
OSPETSUAK

"CANTINFLAS" ANTZELARIA

ZER gure aldizkariko nire irakurleak, bear
ba'da, auxe itaunduko dauste: Zelan otu jatzu
gai au artu eta onetzaz idaztea? Txotxolotuta
zagoz ala?

Ez artegatu, ez, nire irakurle zintzook!
Ikusiko dozuen lez, Cantinflas il zanean, eta

izparringi ta aldizkariak berari buruz ainbeste
gauza esaten ebenean, neure burura etorri
jatan auxe: Nire izeko bat, Orozko-Ibarra'ko
Atxeta nire etxean jaioa zana, Bilbao'ko gizon
bategaz ezkondu zan eta lau edo bost seme-
alaba izan ebezan. Oneitariko alaba bateri za-
letasuna sartu jakon antzelari edo komediante
izateko. Aitak, amak eta etxekoak aolkuak eta
onuak aurka emon eusoezan, baiña berak iñori
jaramonik egin barik antzelarien bizimodua
artu eban. Orduan etxekoak etxetik kanpora
bialdu eben. Eta orain diñot nik: Ondo egin ete
eben gurasoak, Cantinflas'en bizimodua ikusi-
ta?

Beste errazoi bat geiagok be eragin eustan
gai oneri buruz idazteko. Gizon ospetsu ta ba-
liotsu au il ondoren, bere gorpua erre egin
ebela eta autsa sendi-illobian gorde, entzun
dogu. Eleizeak orain izten dau au egiten, baiña
len ori egiten ebenak zigortuta eta eleizatik
kanpo geratzen ziran. Ez dot uste Mario More-
no'ren (au zan Cantinflas' en izena) guraria ori
izango zanik. Nire gogaerea eleizearena izan
da. Ona emen zer diñodan "Angosto'ko Ama
Birjiña" neure idaztitxuan, azkenengo atalbu-
ruan: "Paulo deunak Korinto'koai idatziriko
lenengo eskutitzean XV atalean diñoanak
biotz-ikara emoten dausku: Izan be,illak biztu-
ten ez ba' dira, Kristo be ez da biztu, eta Kristo
biztu ez da' da, alperrekoa da zuen sinismena".
Aitamen onetatik ondoren au ateraten dot nik:
Jainkoaren errian sinismena berotzeko, apos-
toluaren ardura ori, ildakoen biztuerea sinis-

tea, bearrezkoa dala eta gaurko gizona ain si-
nisgogorra dan ezkero, azkena atsegingarriago
biurtu bear dala. Orregaitik, Cantinflas' en gor-
pua erre-auts biurtu ebena jakin nebanean, min
aundia artu neban. Aldi onetan ondo etorriko
jaku aitatu dodan idazti-zatia gogoratzea eta
beste idazlan baten goratu nebazan "Lorate-
giak" gogoratzea.

Miota'tar Aita Eleuterio'k zuzentzen dauan
"Redencion" aldizkarian Gerrikabeitia'tar aita
Honorio'k idaz-lan eder bat idatzi eban gai
oneri buruz. Idazle jakitun eta trebe onek esan
ebazan jakingarri batzuk gogoratuko dautzue-
daz: "Kolonbia'ko Bogota uri-buruan eta Kali
ango beste uri baten egin-barriak dira olako
illerriak eta "Oroimen-Lorategiak" deritxoe.
Arri-illobiak lurraren barruan dagoz askotari-
ko loraz ingurututa. Sendi bakoitxa joan leite-
ke ara illen gomutakia barriztau eta otoitz egi-
tera eta illobiak apaintzeko zugatz txiki edo
lora usaintsuak eroan bertara.

Gure Mario Moreno "Cantinflas"ek il za-
nean, 83 urte eukazan. Orrek esan gura dau
ainbeste lan egin arren, lagun-urkoak poztute-
ko ba-ekiala bere bizitzea zaintzen. Griña txa-
rrak ezi eta gorputzeko indarrak gordeten,
dana Jaungoikoaren legepean.

Bera il baiño ille batzuk lenago, bere zine-
aldiak agertzen ziranean, poz-pozik ikusten
gendun, zine orreitan Jaungoikoaren aldeko
gaiak erabilten ziralako.Bere jantzia geienetan
Mexiko'ko zamalariena izaten zan eta pozik
artzen eben bere aberriko lagunen artean apos-
tolutza-lana egiteko.

Augaitik, batez be, ez jakun ondo etorri
bere gorputza il-ostean, bat-batean, auts biur-
tzea.
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