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Ahul garelako gara naufragoak.
ANARI

…Caer es otro modo elaborado de reconocerte viva.
Carmen del RÍO BRAVO



ZERO
HAU DESLEKUA DA

17:13

«Sartu zaitez hor, mesedez. Ez ezazu identifikatzeko eskumutu-
rrekoa kendu. Zure arropa poltsa honetan batu. Alergiarik? Pi-
lularik? Kalenturarik? Minik? Zorabiorik? Aztoramendurik? Ja-
kin behar nukeen zerbait? Nori deitzea nahi duzu? Izan zintzo,
bai? Gero etorriko naiz, bitartean lasai egon hor».
Deslekua. Edo Martitz.
Telefonoaren GPSk ez du leku hau aurkitzen. Zirkulutan

dago buelta-bueltaka. Heriotza ote? The Good Placen heriotzak
ez du minik; eta min dut izterrean. Baina… hankarik ote dut
ala dagoeneko gorputz-adar mamu bilakatu zait? Azkura ema-
ten dit izarak; mugitzen naizen bakoitzean arotzak lisatzailea pa-
satzen didala dirudi eta minak oihartzun egiten du eskumako
behatz potoloan. Ezin naiz Twitterren sartu. Ez Instagramen. Ez
Facebooken. Ez Gmailen. Ez Spotifyn. Zer da hau, baina? Apo-
kalipsirako bunkerra?
Eta nork jarri dit atzealde osoa bistara dagoen zeru koloreko

oihal hau? Planeta honetan ez dakite zer den leungarria? Usaina
ezin dut identifikatu, lixiba lohia, edo parranda osteko kaleak
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garbitzeko botatzen duten limoi usteldu kimikoa… edo, zer? Be-
giak zarratu ditut; txalupa hau burtzoraldi handi bat da Atlan-
tiko zabalean. Amesgaiztoa da, fijo.
Lo.

22:44

Bizar Urdin da gizona. La Barbe Bleue. Ni izango ote naiz
gorpu bilakatuko duen beste emakume bat? Lo gutxi egitearen
albo ondorioak izango dira baina dena urdin ikusten dut. Soi-
nean daramadan oihala, sabaia, tarteka zabaltzen den izara…Ni
ere urdina naiz! Zerbait behar ote dudan galdetu dit Bizar Ur-
dinek. «Komunera joan nahi dut». Ezetz, protokoloak ez duela
uzten, ekarriko didala «txata» (komarik gabe). Zein protokolo
eta zein motrokolo. Joan da eta txizontzi nude bat ekarri dit,
txata. Moda-modako kolorea. Nik hor ez dudala ezer egingo
esan diot. Bizar Urdin joan egin da. Berari bortz. Pixontzia utzi
du. Azkenean, erabili behar izan dut, maskuri traidoreko gor-
putza egokitu zait. Baina luzaroan eutsi diot, gero.

23:47

«Ostia puta, nora joan da Marian?? Esaiozu etortzeko MEKA-
GUENLAOSTIAPUTASUPUTAMADRE… ekartzak aparatua,
egingo diogu ya!».
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00.13

—Zelan duzu izena, amante?
—Edurne.
—Edurne, zer?
—Edurne Gandariasgoitia.
—Eta zenbat urte dituzu, Edurne?
—52.
—Seguru, bidxotza?
—62.
—Eztakipa, ez dira gehiago izango?
—72.
—Mmm… eta besteren bat, ez?
—82.
—82 urte dituzu, Edurne?
—Ez, 32.
—Eta zure izena zein da?
—Edurne.
—Edurne, zer gehiago, amante?
—Gandariasgoitia.

00:47

«HILTZAILE ZIKIN ALUOK!! EZ DUZUE NIREKIN AMAI-
TUKO!!». Atoan itzartu naiz. Mesanotxerik ez dago, argia piz-
teko lanparatxoa ere ez. Led argiak. Saturnoko eguzkia? Noraez
galanta. Ez dakit non nagoen. Hau ez da amesgaiztoa. Zerua
ote? Ez, zerua ez da; ez dago Alanis Morissette. Erabat nahasita
nago, baina gauza bi atoan etorri zaizkit gogora: Bizar Urdin eta
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pixontzia beixa. Buelta eman eta ohe bazterrera heldu naiz
amildegira ailegatzen zaren bezala. Erortzear, ieup! Drakulak sar-
kofago zabalagoa du, joder! Ez dut jausi nahi, ez dut jausi nahi.
Eta laster aldatu zait pentsamendua: ez dut hil nahi… baina
eta… hilda banago? Oreka etorri zait egoera komiko horretan.
Esku-ohetik jaiki naiz. Oinek berehala asmatu dute: hotz dago,
ergo, Siberian nago. «UTZI BAKEAN!! UTZI BAKEAN DEA-
BRUAREN ZERBITZARIOK!!!». Joder, infernua ote? Ea, ea, la-
saitu gaitezen denak… Infernua ez da existitzen, ez gaitezen
orain zoratu…Hotz, burua hotz izan behar dugu…Gortina za-
baldu du bortxaz norbaitek, begiek aurpegitik irten nahi dute
eta zain gorriak ikusten zaizkio begietan ibai-adarrak eginez; gi-
zakia da bainaMarvelen ilustrazio bat ematen du. Bisigu-gizona.
Abduzitua izan naiz eta galaxiako lekuren batean nago? Izan li-
teke Andromeda, edo izan liteke ezagutzen ez den beste galaxia
oso urrutiko bat. «EZ UTZI POZOITZEN, EZ UTZI, ZU
IZANGO ZARAHURRENGOA, EZ UTZI!!», esan dit. Nirekin
ari ote da? Norekin arituko da ba, Neptunorekin? Koloredunek
eraman dute bortxaz. Joder, honek distopia bat izan behar du,
datorrela gidoilaria behingoz, pare bat gauza esan nahi dizkiot!

00:54

«…A ver, a ver… zelan ez dagoela lekurik geletan!? Utz ezazu
hortxe bertan, bosgarrenean, eta gero pentsatuko dugu zer egin
berarekin. Eta, bide batez, odolosteak egiten hasi orduko etor
dadila norbait txarriboda hau garbitzera».
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01:12

«…atzokoa negargarria izan zen. Joder hanka-motzek hobeto
egiten dute, hau dena utzi eta ni joango naiz jokatzera! A ze al-
ferrontzi kuadrilla aurtongoa. Ni ez naiz SanMamesera itzuliko.
Zertarako? Galdu baino ez dute egiten. Txartela alokatuko dut,
eta ematen didan diruarekin asteburu-pasa joango naiz».
San Mames. Bilbon (unibertso alternatiboan, antza) nago,

beraz.

01:33

—Edurne, Edurne!! Edurne, esnatu!!! Markos!! erdu arin!!
EDURNE, ITZARTU!!! Ekar ezazu gurdi puta hori! Zertan za-
biltza, ekarri gurdi puta hori, JODER, berehala!!!
—Eraman dute zazpigarrenera.
—Zelan eraman dutela!? Ez da beste gurdirik?? Ostiaputa, ba

ekartzazu eskuetan! Edurne!! Edurne Gandariasgoitia, itzartu LA
OSTIA!!!

02:21

«Kaixo, amante. Zeozer behar duzu?». Ama lez egiten du berba.
Irribarre egin diot. Hain da goxoa. Eta hain da hotza hau…Zein
ondo irudikatzen duten martiztar hauek fikziozko mundua…
Eskuari heldu diot, haragi beroa du… Infernuan ote nagoen gal-
detu diot (ideiak baztertzearren, besterik ez). «Zu lasai, laster
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emango dizugu logela». Logelak dituzte! Bizitzaren pasarte ahaz-
tuak etorri zaizkit gogora: Oreretako taberna-zulo galdu hura,
zenbat urte dira dagoeneko!? Iraileko itsas zakarra itsasgora har-
tan, haitz artean lagunekin… Bada, infernuan amaitu badut…
«hurrengo bizitzan gaiztoagoa izango naiz», esan diot amaren
berbak darabiltzan emakumeari. Irribarre egin dit. Eta joan
egin da.

02:37

«Kalian goooooora, kalian beeeeehera, kalian gora zezena, ai ai
ai… Ups! Ez da ezer, doktore jauna, farola bat izan da. Eta odol
hau dena? Gorria!? Ei, Peru! Ez da urdina!! Ez gara aristokratak!
Kalian gora, kalian behera, kalian go… IXO, OSTIA! FALTA
ZITZAIGUNA! JESARRI HOR ETA IXO!! ORAINTXE EKA-
RRIKODITUT JOSTEKOAK! Ei, baina marrazki polita egingo
didazu, ezta?».

04:31

Ez da ezer entzuten. Txapinen marruskadura urruna baino ez.
Komunera joan behar dut, eta ez dut pixontzia berriz erabili
nahi. Siberiara jauzi eta errezela baztertu dut; Abenturara noa,
ez Itakara, komun bila baino ez. «Zer egiten duzu hemen!?»; za-
lantzarik bako ahotsa da, diktadore batek behar lukeena. Ko-
munera joan nahi dudala esan diot. Protokoloa eta pixontzia
aipatu dizkit. «Mesedez, mesedez, mesedeeez», erregutu nik.
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Eskuin-ezkerrera begiratu eta besotik gogor oratuta ate batera
eraman nau arineketan. Komuna. Mugalari bat aurkitu dut.
«Bizkor ibili, ez dut mobidarik nahi».
«…joder…MIERDAMIERDAMIERDA…OSTIAPUTA…

EI! TXIKITO, NOME JODAS… ekin hor!! Benga, benga, ben-
gaaa!! Mierda… Gaur ez! GAUR EZ!! GAUR EZ, NOMEJO-
DASS… No-Me-jo-Das… (Dunbotsa). Gaur ez, gaur ez. Goi-
zegi da… Marian!! Tira egin hortik… Jar zaitez gainean,
GAINEAN… Ez… Ez… Ezzzz… Nojodassss…».
Pues si, me jodió (Ba bai, izorratu nau).

04:33

«…ZU!! IA… ZER ZABILTZA HOR!?? MECAGUENDIOS!
ZOAZ ZURE LEKURA!!!».
Nirekin ari da.
Barrura joan naiz.

04:35

Interruptus totala. Telegrafo-loa da nirea. Lasaitzeko diostate,
baina zelan lasaitu; hau dena estresak jota dago. Ez zait ohea gus-
tatzen, oso estua da. Bizar Urdina berriz ere. «Aizu, ez zait ohea
gustatzen, ez duzue aulki bat edo?». Joan eta berriz itzuli da Plaza
Barriko kontzertuetarako aulki zuri batekin. Dena oso erosoa.
Geratzeko modukoa da etxe hau, e!
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04:53

«…istripua non izan da… ez, ez, ez kendu ezer! Guk kenduko
dizugu. Non hartu duzu kolpea? Buruko zein aldetan? Bale, la-
sai, ez ukitu ezer… ez, ez da garuna eskuetan duzuna, odola da;
oraintxe begiratuko dugu…».
Odolosteak eta txarribodak etorri zaizkit gogora.

05:23

«…lau aeroplano pasataaa/ bat itsosora dxeusi/ Sebastianak
ekarri sebastianak… sebastianaaaaa… ekarriii… ondo nao,
ondo naola, ostidxe… joder… ze zabiz josten? Tropofol apur-
txu bet emongostezu, ez?… Ixila zara, gero… kanta dezagun el-
karrekin… lau aeroplano pasaaataaa… Ez haserretu eder hori,
guapa zara, gero… hartuko dugu elkarrekin zerbait?»…

07:49

«Egun on… hemen gosaria». Lau galleta plastiko barruan eta be-
rehalako kafe-sobretxoa duen esne katilua. Hau bruncha! Asko
egon beharko ote dudan hemen galdetu diot. «Gela bat lortzen
dugunean igoko zaitugu». Logela berriro. Hau poza sartu zai-
dana, ezin dut adierazi, baina pozik nago, e! Zer da, baina, «lo-
gela bat» jende honentzat? Ez da tortura gela izango? Edo mila
gradutan dagoen labe bat? Erlauntz-gelaxka bat, beharbada? Ezi-
negona sortu zait. Eta poza putz geratu naiz.
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…Isiltasuna… Soilik isiltasunean jabetu zaitezke isiltasuna
umontzi handia dela.

08:28

Komuna behar dut. Mantal urdindunak, ezetz. Pixontzian egi-
teko. Mesedez, faborez, arren eta otoi. Nude kolorea du! Berba
gutxikoa da. «Protokoloa». Prusiar soldadua asmatu dugu eta
protokoloa esaten diogu. «…I wanna dance with somebody/ I
wanna feel the heat with somebody/ Yeah I wanna dance with so-
mebody/ with somebody who loves me…». Whitney Houston!
Ene, zoratzen hasia naiz, Whitney Houston kantatzen hasi naiz!
Joder, hau ezin dut kontatu…Whitney Houston kan-ta-tzen-
a-ri-na-iz! Hil zen… ala bizirik dago? Uala… burua galtzen ha-
sia naiz! Pixontzian egin dut. Bigarrenez.

08:39

—Gosalduko dugu elkarrekin?
—Jakina.
—Gozo ala gazi?

08:51

Siberiara noa. Gortina zabaldu eta… Agian ez da infernua? «Zu!
Barrura!!». Infernua da. Koloreduna ez dago txantxetarako.
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Poli-ona etorri zait. «Zer behar duzu, pitxin?». Logela zain
nago. Itxaronaldi hau luzeegia da. Pazientzia. Katerik bako ka-
teatutako elefantearen sindromea dut dagoeneko eta zenbat
denbora pasatu da? Ikerketa psikologikorako laborategian
nago. Barrura sartu naiz. Bisigu-gizona bizirik egongo ote da?
Agian hari ere «logela» eman diote. Logela zerbait txarraren si-
nonimo ez ote den pentsatzen hasia naiz. Oso serio pentsatzen,
hasi ere.

09.43

Bisita. Azken orduotako aurpegi ezagun bakarra. Begiak urtu
zaizkit. Lehengusu bat. «Dena ondo joango da…», esan dit. Ai,
bai, super ondo joango da. Infernuan nago, ez daukat logelarik,
nude kolorea duen pixontzia utzi didate txiza egiteko, ezin naiz
errezela hauetatik irten, baina dena ondo joango da. Den-dena
de putamadre joango da! Kolpean jabetu naiz: eta martiztarrek
asmatutako nire lehengusua bada? Eta holograma bat bada? Eta
lehengusuaren antza badu baina barruan likits berdedun su-
gandila bat besterik ez bada? Ukitu egin dut bere eskua. Haragi
beroa. Gogor estutu dit eskua.
—Ondo zaude?
—Ez dakit.
—Laster igoko zaituzte gora.
—Laster, zenbat da laster? Eta gora… Zer da «gora»?
—Ez dakit, topera dabiltza.
—Leku hau zer da?
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—Hau? Larrialdiak. Zorabiatu zara eta hona ekarri zaituzte.
Abizena ikusterakoan pentsatu dute agian zerikusia izan gene-
zakeela…
—Larrialdiak… Baina ez da mundu honetakoa, ez?
—Bai, maja, hauek dira gure tripakiak tomate eta guzti.
—Gurasoekin hitz egin duzu?
—Bai.
—Eta?
—Kanpoan daude.
—Esaiezu etxera joateko, gela bat lortu arte.
—Esan esango diet, baina ez dira joango.
—Ya.

09:55

Hemendik askorik azaltzeko ez dago:
keinuak metatzen ditut, ideologiak aztertzen ditut/
baina oro har,
ez dakit aske edo zoriontsu ote diren/
zein heroitasun erreklamatzen duten,
zein amets sortzen duten…

Joaquin GIANNUZZI

11:01

Espazio-patera, kontzeptu gisa.
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12:33

Pixontzia. Hirugarrenez. Logela lortu arte edari greba egingo
dut. Mugalaria baso bideren batean galdu da. Inor ez da hemen
klandestinoa.

13:06

Bazkaria: Ortuari gazi bakoak. Frantses opila. Sagarra. Oreka
(g)astronomikoa. Dieta supersonikoa egingo dut. Zenbat sal-
txitxa aterako dute nire gorputzetik? Ez dut jan.

14:51

Bisigu-gizona nirekin ari da dantzan, eskolan gaude, alboan An-
dereño Begoña dago matematika taulak esaten. 5X5 Hogeita
bost… 6X3 Hamasei. EZ! Norbaitek besoa astindu dit. Loak
hartu nau, nonbait. Hemengo atmosferara botatzen duten hauts
ikusezinak izango dira. Komunera behar ote dudan. Mugalaria.
Nik, baietz. Errezela baztertu eta mugalariak eraman nau. «Biz-
kor ibili». Konplizitatearen xarma.

16:55

Askaria. Berehalako kafe-sobretxoa duen esne katilua, eta lau
plastikozko galleta. Ez dut esan: gorroto dut esnea. Gorroto dut
kafe simulakroa. Gorroto dut leku hau.
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18:13

«Bosgarrenekoarentzat logela dago. 313. Eraman ezazu zuk eta
gero erdu bizkor, behar zaitut behean».
Bosgarrenekoa ote ni? Errezela zabaldu da. Neu naiz! Banoa

logelara. Hiru, bat, hiru. Izu apur bat sentitu dut, baina he-
mendik irteteak ematen didan poza handiagoa da. Agur Zübe-
roa/ Bazter guztietako txokorik eijerrena/ agur Atharratze, zurekin
ditut ametsik gozoenak/ bihotzaren erditik bortzetan jalki ditara-
züt asperena/ zü ütziz geroztik, bizi naiz tristerik, abandonaturik/
ez baita herririk, Paris ez besterik, zü bezalakorik… Parisa noa.
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