
Inkesta guztien arabera, kantari gazteak daude
modan.
Komunikabideek haragia behar dute, eta sal-
tzen dena haragi gaztea da. Hori bai, kleenex-
aren kulturan ere oihalezko muxu-zapiak
irauten du. 

Edo babes politiko eta soziala duenak!
Hori ez nuen garaiz ikasi, baina ikasi izan
banu ere, ez nintzatekeen sekula lerrokatuko.
Inon kokatzen ez dena larritasunera konde-
natuta dago, eta hori, hil arte ordainduko dut.

Zenbat gustatzen zaidan atzamarra zaurian
sartzea...
Ez komunikabideek, ez erakundeek, ez dute
euskal sormena zaindu. Ahazturik, zokoratu-
rik eta abandonaturik eduki gaituzte. Baina
orain 30 urte herria aldarrikatzea utopia
bazen, eta gaur ez bada, zeinena da meritua?

Ez da gure herria munduarekin homologatzeko
ahalegin subentzionatuan ari direnena izango? 
Saltzeko moduko kondaira eta misteriorik ez
baduzu ez zara ezer. New Yorken bizi eta
arrakasta erlatibo bat lortu izan bagenu,
hemen askoz baloratuagoak izango ginateke.

Ai ene, marketinak hilko gaitu. 
Garenak gara, orokorrean jendeak maite
gaitu, baina ez dakigu gure buruak saltzen,
eta okerrena da horretaz harro gaudela.

Guk ez dugu arrakastarik nahi, mundua aldatu
nahi dugu!

Baina mertzenarismoak agintzen du. Ordain-
tzen duen publikoaren zati handiena aburge-
satuta bizi da, ez du gehiegi pentsatu nahi, eta
errazena eskatutakoa ematea denez, ustezko
arrakastak usteltzen du dena.

Bai, esadazu arrakastaren formula topatu eta
uko egin diozula! 
Bizi zaitez topikotik, zutaz espero dutena
egin, ez aipatu sekula zure benetako senti-
mendurik, ez aldatu ezer... Nik kontrakoa
egin dut beti, eta horrela doakit!

Segi abesti triste eta dramatikoak egiten,
beraz. 
Bizitza osoa daramat nire kikiltasuna gaindi-
tzen, katarsiak sortzeko bideak jartzen. Zer-
gatik ez dut kantatuko nire maitaleen eragi-
naz, homosexualitateaz, edo gauaz, errealitate
horiek hurbiletik ezagutu baditut? Kreazioa-
ren funtsa gugan dago.

Jakingo bazenu zein ederki geratu zaizun...
Zer erru daukat nik lehen aipatutako publi-
ko hori euskararekiko galbanizatu bada, eta
kontzeptu berriak zailak bazaizkio? Ez
dago besterik, jende horrek erdarazko bole-
roak gure kantuak baino hobeki ulertzen
ditu.

Ikusten dut bai, azkeneraino gerra emateko
zaudela. 
Ez nuke nire buruaren jabe izan gabe bizi
nahi. Hala ikusten nauzuenean, norbaitek
lagun nazala... n

-

Ez dago ozen hitz egin beharrik gauzak 
garbi esateko. 
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