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NIK AMETS egiten dudan
munduan jendea oinutsik ibil-
tzen da. Epela da, beti, eta
gauez tenperatura zertxobait
freskatzen bada lagunak bata
bestearen ondoan etzaten dira
beroa konpartitzeko. 

Ez da altzairurik, ez zabor
ontzirik, ezta etxe paretarik
behar ere.  Jateko, basoak
eskaintzen dituen fruituaz eta
landutako landare batzuez
baliatzen dira. Ez dago presa-
rik, ez asfaltorik, are gutxiago
burdinazko ontzi gurpildunik.
Ziztu biziaren sentsazioa hai-
zeak soilik ematen du. Ordu-
laririk ez dago. Denboraren
poderioa zaharren begiradan
atzematen da. Erraza suerta-
tzen da umorea, gozamena
eta besarkada. Jolasteko ez
dago adinik, ezta toki zeha-
tzik ere ez. Inor ez da inore-
na, eta lurra berea da. 

Haurrek egunak ematen
dituzte zuhaitzen adarretan
dauden muskerrei so. Mugi-
tzen direnean kolorez alda-
tzen dira. Itsasoaren urdina
eta argi-izpi horiaz zipriztin-
dua zena orain suaren gorria
har tzen du, tanta berde
batzuk tartekatuz. Luzez so
egon behar da istantea ikusi
ahal izateko, luzez so haurrak,
luzez so muskerrak, nor ala
nor lehenago mugituko dena-
ren zain.  

Ni bizi naizen munduan
haurrek ez dute astirik zuhai-
tzei  so egoteko. Erritmo
bizian bizi  da jendea, hori
bizitzea baldin bada. Hemen
zuhaitzak egon badira, baina

inork ez ditu ikusten. Egunak
pantailen aurrean igarotzen
ditu jendeak, pantailak etxean,
pantailak kalean, pantailak
lanean eta kotxean, pantailak
sakelan edozein unetan dosia
hartu ahal izateko. Loari ere
tartea lapurtzen diote pantai-
lek, siestaren orduan anima-
lien dokumentalak ikusten
baitira. Jolasteko tarterik egon
bada, baina antolatua da eta
ordaindu behar da. Batzuek
burtsan jolasten dute, beste
batzuk oporretara joaten dira
jolas toki erraldoietara, eta
beste batzuek ez dute jolas-
ten, hipoteka ordaintzeko
kezkak gogo guztia kendu bai-
tie. Sentitzeko ere ordaindu
egiten da, tristura sentitzeko
psikologoari eta poza portu-
abenturari. Bizitza zer den
ahaztu zaie, eta hala ere bizi-
tza galtzearen beldur bizi dira.
Horregatik etengabe asegu-
ruak ordaintzen dituzte. Non-
bait ,  heriotzaren ondoren
bizitzak badu jarraipena txan-
ponetan, eta ideia honek
aurreko zeruarena baino lasai-
tasun gehiago ematen omen
die. 

Ni bizi naizen munduan
muskerrei ere prezioa jarri
digute. Orain aluminiozkoak
gara, eta kotxeen aurrealdean
itsatsita gaude. Kotxe marka
bihurtu gaituzte, eta denek
gure jabe izan nahi dute.
Orain, non ezin
garen mugitu, ezin
garen aldatu, orain,
berriro, denak guri
so daude. n

Banketxeetan egin dituzten
zuloen harira
bankero-jaunen gainean jarri
dugu ikusmira.
Justizia dabil malgu
indar apurrik ba al du?
Haiei eskerrak izango baitu
krisiak segida.
Kasu bakanetan salbu
bankuak ezin du galdu
“zor publikoan” irabaziak
pribatuak dira.

Gure enpresei egina die
krisiak bisita
baina batzuen jarrera dugu
guztiz hipokrita:
Irabazitan aurrera
eginagatik topera
“neurriak” hartzen dituzte beti
ERE-an jarrita...
Txikia bada galera
langile denak kalera!
Lehen bezainbat ez irabaztea
baita “defizit”-a.

Enpresariek gurean bizi
duten zoriona
erreparatuz gero ondora,
ez da gero broma!
Esklabutzarako prestu
proposamenak aurkeztu
klase ertainak zinez bizi du
haustura sakona.
Ezin zutena amestu:
Langileak euren esku!
Esklabutzaren izen berria 
da “lan-erreforma”. n

Hitzen ekonomian

D
U

R
A

N
G

O
-E

U
SK

A
R

A
Z

.N
E

T

Iñigo
Legorburu
Arregi

�

Doinua: Langile baten
semea naiz ni.
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Mutrikuko Bertso Eskolak 2012-12-21ean
banatutako Okelar Sarian bigarren geratu
zen sorta. Sorta osorik eta saritutakoa,
www.argia.com-en duzu ikusgai.


