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IRITZIAREN LEIHOA

EGIAZTATZAILEAK heldu ziren
eta akta bat azaldu, baita komuni-
katu bat irakurri ere, eta bideoa
erakutsi zuten. Ondoren, ia guz-
tiekin bildu ziren eta are gehiago
izango zela iragarri zuten. Politi-
kariei entzutera, ezer ez da ino-
zentea. Kazetariei entzunez gero,
ezer ez da garrantzirik gabekoa.
Poliziei entzuten badiegu, ezer ez
da segurua. Eta zer diot neronek?
Bada, Goetheren Fausto lehenbi-
zikoak dioen legez: “Bi arima
bizirik dira, ai, ene golkoan”.

Desarmeaz ari baziren, ados
egongo gara puntu hauetan:
suzko lau arma, bi granada eta
hainbat kilo lehergailu “erabilpe-
netik kanpo” utzi dituztela ziur-
tatzea, eta ez baliogabe, botila
bat kortxo-gabetzearen parekoa
dela, areago, edalontziak ez
eskaintzea eta zanga-zanga ezin
edatea bezalakoa dela. 

Frantziarrek esaera hauxe dute:
“Nahiz eta zure izebak gurpilak
izan, ez da inoiz autobusa izan-
go”. Neroni ez naiz ausartzen
izeba gurpildun horri desarmea
deitzen, eta horregatik kritikoa
naiz, inoiz ez baitago bigarren
aukera bat inpresio ona eman ahal
izateko. ETAk, bere egozentris-
moa dela-eta, eta egiaztatzaileek,
gutxieneko agerraldi honi abala
eman izanagatik, lehen inpresio
ona galarazi dute. Ez naiz pulpitu-
ra igoko denon izenean berba egi-
teko, baina irudipena daukat
ETAren amiltze gozoak Euskadi-
ko jendartean ezaxola adeitsu gero
eta handiagoa sorrarazten duela.
Espainian, aldiz, gero eta zalantza
txikiagoa: “Baina horrek oraindik
irauten al du?”. Kaosa izan zite-
keena aharrausia izaten ari da, eta
bitxikeria badirudi ere, antzinako
greziarrentzat berba horrek gauza
bera adierazten zuen.  

Eta,  hala ere,  bide onean
gaude. ETAk bere burua engai-
natu arren, amets amaigabee-
kin, “gatazka armatua” ez zela
botere inpertsonal gaiztoa onar-
tzen ez duen arren, hots, bere
militanteen ekintzen prozesu
jarraikorra izan dela, delitua
ohitura bilakatzeraino helduz,
nahiz eta jarraitzen duen onartu
gabe teoria oro bukatzen dela
gizakien sen erreprimituak has-
ten diren unean, zorionekoak
gu, azkenik amaieraren aurrean
gaudelako. 

Gure herrian ohikoa da,
nekrofiliakoa nolabait esanda,
hileta elizkizunaren ostean, lagu-
nak, auzokideak, baita begiluzeak
ere lekutik ez joatea, ezta senitar-
tekoen ingurutik aldentzea ere,
bizidunen artean gertakariari
izaera sozial afektiboa eman nahi
baitiogu, adeitsua eta kuxkuxe-
roa. Eta ez da falta hildakoa
benetan hilda dagoela baieztatu-
ko duena ere. 

Eliz atarian txutxu-mutxu
luzeak erabiliz hildakoari buruz-
ko zerbait esaten dutenen traza
hartzen diot ETAren amaierari,
beren bizitzari buruz luze jardu-
ten dute ordea, defuntuaren
gorpua –lurra emateko– kilome-
tro batzuk harago daramaten
bitartean hitz eta pitz jarraitzen
dutenek. 

Ordea, behin ETA desagertu-
ta, bizitzeko geratzen zaiguna ez
da harmonia soziala, ostera, aha-
legin eskerga egin beharko dugu
lehenik bizikidetza lortzeko eta
adiskidetasuna ondoren. Fun-
tsean eta finean, gizaki guztiok
anaia-arreba izatera
iristearen ideia ede-
rra seme-alaba baka-
rra izatearen ametsa
baino ez da. Diot. n

Eta zer diot neronek? 
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Bihar gutako beste bat
badaiteke ehortzi,
men egiten badiezu
Iker eta Karlosi,
zure bi seme alabei
makarroiak egosi,
ta senarrari laneko
galtza zaharrak josi,
bertso saiotan sentitzen
banaiz erdi lorontzi...
Zergatik ospatu behar
dugu martxoak 8?

Ospatu ez, borrokatu
egin leike gogor hitz
baina nahastu nahi nuke
egutegiko orriz,
8a, 25a
markatuta jatorriz,
berdintasun faltsuaren
oihuak bat-etorriz,
zenbat emakume bizi
diren izu-laborriz,
egun gehiegi tindatu
ohi direlako gorriz.

Ez dira soilik kolpeak,
bizitza ahitzea...
denoi gertatu baitzaigu
begirada blaitzea,
parrandan edo lanean
norbaitek iraintzea,
ikusezin bihurtzea
ta guztiz txikitzea.
Gure alde izateko
askatasun haizea,
aukera bakarra dugu:
borrokan jarraitzea. n
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Doinua: Gai horrek badu mamia.
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