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Helmugako kazetariak: xarmangarriak

lpe D'Huez edo Gabilier baino
inportanteagoa da iberoamerikarra. Gailurra diot. Beroagatik,
eta speakerraren hitzaspertuari honez
gero egiten diodan jaramon gutxiagatik
bestetik, konturatu naizenerako Menem eta Castro neuzkan pantailan. Sinesgaitza! Tourrak kulebroia ordezkatu du, Espainiako ltzulian kulebroiak
helmugaratzeak ordubete atzeratu zituenean. Ordurako, dena den, adjetibo
frantsesak ikasten nenbilen: bikaina,
itzela, aparta, zoragarria. Gehienetan
txirrindulari frantsesei egotziak. Arraroa, ezta?
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Helmuga aurretik ur handiko arrainek
antolatu duten ferian txirrindulariek
bi-hirunaka ihes egiten zuten, edo
pantailaratzen bederen; eta izena beti
bakarra: Rue, Uno, Ledanois. A-2koak
Chiappucci eta lnduraini eskerrak
ematen ihesi ibiltzeagatik, lasterketa
animatzeagatik. lmajina ditzaket atzean Manders, Quevedo eta lagunak telebistakoen 'merci-a' birao bihurtzen.
Odoluskiak erreta dabiltza denak eta
beste hauek txori txikiak bezala, saltoka, jolasean . Hurrengo urtean gehientsuenek Giroa egingo dute.

Han bai, han lasai ibil zaitezke hainbeste aztoramendurik gabe. ltaliarren
batek zu amildu, zanga zulora bota edo
txistuz estaltzeko arriskua ere badago,
baina edozein gauza eromen hau baino hobe. Hanka pelotak gauez eztarriraino igotzen omen zaizkie.
Amaiera orgasmikoa izan da. Thierry
Marie -nongoa ote?- nagusitu zaie tropeleko sprinterrei Toursen. Ia Sangregoriorenak ere gogorarazi dizkigute.
Emozioa borborka, kazetari trebeena
helmugako marra pasa eta sei segundura joan zaio txirrindulari gizajoari.
Galdera hiru aldiz luzatu dio, eta hirutan erantzuntzat Thierryren arnas estua eta hasperena jaso du. Gizona
oraindik itota eta aldameneko putre
guztiak mikroak eztarriraino sartu eta
galderarik zorrotzenak egiten: "Hori
sprint zoragarria! Bai ondo irabazi duzuna!". ltzali egin behar izan dut, speakerretariko bat panejiriko patriota egiten hasi da. Pentsatzen dut amaiera
'Marseilesa' izango zela, besteak koroak eginez. Sentitzen dut, ez naiz horraino iritsi.

ASIER GOZATEGI

Ez da posible, ezin liteke
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eraklito, Kant, Hawkins eta
denboraz ihardun duten guztien liburu eta teoriak aztertzen
hasiak dira txirrindulariak. Ez dakit intuizioz edo ezagutzaz jakin dituzten
denborak, baina ez dut uste oraindik
azalpen logikorik aurkitu diotenik. Bugno hotel aldera abiatu omen da 'pobre
de mi' kantatzera. Lemondek antolatzaile guztien ordularien azterketa serio bat eskatu eta bere ehizeko eskopeta ere enkargatu omen du. Chiappucci
lndurainen bizikleta aztertzera joan ei
da, motor ezkutu baten berri izan duel a
esanez. Rochek etapako bideoa ikustera aide egin omen du, ea lndurainek
kilometro guztiak osatu dituen ziurtatzera. Linori , erreferentzia ematen zioten bakoitzean, dardara sartzen zitzaion belaunetan. Eta abar.
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Proposatu ere egin omen dute nafarra
erlojuaren kontrako probetan (edo al deko, egia esan ez dakit) bizpahiru kilometro atzeragotik abiatzea, emozioaren izenean besterik ez bada ere. lkusitakoa komentatzea ez da erraza. Aide
batetik, ez dugulako Atarrabiakoa apenas ikusi. Kamarak txirrindulari frantsesei lotuak zeuden nonbait. Bestalde ,
ordu erdi eman dut adjetiboen bila hiztegietan barrena, eta ez dut egokitzen
zaionik topatu. Tourrari estatu kolpea
eman dio, goitik behera irauli du . Datorren astean mendia dator. Denen artean hasiak dira lndurainek pasatu behar
duen tokitik iltzeak jartzen , eguraldi
txarra eskatzen , zela azpian berunasartzen ... eta hala ere, erlojupeko beste 60 kilometro falta dira. Korritzeko
prest egongo ate dira?
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Trikitixa jotzeaz gain Gasteizen erakutsi ere egiten
duen gazte honek ez dio
inolako zentzurik ikusten
soldaduzkara joateari.
"Mila era daude ez joateko,
eta joaten denaren arrazoia
beldurra eta informazio eza
da". "lnork joan nahi ez eta
_
_
denak joan, zer gertatuko
litzateke denok uko egingo bagenio?"
Argi utzi nahi du intsumisioa ez dela
kartzela, "% 1 besterik ez da izaten espetxeratua, baina hala tokatuz gero
merezi du giltzapean egotea, ondorengoentzat mesedegarri izango delako".
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RAFAEL GONZALEZ DE TXABARRI

Arraunlari hau intsumisoa da soldaduzkaren ordez ezarri duten ordezko zerbitzu sozialarekiko ere. "Nik ez dut sinesten aberria eta holako gauzetan eta gutxiago horren aide armak hartu behar direnik, gauza horiek ez dira sartzen nere
baloreen artean". "Beldur naiz zer gerta
daitekeen , baina oso garbi daukat ni ez
naizela joango ; ez ejerzito honetara, ez
beste inolako batera ere".
Bere ustez ordezko zerbitzu sozial hori
zigor moduan asmatua da.

INIGO ZALDUA

Gazte honek bere burua objetoretzat jo
zuenean gaisotasun bat ere alegatu
zuen eta libre da soldaduzka edo ordezkorik egitetik.
"Kristau bezala Jaungoikoaren hitza
betetzen saiatzen naiz, eta lagun urkoa
maitatu behar dut, neri ez zait iruditzen
gerra ikastea horrekin bat datorrenik,
nere kontzientzia ez litzateke lasai
egongo Jaungoikoaren hitzaren kontra
joanda, nere ustez pakea lortzeko maitasuna behar dugu eta ez lagun urkori
mina egin".

JONSARASUA

Ez da hain gauza konplikatua
soldaduzkaren itzala,
bi hitzen bueltan idatziko det
nere iritzi apala.
lntsumisoa ez dana hemen
sumiso bihurtzen dala,
bietatik zer izan nahi duen
bakoitzak ikus dezala.
Mutil bakoitzak aukera beza
mus eman edo hordago,
aholkurikan ez ematea
nik nuke askoz nahiago.
Ni intsumiso bihurtu nintzan,
juizioaren zai nago,
hori esanda nere partetik
guztia esanda dago.

