SABIN MUNIATEGI
Olerkari bat joan jaku.
Bake baketan.
Igandean Larraitz'en zan, ango aizea arnastu ta bazkaltzen. Ondezak jo, Tolosako gaisotegira eroan eta an
Astelenean, Errenderi'n egin zan bere illeta.
Muniategi Bizkaian jaio zan, Gautegiz Arteagako Portu Pantxikone baserri
zabalean. Ba dira 77 urte.
Sasoirik onenean, inguru orretako bizi lagunak euki izan daben itxas deiari
jarraituz, Filipinasetara joan zan.
Berezkoa da itsas miña. Erantzun ezik, bizi guztirako arrenkuraz menperatzen
dauana. Itsas arrenkura euskaldunentzat, galiziarren saudade lakoa.
Eta itxas aizea dakarre bere lenengo olerkiak:
"Txipli-txapla uin ganetik
oi, norarte elduko nazan!
ltxasoak sortzen dauan zabaltasuna, anditasuna. Ez arrotasuna.
"Lauaxeta"ren kritikaz agertu zan bere lenengo liburutxo samurra: "Goiz aize",
1935 urtean. Filipinas'etan ibili ondoren idatzia. Euki dabe zerbait Filipinas ugarteak euskeraren maitaleentzat. J.M. Etxeita mundakarra Manila'ko alkate izan zan
eta euskal nobela idazle biurtu. Ainbat euskal kapitan ibilten ziran alde aretan eta
sekula sorterriko maitasunik baztertu ez.
Alaxe asi zan Muniategi be.
Gero gerratea eta ondorenak. Donosti'ko Herreran bizi zan... itxas merkataritzari begira. Eta olerkiak egiten.
Ez egoan olerti leiaketa eta sariketarik agertuko ez zanik. Ez egoan urterik,
Aita Onaindiak Larrean eratutako Olerti egunetan bere zeregin berezirik eukiko
ez ebanik. Edo sari artzen, edo saridunen kritika egiten, edo epai maiko. Baiña
olerkia beretzat biozkada zan, une orotan tuku-tukuka ebillan biotzaren eskutatu
eziñiko agerbidea.
"Lauaxeta"k olerkari bizi, alai, era barrikotzat etsi eban bere lenengo agerpenean.
Gero, 1970'n, beste olerki sail bategaz kaleratu zan "Bidean gora". Oraingoa
S. Onaindiaren itzaurreagaz.
Aita Santi'k zeatz emon eban bere aburua: "Olerkaria, urtez urte, esperientziz
eta biotz zirarraz azi, ugaritu ta edertu zaigula ezeren lotsa gabe autortu bear.
"Atera nadin gogoz, zintzotasunez,
azkatasunaren bide nekagarriz..."
Azken urteetan gogamen orrek, kezka orrek ittoten eban. Euskalerria barriztu
naiak...
Sabin'en urteak orrelaxe joan dira. Gizon apal, baiña pentsabide sakoneko eta
beti borondatetsu. Beti biotz zabal... azkenean be, biotzak berak azkatu dauan
arte.
Bat bateko gogamen onetan ezin aztu bere goi-maitasunik. Len esana, mundu
zabal batek sortzen dauan bizitzako ametsik.
"Izarrak sortzen diran erri
ikusgarrira, elduko naz.
Ta eun izar eta artizar bat
sartuko ditut ixontzian".
Alaxe eldu be. Neke bako azken bidaian, baiña ez ustekabez. Berak ba ekialako amets andiak egiten.
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