GIZARTEA

INDARKERIAREN ITURRIAK
(LENGO LELOA BARRIRO)
Era orretara jokatuta, zer ondoren sortuko da gure artean indarkeria
ez ba'da...?
Terrorismoa indarkeri orren ertz bat besterik ez da.
Nun erakusten da indarkaria?

Ikastolatik al zatozte?
Ez. Gaur ez degu ikastolarik.
Zer, ba...?
San Josē de Calasanz dalako. Bera bait da eskoletako zaindaria.
Baita, baita.
Ara, zine bat ikusi nai izan degu Donostia'n arratsalde-pasa.
Eta, zer dago gaur ikusteko.
Zine batean "Carlos el Terrorista ematen dute...
Ederra kontua!
Bestean. berriz "Adios Tio Tom": beltzeeri, morrontzan indarrez
beartu zituztenean, egin zieten astakeri guztiak bizi-bizi jartzen
omen dituzte...
Ori ere bai?
Beste batera joan gera eta an, berriz, "I... de Icaro": Ameriketako
lendakaria nola il zuten, alegia.
Arraioa!
Laugarrenean zera arkitu degu: "Les llamaban y les llaman
sinvergilenzas": ez omen diote iñori pakean uzten.
Bosgarrenean, zer...?
Ikusirratira joan gera eta an "La pistola sumergida" ikusi degu.
Oiek danak gaurkoak dira?
Bai. gaurkoak.
Biar suerte obea izango al dezute...!
Biarko "Forajidos de Leyenda" omen dago programatuta.
Ba, ez da zerrenda makala...!
Ori bakarrik ez: baita beste emakume polit bat ere: "Gloria
pistola bat eskuan duela...
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AMARI
Amaren itz ederra...
Zer esan nai deutsazu
seme maiteari...
Zabaldu biotz ori,
odolak entzun daion
amatasunari.
Itxasoa iduri,
errukiaz beterik,
amaren biotzak;
ezagutzen dan itzik
maitetsuentzat zaukaz
biguntasun utsak.
Semearen jaiotzan
erdibi egin ziñan
aurtxoa sortuaz;
nekeak eta miñak
poz biurturik, gero,
aurraren zeruaz.

***
Azaroaren 27. Osteguna.
Begira gaur bertan zenbat, indarkeri erakusten duten eskola, irikita
dauden gure errian, Donostia'n, bakarrik. Zoaz errietako zineak
ikustera eta ikuspegi oberik ez dezu arkituko.

Umearen negarrak
zer sorterazten deutsu
biotz sakonian...?
Odol bera minduta
zelan ez dau asmauko
amak min semian...?

Zer pentsa?
Indarkeriaren errua Ikastoleeri ezarri nai dizkie lepotik zintzilik.
Erreza da aker bat billatzea beste guztien erruak ordaintzeko.
Erruen lerroak zabalduta daude nun-nai. Makiña bat aleku badago
indarkeria ikasi aal izateko. Errez asko.
Zer azi erein, uzta alakoa. Indarkeriaren aziek nunnaitik zabaltzen
dira eskuak-bete...

Irriparreka dago
udabarri-giroan
umea pozetan;
biotz bi bat ein dira
aragi ta odolez
maitasun itzetan.
Aurtxoa lotan dago
seaskatxo barrian
zorion artian:
amesetan dabiltzaz
ama eta semea
zorion utsian.

Laister datoz Gabonak eta Erregenak. Ikusiko degu zer jostaillu
eskeintzen zaizkien gure umetxoeri beuren jolasketarako... Ez da
pistolarik faltako. lzantgo da eskopetarik eta guda-tresnarik...

Egunero gertatzen zaizkugun gertakizunak dira eta oien aurrean ez
degu azta betazalik ere mogitzen, gauzak orrela bear baluteke bezala.
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