
ERRIGINTZA

ITXAROPENARI LEIO BAT
(UDAL - AUTESKUNDEA)

ERASOTEN?
Lerro onek irakurtzen dozuzanerako, irakurle, udaletarako

alkate eta zinegotzi barriak (edo ez ain barriak, ainbatek barriro
ere leengo lekuetan jezarteko asmoa dauke eta) aukeratuta egon-
go dira, baina irarkolaren gauzak eta betebearrak direla eta, idaz-
ten dodan une onetan botoak eskatzeko epea asi baino ez da egin.

Bueno, egia esateko bada denporalditxo bat politikariak alka-
rren kontra kristorenak eta bi esaten asi direla (ori "campaña
electoral" ei da), baina orma-irudi, abestitxo, gutun eta abarreko
guztiak astekotan dagoz.

Beraz, bake-une bako gudua asita dago. Guda berezia: gataz-
ketan norberaren nagusitasuna agertu bearrrean besteen aultasun
edo makaltasuna azaldu bear ei da, norberaren gaitasun eta asmo-
ak plazaratu ordez besteen akats eta utsak agertu. Futboleko pres-
tatzaile batzuk esaten dabenaren antzera politika munduan ere
"defentsarik onena erasoa ei da°.

LEN ETA ORAIN
Leen zure pentsakeragaz bat etorrcn alderdiari emoten zeon-

tson botoa, edo beintzat onena zeritxonari edo gauzarik geien
egingo ebazala esaten ebanari.

Patxikok agur esan euskunean ia guztiok jarri genduzan itxa-
ropen asko gaur eguneko sistema politikoan. Gauzak asko alda-
tuko zirelakoan gengozan.

Orduantxe bertan, susmo txarrak ere artu genduzan sekula
ezertan agertu bakoak ikurrina eskuetan artu ebenean edo barru-
ko alkondarea aldatu barik beste kolore bateko jake bategaz ager-
tu zirenekaz.

Abertzale barik, "a-ver-que-te-sale"-ak udabarriko txibiritak
bezain ugari agertu ziran Euzkadiko zelaietan.

GARBI ALA USTEL?
Denporeak baieztatu dauanaez, orregaitik edo agaitik politika

mundua ez da itxaroten zan besteko garbia izan: alderdikeriak,
ustelkeriak, iruzurrak... danatarikoa egon da.

Ia alderdi bat ere ez da gelditu alakorik gabe, danak euki dabe
zeozer.

Dana dala. ezin dogu pertsona hatzuren erruz alderdi oso bat
epaitu eta ondatu. naiz eta gaizkilea alderdiaren burua izan.

Alderdietako buruak, buru dira. besterik ez, eta izan ere gitxi
dira beste bazkideen kopuruaz konparatu ezkero.

Baina askotan aipatzen danez eurek dauken garrantzia botoak
erakartzeko orduan dala eta, futbolean antzera "fitxajeak" egiten
dira.

Or lekuko Garzon epailearen kasua, naiz eta onetan, futbola-
ren antzekotasunekaz jarraituz, jokalariak porrot egin eta gaur
egun beste taldearen alde jolasten dagoala salatu bere "entrena-
tzaile" izandakoak. Ostera, badirudi Belloch epailearen "fitxa-
jeak" obeto urten deutsola.

BURU DIRANAK
Batzuren esanetan alderdi buruen itxurak ere ez esan aundia

ei dauka botoak lortzerakoan.
Ori ere ez dot uste egi borobila danik, osterantzean bereala

ipiniko leukie kataluinarrak Jordi Pujolen ordez Bertin Osborne
(altuagoa, gazteagoa, sendoagoa... berba baten itxura obekoa).

Gonzalez-ek ere laster jarriko leuke Nonna Duval Belloch-en
ordez eta nork daki barruko arazoetako ministeritzak egur gitxia-
go jasoko leukean eta bereala ez litzatekezan konponduko Gal,
Filesa, Roldan eta ainbeste askatu ezineko troinu eta korapiloak.
Batek daki!

ASMOAK ETA EGITEAK
Bromak broma eta kontuak kontu. Itxura onak ez dauka zere-

ginik atzetik eginkizun eta asmo sendo eta itxaropentsuak cz
badagoz.

Eta orrexek dira nik faltan botazen dodazanak. Joko demokra-
tikoan asi ginanean, gorago aipatu dodanez, botoaemtoterakoan
zeure pentsakerara geien urbiltzen zan alderdiari emoten zeun-
tson botoa, edo bestela ideia eta asmo onenak agertzen ebazanari.

Baina gaur ez daukazu, irakurle, botoa txarren arteko onenari
emon deutsozunaren ustea? Au da, itsuen artean begibakarra
aukeratu dozunaren zera?

Badakit askok, buruaz baino, biotzez emoten dabela (edo
dogula) botoa. baina une batean alkarreri zelangoak esaten deu-
tsezan entzunda, badago onik?

* *
EZAGUNAGOAK

Udaletxeko partaideak izanik aukeratu direnak, urbilago bizi
izan doguz auteskunde oneek, batez ere erri txikietako biztan-
leak, azken batean oraingoan ezagun bat jarri dogulako ardura-
leku batean, eta ez argazki eta telebistaren bitartez baino ezagut-
zen ez dogun bat. Orrexegaitik, bearbada, besteekin konparatuz,
zerbait desbardinak izan dira, baina alde aundi barik.

Aukera ona egin badogu, on egin deigula, eta txarra izan bada
lau urte daukaguz damutzeko. Zorionak zein zoritxarrak kasu
onetan lau urteko iraupena izango dau.

ENRIQUE ITXASALDE
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