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GABONETAKO ALAITASUNA!

Lerro oneek irakurten asi orduko. Urtarrilaren erdi inQurua
seguru antzean. Gabonetako zoramena igarota egongo da eta
aldatz gora asita. Olentzeroren etorrerea dala umeen larritasunak
eta edo/ta Erregeen opariak, jostailuen poztasunari emon deutse
bidea. Arrazoi berberagaitik guraso asko ez dira askoz lasaiago
egon, aipatutakook ekarri baino eroan egiten dabe geiago eta.
Enpresa gizonek ere urteko kontuak borobildu ezinean goiak eta
beeak joten ibiliko ziran, urteko azken salketak egin gurean.

Baina Gabonak kontraesanen sasoia dira. Kontraesanak egi-
tea andren ezaugarri bat dala esaten dabe, baina ni ez nator bat
orregaz, nire ustez gizaki guztion zera da. Aoz esaten doguna ez
dogu ekintzez betetzen. Zenbat bider esaten dogu a edo bestea
eta gero betetzeko orduan jai. Gabonetan, batez ere Eleizatik,
ezbearrean dagozanak kontutan artzeko deialdiak datozanean,
danok erdi negarrez eta sudurretan zintz eginez, arrazoia daukie-
la esaten dogu. Abots batera (mila ensaio egindako abesbatza
bagiña bezela) ez dagoala eskubiderik esaten dogu. Munduko
aberastasunak obeto bananduta egon bearko litzatekez, ez dauka
zentzunik XX. Mendearen azkenean inor gosez iltzen egoteak,
amar ogerleko balio danzan txerto edo "bakuna'' ez eukiteagaitik
gure artean lelokeritzat artzen doguzan gaisotasunekaitik iltea.
Baina egi gordina orixe da.

Azao joan barik, inguruetan ere badogu nori kasu egin. Lan-
gabezia ez da txantxetako arazoa. "Iñakia "k edo "paisak" ere
inguran dagoz urrengoko egunean dizdira galtzen daben urrezko
erlojuak saltzen. Zer esan drogaren arazoataz? Arlo onetan eta
gure artean, zoritxarrez. bai dagoala nori eta zelan esku bat luza-
tu.

Eta zer egin negar eta mokoak kenduz aparte? Au bai galde-
ra inusentea! Ba, LAGUNDU, aal dan modu gurtietan lagundu.
Baina... zelan? Ortxe kakoa! Ez da izango laguntzeko erarik ez
dagoalako, Gura dan moduan gainera. Parte artuz zuzen-zeze-
nean, erakundeetariko baten (Karitas, Proyecto Hombre, Inter-
mon,...) edo diru laguntzak emonaz. Baiña zelan? Parte artzeko
beti faltan daukagun denporea bear da eta dirua emoteko. den-
porea baino eskasagoa dogun ondasuna emon bear. Beraz eziña

danez laguntzea, negar eginaz eta bularrean "pekataria naz" esa-
ten dogun artean lau kolpetxo emonaz kristaua izan ezkero, zein
"ez dago eskubiderik" danak entzuteko moduan altu-altuan esan
ezkero, eleiztarra izan ezik. gurea bete dogu. Gainera kristauek
oso errez daukagu, azken batean abadearengana joan ezkero.
pekatuak autortu, barriro ez dala egingo norberen buruari esanez
Jaingokoaren parkamena eta bedeinkazioa artzen dogu peniten-
tzia txiki baten ordez. Ez da makala tratua! Ala -ren jarraitzaileek
gatzago dauke. Gainer,' gaur egun abadearengana joan bearrik
ere ez dago. taldeko autortzak direla. meza guzietan pekatuak
parkatzen direla... erlijio au itzelezko "txolloa" da, mila era
eskeintzen deuskuzalako kontzientzia zuritzeko eta gauero lasai-
lasai lo egiteko. Orrela gure burua garrantzitsuagoak diran beste
arazo batzuetan euki geinkc.

Orregaitik ba, telabistakate guztiei mesede hat eskatuko neus-
kioe. Urrengoko Gabonetan eta batez ere Gabon egunean eta
Gabonzarrean ez egizue atara tristetu egiten gaituen irudirik: ez
jateagaitik sabela andituta daukien umeak, negarra dariola dago-
zan gaisoak, baserriko kortea haino loiagoak diran eritetxeetan
dagozan zaurituak. pilatuta dagozan erbesteratuak, txakurraren
etxea baino txabola txarragoten bizi diren sendiak, kale ertzean
eskatzen dagozan ijitoak, lan egin gura eta ezin dabenak,... Irra-
tietako esatariok ere ez kontatu antzerako gauzarik Gabonetako
erosketak egitera noanean autoko irratian alako gauzak ez dira
atseginak eta.

Beraz, mesedez, gogoko izango neuke aingerutxuen Gabon
kantak entzun, kaleetako argi koloretsu eta dizdiratsuak ikusi
(lasai. ez daukat akziorik Iberdrolan), turroi marka guztien ira-
garkiak ikusi, eta batez ere, udako kantu pozkarriak kantatzen
dabezan artean, titiak airean, erdi bilusik telebistan agertzen
diran neska lirainekaz begiak alaitu. Nik, gorago esan danez, aal
dodan guztia egin dot eta ezin dodanez besterik egin kontzientzia
lasai daukat.

ENRIKE ITXASALDE

EUSKERAZALEAK
(Euskerea erabiltearen aldeko Alkartea)

BATZAR NAGUSIA

Euzkerazaleak Alkarteak urteroko Batzar Nagusia egingo dau, here Batzar-Etxea dan Larreategi'ko Kolon kalean, 14, 2n.,
eskoian. urterrillaren 25'n. Egunean, arratsaldeko 8'retan.

Batzar orretan urteko ekintza guztien barria emongo da, diru-arazo guztiak zeatz agertuko dira eta Alkartearen Batzordean
aldakuntzak egiteko aukerea eskiñiko da: Lendakaria, Diruzaiña eta maiko bi aldatzeko. Bazkide guztiak dira eskubidedun auta-
gaiak eskintzeko.

LENDAKARIAK

ASAMBLEA GENERAL

La Asociación EUSKERAZALEAK celebrará su Asamblea General Anual en su domicilio social en Colón de Larreátegui, 14,
2", D" el día 25 de enero de 1997, a las 20 h.

Como puntos del Orden del Día se establecen los siguientes: I.- Exposición de actividades de 1995. 2.- Información econó-
mica referente al mismo año. 3.- Renovación de cargos de Presidente, Tesorero y dos vocales. Todo socio puede presentar candi-
daturas. 4.- Ruegos y preguntas.
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