
KIROKAL

BOLATOKIAK

1991'eko lorailaren 19'an, Bolari ospetsua dan
Izurtza'tar Bixente'gaz alkar- izketea izan neban.

Bere etxeko areto eder baten artu ginduzan. Are-
toa oraingo eraz eta egokiro apainduta nago.

Igandea zan. Orduantxe ziarduen urrutikuskiñez
España-Bira emoten: Lejarreta, Mauri...

Jarduna amaitu zanean, geldi-une baretsu baten,
nire aspaldiko lagunari itaun au egin neutson:

— Izurtza lagun! Sarritan entzun dautzut zu bolari
izan ziñala eta orain be, zeure irurogei ta amar urteak
lepoan dozuzala, kirol orren zaletasuna ez dozula
galdu. Esan egistazuz kirol onen jakingarriak, Bizkai-
koak naiz mundu guztikoak.

— Dakidana esango dautzut poz-pozik. Bizkaia'n
15 bolatoki dagoz, emen, Zornotza'ko San Antonio'n,
Orozko'ko Ibarra'n, Arakaldo'n, Larrabetzu'n eta
abar...

Ez neuri keia botateko, baiña jakinbearrekoa da
gure Bizkai onetan zortzitan izan naizela txapeldun.

— Eta Bizkaiko gaztediak onartzen dau kirol au?

—Ez. Aitatu be ez dabe nai.
—Orduan laster ezereztuko jaku ain polita dan ki-

rola. Eta Euzkadiko beste lurraldeetan, Araba'n eta
Gipuzkoa'n batez be, ba-dago zaletasunik?

i

— Emen gure artean baiño geiago dagoala esan
lei. Baita España'ko lurraldeetan be. Bein 82n. urtean
txapeldun izan nintzan. Oraingoz Gipuzkoarrak gu
Bizkaitarrak baiño zaleagoak dirala esan bear dogu,
naizta irabazle diranean onak izan arren galtzen dabe-
nean txarrak izan. Ni eurakaz ibilli nazenean, batzu-
tan irabazi eta beste batzutan galdu egin dot. Araba-
rrak be onak dira kirol onetan eta oneikaz be ibillia
naz.

— Orain, Bixente, agertu egistazuz bolatokietako
gai berezi batzuk: banaka ala bikoteka egiten dan,
txirloak zenbat diran, eta zeuk orretzaz dakizuzan
gauzak.

—Esan daustazu banaka ala bokoteetan egiten
dan. Bietara egiten da. Txirloak goian 9 dira, aide ba-
ten, aldatz apur bategaz txirlo txikitxu bat, txakiña
esaten dautsoena. Bolaketan a botatea eta bolea da jo-
muga, goiko agera elduz. Ori lortzen dabenean, garai-
pen aundia izaten da bolarientzat.

* * *
Ez dakigun itzi galtzen geure Euskalerrian gure

aurretikoengandik artutako kirol-joko au, ezelako
naste barik gorde baiño.
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