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(Eki tabernaren terrazan

Kafka, Woolf eta Txekhoven

bibotea kafea hartzen ari dira.

Hutsa eta hirukoitza, ebakia

eta deskafeinatua, hurrenez

hurren. Eguraldiaz, literaturaz

eta ateen, kale-argien,

mahaien poetikotasunaz

elhaketan.)

WOOLF: Kale-argiak gaituk

azken finean, Franz. Zertarako

balio diagu egunez, itzalita

egoteko ez bada. Gauez pizten

gaituk bizidunok, kale-argiekin

bat. (Ebakiari zurrutada eman

eta isiltasuna) Eta egunez

amatatu, zorigaitzez; katuen

begi orlegiak lez.

KAFKA: Ez naun ordea farola

erre bat baino. Ez gaitun

besterik. Ilunetan argi egiteko

ere ez dinagu balio beraz,

hobe eraitsiak izan eta idatzi.

(Isiltasun deserosoa eta

edalontzia jausten zaio Kafkari.

Beste kafe bat eskatzen du)

TXEKHOV: Berpizteko, bizitzen

hasteko, bizirauteko izkiriatzen

dut nik; eta ostera ene buruaz

beste egiteko, behin eta berriz,

odolezko putzu beltz batean

itoaz ene existentziaren hizki

apurrak. Prozesu ziniko eta

zentzugabea duk, beraz,

izkiriatzea, Franz: bizitza

propio bat, etengabe hasten eta

amaitzen doana. (Eta bibotea

igurzten du, metafora gisa

erabili nahiko balu bezala.)

KAFKA: Kale-argiak zertarako

nahi dik bizi, hiltzeko ez bada,

erretzeko ez bada, ezertarako

balio ez izateko ez bada?

[aurkezpena]



Eguraldi zoragarri honek

goibeldu egiten naik. (Begi

batez keinu egiten dio Woolfi)

Mahaiek ere ezin diten izan

terrazetan, Virginia. Ezin

gozatu kafeaz mahaian ez

bada, ez bagara. Ezin gozatu

kafea lurrera jausten ez

badun, gure eskuetatik ihesi

suizidatu ezik. (Aurreko

kristal hautsiei so dagoelarik

dio) Kafea da izkiriatzen

dugunon odolezko putzu

beltza, lagunok, itotzen garen

putzu beltza.

WOOLF: (Ahoan zuen kafea

ia guztiz botaz) Zuek ez

dakizue zer den idaztea!

Idaztea Bilboko zazpi

kaleetan aste betez eguzkia

zeruan ikusi ahal izatea da.

Idaztea euripean euritakorik

gabe ibiltzea da. Idaztea

ezlekua da, ihesa. Zeu

zeurean galtzea. (Hasperen

bat eta isiltasuna.)
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TXEKHOV: Zerk elkartu gaitu

hemen? Literaturak? Ez dut

uste. Edo bestela, zergatik

gaude gu hirurok bakarrik

hemen? Zergatik ez gara

elkartu kale-argi gehiago?

(Beste biei begiratzen die,

behin eta berriz, etengabe,

zoraturik bailitzan) Ez isildu

erantzuna jakinen ez bazenute

bezala! Hilda daudelako

gutariko gehienak. Ez dira

konturatu erreta daudela haiek

ere. Zergatik ez ditugu

emakume idazleak ikasten

tabernetan? (Woolfek pare bat

gauza esango zizkiokeen baina

isildu egiten da, kafea hoztu

egin baitzaio.)

WOOLF: Literatura, zerbait ez

baduk, Anton, ez duk besteen

egia, ez duk eskola, ez duk

eliza. Hemendik iraultza

literariorako deia egiten dut,

bete ditzagun kaleak gure

espazioekin,gure begiekin, gure

poemekin; gure argi errearekin

ikusi nahi ez gaituzten guztiak

itsutuz.

(Agure bat gerturatzen zaie,

existitzen ez den biolinaz

Wagnerren “Träume” joaz.

Isildu egiten dira eta pieza

amaitzearekin batera lurrera

ziplo erortzen da.)



Kronika IV
Larunbata, dispertsioa ez denean alkohola da. Baina beti bihotzean.

Kronika bat nahi duela euriak eta ordenagailu aurrean eman dut

oraindik larunbat gaua den igande goiza. Borroka autismoa bihur

daiteke. Dislexia da borroka. Konpromezua da derrigortasunaren

aurrizki erabat aurkakoa. Gorroto dugun sistemaren eta baloreen

alde beti. Hiltzen garelako. Mugatzen gaituena da gu. Mugatzen

gaituena da zu. Mugatzen gaituena eta begietara so egiteko betarik

ez duguna da euria. Lainoa da. Labana da. Aiztoa da. Gaiztoa.

Gaiztoa da, zera, egunean berrogeita hamar ordu egiten ditut lan.

Udaletxe horretan bertan, demokraziaren sinbolo bakarra herri

honetan, bada norbait erabaki duena ni subkontratatzea, jaten eman

ahal izango diot katuari. Hiltzen garelako. Jada kotizatu ditut

berrehun eta hamalau urte eta beste hainbeste geratzen zaizkit.

Ostia batzuk kotizatuko nizkioke enpresaren jabeari. Benidormeraino

joanen nakio segika eta han bertan, kotizatuko nizkioke geratzen

zaizkidan urteak. Hiltzen gaituztelako. Esklabuak gara. Hala hezi

gaituztelako. Inori ez zaio bururatu eskola libre euskalduna. Herri

autogestionatu euskalduna. Sistema kapitalista deuseztatzeko modu

eraginkorrena ez kontsumitzea da, sistematik ateratzea,

independentzia bizitzeko, esklabu izateari uztea. Alternatiba ez da

hiltzea. Etxegabetzeak okupazioa gosea baratzak. Nahiago telebista

ikusi eta hil. Berriro hil. Berriro. Hil. Jaio ere egin gabe. Nahiago

greba egun batean eskolara joan lanera joan eta batez ere, kexatu

piketeek zarata egiten dutelako. Bada, hil zaitez. Jan zaitzala

kapitalismoak. Kontsumi zaitzala behingoz. Bihar ez etorri laguntza

galde. Irtenbide eske. Baina aizu, gaur larunbat gaua da eta

mozkortu gaitezen behingoz alkohol merkeaz, herri honetatik urrun

ez gauden honetan. Hitz egin dezagun materialismo dialektikoaz

vodka eta ron artean. Bihar goizean buruko minak esnatuko gaitu.

Iraultzak esnatuko gaitu. Oroituko dugu (agian) ostegunean pintada

batzuk eginen ditugula kale hil hauetan; beste inor kexa dadin.

Kontzientzia zer den ere ez dakizue. Zuhaitz bat landa berri dut

herri honen lurrean. Inork urte batzuk beranduago zabu bat jarriko

balu adarrik luzeenean akordu izan dezala irabaziko dugula.

Itukinak Sabaitik4
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Van verliezers mei

Zirrikituak Zoruan

hau bada maiatza
nik negua nahi dut
Tren françaisen hotsa agentearen bozarekin bat; trenbideetan

belar txarrak lur txarrak berdetuz –baina txarrak oraino.

Nini unatuak so leihotik, kristal zikinean islatzen direlarik, okagarri

bilakatuz bere burua ere (bizitza jasanezina duk kasik, Theo)

Haize errota mugikorrik ez paisaia itzaliotan, tulipa sailak

falta zaizkio zure begien islari (jasanezina, Theo, nazkagarria)

Gomutaratzen zaio agure zahar haren marrazkia, karbontziloz

dibujatua: zonnebloemen zijn ook verliezers, Theo.

derrotatuaren Maiatza
ez da laranja; ez da horia
Gutunak dituzu baina ez duzu erantzunik, orri horituak ez

beste ezer, uretan sarturik usteltzen, bataila galdutzat emanik.

Hiru mila soldadu dakuskit (errifle tiroak zuloa bularrean) bihotz

horiak negutuz belarri odoltsuz eta izar batzuek ez dakite hegan.

2 de la Place Lamartine

Mina dira neskatilen matrail gorriak (udazkena zetorrek, Theo)

mina dira galtzeko lekua duten gari-solo frantsesak,

eta kaio grisen hego deslaiak libro hegal egiten, mina dira.

Kondenaturik gaude Maiatzeko zelai hori desertuetan

ekiloreak bazkatzera.
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Ustearen ustez

Iturria Basamortuan

Jaberik gabeko kuleroek lurrean iltzatuta jarraitzen dute.

Irratiak berri txarrak oihukatzen ditu beti lez. Komunetik

behera botatako jaioberriak, lapurtutako milioi ustelak,

heriotza anitzak.. . baliorik gabeko berrien antzera irteten dira

tramankulu esataritik. Alboan, bizirik gabeko gorputz baten

antzera lo jarraitzen du lagunak, ezagun ezezagunak. Haragi

gosea asetzen lagundu dion ohiko harrapakinak. Goxotasunak

alde batera utzi eta ostikada batez lurrera bota du ohea

bereganatuz. Irratiaren hots mekanizatua ez da isildu

atearen soinua entzun den arte. Agurrik ez.

Gustuko du isiltasunaren hotsa.

Isila dela diote, hitz gutxikoa. Lotsatia ote den galdetzen

diotenean ez du erantzuten. Hitz bakar bat ere ez.

Lotsatiegia omen da bere lotsa onartzeko. Bakardadea maite

du baina ez omen du bihotzik, ez sentimendurik. Hotza omen

da ohetik kanpo. Inoiz norbait maitatu ote duen galdetzen

diotenean muxu bat eskaintzen dio haizeari. Heldugabeegia

omen da norbait maitatzeko. Helbururik gabea.

Usteen mundutik at.

Ez erantzutea errespetu falta dela irakatsi diotelako isiltzen

da. Ahoa zabaldu eta isiltasuna hobetzeko gai ez delako.

Bere burua maite du inor baino gehiago. Askatasuna du

helburu preziatu eta zapalkuntzarik gabeko bizitza amets.

Ustez garenaren eta garenaren arteko aldea handiegia zaio.

Ustearen erdi ustela ustelegia. Nori baliogabetu

kontraesanak? Inor ez dago aditzeko prest.
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Charles

Bukowskihaurrak ginela

etxe arraro bat zegoen

pertsiana guztiak zeuden

beti

hertsiak

eta ez genituen inoiz

bozak entzuten

han

eta lorategia zegoen

banbuz beterik

eta laket genuen jolastea

banbu artean

imajinatuz Tarzan ginela

(Janerik ez zegoen

ordea).

eta arrain haztegi

bat zegoen

handi bat

sekula ikusi dituzun

arrainik potoloenez

beterik

eta otzanak ziren.

etortzen ziren

uraren gainazalera

eta hartzen zituzten

ogi zatiak

geure eskuetatik.

geure gurasoek

esana ziguten:

“ez sekula joan etxe horren

ondora.”

beraz, noski,

joan eginen ginen.

galdetzen genuen ea inor

biziko ote zen bertan.

asteak joan ziren eta ez

genuen ikusi

inor.

egun batez

ahots bat

aditu genuen

etxetik

“ URDANGA ZIKINA!”

gizon baten

ahotsa zen.

gero etxeko

atetxoa

zabaldu zen

eta gizona
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irten zen

kanpora.

botila bat whiskey

eusten zuen

eskuin eskuaz.

30 urte inguru

zituen.

zigarrokin bat

zuen

ahoan,

bizarra egiteke zuen.

haren ilea

nahasia zen eta

orraztu gabea

eta zegoen

ortozik

barruko kamisetaz

eta galtzontziloz.

baina haren begiak

argiak

ziren.

argitasunez

distiratzen zuten

eta esan zuen,

“ei, gizontxook,

ongi pasatzen ari zaretela

espero dut.”

gero algara bat

egin eta

etxera

sartu zen berriz.

gu joan ginen,

itzuli ginen nire

gurasoen lorategira

eta hartaz

pentsatu genuen.

gure gurasoek,

erabaki genuen,

bertatik urrun

nahi izan gintuzten

inoiz ez zutelako nahi izan

guk halako

gizon bat

ikusterik,

egiazko

gizona,

begi

ederduna.

gure gurasoak

lotsaturik zeuden

gu

ez ginelako

gizon hura

bezalakoak,

horregatik haiek

urrun

nahi gintuzten.

baina

etxe hartara

itzuli ginen

eta banbua

eta arrain

otzanak.

askotan

itzuli ginen

aste mordoxkatan

baina ez genuen

gizona

ez ikusi

ez entzun

berriz.
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pertsianak zeuden

hertsiak

beti lez

eta isil

zegoen.

gero egun batez

eskolatik

bueltan gentozela

etxea

ikusi genuen.

erreta

zegoen,

ez zegoen

ezer,

soilik errauts

zurrunbilo

beltz bat

eta arrain haztegira

joan ginen

eta ez zegoen

urik

bertan

eta arrain

laranja potoloak

hilik zeuden

bertan,

lehortzen.

nire gurasoen lorategira

itzuli ginen

eta hartaz hitz egin

genuen

eta erabaki

geure gurasoek

eman ziotela

su etxeari,

akabatu zituztela

denak

akabatu zituztela

arrainak

dena

politegia

zelako,

banbu basoa ere

erreta zegoen.

beldur zioten

begi ederdun

gizonari.

eta gu

beldur ginen

gure bizitza guztian

halako gauzak

jazoko

zirela,

inork ez

zuela nahi

inor

hura bezain

indartsu eta

eder izaterik,

ez luketela inoiz onartuko

eta

jende askok

beharko lukeela

hil.

Itzulpena:
Zirrikituak Zoruan
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ater guziak ez dira gorri

gorri guztiak ez dira odol

zainaren zainak

zuhaixkak dar-dar egitean puzten dira

enerbatzen da

bihotza azkartzen

zaldizkoak ustekabean bota du

zer gertatzen den ez dakiela

hil da zaina

begiak hertsi gabe utzi dizkio besteak

eta badoa urrun aiztoa atzean utziz

odolez zaldiaren apatxak garbituz erreketan

anpulua bete du bidaideak

anagaza zaharraren sustraien artetik

lurrari darion uretik

halsarre ustelak bota ditu ahotik

orain garbi doa, lasai

otsoa ez da gaixotuko

jango duenean

burdin zorrotz minak

hautsi dizkio ehunak

gorri da bidea bere joanean

baina libre da, aske

bere bidean

bi istorio

zamaria aspertu da

bota du lurrera zamakoa

naroa da paisaia, eguzkia, uda

lurrean utzita zama, badoa
Itukinak Sabaitik
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Galdutakoak bizi

Iturria Basamortuan

zamaria aspertu da

bota du lurrera zamakoa

naroa da paisaia, eguzkia, uda

lurrean utzita zama, badoa

Zeru zurbila begiztatu du, oroitzen duen kolore urdinaz

koloreztatu nahian. Eskuak aurpegira eraman,

zimurtutako azal lehorra leuntzeko gogoz. Praketan

itsatsitako ile ahula kontu handiz bereganatu, galdutako

ile bakoitza berreskuratzeko asmoz. Ezpainak igurtzi,

aspaldi galdutako irribarre hura berpiztuaz. Begiak

zarratu ditu.

Algara ezagun batek esnarazi du belardi baten

erdian. Begiak irekitzearekin batera eguzkiaren

argitasunak estali du zirrikitu bakoitza. Zuhaitz ezagun

baten gerizpean, norbaitek eskutik heldu dio emeki.

Aurpegi ezagun hark, aspaldi galdutako sentimenduak

azaleratu dizkio. Zoriontsu da, gazte. Edozeri aurre

egiteko gai, indartsu. Maitale, maitatu. Bizipozak

sortutako malko batek aurpegia zeharkatu dio ondoren

lurrera jauziaz. Ohartu denerako ordea, putzu bat sortu

zaio hankapean. Bertan, bere begien isla aurkitzeko

asmoz makurtu egin da. Baina ez da halakorik.

Emakume heldu bat aurkitu du. Kezkati, bizigabe, begi

zarratuetatik negarrez.

Aspaldiko haur hura urrun geratu da, kezkarik

gabeko irribarre harekin batera. Arazoei aurre egiteko

gai ez den iheslari baten antzera lasterka hasi da.

Erantzunik gabeko galderen beldurrez, oinak ezin

geldiaraziz. Pauso bakoitza gogortuz , sendotuz. Ez du

atzera bueltatzeko arrazoirik. Ez dio beldur heriotzari,

bizitzeari baizik.
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Bi hitzez nahi genizueke adierazi

zer(krixto)tarako batu garen ITU bandakook.

Lehenengo orrian darabilzkigun maskarek

ongi esan duten moduan, ez gara hiru kale-

argi soilik baina bagara kale-argiak. Banan

bana piztuko direnak (edo, bestela, begira

ezank leihotik) zeure estrata zeharkatu eta

karrikak argi hori gozo batez erasoz. Kafe

artean igeri berba egin dugu izkiriatzeaz.

Izkiriatzeaz eta esna egoteaz. Gazte baikara

eta zirrikituek ez baikaituzte akitu; ez oraino.

Ez gara Sir Beñat Sarasolak deskribatzen

zuen generazio distopikoa. Hemen gaude eta

jarraitzeko asmoarekin (ai, Sarri!).

Baina ITUrri zaharrak ur berririk emango

badu, guk argi daukagu geldi ez geratzea

beharrezko dela. Horren ondorio da esku

arteko fanzinea, konpai: leitzen duen ororen

belarrietan deiadar errime bat, liburuaz

emaniko belarrondokoa bilakatu dadin nahi

genuke helarazle soil besterik ez garen hiru

kale-argiok.

Hori da gure itua.

ito beharrean gara hizkien itsasoa itu

ITU banda, 2013ko ekaina




