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Liburuaren fitxa 
 

 
 

Laburpena 
 

 

Zergatik irakurri liburua 
 

Hau da ene ondasun guzia  Joseba Sarrionandiak euskaraz idatzitako poesia liburu musikatua 

da, 1999an Txalaparta eta Esan Ozenkik elkarlanean argitaratua. 

Lan honetan, Sarrionandiak irakurritako poemak tartekatuta daude berak egindako testuekin 
moldatutako abestiekin, hainbat abeslarik eta taldek musikaturik. 

Iturria: Wikipedia 

Poema antologia bikaina dugu eta liburuarekin datorren CDak erraztu egin dezake poesiarako igarobidea. 

Poesiarekiko errezeloa gainditzeko, Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Fermin edo Jabier Muguruza… bezalako 

kantariak mugalari ezin hobeak dira egungo gazteentzat; horien bitartez, euskal historia eta kulturaren 

lekukotasun aparta jasoko dute. Imajinaren gaindosia bizi dugun honetan, hitzaren xarmaz jabetzeko 

liburu-disko ederra da eta itzulpenaren abantaila du, izan ere poemak frantsesez, ingelesez, espainolez eta 

alemanieraz ere irakur baitaitezke. 'Amodioa' izeneko poema nabarmenduko nuke, eta egilearen ahotsa 

entzunarazten digun 'Amodio protopoema'. 

Izenburua: Hau da ene ondasun guzia 

Idazlea: Joseba Sarrionaindia 

Argitaletxea: Txalaparta & Esan Ozenki 

Argitalpen data: 1999 

Orrialde kopurua: 239 
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Atariko jarduerak 

1. Jarduera.  
Egileari buruzko informazioa liburuaren testuingurua —garaia, harrera…— bilatu, eta gelara ekarri. 

Poemak eta jarduerak  
 

1. Poema. Oroimeneko portua 
 

1.1. Kanta entzun ahala, irakurri poema. 

 

Ifar aldeko portu zaharra 

ekar dezagun kantara: 

kale bustien sentimendua, 

edalontzien ikara. 

      Marinelen hitz arrotzak baina 

      ginebra onaren dirdira, 

      gau biluzia sartzen zitzaigun  

      begi zabalen ninira. 

 

Gau erdiaren eremuetan 

laban ahoak aidera: 

izar isilen argi azpian 

odol beroa lurrera. 

      Txanpon berriez erosi eta 

      amodioen jokora, 

      ohe estutan etzaten ginen  

      itsas lamien altzora. 

 

Kanta lizunen alegrantzia, 

akordeoien tristura: 

ez gara egundo, ai, itzuliko 

oroimeneko portura. 

                       (Imanol Lartzabal) 
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1.2. Parekatu testuko esaldi hauek esanahi edo interpretazio egokiarekin. 

 

 

Edalontzien ikara  Kobratu berriarekin ordaindu  

Laban ahoak aidera  Sexu harremanetara 

Odol beroa lurrera  Eskuen dardara mozkorragatik  

Txanpon berriez erosi  Prostituten besoetara 

Amodioen jokora  Borrokak , liskarrak  

Itsas lamien altzora Zauriei darien odola  

 

1.3.Testuko lerro bakoitzaren esanahi egokia aukeratu: 

 

Edalontzien ikara: 

a. eskuen dardara mozkorragatik 

b. edalontziak erorita apurtu 

c. topa egin 

 

Laban ahoak aidera: 

a. hitz itsusiak esan 

b. mozkorren hitz egiteko modua 

c. borrokak eta liskarrak 

 

Odol beroa lurrera: 

a. zauria egin eta odola lurrera 

b. edaria lurrera bota 

c. mozkortuta eta bero, sexu grinaz lurrera erori 

 

Txanpon berriez erosi: 

a. irabazitakoarekin oparia egin 

b. kobratu berriarekin prostituta ordaindu 

c. den-dena gastatu 

 

amodioen jokora: 

a. emakume bat engainatu 

b. amodioa ez serio hartu 

c. sexu harremanetara 

 

Itsaz lamien altzora: 

a. prostituten sexura 

b. itsasora bota bere burua 

c. itsas lamien ipuina gogoratu 
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1.4. Orain berriro irakurriko dugu poema, eta Imanolen ahotsean entzun: 

- Zein da azken ahapaldian adierazten den ideia nagusia? Aipatu taldeetan eta azaldu ondorioak 

talde nagusian. Esan lerro batean poemaren gaia zein den. 

- Zein sentimendu nagusitu zaizu poema irakurri eta entzutean?  

- Nork idatzi dezake halako poemarik? Zein adinetako eta girotako pertsonak? 

 

 

2. Poema. Amodio protopoema 
 

Amodio poemarik xamurrena izkiriatu nahi nizuke 

poeta erromantikoen xalotasun eta 

erru gabeziarekin. 

Zure zangoak luze luzeak balira 

eta ene zangoak zureak lain luzeak 

mahaipean luzatuko genituzke zangoak 

zangalatrabatzera jolasteko. 

Ene atzamarrek zure larruaz ukituz gero 

pospolo antzera izekiko lirateke. 

Mundua arrisku larrian jarriko genuke 

gure besarkadagatik ikaratzen ez dakit zenbat 

Richter eskalan. 

Erdu 1harresia aihenbelarrak lez eskalatuaz, erdu 

untziaren kubertara jauzten den olatuaren gisan, 

erdu eremu lehorra hondatzera datorren ekaitza bezala. 

Erdu eta bihur ditzagun hitzak haragi. 

Solda gaitzatela bata bestearen kontra. 

Horrelako poema gogotsu bat eginen nizuke, 

baina zer laburra den lirikarena. 

Leihoa zabaltzean, zeldara zure ordez, 

errealitatea sartzen zait, bere altzairuzko 

atzaparrekin, orroaka. 

 

 

                                                                 
1 *Erdu hitza hasieratik azaldu beharko litzateke: egilearen euskalkian, bizkaieraz alegia: ‘Etorri, zatoz’ 
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2.1. Hemen dituzu poema honen gaia izan daitezkeen hiru proposamen, aukeratu egokiena: 

 

a. Maitasuna adierazteko poesiak errealitatean sortzen dituen mugak. 

b. Preso dagoen bati bere errealitateak eragiten dion ezintasuna maitasuna adierazteko. 

c. Ametsetako maitasuna ez da ausartzen errealitatean gauzatzen. 

 

2.2.  Poemaren zein zatitan adierazten da gaiaren gakoa? Zeintzuk dira hitz gakoak. 

 

2.3.  Azpimarratu testuak adierazten diren konparazioak. Zein baliabiderekin adierazi du idazleak 

maitasuna ez dela erreala?  

 

2.4.  Aukeratu poeman gustukuen duzun zatia (zuri norbaitek esatea nahi zenukeena) edo bertsolerroa, 

eta azaldu taldekideei zergatia. 

 

2.5. Orain berriro irakurriko dugu poema, eta egilearen beraren ahotsean entzun.. 

 

 

3. Poema. Amodioa / FIRAQ 
 

3.1. Irakurri poema, erreparatu gaiari eta egiturari. Lehenik eta behin kokatu irudiak eta metaforak 

dagokion tokian eta garaian. 

 

Ez dizut esango goiz usaineko ahotsa duzula, 

Ez desertuko erreka naroa zarenik, 

Ez dizut esango gazela begiak dituzula, 

Ez zure ilea arratsaldeko haizea baino 

leunagoa denik. Ez dizut esango zure gorputzak 

Eguzki aldeko mendi magalen sosegua duela. 

Ez baita egia, zure gorputza nahiko normala da, 

Baina zurekin ez nagoenean maleriaz gaixotzen naiz. 

           (Mohammed Al-Kali & Mikel Elizaga) 

 

3.2. Gelan, talde handian, gaur egun erabil daitezkeen irudi, konparazio eta metafora zerrenda egin eta 

arbelean idatzi (brainstorming, halako kantariren pareko, gorputz atalak, animaliak, objektuak…). Edo 

taldeka hiru irudi/metafora prestatu, ordezkari bat aukeratu eta gelaren aurrean azaldu; arbelean idatzi 

denak. 
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3.3. Nork bere poema sortuko egitura berbera erabilita, gelan edo etxean, astiaren arabera. 

Amaitutakoan google classroom-en idazlanak eskegi, gainerako ikaskideenak irakurri eta bakoitzak bat 

aukeratu dezala. 

 

3.4. Orain irakurriko dugu berriro poema, eta kantariaren ahotsean entzun. 

 

3.5. Hiru poemak landuta, zein gai errepikatzen dela esango zenuke? Zein pertsona gramatikal 

nagusitzen da denetan? Zergatik izan daiteke? Poesia, sentimenduak… 
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Lan hau Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten mende dago. 

 

Honakoak egin ditzakezu: 

 Partekatu — partekatu, kopiatu eta birbanatu edozein bitarteko edo formatutan. 

 Moldatu — nahasi, eraldatu eta horretan oinarrituz sortu edozein xedetarako, baita merkataritza-

xedeetarako ere. 

Honako baldintzen arabera: 

 Aitortu — Aitortza egokia egin behar duzu, lizentziaren esteka eman behar duzu eta aldaketak egin diren 

adierazi behar duzu. Zentzuzko edozein modutan egin dezakezu hori, baina ez duzu aditzera eman behar 

lizentzia-emaileak zu edo zure erabilera onesten duenik. 

 

 PartekatuBerdin — Materiala nahasten, eraldatzen eta horretan oinarrituz sortzen baduzu, 

jatorrizkoaren lizentzia berarekin banatu beharko dituzu zure ekarpenak. 
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