
ELERTIA

OILLAR "DROGOSA"
(AURKEZPENA)

Liburu barri bat idatzi dau Zubiri'tar Iñaki idazleak.
Elebarria da oraingo au. Eta Euskalerrian liburu bat
argitaratzen danean, euskaldunak jai egin bear gendu-
ke, jai egin eta irakurteko gogoa bizkortu, gure idazle
lana alperrekoa izan ez daiten.

Irakurgarria da Iñaki'ren elebarri au.

Lenengo zortzi orrialdetan elebarriari sarrera egiten
dautso idazleak: Ederto asmatua da sarrera au, Goikoa
landa'ko abade eliztigillea agurtzeko erri aretara osterea
eginda eta abade oneri oillar ospetsu baten barriak
eskatzen jakozala.

Gero oillarrak berak idatzitako agiri bat oiñarri dala,
kondaira zuzena da elebarria.

Elebarriaren edeslaria oillarra bera da, sarrera
amaitu ezkero, eta iñoz beronen autuak luzeak diralako,
edeslaria aiztuta geratzen da, baiña laster gogoratzen
dau irakurleak, oillarrak esandakoa dala dana.

Elebarriaren joanean, aldia zuzen doa, baiña sarrera
inguruan ba-dira aspaldiko elebarrietan oitzen diran aldia-
ren atzerakuntza batzuk: Oillarra aundi eginda ikusi
ondoren, bere kondaira azaltzeko txita zan aldira atze-
ratzen da.

Elebarri osoa "Prosopopeia" edo norkigintzaren mota-
ra sartu bear da: ulertzen dana idazten daki oillarrak,
baiña ez itz egiten.

Oillar ori gaiñera, sarritan, irakasle biurtzen da eta
orretan alegien irakaspena dirudi, baiña irakaskintza ez
da larregi agertzen liburuan; une batzutan eutanasia
txartzat agertzen danean, esker txarra alboratu bear
dala esaten danean edo liburuaren azkenerantza ume-
gaiak iltea oillarrak berak be zorakeritzat artzen dauanean.

Gero oillarrak bere edestia esaten dauanean, etxerik-
etxe dabil, Goikolanda'ko abadea lenengoa dala, beste
askori laguntzen: Errementariari, Aldekone'n, itsu baten
etxean, artzain baten txakur zaarraren ordez, Ibargane
auzoan.

Edestia makobil antzera itxiten da, asi dan lekuan
amaitzeko, Goikolanda'ko abadearen etxean bere gomu-
takiak idazten.

Elebarriaren tokia zeaztutea ez da gauza erraza, erririk-
erri dabil, batzutan Goikolanda inguruan, beste

batzutanurrin, baiña Goikolanda bera be non dagoan iñoz
iragarten ez dala.

Liburuaren bitarte batzutan idazleak asmauriko ber-
tsoak be agertzen dira, abesti antzera. Ba-dakigu gure
idazle au olerkigintzan ona dana.

Oilloai buruz baserrietan izan diran oiturak ondo
agertzen dira: Janariak billatzen, jatekoa banatzen, arrau-
tzak egiteko sasoiak, eta abar.

Eragiña edo ritmoa ondo daroa idazleak, toki
batzutanedestiak, esaterako artzaiñen arteko leiaketa, naikoa
luzeak izan arren.

Trebebideari begiratu ezkero, elebarri onek "GAL-
DU" txakurraren antza ba-dauko, an txakurra edeslari
dan antzera, emen oillarra dalako, baiña elebarria oso
ezbardiña da.

Gaurko arazoak agertzen dira liburuan, baiña garraz-
tasun barik, gozotasuna ugari dala.

Irakurgai egokia dozu, irakurle, liburu eder au. Ordu
atsegin batzuk igaroteko lagun izango dozu.

OLAZAR'TAR MARTIN

10




