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Paroles  d'un  anarchiste  basque,  era  el  título  de  este  librito  que  Legasse  en

edición de autor sacaba a la luz en el Iparralde de la guerra fría.

En él se daba cuenta de un modo telegráfico las impresiones que para un vasco

de origen y anarquista por definición le imprimía la realidad social  a la luz de esas

verdades tradicionales y libertarias; la permanencia de la vieja institución extranjera: la

iglesia de Roma, el nuevo tufo para la nariz vasca llamado capitalismo y su política de

dependencia para pueblos exóticos: el turismo.

Y todo ello desde el universo mítico de una Euskal Herria ajena al ejercicio del

poder,  donde  las  evidencias  grandes  como  puños  nos  asaltan  solapadas  entre  los

párrafos para demostrarnos que nada ha cambiado, por lo menos a mejor.

Así que, desde quienes nos resistimos a matar a la utopía, os animamos a su

lectura,  a denunciar esta realidad paródica,  a reventar el  teatro social  y a gritar  con

renovadas fuerzas nuestro perenne ni dios ni amo: Jaun Gabe ta Legerik Ez!

Likiniano Elkartea



II.  Gerra  Mundialaren  ostean,  Marc  Legassek  Iparraldean  idatzi  zuen  eta

argitaratu zuen “Paroles d'un anarchiste basque” zen liburuxka honen tituloa.

Jaiotzez  euskalduna  eta  bere  burua  anarkistatzat  aurkezten  duen  honek,  bere

estilo propio eta telegrafiko ezagunean. Garaiko egoera sozialaren berri ematen digu,

hori ere, bere kultura zahar eta libertarioaren eskutik. Berton antzinatik ezagutzen dugun

instituzio atzerritar bat buruz (Erromako eliza) hitz egiten digu, baita ere Iparraldean

gutxi  ezagutua  zein  kapitalismoari  buruz,  eta  noski,  herri  “exotiko”entzat  honek

antolatutako dependentzia sistema berria: turismoa.

Guzti hori, boterearen ihardueratik kanpo dagoen Euskal Herri bateko unibertso

mitiko  batetik  non  paragrafoen  artean  irteten  diren  egi  borobilak  bortizki  erasotzen

gaituzten, gaur egungo egoera tamalgarria eta batere ez mitikoa erakutsiz.

Ez dugu Utopia hiltzen utziko. Liburu hau irakurtzea gomendatzen dizuegu eta

baita ere bizi dugun errealitate parodiko hau salatzera deitu, teatro hutsa dirudien egoera

sozial  hau  erroetatik  akabatzeko.  Abestiak  dioen  moduan,  ba  dugu  zer  egin  denok

elkarrekin. Jaun Gabe ta Legerik Ez!

Likiniano Elkartea



Iraganeko Legassetarrei,  diotenez,  gaitzeko  beltz-saltzaile,  maltzur  edo itsas-

lapurrak izandakoak. Haien ondarea baitut liburuaren argitaratzeko hautua eskaintzen

didan diruaz gain ikur beltz hau, aldi berean anarkistena ere badena.

M.L.

Aintzin-solasa, Préverten gisara



Haiendako,

jandarme,

duanier,

errienta,

turistikoki

sindikalki,

ostalerki,

Hala diotenendako Frantzia, hitz eta pitz,

Euskaldunak, hika-mika,

batasun suntsiezina, miki-mauka,

Ekonomikoki,

Sos-biltzaileki,

juridikoki,

diotenendako "Euskaldunak... Jakin badakigu. Guztiak kontrabandista zikin eta

separatistak!"

intelektual-zozoki

Duhourcaunki,

"Ez zintezkea mintza klarki, giristinoki jende oro bezala!" diotenendako

folkloroformeki,

"Sineztezina, XX. mende betean

eta oraindik euskaraz mintzo" diotenendako,

Elektoralki,

kazetariki,

politikoki,

"Eta Arabe, Malgache eta Indianoek

gauza bera eska balezate? Eh, Nora gindoazke?" diotenendako,

Euskaltzaleen-biltzarki,

Lehendakari gisara,

prudenki,

"Espainia Bat! Handia! Libroa!"

oihukatzen dutenendako,

Falangearen baitatik,

apezkoiki,



burgeski

okupatzen, lehertarazten, Euskal Herria saltzen

dutenendako,

liburu honek ez du

neholako jakinmin edo interesik.

Agian liburua saldu zion saltzaileak berreskura

lezake oldartze handik sortu gabe.



Gaur egungo munduaren moldea: “Delirium Tremens”-erako hautagaien bilkura

balitz bezala, han berean mozkorturiko mentsek sortua iduri du sozietate honek.

Zeharkatzen dugun garai honetan, eromenak -erran dezagun bederen- goia jo du.

Polizi-komisarioek  ohontza  eta  bidegabeko  norgehiagoka  egiten  diete

zorigaitzeko ebasleei, azken hauek beraz, eskale gisan bizitzera behartuz.

Langile batek, azken batean ezbaita hain irriskutsua -merkatu beltza- errexki eta

bi ordutan bikoizten du bidezko lanaren hilabete-saria.

Orain ez dute miliar horiekin triki-maukitan aritu beharrik, iragazkai bihurturiko

ontziarekin gerta litekeen gisara, milioiek ihes egiten baitute bertatik.

Dena dugu salgai.

Estatuko gizonek erresumako autobusak gidatzen dituzte, begiak erne, baina ez

bidea, olio edo ezantzari so, bidaiariei baizik, beren iritziak jakin nahian.

Hauek bidearen aldatzea hauta balezate,  gidariak ez luke begirik ezantza edo

bideari behako baten egiteko. Aldiz, purrustan abiatuko da, pentzetan zehar behar balitz,

bozkatzaileen beldur den ero baten gisan.

Gaitzeko gerla piztu zen Polonia ez zedin Alemaniar; ondotik errusiarra bihurtu

da. Liberazioa deitu guduka honek, ondorioz, mundu osoa morroi edo sehi bihurtzen du,

bi Nagusienpean. Hauek, elkar gorrotatzen eta hatsa gaitzeko zorian prestatzen ari dira,

dohaikari -hori erraiten digute- azken gerla izanen den horretarako.

Norbera zanpatua da, zaflatua, gutxietsia, ehotua.

Eromendi honetan, agi litekeena, oro, astoaren putza. Batzuk uzkailka xahutzen

dituzte ontasunak oro, beste zenbaitzuk, negar egiten dute eta MRP alderdiari ematen

diote bozka.

Justiziak,  hitzetik hortzera gainezka, hainbat jende uztarpetzen ditu,  nahiz eta

hauei  axola  handirik  ez,  eta  lehengo  gisan  hartuak  dira.  Zigorrek,  sakreek,  ez  dute

engoitik baliorik. Ohore mendrenik ere ez da gelditzen lur honetan.

Eta antxu jakirik gabe dagoen etxean, zartagailu atomikoak igurikatzen gaitu,

behin betiko, elikagaien arazoari bukaera emateko xedean.



Nahiz  Alemaniar  nahiz  japoniarrei,  zenbait  alditan  sarraskigile  izanik  ere,

erresuma independentea osatzeko eskubidea  onesten  zaie;  baita  ere  hiritar  eta  Giza-

eskubideen Deklarazioko lehen artikulua. Honela dio:

"Jendeak  libre  sortzen  dira,  eta  halatsu  irauten  dute,  eskubidetan  libre  eta

berdintsu".

Ondorioz erran genezake: "Euskaldunak ez dira jende".

Hainbat  jende  izutzen  da,  frantses  bihurtu  baino,  hots,  munduko  erresuma

"izpiritualena"-ren  seme-alaba  (ordainekoa  bada  ere),  euskaldun  izaten  jarraiki  nahi

dugulakotz.

Aski dukezue kontrabandistei  galdetzea,  mendiko etxolan libre edo Jauregiko

mutil izan nahi duten...

Eta gero, zalu, abian!.

"Baina zuen herriaz nolatan ez egon hastiaturik, gero eta errexkiago bihurtzen

baita frantximenta?" diotenei, zera ihardetsi behar zaie:

"Halatsu agitu zen hainbat Italiar edo Alemaniarren kasuan, Mussolini eta Hitler

agintean ezarri zituztela ikusiz, gizalege gabekerian ihalozkatzen".

Halere, herriarekilako garrari zatxezkioten. 

Belaunaldi  bakarrak  ez  du  herria,  bere  osotasunean ordezkatzen.  Belaunaldia

iraganen da, beste belaunaldi batzuk hilobiraturik.

40/60 urte  duten  jendearen  belaunaldia,  Iparraldeko  Euskaldunek  ukan duten

hitsena da. Baina gogo ustel horiek, egunen baten ere, gorputzez ustelduko dira euskal

lur  abegikor  honetan.  Orduan,  gaur  egungo  gazteen  belaunaldiak  erakutsiko  du

oinarriturik direnez bere baitan ezarritako esperantzak.

Izan ere, egia baita gure gazteriaren berreuskalduntzea bermatu dutela belaunaldi

Ybarnegaray- zaleek! Ongarriak uzta azkarragoa ematen baitu!



Euskaldunen  nazioaren  ideia,  ez  liteke  beste  herrienarekin  pareka.  Izan  ere,

nazioaren ideia abstraktua, bere osotasunean, adierazten duen guztiarekin (begi-gosea,

handinahiak), ez da gure herrian.

Euskal Herriaren handitasun eta gloriaz mintzatzea gaitzeko errua liteke euskal

politikari  abertzale profesionalen ahotan.  Euskal Herria ez baita ingeles arrunt baten

gisara xarmatzen uzten.

"Happy  and  glorius"-"Zoriontsu  eta  Lorius"  abesten  du  ingelesak  zutik.

Euskaldunak  bere  libertateari  baizik  ez  dio  kantatzen.  Zergatik,  bestenaz,  bere

historiarekiko jakinmin eza edota zergatik ez ditu finkatu,  behin betirako,  iraganeko

handitasun edo doluak?  Izan ere,  Baltzu Anonimo bateko bazkide berri  bati  agitzen

zaion bezala, iragan urrunak ezpaitu interes handirik sortzen bere baitan.

Aldiz,  euskaldun berberak,  libertatea goresten duten kantuen -idatziak ala ez-

oroitzapen  zehatza  dauka,  bere  nortasunaren  garapenaren  bermea  baitira.  Funtsean

kudeatzaile berriari baltzuaren estatutuekin eta presentzia agiriekin agitzen zaion bezala,

berarendako ere dena mugatzen baita horretara.

Betidanik, euskalduna irriz uzkailka ezarri duen estamentua izan da Estatua. Zer

ote  duanier,  sos-biltzaile,  jandarma,  errienta...  baino  iraingarriago?  Kontzientziarik

gabeko  egitura  horiek  oro,  ikusten  ez  dugun  nonbaitetik  biltzen  dituzte  manuak,

ezagutzen ez ditugun arrazoiengatik, eta horrez gain, ez dute deusetako balio.

Haurtzarotik, makiladaka eta zigorrez, errientak bere indar guztiak erabili ditu

bere baitako euskalduna ezabatzeko eta frantsesa zein espainola indarrez barnearazteko,

nahiz eta bertatik ateratzean euskara izan oraindik ama hizkuntza, frantsesa bidezidorra

berarentzat  edo espainolari  hainbat  ostiko  eman.  Heriotzaren  atarian,  berriz  laborari

bihurturik, buru belarri ibiliko da arrotzen arauei itzulia hartzeko eta bere ondarea, ohi

bezala, ondokoei osoki emateko.

Egunak 24 oren baditu, euskaldunak 8 iraganen ditu lotan eta 16 Estatuari iruzur

eginez.

Frantziar  zein  espainiar  nazionalistek,  Euskal  Herria  frantses  edo  espainoldu

nahian, euskalduna abertzale izatera behartu dute euskaldun izaten jarraitu nahi badu.

Txertoaren oinarri bera da. Zozokeria sarrarazi zozokeria bera borrokatzeko.



Baina  kasu  txertoarekin,  zeren  eta  eritasuna  borrokatzearen  estakuruz,

termometroa sartaraz bailezake, eta mikrobioekin bezala, eria ere bertan eho.

Neurri handiegian, sendagaiek ere pozoitzen dute.

Euskaldun gartsuak! Atxik pazientzia!

Euskaldunek  Amerika  atzeman  zutela  oihukatzeak  eta  Loiolako  Iñazio

aldarrikatzeak ez du deusetako balio.

Amerika atxemateak hauxe ekarri digu: sifilisa eta zartakari atomikoa.

Eta Loiolako Iñaziok: Jesuitak.

Egiazki ez da harrotzerik.

Behin galdetu zidaten: "Zergatik zara anarkista?".

Ihardetsi  nien:  "Euskal  abertzalea izatea baino aiseago delako".  Esperientziaz

badakit.

Frantses  Parlamenturako  hauteskundeetan,  edukazioa  zela  eta,  gainerateko

erresumekin nahas ez litezen, euskaldunak abstentziora deitzen zituen afitxa bat jartzen

ari nintzelarik, atxilotu ninduten. Ondotik 1.500 liberako isuna ezarri, Napoleón III.ak,

IV. Errepublikan asmatu abstentzio- aren kontrako lege baten oinarrituz.



Anarkistek ere, afitxen bidez abstentziora deitzen zuten.

Zeinek erran Bonaparte garai guztietako euskaltzale handienen artean egonik,

aldi  berean,  bere  kusia  anarkistak  atxilotuz  eta  presondegiratuz  eman  zuela  bere

erretaldia!

Erotzekoa!

Chagrín txaletaren oroitzapena.

Sekula ez zara ibili eskuak burdinaz loturik? Hau bai artea.

Eskumuturrean  ordulari  baten  edukitzea  bezala  da,  baina  ordularirik  gabe.

Harekin .ez liteke lasterregi ibili behar, norbera edo laguna ez zauritzeko. Azkenik, ihes

egitea ez da haizu, debekatua da.

Hargatik, bada, idi uztartuen iduri tristea: eskuburniak adarretan daramatzatela

iduritzen baitzaie... eta gaixoak, ahalge dira.

Bozkatzeak, martxan dabilen trenean pisa egiteak duen balio ezdeus bera du:

haizeak eraman zuena. Politika, sudurrik gabeko pertsonek nahasturiko kaka da.

BI HISTORIA

Lehen historia

Kolegioetako  euskararen  irakaskuntza  aintzinikusten  zuen  lege-egitasmoa

aurkeztu  zitzaielarik  Hezkuntza  Nazionaleko  komisiokideei,  hauetariko  batek,  denen

haserre  gorria  bideratuz,  zera  adierazi  zuen:  "Nora  gindoazke  halako  egitasmorik

onetsiko  bagenu  Euskal  Herriarendako?  Ondo-  tik,  horren  idurikoa  onetsi  beharko

genuke Bretañarendako, Alsaziarendako, Flandriarendako... eta abar. Jokakide hori gure

pentsamoldearen kontra letorke zuzen-zuzenean".

Bigarren historia

Behin batean gizon bat, bihotz-bera izanki, ohoin talde batengana joan zen eta

Durand delako andere baten dirua itzul ziezaioten eskatu zien, miseria gorrian gelditu



baitzen  haien  hogenez.  Ohoinak  haserre  bizian  jarri  ziren,  protestaka,  eta  hara  zer

adierazi  zuen aitzindariak,  denen bozemaile:  "Baina,  nora gindoazke Durand andere

horri  dirua itzuli  behar  bagenio?  Orduan Durand jaunari  ere  itzuli  beharko genioke,

Dubois gazteari eta Duvalen anaiei... eta abar. Orduan ez gintezke ohoin!".

Garaiotan frantses mintzaira nazioarteko diplomaziaren mintzotzat onetsia izan

ez baledi, gaitzeko eskandalua zatekeen.

Euskara Euskal Herriko kolegioetan ez irakastea, munduko gauzarik arruntena

da.

Euskal Herriaren zorigaitzik handiena Balkanetan gelditu ez izana da. Izan ere,

Balkanetako gizeliren batek gerlaren bat pizten zuelarik, honek ere, besteak bezala, eho

izateko eskubidea zuen. Baina ondotik, isiltzea baizik ez zuen. Zein triste den hortaz

ohartzea!

Malgatxeak bere ama hizkuntzan ikasteko eskubidea dauka.

Nigeriako beltzak ere.

Euskaldunak ez du halako eskubiderik, eta on bekio. Hala ikasiko du ez duela

antropofago izan behar.

Frantzia da,  dohaikari,  herri  eta pertsonen askatasunari  dagozkion eskubideak

hobeki adierazi eta zehaztu dituena.

Ay! Citroen-ekoekin gertatzen den bezala agitzen da... esportaziorako baizik ez

da. Bitxi liteke barne-merkatuan atzematea.

Frantsesak bestaldeko... euskaldunen "nortasunaren" defendatzaile sutsuak izan

dira betidanik.



Gure  Jainkoak  apostoluak  bidali  zituen  munduko  herri  guztietara  ebanjelioa

zabal zezaten... beren hizkuntzan, prefosta (hau da Mendekosteeko miraria.

Baina  Aita  Sainduak  Euskal  Herrirako  izendatzen  dituen  apaizek,  badakiteia

zerbait euskaraz?

Alajaina, bitxiak zinez artzain hauek, beren ardiek ezin ulertuz!

Galtzagorrik euskara ikasterik ez zuela lortu dio atsotiz batek.

Batek daki. Nehork ez baitu entzun harén mintzoa. Baionako apezpikuarena bai,

eta beti izan da frantsesez.

Espainiako gerlan

Onaindia kalonjeari

Moralki arrazoia duzue -erran zion erromako kardenalak euskal apezari- baina

politikoki ez. Zoaz (sic).

Eta hirugarrenez entzun zen oilarraren kantua. Kasuistika

Gure Jaungoikoak erran zuen: ezpataz hiltzen duenak, ezpataz hilen da... Baina

metralletak ez zituen sekulan aipatu.



Batikanok munduan duen papera ederki ordezkatzen du misiolariak.

Esploratzailearen gibeletik, hau usu jana baita, misiolaria herri “basa” horretan

kokatzen da.

Mark  Twainek  dionez,  bertako  indianoek  Biblia,  xaboina  eta  galtzak  jasan

zituzten, horregatik hil gabe. Militarra aldiz, bere aberriaren alde ausarki hiltzeko prest

da eta eskualdea baketzeko etorri da, baina bere gisan aritzen direnak 'hastiala' baizik ez

direla pentsatzen du.

Bertako jendeek sinesmen edo aberriz aldatzeko asmo izpirik ere ez dutenez,

militarrak 'hastiala' horietariko laurden edo herena hil dezaten aginduko du.

Behin  jendeak  arruara  etorririk  eta  nazionaliza-  turik,  merkatariei  dagokie

atzerakoien zibilizatzea... alkohola eta eritasun beneroetan oinarrituz.

Baina hildakoan, basati hoiek azken konsolamendutzat daukate giristau-hilerrian

hilobiratzea, kurutzearen itzalpean.

Ebangelioa! Ebangelioa!

Batikanoko Bethman-Holweigtarren paper hezea.

Hainbat  euskaldun betidanik,  buru belarri,  beren ohitura,  kultura,  izpirituaren

-ele laburrez bere nortasuna- alde borrokatu izan dira, frantses zein espainiarren eragin

handia izan badute ere aipatu nortasunean.

Aldiz,  beren  sinesmenaren  interpretazioa  eta  zuzendaritza,  mendetan  zehar

italiarren monopolioa izatea arruntzat jo dute.

Badirudi, kostarik kosta, Euskal Herriaren latinizazioa patuaren nahia déla.

Judutar herriaren hogenik handiena, Jainkoaren herri hautatua direla sinestean

datza, begi bistan delarik italiarrak direla hautatuak.



Dohaikari,  pontifizeen  zorroztasuna,  makarroien  jatea  maite  duten  pertsonen

adorea berezia baita.

Euskaldunek, eskuarki, ez lezakete jasan eliza katolikoari egin kritikarik.

Jarrera  honek  ondoko  hau  gogorarazten  digu:  Seguratza  bat  hartuz,  etxe  eta

ontasun oro bertan babestu dituzten jendearenak, beti gaitzetsiz bu- ruzagiak maltzur eta

ohoin hutsak izan litezkeenik -egiaren lotsaz- zeren, bapatean sute bat piztuko balitz,

beren ontasun oro janen bailituzke, "peko errekan" murgilduz beren biziak.

Baina segurantza hartu duten jende horiek zerbaiten egiteko deliberamendua har

balezate:  zuzendariak  aldatuz,  ezinezkoa litekea  egiazko  segurantza-entrepresa  baten

egitea?

Halatsu, giristauek, kolegio santuko kardenalak soineko dirdiratsuetatik helduko

balituzte, eta inarrosiz, erasiatu, "Non da Kristo" milaka erromatar txiroren begibistan.

Milioika jende harrotzen den izendapen haundi-maundietan, giristauak sokak eskutan

sartuko balira, Donepetirin, ez litzakete “merkatariak tenplutik egotz”?

Eliza katolikoak Euskal Herriaren alde deusik ez duela egin pentsatzea ez da

zuzen. Egiazki, betidanik espainol bihurtu nahi izan ditu Euskaldunak (Iruñeako 100

apezpikuren artean 12 euskaldun atxeman litezke soilik), baina artetan, nahi gabe, elizak

mesede handiak itzuli dizkigu. Hala, gure arbasoei zinez aberazgarri agitu zitzaizkien

konpostelako  bidaietako  beilariak.  Arbasoek  aski  zuten,  hainbat  kondairari  esker

dakikezuenez, Pirinioetako toki ilunen baten kukutzea eta igurikatzea. Beilari ausarten

bat agertzen zelarik, trebatasunez jaurtiki gezi batek ohiltzen zuen pertsonaia xume hura

eta ontasunen parte bat, %50 edo %100, adiskidetasunean kentzen zioten.

Gaur egungo Sustapen Sindikatuko edo Ostale- rren Elkarteko nagusiak, garai

hartako gordagietako nafartarren oinordeko ispiritualak dira zinez. Aldaketa bat ordea,

ez dutela gezia erabiltzen, 'xispa' baizik.

Euskal  Herriko  xokoak  oro  hondatzen  dituzten  publizitate-iragarkiek  gure

ahalmenetariko bat erasotzen dute: ikusmena. Turistek gure gaitasunak oro inarrosten

dituzte.



Udan, hondartzara joan zaitezte. Lurrina darion jendeen arrabots eta usain txarra.

Goitika  egiteko  gogoa  eragiten  dute.  Ikusmena,  entzumena,  dastamena,  hunkimena,

dena zauritzen digute.

Herri osora hedatu den ostalerren azpikeria, hori da turismoa.

Sustapen Elkartea, udako bordelaren nagusia.

Bi gaitzen artean ttipiena hautatu behar. Turismoaren ezabatzeak hainbat Euskal

Herritarren heriotz ekonomikoa lekarke atxikizeak heriotza soilik.

Bistan da euskaldun saldoa turismoari  esker  bizi  dela,  baina Gaskoinez gain,

Euskal Herrian beste hainbat bizi dira turismotik.

Burgesak  berberak  dira  herri  guztietan.  Jendearen  iduri,  burua,  sabela  eta

ugalketa organoak badituzte, aldiz, bihotzik ez. Urrearen zirkulazioak ugaztunen odola

ordezkatzen du, txekearen bidez.

Euskal  burgesei  zera  agitzen  zaie,  sendi  bateko  zati  direla,  baina  sendiko

buruzagiak  aspaldi  guttietsi  zuen  emaztea,  ama.  Andere  aberats,  jakintsu  eta

ospetsuarekin  ezkondu  zen,  hainbat  harreman  sortu  zituen  eta  soziedadeko  haundi-

mandiekin  bat  egin  zuen.  Andere  hori  'Frantzia'  edo  'Espainia'  deitzen  da.  Euskal

burgesak  amaginarrebaren  harrotasuna  erakusten  du,  eta  harrotasun  hortan

amaginarreba bera amatzat hartzen du ahalgerik gabe.

Artetan aldiz,  burgesak egiazko ama atxematen du karrikan,  eta ama semeari

hurbiltzen zaio besteen artean berea ezagutuz.



Orduan  ikusi  behar  burgesa,  bortizki  kokatzen  kapela  bere  buruan,  ondoko

espaloira aldatzen da edo gibelera itzultzen, txistu bizian egiten du ihes.

Bestetan, lagun bat atxematen du, eta honek, familiatik doi bat urrundua bada

ere, irri tristez agertzen den emazte zaharra erakusten dio, galdetuz: "Baina Emazte hori,

ez duzuia ama?".

Eta burgesak, larriturik ihardesten dio: "Trufan ari ote?...". Eta hispania-suizar

dirdiratsu baten den anderea erakusten dio, harri-bitxiz eta soineko ederrez apaindua.

Anderea,  lagunak  inguraturik,  Nazio  Handien  kontzertura  doa,  han  baitu  ohorezko

tokien artean hoberenetarikoa.

Euskal Herrian kapitalismoa ez da existitzen, itxura feudalean ere ez. Eta euskal

kapitalista beti da bitxi, judutar bilakatu den giristauaren iduri.

Beti izanen da traidore edo euskalzale artifiziala.

Bilboko kapitalista baskofiloek eragin dituzte faltsuan eman urrats guztiak, sasi-

gaitasunak, ohiturak, eta hauexek, aterabiderik gabeko ildoan ezarri dute gure herria.

Zinez  gaitza  zaie  idealista  hutsak  izatea,  gameluari  jostorratzaren  begitik

iragaitea edo elefanteari Somera karrikan dantza egitea gaitza zaien gisan.

Ikuspundu izpiritualetik bereziki, egitura kapitalista gaitz hutsa da.

Izan  ere,  liberalismo  ekonomikoak,  praktikoki,  nordena  kapitalista  bihurtzea

haizu egiten du, eta egungo altxor handienak herriko jendeek ardietsi dituzte.

Hórrela  uler  daiteke  urrearen  jabetza  izatea  jendeen,  gazte  pobreen  irrika

bakarra: goimailako soziedadeko partaide izatea.

Irrika hau sakonki bestelakatu da azken bi mendeotan, jende aberatzen biltzargo

soila bilakatuz. Suezeko kudeatzaile tituluak, duke oraren tituluen balioa dauka, eta den

delako soziedadeko ateak zabaltzen ditu.

Bestetik,  dukeek  berek,  heredua  erakutsi  dute,  beren  seme-alabak,  behiala

langile xume eta orain milioidun bilakaturiko aberatsaren haurrekin ezkonduz.

Soziedadea  etengabeki  arraberritzen  da,  ondasun  handiak  bat  batean

deuseztatzen baitira oinordetza déla eta, bizpahiru belaunaldiren buruan.

Afera handiena aberats bihurtzean datza, oparotasunean bizi eta soziedadearen

goi mailara heltzean.

Helburu  zuhurra  liteke,  goimaila  horretara  heltzeak  askatasun  eta  handitasun

maila loturik balekar.

Baina  errealitatean,  harrigarria  da  gizon-emazte  arruntek  pairatzen  duten

morroitza.  Egiazko  errobotak  bihurtzen  dirá  hauek  ere,  dirua  eskuratzera  laguntzen



dituzten  lantegiko  langileen  gisara.  Muga  nagusia  sosa  da  oraindik,  eta  engoitik

dirudunekin  baizik  ez  dituzte  atxikiko  harremanak,  haien  gusto  eta  jauntzi  berberak

ukanez eta arauetatik doi bat ere baztertu gabe biziz.

Eta hor ez da bizia aberazterik, ez kemenik, ez jakinminik.

Eta  zinez  tristea  da!  Urrea  eskuratzeko  hasi  lasterketak,  norberaren  ezagutza

handitzera ere ez darama: Tupindegiko Roxali izan behar betirako.

Kapitalismoaren  zozokeritik  ihes  dabiltzanak  komunismora  doaz,  eta

sendagarria  atxemaitekotan  faszismora  doazenek  zinez  badute  burutik,  gerlara  ez

joateko besoa mozten dutenek bezala.

Askatasuna galtzen dute eta maingu bizitzera kondenatzen dituzte beren buruak

etengabeko histasun estatu-polizialean murgilduz.



AINTZINAMENDUAREN 'GENESIA'

Lehen egunean

gizonek Makina sortu zuten.

Bigarrenean

makinak kapitalismoa sortu. Hirugarrenean,

kapitalismoak komunismoa ernaldu Laugarrenean,

komunismoak faszismoa sortu.

Bostgarrenean

faszismoak gerla ernaldu.

Seigarrenean,

gerlak bonba osatu.

Eta zazpigarrenean

makinak atsedena hartu zuen.



BOSTGARREN AROKO 1000.

URTEKO KLASE BAT

Irakasle-makina:  Laugarren  aroan  jende  deituriko  makina  batzu  baziren.

Etzuten  petroleo,  ikatz  edo  elektrizitaterik  jaten,  guk  egiten  dugun  bezala,  eta  ikus

zozoak baziren... pentsatu ere, pentzatzen zuten.

Ikasle guztiak algaraka: Pentsatzen zuten, ihihihi, baina zertarako?

Irakaslea:  Bai,  makina  maiteak,  pentsatzen  eta  elkarren  artean  borrokatzen

ziren, batzuk gizalegean, behiala bezala bizi nahi zutelako, eta gaineratekoek guk bezala

bizi nahi zuten». Eta hausnarketa inozo hartaz eztabadaitzen egundoko arrabotsa egin

zuten, eta egun batez nardaturik, gure arbasoek, aspaldiko makinek, denak eho zituzten.



Descartesek erran zuen: "Pentsatzen dut, beraz, existitzen naiz".

Zibilizatuak erran dezake: "ogia erosteko karta badut, baita sindikatu eta hautesle

karta. Beraz, existitzen naiz".

Existitzen naiz... Baina zergatik?

Perno edo torloiua, sexuaren arabera (errezela bezala). Besterik ez.

-Eta dranbala izateaz pozik? Torloiu izateaz pozik?

-Ez sobera! Ez, Ardura dranbala izateren itsaropena badut.

-Norbera hobe sentitzen da?

-Ez, baina ez da hainbat higatzen. Alabaina, Engranaiak ontsa olioztaturik behar

luke...

BILDUMA

Liburuan neholako loturarik ez dela erranen didate. Ideia batek besteari darraio,

elkar gurutzatuz. 'Eleak' elkarren ondoan dira, neholako loturarik gabe. Kaosa da, ez da

arautua.

Ez! Nire pentsamenduak du ezarri gauza bakoitza dagoen lekuan. Zergatik ezarri

beharko  nituzke  ene  ideiak  irakurlearen  gustoaren  arabera?  Hori  nire  nortasuna

sakrifitzea litzateke,  iraintzea,  torturatzea,  halabeharraren edo 'kidegoaren'  mesedetan

uztarpetzea nire idurimena. Orduan ez nintzateke anarkista, hots naturala.

Frantses  gisara  egin  baratza  erranen  zenukete,  bere  baranda  eta  guzti,  zelai

laukitua eta gune geometriko eta gotorrak dituena.

Eta zer! Iratiko oihana, harkaitz, zuhaitz eta zingirekin... ez dea halatsu?



Pentsaketa  labur  bat  egin  ezazue  eta  ikusiko  duzue  Euskal  Anarkista  baten

mintzoak baduela bere ordena. Beharbada orden eza deituko duzue. Zer eginen diogu

bada!

Nik bederen ez dut burua hautsiko, ez dut nire nortasunaz beste egingo, zuen

ikuspegi latinoaren ordenaren egarria asetzeko.

Zuen  buruei  ezik,  beste  norbaiten  iritzia,  euskaldun  baten  iritzia  eskatzeko

bezain zozoak izan zarete.

Jakin ezazue beraz, bukatzeko, soldadu batek bere zorroan marixalaren makila

badarama  ere,  euskaldun  izateaz  harro  den  batek,  paltopean,  anarkistaren  dinamita

daramala. Eta hau bai dela egia.


