Adorez Beteta
Bariku santuz, praille ezagun bateri
irr atiz entzuten egon nitzan.
«Ni ez naz ain gazte, baiña oraintxe

ko, askotan gazteak baiño lenago? Zegaitik kezkatuten eta gara, sarri asko,
gazte asko baiño geiago? Ikusi etabizi
izan dogunaren ondorena eta eragiña

be gaztearoko erriz-errizko ekitadetan
barñro asi bearko gareala uste dot, eta
ortarako gogotsu nago gaiñera.
Eun urie dira pasiotarrak Euskalerrira etorri giñala. Erri askotako inguruak
kurutzez bete genduzan. Ez ntzenean
guk. Erri askotako jendeak gure jardunak atsegiñez arlu,, gugaz bat egin eta
gure omenaldi lez, kurutze orreik euren

za gaztetttea, erakunde bat arintzea, alderdi bateri oraingo giroa billatzea?
Lengo egi nausiak alboratzsa, ukatzea
ezba da be? Edo ta zela ala orraztutea?
Edo ta egi oreik diatria geiago edo gi-

éleiz aurretan jaso nai izan zituen.

txia goekaz be gir atzea?

Orduan orduko lez egin eta jarduten
giñan.
- Gaur, oraingo lez jokatu bearko
dogu. Baiña prest gagoz... Lengo egia,
gaur eskatzen dogun egia, gero tzatgia'

go ikusten dogulako Barri

deunean,

Ebangeiioan.
Len, ez jakin zegaitik, gauza askori ez
geuntsan ikututen, baiña antxe egoz?rr.

Gaur, aldatu garealakoan ibiliko dira
asko, baiña lendik dogun egi bardiña,
gaurko erara azalduten kaleratuko

-

gafa»».

Orrelako edo antzerako ekiña erabi-

llan berak. Entzun eta geratu jatana,
diñot. Eta gaiñera, esango neuke, berak
aukeratu eban edo eskiñi eutsen <<pulpitoo>, erritxu bateko eleizaren baten sartuta baiño egoki eta zabalagoa zala,
irratien entzulegoa uste dan baiño ugariago dalako gaur, eta jakiña, otdez,
eragiña be bai.
Benetan esan bear dot, adiñeko dan
praille ibiltari arcn gaztetasunak, niri
neuri be.zer pentsatu asko emon eustala.

ete?

Dana dala, orreri itxita, gaurkotasunera nator. Zer da, esate baterako, elei-

Askok esaten dabe gaurko gazte askok utsunea sortu dabela eleizan. Baiña
ba dira diñoenak sortu daben utsunea
benetakoa ba da be, euren arteko beste
utsune bat igarten dabela. Eurak be ezagutzen dabela. Lengoari uts egiten diarduela, baiña beste utsune baten kezkatik
ezin urtenda ikusten dirala.
Ba dago zerbait. Ukatu ezin.
Eta batez be ba dago zerbaitegin bea-

ra. Irratiko prailleak iragarri

ebana.

Ezin ukatu ekintza baten premiña danok igarten dogula. Nai eta askotan ortarako deiari erantzunik emon ez. Ori be
gure giroko jokabidea da. Nasaitasuna?
Nortasun bat lortu dogunaren arrokeria?

Ezpairik ez dago gaur erraz girotzen
gareala nasaitasuner a. Erraz girotu gau-

zarik andienak, gure erantzunik ziurrena ezkatzendabenak, iñoren kontura lagatera, bertan bera lagatera ez danean
be.

Gaur aiña entzun, ikusi edo irakurri,

Zegaitik adoretzen gara gu zarrok,

edo gu adiñekuok, edo obeto esanda, gu

adin mardulekuok, ekintza batzutara26

emoten
lengo astiña

*
artzerik.

úil; akats bat ba dogu' «Iñori»r'
nUisiia¡r, gauza geiegi lagaten. dautsaGoÁoratu zelan ibilten giñan len
"uta.
Büáir.it"" bat ikasteko. Nekez ikasi,
baiña ondo sartu. Gaur at'zapatrcrr lo'
[oa ietta batzuen gain, eta kitu' Baiña
pultsu
atzamarrak «begi ziurra»» edo ta
teklatan
zein
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n
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girotu bear gareanik'
dirala be, erakutsi
ámar
s"iñ"
"súduak
eta ikasi egin bear dogu' ez
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Lekuan lekuko' ga-

eta entzulegoa z'elako'

alako.

- fan geinke ukatu oraindik ikasi bear
it¡" gareanik. Txarena,.dakigu'
bai, esa"rtotó
dk;;, ikastáko gareanak' oriEta
biotz
üi"t Lt"n, bioti onekuak' al izango
óna dagon artean, zerbaitegin

da. Zltrak gaztetuta, edo.ta gaztear
aáoretuta. Báiña ekin eta egin'
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