
ARAZOAK

AGINTEA, DIRUA ETA POLITIKA

Alkarren artean indar-jokoan gabiltza beti: kiroletan bezela
agintean ere.

Guztiok agindu nai.
Diruak dakar aginpidea. Politikak areago.
Politikak du indarrik aundiena; orregaitik dabill mundu osoa

bata bestearekin nor-geiagoka, burrukan, politika-arloan.

Ez da gaurko gaitza; betikoa. baizik.
Orain bi-miIla urte inguru, kamiñoan-zear Jesus zijoan bere

lagunekin. Lagun oiek, erri xumearen artetik jasoak, mundu guztie-
tako pasioz beteta zeuden.

—Ni i baiño geiago nauk.
— Ago ixilik, ni Jesus'en lengusua nok-eta...
— Bere ondoren lenen asi zana, zein duk? Neri dagokit lenen

aulkia...
Eztabaida, ixkanbilla, zarata...
Jesusek aldamenetik:
— Zer umekeri darabilzute esku-artean?
—Ba, Jauna, nor-Qeiagoko gebiltzan...

Jesusek errukiz eta maitekor begiratu zien:
—Zuen artean lenen izan nai duena, izan bedi aizken.
—Zer...?
—Aizken eta beste guztien serbitzari.
— Baiña, nola...?
— Badakizute emen zer gertatzen dan: agintaritza arrapatzen

duten guztiek, erria zapaltzen dutela, jauntxokeriak egiñaz erriaren
bizkarretik. Ez bedi zuen artean orrelakorik gertatu.

Zapalketak, beraz, betikoak. Ordukoak eta gaurkoak. Egundo-
koak.

Gaur-egun zapalketak egotea ez da batere arritzekoa. Arritze-

koa dana auxe da: Jesusen sinismena aitortzen dutenen artean z-
apalketak izatea.

Badira.
Eta, nolakoak?
lndarkeriz egindako zapalketa oieri indarrez erantzuten zaioa-

nean, orduan, gaiñekoak azpikoa geroz-eta-geiago zapaldu oi du.
Bizirik larrutu arte, zapaldu ere.

Beretzen eta paketzen ez diran menperatuak, giltzapera.
Bere buruaren lokarriak askatu nairik burrukatzen dutenak, gil-

tzapera.
Aberri menperatuaren alde burrukatzen dutenak, giltzapera.
"Giltzapian sartu naute poliki-poliki;
negar egingo luke nere amak baleki..." Iparragirrerena.

***

Erregeak bere aginpideari asiera ona emateko, barrukoak kalera
ateratzea erabaki zuan. Baiña, beti izaten da bairen bat, asko
barruan daude oraindik.

Zergaitik?
Erriko talde bat barruan dalarik, pakea sustraitzen ez da erreza.

Barruko oiek kalera izan ditezela askok eta askok eskatu arren,
barrukoak barruan diaute.

Eta barrutik irtetzeko esperantza nun da?
Zapalkeriak irauten duan artean, amnistia orokorra eta danen-

tzako ez dan artean, pakeak ez du oiñarririk izango. Berritik sortzen
ari zaigun gorputz onek minbizia izango du odolean; sitsakjandako
egunakin ariko gera etxea jasotzen; zuloa izango etxearen oiñarriak
azpitik...

* *
— Zuen artean aginpiedea duenak izan bedi aizken eta beste

guztien serbitzari.
Moroentzako esan ote zan?
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