero pentsatu
nuen ez nekiela zehazki zer den hori. Beti entzuten
dut, baina ez dakit zehazki zer den.
–Eta horregatik izan zenuen liskarra?
–Horregatik, eta gainera esan zidalako bere
etxean aitak esaten duela erbesteratu politikoak
hemengoei lana kentzera etortzen direla.

Mario Benedetti
Itzulpena: Aiora Jaka
Udaberri kantoi-hautsia
erein & igela, 2018

Mari Luz Esteban
Andre zaharraren manifestua
Pamiela, 2019
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MUSIKAREN LURRALDEAK II

–Txan, zoaz azkar horien atzetik, mesedez! Ea zer
esaten duten!
Tximista bezain azkar irristatu nintzen ate azpitik.
–Beldurrez nago lehenago bezala hasi ote zaigun,
Don Felipe! –zioen izebak itxuraz oso kezkaturik–.
Berriro bakarrik hitz egiten du, eta ikastolan ez
duela lanik egiten dio maisuak… Jan oso gutxi,
beti begirada galdua bezala, beste mundu batean
biziko balitz bezala, isil-isilik etxean eta ikastolan,
eta gero bakar-solasaldietan bere gelan… Ez al da
kezkatzekoa hori? Oraingo honetan fantasma bat
dagoela dio…

Mariasun Landa
Txan fantasma
Elkar (Klis-Klasikoak), 2011

Kantaidazue Schuberten lied bat,
lied triste bat,
Malko Euria edo Ezki Lorea,
baso ilunez beterik,
erreka gardenez hanturik,
amodio ezinez gainezka.
Jo ezazue leun pianoa
eta kantaidazue lied tristeena.
Egiozue lekua su bazterrean
Franz gaixoari.
Eta Herz hitza kantatzea suertatzen bada,
emaiozue behar duen doinu eta keinua
mila zortziehun eta hogeita zazpigarren urteko
erromantikoak baikinan
eta gutarik batek
sendaezinezko gaitz lotsagarria bailuen.
Inork ez baitu inoiz gailenduko
gure ausartzia eta edertasuna.
Rikardo Arregi Diaz de Heredia
Kartografia
Alberdania, 1998
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Gizona behartua dago, hala helduaroan nola
haurtzaroan, biderik gogorren baina seguruenei
ekitera, eta horixe du zortea; emakumea, berriz,
tentazio ia garaiezinez inguraturik dago, eta horixe
du zoritxarra; den-denak errazkeriaren maldan behera
egitera bultzatzen du: bere kasa borroka egitera
gonbidatu ordez, esaten zaio bere burua abandonatuz
paradisu zoragarriak erdietsiko dituela; lilurakeria
batek engainatu duela ohartzen denerako, beranduegi
da; indar guztiak ahitu ditu abentura horretan.

Simone de Beauvoir
Itzulpena: Irene Arrarats
Bigarren sexua
Elkar – Jakin, 2019
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Fardela askatu, koltxoi gainean kiribildu, eta
betazalik kliskatu ere egin barik garbitu dio
hankartea. Ondoren, sorbaldetatik oratu eta
albozkera jarrarazi du, ipurdia igurzteko pixoihal
bustia erretiratu eta berria izaren gainean
zabaldutakoan, ostera ere sorbaldetatik heldu eta
bertan etzanarazi du. Fardela estu-estu lotu eta
galtzontzilloak jarri dizkio gero. Bien bitartean
inkesaka aritu zaio agurea: ai, hau eta ai, hori…
Ordea, Sabinari, ia erabat neutralizatzen zaizkio
zentzumenak hura mudatzen duen bakoitzean, eta
apenas entzun dion ezer.

Miren Amuriza
Basa
Elkar, 2019
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D I R D A I B AT
Lo goxoak izan dagizuzan
ilargia zelatan duzu,
bere zilar garbiko dirdaiak
ene maite, zuri darizuz.
Dirdai bat
dirdai bi
ene txikia
itzarrik.

Duela zenbait urte, trenak oraindik bigarren
mailako hainbat bide-adarretatik ibiltzen
zirenean, bekoki oreztatsu eta ile kizkur gorriko
emakume bat sartu zen tren-geltokira, eta altzariak
bidaltzerik ba ote zegoen galdetu zuen.
Geltokiko langilea emakumeak limurtzen saiatzen
zen maiz, halakorik eskertzeko itxura zuten
zatartsuak bereziki.

Aingerutxo Goardakoa ere
zure loaren zaindari,
izan dagizuzan amets politak
izango duzu itzarrik.

–Altzariak? –esan zuen, inork lehenago halako
burutaziorik izan ez balu bezala–. Bai. Tira. Zer
altzari motaz ari gara?

Dirdai bat
bi dirdai
bihar arte
lo egin lasai.
Alice Munro
Itzulpena: Isabel Etxeberria
Etsaiak, lagunak, ezkongaiak, maitaleak, senar-emazteak
erein & igela, 2018

Xabier Olaso
Pupuan trapua
Pamiela, 2004
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Aitaren zahartzak amorratu egiten nau. Atzera
eragiten didate begirada lerdotuak, geldotasunak,
eta zentzutasunaren eta axolagabekeriaren arteko
espazio zehazgabe horretan bertan goxo egiteko
ageri duen erraztasunak. Gaingiroki, arreglatu izan
gara, harro dago nitaz, baina pozez ñir-ñir egiten
diote begiek, eskuetan espraia edo erratza ikusten
nauenean, bere zerbitzura emana (bera seguru
sentiarazten). Ezin dut hori jasan. Gauza bat egiten
bukatu orduko eskatzen dit hurrengoa. Neure
senetik ateratzen nau beti nagusi izan behar horrek:
hiltzen den egunean ere, katabutetik aginduko digu
berogailua amatatzeko edo atea giltzez ixteko.

–Lasai, lasai, mutiko –esan zion medikuak–. Orain
ez duzu hitz egiten saiatu behar. Ez larritu. Buruan
kolpe bat duzu eta normala da mintzatu ezin hori.
Lasai egon behar duzu. Etorriko dira gauzak bere
onera, pixkanaka.

Miren Agur Meabe
Kristalezko begi bat
Susa, 2013

Medikuak gurasoei adierazi zien mutikoak gaua
ospitalean egin beharko zuela, badaezpada ere.
Eta etxera joateko –horixe esan zien medikuak
gurasoei–; han alferrik zeudela; mutikoak lo egin
behar zuela eta arretaz zainduko zutela erizainek.
Amak, hala ere, hantxe geratu nahi zuen
mutikoarekin, nekeak jota zegoen arren. Erleak,
orduan, belarrira xuxurlatu zion berak zainduko
zuela mutikoa, joateko lasai; behar izanez gero,
aire batean joango zitzaiela etxeraino.

Juan Kruz Igerabide
Denboraldi bat ospitalean
Alberdania, 1995
- 16 -

- 17 -

Hitzak Zaindari

1919ko bukaera aldean, gizatxartzat jotako
berrehun eta berrogeita hamar atzerritar atera ziren
New Yorkeko portutik Estatu Batuetara itzultzeko
debekuarekin.
Erbesteko bidea hartutakoen artean Emma
Goldman zegoen, arrisku handiko emakume
atzerritarra, zenbaitetan preso izandakoa
nahitaezko soldadutzari aurka egiteagatik,
metodo antisorgailuak zabaltzeagatik, grebak
antolatzeagatik eta segurtasun nazionalaren
kontrako beste atentatu batzuengatik.

Eduardo Galeano
Itzulpena: Mikel Vilches
Emakumeak
Txalaparta, 2019
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Behin, dutxatik irtetean, Ixabelek banketan
eserarazi zuen, eta lehendabizi azkazalak eta
ondoren ilea moztu zion. Berrogeita hamar urteak
gorabehera, ez zuen apenas urdindutako ilerik,
baina ez zegoen gaztetako adats beltz distiratsuen
arrastorik ere. Ordurako hitz egiteari utzia zion,
egunean bizpahiru hitz baino ez zituen esaten, eta
petralkeriak guztiak. Egun horretan aldiz, Ixabelek
juxtu ile-lehorgailua piztu zuenean esaldi luze
bat esan zuen, entzuteko itzali zuenean bukatzen
harrapatu zuena. “Milesker” bat erreskatatu uste
izan zuen, baina berriz galdetzeko tentazioari eutsi
zion, zakarkeria bat etor zekiokeen-eta bueltan;
lehorgailua piztu zuen atzera, ustezko esker on
adierazpenak bakea emanda.

Eider Rodriguez
Bihotz handiegia
Susa, 2017
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A H I Z PA K
Beste asko bezala, aholku bila etorri zen niregana,
arima arintzera.
S E N D AT U
Lorearen arantzak
zauria urratu
arantzaren loreak
zauria sendatu

–Zuregana etorri naiz, ez baitut nora joanik…
Badira hiru aste aterperik gabe nagoela. Sosik
ez, zertaz bizi ere ez… Emadazu lanen bat!
Gainontzekoan, kalea beste aukerarik ez dut
izanen.
–Baina, nola ba, uste nuen lanean ari zinela… Ez
al zenuen enplegu bat?
–Badira bi hilabete baino gehiago kaleratu
nindutela… Umeagatik. Gaixorik zegoen. Lanera
huts egin behar izan nuen.

Aleksandra Kollontai
Itzulpena: Aroa Uharte
Erle langileen amodioak
erein & igela, 2020

Pello Añorga
Barruko leihoa
Pamiela, 2016
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Elkarren mendeko bagara, guztiok gaude eremu
honetan ardura hartu beharrean. Ez zaintzea ez
da aukera bat, ez zaintzeko eskubidea ez baita
eskubide bat: boterean dagoenak baino ezin
duelako halakorik egin. Ez baitago erabakitzeko
ahalmenik. Ez baitago denboraren gaineko
burujabetzarik. Guk zaintzen ez badugu, beste
norbaitek egin beharko du. Bizitzak aurrera egiteko
norbaitek eutsi behar diolako.

Marina Sagastizabal
Hiruki gatazkatsua
Susa, 2020
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–Enara hau ez dago ongi –esan zuen nire
gorputzari begiratu bat eman ostean–, lumak
zomorroz beterik ditu. Tira, Estebe, ekarri
komuneko orrazi ttikia.
Eta goxo-goxo, gizona orraziaz zomorroak
kentzen aritu zitzaidan. Bizkarraldekoak aurrena,
paparrekoak hurrena eta burraldekoak azkena.
Gero bizpahiru bider pasa ninduen ur epeleko
txorrotada baten azpitik. Hura lasaitua hartu nuena!
Astiro-astiro, suspertzen eta nire onera etortzen
hasi nintzen. Gainera, Estebek mokora ekarri
zizkidan bitarte hartan harrapatutako euliak, eta
handik gutxira hegan egiteko gogoa ere etorri
zitzaidan. Orduan ulertu nuen hormatxoriak eta
usoak zergatik jaisten diren parkeetara, jendearen
eskuetatik jatera.

Patxi Zubizarreta
Enara, zer berri?
Alberdania, 1996
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Nola izan disidentea
espeziearen jarraipena
eta ordena soziala mantentzea
bilakatu denean
zure eguneroko lana?
Ikasiko duzu ezetz esaten.
Zeure buruari.
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Hitz egitearen erabilerarik estrainioena, isildu nahi
duguna gordetzeko mintzatzea. Gotorleku baten
harri bihurtzen ditugu hitzak, ezkutuan gorde nahi
dugunaren defentsak. Hitz egiten dugu barrutik
isiltzeko barrena: zenbat hitz eta jardun solaskidea
informaziorik gabe uztea beste helbururik gabe!
Edo, hala komeni denean, isiltasuna ere ez da
gotorleku txarra isildu nahi duguna altxor bat
balitz bezala gordetzeko, baina gertatzen dena da
isiltasunak hitzak baino errezelo gehiago eragiten
duela.

Anjel Lertxundi
Horma
Erein, 2017

Leire Bilbao
Etxeko urak
Susa, 2020
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ZAINDU MAITE DUZUN HORI
Iritzi helduak, uste handikoak,
Gure herriaz.
Goiz eta arrats berriketan
Gure herriaz.
Nik ere nahi nituzke
Halako segurtasunak eduki.
Baina, gauzak zer diren,
Kontuak ez zaizkit ateratzen ongi.
Hori suertea
Non-nahikoak diren horiena!
Sasi guztien gainetikan
Dabiltza hegan.
Inork ez zidan esan
Euskaldun izatea zein nekeza den,
Hobe nuela hautatzea
Munduko hiritar izatea.

Kantu leunak
Nahi nituzke jarri.
Eguzkia
Ainubean denari.
Zaindu maite duzun hori.
Hala esaten didate:
Zertan zabiltza maite kontuetan?
Elkarbizitza jokoan
Eta zu, berriz, bertso ttikietan.
Kantu leunak
Nahi nituzke jarri.
Eguzkia
Ainubean denari.
Zaindu maite duzun hori.
Zaindu gorroto duzun hori.
Zaindu…
Erantsi aipu bat,
edo zeurea idatzi

Ruper Ordorika
Kantuok jartzen ditut
Metak, 2003
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