
 

ELKARTASUNAREN ARGIAK 
 
 

Ilunpera. Ilunpera kondenatu nahi gaituzte argiari beldurra diotenek. Kartzelari Itzala 
deitu zion norbaitek aspaldi. Eta guk itzalak kontatzeari ekin genion, errepideetako 
bidaia amaigabeetan. Kantatzen ari ginela ere kontatzen ikasi genuen: "zenbat gera, 
4, 1, 3, 5 , 7", edo, "564", edo 700, edo 392. (Edo "Itxoiten". Edo "Zuentzat".) 
Ilunpean bizi denak ikara omen dio argiari, eta horregatik eramaten dituzte gure 
artean argi gehien egiten dutenak. Argiari beldurra diotelako. 

Argiak pizten dira preso dutenaren begietan bisita jasotzen duenean. Argia pizten da 
bihotzean funtzionarioak “korreoa” esaten duen bakoitzean. Argia ez du itzalak 
itzaltzen.  

Horregatik pizten ditugu argiak. Arnaldo: guk ere bihotzean daramatzagu, urteak joan 
eta urteak etorri, astez aste, espetxe batetik bestera, bisita batetik bestera, argiak 
pizten ibili diren senide horiek guztiak. “Oroitzen zaitudanean ama”. Presoek eta 
erbesteratuek oroitzen dituztenean, “mahaia bostentzat iminita sukaldean egoten 
diren” ama horiek guztiak leihotik begira. 

Beheko suaren berotasuna ziega urrunetara eramateko ahaleginari urtez urte eutsi 
dioten ehunka euskal herritar ezagutu ditugu, belaunaldiz belaunaldi elkartasunaren, 
samurtasunaren eta maitasunaren sua ziegetaraino helarazi nahian. Argiak. 
Kriseiluak. Kandelak. Denbora argizari tantetan kontatzen ere ikasi genuen. 

Ceutako espetxeko euskal presoek Emilia de la Bodega gogoan izango dute, ziur.  
Amama Emiliak ederki zekien zer den garrantzitsuena preso batentzat: bakarrik ez 
egotea, bakarrik ez sentitzea. Bilboko bere etxetik galtzerdiak egiten zizkien euskal 
presoei. Argazkiak, liburuak eta postalak bidaltzen. Agendak josi. Gominolazko 
lepokoak egin. Gutunak idatzi. Telefonoz deitu. Blanca Antepara ere gogoan izango 
duten bezala bere goxotasuna sentitu dutenek. 

Argi izpi eta elkartasun sugar horietako bakoitza harresien barruraino eramaten dute 
senide eta lagunek. Zuei esker sartzen da argia Logroñon, Fleuryn, Topasen eta 
Fresnesen; piztuta daude El Dueson, Puerton, Lannemezan-en, Granadan eta itzala 
dagoen leku guzti horietan. Argi horietako bakoitza azken kartzelaraino helduko da 
piztuta mantentzen dugun bitartean. Samurtasunez. Elkartasunez. Maitasunez. 
Ilunpera kondenatu nahi gintuztenen aurrean, egin irri, eta argitu dezagun... gaur 
Belodromoa, eta bihar Euskal Herria, azken ziegaraino iritsi dadin gure 
elkartasunaren argia. “Haika neska, haika mutil, argirik baden, mira hadi!” 

 

 


