
- IRITZIAREN LEIHOA

� 232013KO UZTAILAREN 7A

NAHIKO TXARRA eta zaharra den
txantxa batek honako hautaketa
hau planteatzen du: sustoa ala
heriotza? Hautatzera beharturik,
umeek eta inozoek argi daukate:
sustoa. Eta sustoa handia delarik,
kexu agertzen dira ez zutelako
espero halako izualdirik. “Herio-
tza hautatzea zenuen!”, erantzu-
ten diegu.

Agian ez da txiste ona, baina
errealitatean oinarrituta dago, baz-
kalostean ematen dituzten telefilm
iparamerikar negargarri horiek
bezala. Gure eguneroko bizitzara
ekarrita, FMIk, Merkelek eta Bru-
selak agintzen dutena “sustoa”
litzateke, eta umeek eta inozoek
ongi dakiten bezala, sustoa herioa
baino askoz hobea izanen da beti.
Baina, kasu honetan, zer da
herioa? Zer da susto hori onartzen
ez badugu pairatuko dugun
herioa? Imajinatzerik ere ez dugu,
guztiz apokaliptikoa omen da eta. 

Gauzak horrela, ez dago auke-
rarik, ez dago beste biderik, sus-
toa hautatzera behartuta gaude
(zoritxarrez, diotenez). Hurrengo
sustoa noiz etorriko zain gara,
jakinda ere sustoa ezin dela eze-
ren konponbidea izan. Baina tira,
sustorik susto, norantz? Eta are
larriago eta kezkagarriagoa dena,
noraino? Azken batean, heriotza-
raino. Orduan, –txiste txar (edo
gaizto?) horretan bezala– “hauta-
tu herioa!”.

Txistearen amaierara iritsita,
eta txiste honen barruan gaudela
behin jabeturik, agian herioa hau-
tatzeko ordua heldu zaigu. Azken
finean, sustoz susto ari gara atze-
ra egiten, amildegiari bizkarra
emanda, ertzetik gero eta gertua-
go, azken sustoaren zain, herio-
tza saihesteko ahalegin patetiko-
an. Hain justu, umeek eta

inozoek egiten duten bezala,
errealitateari eta bizitzari aurrez
aurre begiratu gabe, elkarri iruzur
eginez, krisialdi hau ekaitz bat
balitz bezala: baretuko da!

Afera ez da zenbat susto jasate-
ko gai garen edo noraino atzera
egin dezakegun eztabaidatzea.
Kalkulua ez da hori izan behar,
logika horrek amildegira bultza-
tzen gaituelako erremediorik gabe.
Gaur, bihar edo etzi. Batek daki
nondik etortzen diren aginduei
men egitea txistearen sustoa
ontzat ematea besterik ez da. Eta
heriotzaraino garamatzan obe-
dientzia horren graduazioari

buruz eztabaidatzea guztiz antzua
da: defizitaren malgutasuna, pen-
tsioen murrizketa handia ala txikia,
soldaten jaitsiera, langabeziaren
banaketa (hori baita Gobernuak
“lan banaketa” deitzen duena)...
Azken batean, ñabardura horietan
galtzea obeditzea da, sustoa kon-
ponbidea bihurtu nahian, hurren-
go sustora arte, jakina.  

Orduan, hautatu herioa! Hau
da, desobeditu! Eta horrela gutxie-
nez zer gertatzen den jakinen
dugu; izan ere, sustoak
zer dakarren jada das-
tatu dugu, eta ez zaigu
gustatu. Ala norbaiti
bai? n
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Obeditu ala hil: 
ez ote dira gauza bera?

Sustoz susto ari gara
atzera egiten,
amildegiari bizkarra
emanda, ertzetik gero
eta gertuago, azken
sustoaren zain, heriotza
saihesteko ahalegin
patetikoan

Ilunpetako mintzoak kantuz
darabilzki eresiak
entzungor egin nahi die gure
Euskal Herri bereziak.
Borrokan argi izpi bat sortu
digu herri harresiak
nahiz herri honek maite ez izan
harriak eta hesiak.

Militantzia politikoak
ondorio du kartzela
bakea preso sartu nahi dute
bizi dadin libre gerla.
Esperantzatan haize berriak
astinduko gintuela...
Ohartu gara haizeak toki
beretik jotzen duela.

Donostiatik, Ondarroara
bide bat zeharrekoa
Ondarroatik, Iruñeara
zital beti aurrekoa.
Erresistentzia auzolana da
sare bat indarrekoa
eskurik esku, herririk herri
eraiki beharrekoa. n

Doinua: Agur maiteño gudara noian.

Herri harresia

Julio Soto
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