
ERRIGINTZA

TRAPU ZAARRAK

Erosten ditut trapuak
praka zaar urratuak
gona gorri zaarrak eta
atorratxuak
Trapu zaarrak!
Atera, atera
trapuak saltzera
Nik erosten ditut
modu onean
Erditan prakak
kuartuan abarkak
ta burni zaarrak

BARRIRO
Une onetan aspertuta ez dagoena edo gorra eta itsua da, edo

benetan auteskundeekaz gauza asko aldatu daitekela sinisten
dau, eta, beraz, ausnarketa sakon bat egiten dago zeineri bere
botoa emon pentsatuz.

Asiera batetik argi daukanak zein dan bere autagaia, edo zein
alderdi urbiltzen dan bere pentsamoldera (edo bera alderdiaren
pentsamoldera), su eta gar ibiliko da bere alderdi edo pentsake-
raren alde lanean. Au ez da sekula ere ez aspertzen ez nekatzen.

GU BEGIRA
Badaukaeuz danak adi, eskua luzatuta geurea ere luzatu dai-

gun. Dana da eskeintza, dana berbea emotea, dana egingo da,
dana konponduko da. Edozerk balio dau botoaren txartela lortu
ezkero.

Langabeziaren arazoa dala, ba... emendik aurrera edo ez da
egongo langabeturik edo egon badago itzelean biziko dira euki-
ko dabezan laguntzen bidez.

Nonbaitera eltzea saila dala, ori ere ez da arazoa egingo dira
bideak eta. Arrantzaleak aserre dagozala, lasai... egingo dana-
gaz laster egongo dira sareak arrainez beterik-eta (gainera
bolanta sareak erabili barik). Lasaitu zaiteze danok, bizitza one-
tan eriotzak izan ezik danak dauza konponketa eta.

AUKERATU?
Auteskindeak, aukeratzeko ordua. Baina zein aukeratu?

Apurka-apurka auteskundeak dendara erosketak egitera joatea
bezela da: Xaboia bada, danak izten dabe erropea garbi-garbi,
zuri-zuri; kolonia dala, danak dira oso onak gizonak edo ema-
kumeak erakartzeko; danatarikoa dago, moskortzen ez dauan
ardau, garagardo zein wiskya, loditzen ez dauan koipea, Sanson
baino indartsuago biurtzen zaituen esnekia, burusoilak direnak
zapazto biurtzeko moduko txanpuak... Ez ete da politika merka-
tu aundi bat? Zeinek obeagoa eta merkeagoa eskeini!

Eta ori gitxi bada, itzaldi edo "mitinetan" politikariak euren
utsak autortu eta lorpenak azaltzen baino denpora geiago emo-
ten dabe arerioak erasotzen. Beti dago katuren bat "zapi" esate-
ko eta norbait erruak botatzeko.

ETA EUSKEREA ZER?
Baina goazen aldizkari au mugiarazten dauan arazora: EUS-

KEREA. Egunekaz euskeraz dakien politikariak edonon erabil-

tzen dabe, eta gitxi dakienek nonai aalegintzen dira dakien apu-
rra erakusten.

Are geiago: Ez dakienek ere inoiz baino sarriago esaten
dabe "agur", "egunon", "arrastion", "ongi etorri" eta antzera-
koak oizkoan erabiltzen dabezan "buenos dias", "adios", e.a.-
ren ordez. Izan ere, auxe dabe urrengoko auteskundeetara arte
gure izkuntza erabiliko daben sasoia; ordura arte dakiena, aaztu
egin balebe moduan jokatuko dabe, salbuespen arrigarri, mires-
garri eta ooregarriak izan ezik.

Abertzale direnak zein "A-ver-que-sale" direnak, bertokoak
zein kanpokotik datozenak, jakin naiz jakin ez, danak aalegin-
duko dira berbaren bat euskeraz egiten, ori ere botoak lortzeko
bidea da eta.

BENETAKO EUSKALTZALEAK?

Eta ez ori bakarrik. Geienak euskaltzale amorratuak balira
bezela, euskeraren etorkizunagaitik oso kexkatuta dagozala eta
beste inork baino geiago egiten aaleginduko direla zin egingo
deuskue.

Pausorik pauso, oinez, danak dagoz prest ibilaldia egiteko,
euskera "asto-pistetatik" atara eta autopista" nagusietara eroa-
teko. Gauzea burua agertzea eta botoak lortzea da.

Sasoi baten herbeak balioa eukiten eban, baina gaur egun
esandakoak aizeak daroaz eta idatzitakoak urak eroaten dauz.

Dana geratzen da "garbi-garbi" eta "zuri-zuri", beraz GORA
ZURIKERIA!

Maquiavelo biziko balitz arrituta geratuko litzateke zenbak
ikasle aurreratuak daukazan bera bizi izan zan baino mende ba-
tzuk beranduago.

Gaurko ainbat politikari sasoi aretan idatzi eban "Printzea"
liburuaren protagonista nagusiak biurtu eitekezan.

ETA BOTO EMOLEAK ZER EGIN?

Eta boto-ernoleak? Ikasgaia ondotso ikasita daukagunez,
ainbeste aidiz engainatuta sentitu garanez, orrenbeste berba ez
danez betetu, POTR... (parkatu! nire odol berotasunak ixildu
bearrekoak esatera naroalako) KOKOTERAINO GAGOZ!

Daukagun ikuspegi politikoa ikusiz, bateri baino geiago
agertuko jako zalantza: botoa emoten joan ala ez.

Aurrekoetan, batez ere asierakoetan, zalantza zeineri botoa
emon izaten zan.

Baina ez dakit gaur egun zein dan zalantza bietatik aundie-
na, batez ere azkenengo aldietan egon dan "abstenzid" dalakoa
zenbatekoa izan dan ikusi ezkero. Geroago eta aundiagoa.

AZKEN BATEAN...

Egia esan, euskerea askoren bizitzaren ardatza dan arren,
badira beste gauza batzuk defendatu bearrekoak: lana, ekono-
mia, zaarren erretiroa, osasuna, gazteria, kulturea... Orrei ere
erantzun bat emon bear jakenez, kokoteraino egon arren betetu
bako berbekaz, berriro ere gure pentsamoldetara geien urbiltzen
dan aldediari botoa emon bearko jako.

Bearbada ez da onena izango, txarren artean onenetarikoa
baino.

Enrike ltxasalde
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