GAZTAÑAGA'REN OROIZ
Aldizkari au irarkolan sartuta egoala, dei bat: EUSKERAZAINTZA'n gure batzarkide
eta oraintsuarte idazkari izaniko Jesus Gaztañaga, Tolosa'ko eritetxe baten illik egoala,
bat bateko biotzaren makaltasunak arnasa galdu eraginda.
Orrelako bat-bateko deitura eta usterik gitxieneko albisteak zein mindu ez?
Bost egun aurrez alkarrekin batzartu, luzaro jardun eta bazkaldu gendun, ezelako min
eta aitzaki barik, eta zelan ori?
Lenengo makurpena gaindu eta bereala asi nitzan ain zuzen be Jesus berberak
idatzitako "Jesusen billa" liburuaren billa. Eta zurbil, naigabez, eta begiak malkoz
lausotuta, eriotzari buruz berak zer Idatzi ete eban billa asi naz.
Eta bere gaietan, ortazko gaietan, oneik billatu: "Bildurrez aaztu egin nai". "Gurutzeko
eriotza". "Guk ezin oinperatu eriotza". "Gizakiok eriotzaren alde. Eriotz ondoren gu ta
gure egiñaalak zer?" "Eriotza baiño Jesus indartsuago". "Eriotza ta ilketak". "Eriotz
ordurako zaindari, Jose donea...".
Bat azaletik irakurri, bestea gero, ta asiera lez azkenean be egia: Nigan sinistuten
dauana illik ere biziko da.
Zuk, Jesus, Beragan sinistu dozu ta biziko zara. Guk zugan sinistu dogu ta gugaz
biziko zara.
Ba dakigu gizartearen alde zenbat lan egin dozun. Ba dakigu Euskalerriaren alde eta
batez be Euskeraren alde zenbat alegin.
Zure-zure zendun eroapen alaitsu ta borondatetsuz zure kontu eta zure lepo artzen
zenduzan Euskerazaintza'ko ibili bearrak eta zabalkunde lanak.
Zure kontu Elbire Zipitria andereñoaren omenezko urteroko leiaketaren erakunde,
azterketa eta jai gertaerak.
Zure kontu, baita, eta egunotan epaitu ta sariak banatu bear ziralako karteran
zerabiltzuzan, Naparroa'n, Garde tar Martzeliño'ren omenezko leiaketarako ikastoletako
umeen artean egindako lanak eta ango antolaketa.
Zeregiñez beteta aurkitu arren, pozik eskintzen ziñan orrelako lanetarako, orretan
gIzon banakak, aukeratuak eukiten daben sena zendulako.
" Goiz Argi" argitaratzen asi ziñatenean, zenbat amets eta zenbat egitasmo bero eta
azkenean, oraiñarte euskal lan ugarietan antzera, banan-banan sortzailleak
sakabanatzen edo aspertzen astean, zu bakarrik geratu ziñanean, zenbat atsekabe eta
estutasun, lanari eutsi nai ta eutsI eziñez, une baten orrelako eskintzak bear aiñako
laguntasunik batu ez eta eukiten ez ebelako. Eta azken baten dana diru kontu biurtzen
dalako. Eta ala ta guzti ere etsi nai ez, estutasun eta lotsari guztiak euskeraren onaren
alde eskeinita.
Eta ikastolen erakundetan be sartu ziñan, or ikusten zendulako euskerarentzako bide
barri zabal bat. Batari arnas emon, besteak adoretu, beste askotan zure espiritua irarri.
Ez dagokit apaiz ikusmiñez epaitzerik. Ori Jaunaren eskubidea da.
Baiña euskera kontuan ezin ezetara ukatu zure jakituri, borondate eta alegiñak gure
izkuntza zar oneri eskeiñi dautsazunik.
Joan zara. Agurrik ere egin barik. Iñoiz orrelakorik sumatu be eragin barik.
Ori gure atsekabea.
Oraindik gazte ziñalakoan. la 59 urte bete barri. Irurogeira eltzeko beste amar illabete
luze bear.
Esaera zar eta ezagun batek diñona, beste batzuen antzera, egi biurtu dozu: Goiz il
ba zara ere, denbora asko ondo beteta il zareala.
Egun andirarte!
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