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Ba du De Gaulle'k gauzak esateko ia egiteko modu gogor bat
eta danak asarretu erazitzeko modukoa. Oraingo ontan ere orixe
bera egin du Europa'ko nekazaritzari dagokionez. Edo nekazaritza
konpondu edo Frantzia ateratzera dijoa. Ta naiz eta puntu onet a n arrazoirik audienak berak izan, jokatzeko moduarekin e t a
esateko moduarekin izan zezazkien adiskideak eta lagunak uxatu
egin ditu.
Ba dirudi azken aldi o n e t a n Europa'ren batasuna atzeratzen
eta moteltzen dijoala. B a dirudi Europa'ren batasun politikoa
gero ta zaillagoa ikustea. Ori dala t a ba dira batzuek, emen ez
zegok ezer egiterik esan da aldegiten dutenak. Ortan igartzen da
bat benetako europa-zalea dan edo ez.
Betikora gatoz, Europa, demokrazia bezela, baliozko edozein
gauz bezela, ez da, bein egin d a kito diran oietakoa. Ez. Egunero,
bein eta berriro egin bear diran oietakoa. B a dira Europa'n n a zioak, taldeak, jendeak, Europa'ren batasunarekin bere prolemak
konponduko dirala uste dutenak. Oientzat Europa benetako. prolemei iges egiteko modu b a t da.
Europa pentsamentu bat da. Pentsamentua d a n ezkero lenen
gure burua europearren orduan jarri bear dugu. Europa espiritu
bai, gure burua espiritua ortarako prest jartzen ikasi bear dugu.
B a i ñ a n ez dezagun uste izan europear guztiak berdiñak izan bear
dugunik, danak berdin pentsatu bear dugunik. Arrazoi z u a n españiar pentsalari batek —Ortega'k— Eskandinabi'tik asi t a Gibraltar'erano gizon guztiak berdinak izatera irixten ziranean Europa illa zala esan zuanean. Batasunera jo bear dugu baiñan gure
nortasunaren osaera batera bezela bakarrik.
Gainera Europa gure egin-bear bat da ta ez alperrikako itxaropen bat. Itxaropen bat bezela a r t z e n baldin badugu besteak
egingo digute Europa ta ezer esan jakin gabe geldituko gera. Guk
emen lana egiten ez baldin badugu alperrikakoa dugu bestengan
itxoiten egotea.
Gaiñera guk nai bear dugun Europa'k ez du nola-naikoa izan
ebar. Ez du kapitalisten eta trust audien Europa izan bear. Ez du
modatik pasatako abertzalekerien Europa izan bear. Ez du ezertarako balio ez duten antxinako estadu zaharren Europa izan
bear, Errien eta personen Europa izan bear du. Ori lortzen ez d a n
bitartean ez dugu pakean egoteko eskubiderik, ez dugu lanik egin
gabe egoteko eskubiderik. Ori guk egin-bearrekoa da, ez besteak
gure izenan. Ori d a gure jenerazioaren, gure belaunaren zeregiña.
T a ba dakigu zein zorrotza dan istoria beren eginkizuna betetzen
ez duten belaunentzat.
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