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1. argitalpena: 2019ko azaroan

Liburu honek Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren diru-laguntza jaso du.



Karlos Linazasoro

HIK EZ DAKIK
ZER DEN BELDURRA



Liburu hau zorretan dago idazle hauekin
guztiekin:
Yosa Buson, Ezra Pound,
Giovanni Quessep, Sophia de Mello,
Eugenio de Andrade, Wallace Stevens,
María Gómez Lara, Letitia Ilea,
Ted Hughes, C.K. Williams,
Czesław Miłosz, Olvido García Valdés,
Raymond Carver.



Jauna
Kaiola txori bihurtu da
Zer eginen dut beldurrarekin?

(ALEJANDRA PIZARNIK, Las aventuras perdidas)

Nire alboan etenik gabe astintzen da deabrua.

(BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal)

Beldurra, iritsi eta joan egin zarela ikusteari.

(RAYMOND CARVER, Todos nosotros)



AUZO BATZUETAN

Ekar iezadak liburu bat
Zein?
Hik hobeto dakik
Auzo batzuk tristeak dira, ilunak, txiroak, eta gauzak
gertatu egiten dira, berez, inoren bultzadarik gabe
Agure bat garbitu dute. Laugarrenekoa
Labankadak ezin dira kontatu, sei dira edo zortzi,

gehiago ere bai, bata bestearen gainean, lepoan eta ga-
rondoan, hezurra zuritu arte, ezin dira kontatu laban-
kadak. Buruz gora dago, begiak zabal-zabal, zeruari
errukia eskatuz bezala, baina agure hau sekula ez da
izan errukitsua, zitala baizik, esku-laburra, putakume
zikoitz bat

Ez zidaan bakerik ematen, ez zidaan bakerik ematen

Makuluarekin jotzen dik sabaia, gauez, egunez, tok-
-tok-tok, madarikazioka, ezin duk larrurik jo, ezin duk
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musikarik jarri, ezin duk pertsianarik zabaldu, ogia la-
purtzen dik, ttu egiten dik igogailuan, pixa egiten dik
ezkaratzean, ez zakik zer den gizalegea, kirats izugarria ir-
teten duk haren etxetik

Alferrik dituk salaketak, auzo batzuk tristeak dituk,
hormak abandonuaren kariaz erortzen dituk, inork ez
zakik kale honen izena edo tragedia. Denda bat itxi di-
tek atzo, lanik gabe zagok bizitza. Makuluarekin tok-
-tok, eta atzera tok-tok, eromenak burua jaten dian arte,
gorrotoak begiak gorritzen dizkian arte, justiziaren zain
bahago

Gehitxo pentsaraziko ez didan bat, hik badakik
(Liburu bat aukeratzea ez da lan goxoa, ez da beti as-

matzen, ez da sekula asmatzen, kanpotik ukitu behar
dira, usaindu, bilatu egin behar zaie materia, edertasuna,
daukaten argia, horrelako zerbait.)

Polizia segituan iritsi duk, autoa argi urdin guztiak
piztuta, intzirika alarmak, bi, hiru, lau irten dituk, ero
moduan, denak ikaratu ditiztek, laugarrenean, laugarre-
nean, atea ostikoka bota ditek, pelikuletan bezala, ilaran,
garrasika, eta agurea zoruan etzanda zagok, gora begira,
zerura, hilda, desitxuratua, odol-putzu baten erdian, ez
ukitu ezer, ez ukitu ezer, eta hi ere hor hago, besaulkian
eserita, labana oraindik eskuan, odoletan arropak eta be-
soak eta zapata beltzak, negarrez, isilik, burutu berri
duan basakeria ezin sinetsirik, izuak janda, hik ez dakik
zer den beldurra, munstro kontrolaezin likits bat, eta

12



esaten duk, diok negar-hipaka, ezin nian gehiago, ez zi-
daan bakerik ematen, gau eta egun, ama putaren semea,
eskuturrak jada burdinez josiak, burdinez zigortuak,
burdinez madarikatuak

Auzo batzuetan ez dute inoiz aranondorik aldatzen
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ARRAIN MUTUAK

amatxorentzat neskato bat naiz
bere kabuz bizkortzen ez dakiena
eta heldua izatera jolasten dena
eta gainera erre egiten duena

Jarraitu

eraikuntza inguruko zakurrek
uste dute ni zakur handi bat naizela
lan bikain bat duena
eta hezur pilo bat

Badakizu, esan nizun atzo, senarra gerran hil zida-
ten, gurasoak eta anaia, alde egiteko agindu ziguten mi-
litarrek, hartzeko dena, poltsa zikin bat, bazetozela tan-
keak, autobusa hartu nuen korrika eta presaka, ni zakur
handi bat, ni zakur handi bat, hogeita bi urte baino ez,
eta haurdun nengoen, izen bat aukeratu behar genuela
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esaten zidan senarrak, baina Eguberri bezperan hil zu-
ten mendian gaixoa, tira, sartu, sartu autobusera!, eta
izena eta anaia eta senarra eta gurasoak zer?, hantxe gel-
ditu ziren denak, nire lagun Cornelia ere bai, ekar ieza-
dazu ur pixka bat, mesedez

nik zertan sinesten dut oraindik
zer dirudit oraindik
zer naiz oraindik
esaldi amaigabe bat baino ez
gramatikarik bokalerik ez duen hizkuntza batean

tori, maitea, edan lasai

Eta hona ekarri gintuzten, hamar eguneko bidaiaren
ostean, denak kale gorrira, Enbaxadara jo nuen, pape-
rak behar ditut, lana behar dut, etxe bat behar dut, erru-
kia miseriaren ahaidea da, txiroen hizkuntza hori, bizi-
tzarik ez duen hitza, amildegia, hotza, arantza, haurdun
nago esan nien, etxe bat behar dut, baina inork ez zigun
jaramonik egin, eskean ibili nintzen kaleetan, elizetan,
txoko zikin bat aurkitu nuen, beldurrak hil egiten du,
badakizu? hil egin zaitzake piztia bat balitz bezala, nola
da, nola da poema, esadazu
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oinazerik okerrenak
arrain mutuak dira
harrien azpian ezkutatuak
nahikoa pozoitu gaituztenean soilik
hasten dira flotatzen
gure odolean zehar
beren tripa nazkagarriak
gora begira dituztela

Zer egin behar dut, esaten nion neure buruari, zer
egin behar nuen? arrain mutu bat nintzen, inork ez nin-
duen ikusten, txoko zikin bat aurkitu nuen, ez nion se-
xua begiratu, esan dizut? ez dakit mutikoa ala neskatoa
zen, izenik gabe oraindik, kokoriko ipini nintzen, erdi bi
egin zitzaidan enborra, inork ez daki zer den hilzorizko
negarra, zilbor-hestea moztu nion, toaila zuri batean bil-
du nuen nire haurtxoa, musu eman nion kopetan ga-
rrasian begien sukarrean, zuretzat musu, to, maitea, ize-
nik ez duen ume bihotzekoa, eta zakarrontzi batera bota
nuen, zakarrontzi berde batera, horixe da egin nuena,
bai, nire umetxoa zakarretara bota arrain nazkagarri bat
balitz bezala, jada ezin dut gehiago, munstro izugarri
bat naiz, nire senarrak baleki, oi, lagun, nire senarrak
baleki
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BOLANTEA LAZTANTZEN DUT

Nola esan hidan atzo kontu hori?
Zer esan nian ba?
Autoarena
Bizitza gidatzen zaila den automobil bat duk. Hori?
Nondik ateratzen dituk hik holako kontuak?
Ez haiz hanka sartu zuen bakarra
Esadak berriro

ez dakit gidatzen
bolantea laztantzen dut
beldurra ematen dit
haurtzaroan zaldiko-maldikoak bezala
azkar joan nahi nuke
ziztu batean
azkar iristeko lehena iristeko
seinaleak daude bidean
gelditu egiten naiz zebrabide guztietan
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aurrera mutiko aurrera amonatxo
aurrera denak ondo
hezitako gidaria naiz ni

Egun txarra pasa nian, denok izaten ditiagu egun txa-
rrak, hiru seme-alaba zeuzkaat, lotsaz erdibitzen zaidak
bihotza, ez dituk bisitan etorri, hik badakik? sei hilabe-
te joan dituk eta ez duk inor bisitan etorri, zer merezi
diat ba besterik? denon bizitza hondatu diat, zer ostia
pasa zitzaidaan burutik, goizean goiz iskanbila izan nian
emaztearekin txorakeria bategatik, ernegatuta irten nin-
duan etxetik, gero gurpila zulatu zitzaidaan, ez nian baz-
kaldu, atzeratuta ibili ninduan egun puta guztian, herio
ostia batean hara eta hona, zer esango diat, mundua gai-
nera erori balitzait ere ez zagok justifikaziorik, eta hala
ere hor nabilek ea nondik zuritzen dudan neure burua,
putakume halakoa! botila ardoa oso-osorik hustu nian
afaritan, eta kopa bat edo bi, eta nik ez diat edaten, se-
nar eta aita ona izan nauk beti, langilea eta arduratsua,
zebrabideetan gelditzen zena, itsuei kalea gurutzatzen la-
guntzen zien gizon onbera, hotela zegoan bertan, baina
bai zera! ez, autoa hartu nian, etxera! esan nioan neure
buruari, buka dadila lehenbailehen egun nazkagarri hau

Poemak dioen bezala, norantz doa lehenbailehen
amaitzea nahi dudan eguna. Eta hortxe zagok koxka,
errua, lagun, ezen guk ezin baitugu eguna bortxatu, ezin
diagu denbora bihurritu, alferrik ari gaituk geure esku
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ez dagoen zerbaiten kontra, baina hala ere ezin diagu
etsi, irabaziko dugulakoan hortxe saiatzen gaituk arlote
batzuen gisa eguna geure legera ekarri nahian, beti gal-
tzeko, beti galtzeko, baina gizakiak ez dik inoiz ikasten,
ez gaitiztek horretarako prestatu

Hartu autoa, irratia piztu, errepidera irten, bazter-
bidetik oinez zihoazen bi pertsona jo eta eraman nitian
aurretik, ez nitian ikusi, oso ilun zegoan bidea, gelditu
diat autoa, irten nauk, erori nauk, jaiki nauk, ez nauk
zutik egoteko gai, botaka egin diat, odola igo zaidak be-
gietara, bazterrean bi pertsona zaudek, bertaratu nauk,
zaurituak hilak ez zakiat, bikote gazte bat, neska eta mu-
tila, odoletan blai, ez dituk mugitzen, hilda zaudek, uste
diat hilda daudela, nola jakingo diat bada nik? erabat
ilun zagok, autora noak, telefonoa telefonoa telefonoa!
hik ez dakik zer den beldurra, ez diat ulertzen buruak zer
esaten didan, ez diat ulertzen, sartu nauk autora, bolan-
tea laztandu diat, arnasa hartu diat sakon-sakon, autoa
martxan jarri eta ihes egin diat
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