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FAOK ETA OMEK, azaroan
bildu duten elikadurari buruzko
konferentzian, azken urte haue-
tan etengabe errepikatzen dutena
aitortu dute berriz ere: mundu
desorekatu honetako elikadura
sistemak ez duela gosetea ezaba-
tu eta bai, aldiz, gizentasuna area-
gotu, bizi esperantza murriztuz
bide batez. Haien kezka da nola
egin industriak ez ditzan jangai
kaltegarriak ekoitz. Pilota, beraz,
erabakitzaileen teilatuan dago,
estatu buru eta agintarien jaure-
txeen gainean.

Eguberrik ez duela arazo hori
konponduko, pentsatuko dugu;
alderantziz, soberan izango dira
aurten ere erosketak, jan-edanak
eta xahutzeak. Eta, beharbada,
oroi-minez gogoratuko ditugu
antzinako denbora xuhurragoak. 

Alta, tradizioan dituzte erroak
urte bukaera-hasieretako gehiegi-
keriek, horretarako propio baita
aroa, opariak egiteko eta hartze-
ko. Halaxe egiten zuten, eskean
ibili ondoan (“Patakon, dauka-
nak ez daukanari emon!”), bil-
duagaz ase bat egiten zutenek.
Bakarrik diferentzia bat, eta ez
txikia: asetzeko parada gutxi
garai haietako herri xeheak.
Oraingo mundu aberatseko
gizentasuna ez da Gabon gauean
jaten den bisiguak ekarria. Ara-
zoa da, batzuek abere proteina
egunero bi aldiz jan dezaten,
nola arpilatzen diren herrialde
txiroak, nola suntsitzen ari den
nekazaritza txikia.

Pierre Rabhi nekazari poetak
aspalditik predikatzen du zorio-
nezko xuhurtasuna. Epikuroren
ildoan, jakina; nahiz ez den filoso-
fo izan behar ohartzeko egunero
jaia duenak ez dituela gero igan-
deak berdin gozatuko. Haratago

joaten dira beganoak, eta denon
onurako: GIECen arabera, ani-
malietatik datozen jakien ekoizpe-
nak garraioek baino gas kaltegarri
gehiago sortzen baitu. Bizidun
guztien arteko adiskidantzara hur-
biltzen gaituzte ez-espezistek,
urrezko garaira iritsi guraz, agian.
Munduak ez du tamainako iraul-
tza ikusiko... Baina nork daki nora
itzulikatuko den, ez ote duen
ankerkeria alde bat utz eta zibili-
zazioranzko bira hartuko.

Bitartean, gibel gizen errezeta
bat. Ahate bat har eta erreserba.
Hura galkatzeko arto eta indaba
gorri haina har, tomate eta tipula.
Osagai horietaz bi parte egin eta
bat erreserba. Besteaz taloak egin
eta indaba purez, tomate saltsaz
eta tipula frijituz bete. Bero-
beroa zerbitza. Parte erreserba-
tua ahateari eman. Orduan, aseal-
diak bion gibela leundurik eta
Eguberriko mirakuluz, ahatea
eskerrak bihurtzen hasten bada
eta talo jaleren oinak
palmadun bilakatzen
badira, bingo: bi
kimera utopia bate-
rako! n

Ipuina ez da gauza goxoa
ta ez da umekeria
ipuinak azal azpian bizi
nahi duela da egia.*
Zer da ume bat guraso baten
magalean eseria?
Unibertsoa ordenatzeko
bidea da alegia.
Fantasia da arrazoiaren
lehen entziklopedia.

Azal urdinez, azal arroxaz
eraiki irudimena.
Istorio hau mutilena da
beste hau neskatilena...
Ezpatarekin ebakitzen den
soinekoa, sexuena.
Baina ipuina ez balitz xalo?
Alderantziz balitz dena?
Ipuina balitz neska zein mutil
bilakatzen gaituena?

Odol urdinak, malko arroxak
jendartearen ibaian...
Itsasgizonak ateko bandan,
haien emazteak kaian.
Nahiz ta heldutan eskema zaharrak
jarri ditudan ezbaian,
nola ezpatarik inork ez zidan
eskaini ume garaian
ia 30 urte daramat
printzesa hori hil nahian.

P.D.: Hala bazan ta ez bazan
ea ipuina aldatu dela 
sartzen zaigun kalabazan.

*Nora ez dakizun hori. Irati
Jimenez. n

Neskentzako eta
mutilentzako
ipuinak
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Doinua: Ursus Tibetanus.
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Oraingo mundu
aberatseko gizentasuna
ez da Gabon gauean
jaten den bisiguak
ekarria. Arazoa da,
batzuek abere proteina
egunero bi aldiz jan
dezaten, nola arpilatzen
diren herrialde txiroak,
nola suntsitzen ari den
nekazaritza txikia
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