
ERRIGINTZA

AUTESKUNDEEN ONDOREAN NERE
BURUAREKIN IZKETAN

– Agur, Nere Buru maitea. Zerbait esan
nai al daustak?

– Bai, Bixente, bai. Azkeneko egun aue-
tan iri zerbait esan nairik amorratzen aurki-
tzen nintzoan. Bai al dakik zer? Auteskun-
deotan sortu jakukala izkanbillarik aski.
Ikusi al dituk autaketa oien emaitzak?

– Bai. Ikusi joazat. Baiñan zenbaki oiek
irakurtzean ni ez nok batere arritu. Ez nok,
eztare, larritu.

– Ez dok ordea ikusten, ene Bixente mai-
te orrek, Lege-Batzarra ain zatiturik geldi-
tzen dalako, Jaurlaritza sendo bat eratzea,
izugarri gauza zailla gertatuko jakula? Izan-
go jok Ardantza'k prakak bete lan, tximiño-
kabi biurtu jauskuen Batzar ortatik zerbait
dotore atera aal izateko !

– Ez nok orregaitik ere ezer askorik arri-
tzen. Euzkadi'ren-Lege-Batzarreko Jaunik
geienak Euzkadi'ren etsaiak izateak bai, la-
rritasun miña sortzen jaustak orrek, baiñan
arritu, ez. Ez nok batere orregaitik arritu. Ez
nijuan ba ezer geiagorik itxaroten! Izan ere,
nola abertzaletasunik itxaron abertzaletasu-
nik erein ez ba' dok. Iñozo aundia aiz, Nere
buru laztan ori, auteskunde auetako emai-
tzetaz arritu ba'aiz.

– Zer diok, Bixente? Ainzuzen eusko-al-
derdi abertzale guztiek abertzaletasunaren
alde oiuka ibilli dozak- eta!

– Bai, baiña azkeneko egun auetan baka-
rrik. Eta ez alper gaiztoan. Abertzaletasuna-
ren ereintza ez bait dok auteskunde-aurre-
ko-egun urri batzuetako lana, eta askoz gu-

txiago autarki batzuk irabazteko egiten dan
oiuketa beroa. Orrela urten dozak gauzak.
Auteskunde auetatik urten jakuan Lege-Ba-
tzarra, batzar zintzoa dok, legezkoa, izan
bear leuken bezalakoa.

– Ez dok ba esan Euzkadi'ren etsai ditu-
ken españolistez beterik jagokela?

– Bai. Eta orrexegaitik dok ainzuzen zin-
tzoa, legezkoa, eta egokia. Lege-Batzar bat
Erriaren ispillua izaten dok. Gure Lege-Ba-
tzarra orrelakoa ba' dok, gure Erria ere
orrelakoa dokelako dok: Idegi jaiguzan noiz-
bait begiak! Euzkadi, Euzkadi'ren etsaia
dok. Euzkadi, Españi'ren maitale dok. Eus-
kotarrak Euzkadi'ren askatasunaren etsai
eta Españi'ren mendeko izatearen aldeko
dozak. Españolistak!

– Ikaragarrizko gauzak esaten ari aiz, Bi-
xente.

– Ikaragarriak, izugarriak, bildurgarriak,
eriogarriak..., baiñan egiak. Auteskunde
auetatik urten jakuken emaitza ikusi beste-
rik ez dok, egia esaten ari nokela ikusteko.
Españizaleek gora egin jauskuek nabarmen-
ki, eta Euzkadizaleek beera. Eta nabarmen-
ki beera, auek ere. Zergaitik orrenbeste poz-
tu jakuzakela uste dok Españi'ko izparringi,
irrati eta telebista guztiak auteskunde aueta-
ko zenbakiak ezagutzean? Ez dautsek gure
arteko "Mundo", "Diario de Navarra", "Co-
rreo Español" eta "Diario Vasco"ri begiral-
di bat emon?

– Bai. Baiñan, naiz oso-oso gutxi, EAJ'k
gora egin jok?
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– Bai. Eta besteek beera. Eta españizaleek
gora. Ni ez nok Alderdi-gizona. Ni, lendabizi
kristaua nok. Gero, euskalduna. Gero aber-
tzalea. Gero... Alderdi-ikertzaillea. Geroago
begiratzen jautset ba Alderdiei, nere Kristau-
tasunaren, euskalduntasunaren eta abertzale-
tasunaren onerako egokiena iruditzen jatekan
Alderdiari nere uste ona emateko. Eta, egia
esan, Alderdi abertzale guztiekin naiagok
asarre, baita betidandik nerea bezala aukera-
turik zeukatenerakin ere.

– Zergaitik?
Ba Alderdi abertzaleek erria euskotartzea

aspaldiz gero azturik jaukekalako. Goi-mai-
lletako politikara jo jabek, bee-mailletakoa
ez jakiat norentzat utzita. Zaillagoa bait dok
au! Eta ez bestea bezain emankorra! Baiña
bai bestea baiño millaka aldiz bearrezkoa-
goa. Benetan bearrezkoa dan bakarra!
Alderdi abertzaleetan, politikalaririk garbie-
nek ere, -bai bait dozak or ere, beste Alder-
di guztietan lez, ardi-larruz jantzitako otso-
kumeak-, agintaritza lortzera jotzen jabek,
agintaritza orren azpian bizi doken erriko
jendearen oldozkera euskortartzeaz aztuta.
Ez dok ori bidea. Erri bateko politikaren
mailla guztietan, gauzarik garrantzitsuena
erriko jende xea bait dok: politikagintza
ororako politikalariak aukeratu bear joza-
ken ERRITAR JENDE XEA.

– Baiñan... Euzkadi'ren ondasunak egoki
erabiltzea ere garrantzi aundiko bearkizuna
dok.

– Bai. Ez gaitezen ordea iñozoak izan.
Euzkadi'ko diruak eta aberastasun-iturriak
egoki erabilliko leukezak Jauregi'k ere. Eta
Angita'k. Ainzuzen au izan dok, Españi'ko
potilikalarien artean, -orain arteko politikari
españiar guztien artean-, zintzoenik mintza-
tu jakukena: "Guk, -esan jok-, Españi "kon-
federazio" bat biurtu nai dogu. Naita alkar-

tzen diran Errialdez osotua. Ta Errialde oie-
tako batek Konfederaziotik irtenda Laterri
yare biurtu nai ba' du, guk ez diogu eragoz-
penik ipiñiko".

Bapo! Angita. Gizadi-Legearen araura
eta Elizaren Dotriñaren araura itzegin dok.
Alare... Barkatu eidak, Angita..., i komunis-
ta aiz, eta ez nok fidatzen. Komunistok
"egia" eta "zuzena", une bakoitzean konbe-
ni jatzuenari esaten bait dautsazue.

– Bidetik irten aiz, Bixente.
– Bai. Eta banetorrek ostera nere lengo il-

dora. Neri ez jaustak ajolik, gaur Lendaka-
ritzan, Lege-Batzarrean, Aldundietan edo
Udaletan auek egotea edo beste oiek egotea.
Emendik ogeitabost urtera Agintaritzako
mailla oietan Euzkadi' ren-Askatasun-Osoa-
ren-zale dozaken abertzaleak egotea zaidak
benetan ajola. Ni abertzale osoa nok, Euz-
kadi bere yaretasun osora iritxita, Euro-
pa'ren altzoan Laterri lez sarturik egotea
nai duana. Ori egiñik ikustea, munduko
gauzarik atsegiñena izango litzaidakek. Bai-
ñan ulertzen duat Euzkadi'k ortara iritxi
bear ba'jok abertzaleen lenen-lenen-lenen-
go gauza, gaur Euzkadi'ren etsaia dan gure
Erriko jendea Euzkadi'ren maitale biurtzea
dokela. Eta ortarako gutxienez ogeitabosten
bat urte bearrezkoak izango jabezak Eusko-
Alderdi-Aberrizaleek.

Ez al dok aztuko, ortarako Euzkadi'k
bearrezkoak jozaken langilleak PROFE-
TAK ditukela. Ez JERARKAK. Gaur-egun,
Euzkadi'k JERARKAK ez baiña PROFE-
TAK bear jozak baitik bat.

– Ai'zak, Bixente. Ta Araba'ko istillu ori?
– Istillu larria benetan. Naparroa'koa bai-

ño larriagoa. Ba joat, beste egun batean or-
taz zerbait idazteko gogoa.

Latiegi'tar Bixente.
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