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Gotorlekua 

Beñat Krolem

Barruan bizi naiz, datorrena datorrela.

Panzer baten antzera zapaltzen du pintzelak mihise-azala, marra zuzenak marraztera datorren hori. 
Goldearen antzera goldatzen du bertsoak belarri-azala, marra zuzenak marratzera datorren hori. 
Eskailera mekanikoen antzera gora-behera darabil marra zuzenak ordenatzera datorrena.

Inertzia batez mugitzen dira, kalean tupust egiten duten gorputzak, norabide desberdinetan ihes 
egin nahian, imanek elkarri erakartzen dioten bezela, ezezagunen dantzan.

Norabide kontua da; abiapuntuaren edo ardatzaren norantzak non eta nola biratzen duen. Indar 
zentripeta eta zentrifugaren arteko elkarrizketa dena, alegia, ardatzaren parean edo ihesean. 
Eta hortik isuria; koilara, goitik; eztiz gainezka puenting geldoan beheruntz, eztiaren ur-jauzi 
konstantea, geldiezina, jario-atomikoa da. kanika talka bat, plak!, listua, zuff!, kurba indarrez 
hartu, bolantearen zirkunferentziaren buelta, sfgdggiiihrrrrfff!, txu-egin edo errepidetik irten.

Ordurako erlauntza dugu nini beltzeko errotondetan eta zurrunbilotik hitza, irudia, egoera bat 
sastatzera datorkigu... norabideetan ehoziriak eta anezkak, gurutzadak, klak klak klak egur zatiak 
tupust egiten haria nahastuz, lotuz eta tenkatuz. Armiarmaren Itakako ehuna, antropomorfikoki 
hauskorra dena. Gurutzabideak, zeharkabideak, soka-tirak, haria arrailduz kamustu duzu 
sormen-lerroa, agoarras izerdia duzu masailean.

Panzerra, goldea, eskailera.

Zurrunbiloa datorrenean lurpean ezkutatzera! Inurritegi apurtua duzu belarrian, urez bete nahi 
duzu barrena itoginek hazkura urtu dezaten.
Zurrunbiloa datorrenean lurpean ezkutatzera! Satorraren begi itxiak bazenitu hobe, kareharria 
nerbioetatik sar ez dadin, ezta? 

Zirimola konstantea etxe aurrean -diozu- atarian, joka.

Panzerra airean, goldea bueltaka, eskailera jira-bira.

Ez da marra zuzenik, begien eta belarrien alergiaren plazerra besterik ez, hazka egin, dena dugu 
hankaz-gora pentsamenduaren etxola honetan, espazioan: ez ditugu bunkerrik amaierak hasiera 
diren aize-lurralde hauetan, zurrunbiloak ditugu gotorleku hemen.
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Gotorlekuak eraiki ditugu, ahotsentzako oholtzak. Ez da marra zuzenik, grabitatea eta inertzia besterik ez.
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· ekaina · junio · 2016
Mariana Unda · David Pavo Cuadrado · Aitor Etxeberria
Iker Perez Goiri · Damaris Pan · Imanol Esperesate Azpiazu
Antonio Flores Valcárcel · Elena Aitzkoa · Beñat Krolem
Paulina del Collado · José Zugasti · Pablo Flores · Urtzi Canto
Itu Banda · Igor Rezola. 
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