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Konta niezazueke…

J ULE G OIKOETXEA

A RTIKULUTXO HAU idazterakoan arazo bati ekin solidario eta moderno itxura eman gura izateko,
behar izan diot lehenen: zertaz idatzi. Ez buruan gai- gero jokamolde xenofobo eta arrazista izaten badurik ez daukadalako, gehiegi darabiltzadalako baizik.
te ere. EAEn azkenaldian ezagutu dugu armairutik
Konta niezazueke orain gutxi Bilboko Udalak hartu publikoki irtetea sinpatia politikoak eragiteko erabili
duela erabaki polemiko bat: Egirleta mendatearen duenik; are gehiago, irudi publikoa leundu nahian,
ingurumarian gizonezkoen arteko ligea (cruisinga) debe- bere ezkontza ere erabiltzeko gauza izan denik ere
katzea. Ziur aski urtetan hartu duen deliberorik surrea- izan da.
listena da, esperpentotik asko dauKonta niezazueke, beste arlo
kana. Izan ere, ezina baita non eta
batera salto eginez, nola askotxomendian mutiletan ibiltzea, edo Konta niezazueke, nola
tan, gero eta gehiagotan tamalez,
zirriak edota txortan egitea bera ere askotxotan, gero eta
etsita sentitzen naizen euskaldudebekatzea. Debekatzea akaso bai, gehiagotan tamalez,
nok euskarari benetan zer estimu
baina eragoztea ez. Esan gabe doa:
txikia diogun ikusirik, behin folkloetsita sentitzen naizen
frankismoak lortu ez zuena ez dute euskaldunok euskarari
rekerietatik irtenda behintzat. Adiorain lortuko PPk (proposamena benetan zer estimu
bidez –eta adibidea baino ez da–
aurkeztu zuena) eta PNVk (aldeko
Aitor Mazo zendutakoan profesiotxikia diogun ikusirik,
botoa eman zuen alderdi bakarra).
kideek egin zioten omenaldian ia
behin folklorekerietatik
Konta niezazueke azken boladan
dena izan zen erdara hutsean. Minantza gehitzen ari direla eraso irtenda behintzat
garria suertatu zitzaidan noren eta
homofoboak, zeintzuk hipokresiaz
Carlos Paneraren ahotsetan (Aitor
salatzen baitituzten arestian aipatuantzerkigintzan hasi eta euskara
riko debekuak gauzatzen dituztenek eurek. Hipokre- hutsezko antzerkia egiteko sortu zen Maskaradako
siaz diot, zeren holako galarazteekin pertsonon askata- zuzendaria) laudoriozko hitzak erdara hutsez entzun
suna murrizteaz gain, gizarteari helarazten dioten behar izatea, edota Aitorren lankide eta lagun min
mezua baita sexu berekoen arteko harremanak ez dire- Asier Ormazarenak... Ene aburuz, duintasuna erakula zilegi eta, nolabait, hainbati justifikazioa ematen bai- tsi zuen bakarra haren alaba Nerea izan zen, aitari
tiote iseka egiteko edota fisikoki erasotzeko ere.
gutun hunkigarria irakurri baitzion euskara hutsez.
Konta niezazueke nola politikari batzuek euren
Ene! Oraindik zertaz idatzi ebatzi gabe amaitu zait
homosexualitatea modu partidistan erabiltzen duten espazioa! n
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DENBORAK ALDE egiten digula diogu sarri,
eta norberak leku berean iritzi ematen lau
urte daramatzala ohartzean bat-batean
gorpuzten du sentsazio hori. Lau urte,
legealdi baten gisan, eta horregatik agian
izenburua, nahiz eta Morauren kantu bati
erreferentzia egin, agian politikariek bezala norberaren lekutxoa uztea kostatzen
delako.
Baina ez, badira lekuak maitaleak direnak, badira espazioak maitatzen ikasten
dituzunak, eta badira horregatik agur esan
nahi ezak. Badira handi egiten zaituzten
jardunak eta biharamunean guztiz txikitu
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eta jan ere bai. Badira hasi eta bukatu ezin
dituzun artikuluak eta motz geratzen zaizkizunak. Bidali ostean paparra puzten
dizutenak eta baita damuaren harrian bizkarreratu. Badira jardunak ohitura bilakatzen direnak eta ez erronka.
Horregatik, “hitz abandonatuak oharretan utziak, laburregiak dira munduko
agur guztiak, maitalearentzat”.
Besterik ezean, espero dut, nire artikulu
batzuekin bezala, nire agurrarekin “berandu ibili naizen arren, garaiz heldu” izana.
Izan ere, niregan “bada sekula itzaltzen ez
den ARGI(A) bat”. n

