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Ez dakit nola, baina
ikasi  beharko dugu
krisi  egoeran buru
altxa eta aterabidea bilatzen, Zorba greko-
aren gisan. Film hartan, Basil, zerrategia

galdutakoan, dirurik gabe, eta, beraz, enpresa bat
sortzeko inolako esperantzarik gabe, une batez
lurrera begira geratu zen, eta, ondotik, Zorbari begi-
ratu eta honako hau esan zion: �Zorba, erakutsiko al
didazu dantzan?�. Finean, erakutsiko al didazu zu
bezala bizitzen? Ezbehar eta zorigaitz  guztien
ondotik bizitzari etekina ateratzen?

Izan ere, krisi honetan ez ditugu
dirua eta lanpostua bakarrik galdu-
ko. Gure autoestimuarekin batera

lagunak galduko ditugu eta gure familiak desegingo dira.
Finean, gure harreman sarea aldatuko da sare horretan
daukagun tokia ez delako lehenagokoa izango.

Berrantolatu beharko dugu gure bizitza ondasunek
ez izateko lehen zuten garrantzi bera. Ez dadin izan
gure harremanak zedarrituko dituena. Dantzan ikasi
beharko dugu, dirurik ez baita behar horretarako: soi-
lik ikasteko gogoa, musika alaia eta erakusteko prest
egongo den lagun on bat. n
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Erakutsi dantzan

steburua kanpoan pasako du Mikelek.
Eskiatzeko arropa eta mendiko bota
berriak janzteko irrikitan dago. Elurretan
estreinatu nahi du North Face anoraka,
merkatuan dagoen onenetakoa, �garestia

baina primerakoa� esan dio lankide bati.
Jakan eta Ezkarain etxea daukate familiako-

ek, baina Cauteret-era joango da, Frantziako
Pirinioetara. Banketxean dirua atera, 500 euro
�badaezpada ere�, Mercedes furgonetan dena
prest laga eta Winston pakete bat erostera joan
da tabernara. Ebaki bat eskatu eta hizketaldi
laburra izan du lagun batekin.

Errepide berriei esker orain Pirinioe-
tara zein erraz heltzen den azaldu dio
Mikelek. Udako planik ba ote duen gal-
detuta, Mikelek baietz, Perun trekking
bat egitekotan direla. Agurtzerakoan,
datorren larunbateko manifestaziora
joango ote den galdetu dio lagunak,
Abiadura Handiko Trenaren kontrakoa.

�Falta gabe�, erantzun dio Mikelek.
�Egurra kapitalista zerri apurtzaileei�.

�Ondo pasa asteburua...�.

*     *     *

Sahid kontenedore batean bizi da, kamioiek
eramaten duten horietako batean, Bilboko
Zorrotzaurre auzoan, hondakin industrialez
inguratuta.

Almeriako berotegietan bi urte eman
ondoren, sei hilabete daramatza Euskal

Herrian. Paperik eta lanik gabe, baztertuen
artean azkena da. Poltsa batean sartzen da
daukan guztia. Ezer eduki ez, eta beti beldu-
rrez, beti ihesi.

Arratsaldetan ardorik merkeena erosten
dute, kandela txiki bat piztu, jateko zer
edo zer prestatu eta loak hartu arte berri-
ketan egoten dira kontenedoreko hiru
marokoarrak.

�Krisia? Gustura hartuko nik europarren
krisia!�.

�Gu ere kapitalistak izango bagina...�.

*     *     *

Aitona Joseren argazki batek ikaratu
egin du Amaia.

1931koa da. Sei-zazpi urteko mutil
koskorrak ageri dira eskolaren atarian.

Neguan ateratakoa da, hotza barru-
raino sentitu du bat-batean Amaiak.

Aurpegi zurbilak, erdi apurtutako
arropak eta begirada tristeak. Sasoi  ilu-
nen zuri-beltzezko erretratu gordina.

�Argazki honetaz ezer jakingo ez
banu, hor zaudetenak zarpail kuadrila

bat zaretela esango nuke, pobre gizajoak�.
Amaiari zaila egiten zaio aitona eta herriko

beste ezagun batzuk erretratuan ikustea. Lekuz
eta denboraz kanpokoa, irreala.

�Hura bai krisia, e aitxitxa?�. �Orduan
beti bizi ginen krisian. Orduan gu ez ginen
kapitalistak. Ez zuek bezala...� n
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