ZER

EUPP!! AITA SANTI
An, or eta emen bizkaierak

Zelan aspaldiko?
Gaur iluntzean, nire
ileroko betebearra egiten
asi aurretxotik, egunkaria
irakurtzerakoan (badakit
bearbada goizean egin
bearreko gauza bat dala
baina presaka bizi gananok...) zure izenak emon
deust begira. Non eta inoiz
ikusteko gogorik euki ez
dodan lekuan, ildakoen
artean.
Biotza saltoka jarri jat
eta begiak biraka, ikusten
nebana ezin sinistu, edo
obeto esanda, ez sinistu izan gura.
Idazteko gogoa joan egin jat, idatz-makina amatatu eta beste ezer egiteko gogo barik geratu naz.
Berandu izan danez, eta barri onen barririk ez dodanez jaso,
azken agurra egitera joateko erarik ere ez dot euki.
Nire leenengo pentsamendua zera izan da: Aita Santi joan
jaku, eta aide batetik Jainkoaren zoriontasuna gozatzen egongo zaren itxaropenak bete banau kristau - moduan, beste aldetik
tristura ere nitaz jabetu da euskalzale eta bizkaierazale
moduan.
Gatx egin jat zure idaztirik ez ikustea aspaldiko aleetan,
baina sailago egiten jat emendik aurrera ez dodala ikusiko jakitea, naiz eta bizitzaren legeak orrela izan bear dauala ulertu.
***

bere defendatzaile sutsuenetariko bat galdu
dauala dinogu gure artean,
eta ez dira falta izango bizi
izan zarenean geziak eta
arriak jaurtitzen egon jatzuzanak orain euskerazko
olerkaritzak eta euskaltzale
munduak gizon aundi bat
galdu dabela esaten dabenak.
Zer egingo dogu? danetarikoak egon bear dau Lurrean Jaunaren legea bete dalten!!

***
Ile onetan, orain pare bat ale idatzi nebanari jarraitzeko
asmoa neukan, baina gaur arratsaldean bertan, izparringiko
alkarrizketa baten irakurri dodanak sutu egin nau eta erantzuteko gogoa emon deust.
Zure eriotzaren barriak mantsotu egin nau (eriotzak sutsuenak, bizkorrenak eta gogorrenak ere mantsotu egiten dauz).
Azkenean zera pentsatu dot: obeto lagun bateri eskutitz bat
idatzi ezezagun bateri asarrezko lau lerro idatzi baino. Eta
emen naukazu.
Badakizu zer esaten izan dauan alkarrizketan? Bizkaieraz
edo beste euskalkiren baten idaztea ez dala zuzena gramatika
aldetik! Nork eta Euskaltzaindiako partaide batek gainera!
Inori ez el jako otutzen erderaz idazterakoan andaluzez, edo
extremeñoz idaztea, beraz, euskeraz ere batuatik kanpo idaztea
gramatika aldetik txarto el dago.
Ederra bota deusku txolin onek!
Orduan, oneri kasu egiten badeutsagu, zure idazti guztiak
akats gramatikalez beterik dagoz. Bai zera! Eta on esan dauana, bearbada, ez da goragotxoago aipatu dodazenetik urrun
egongo.

Oraindino gogoan daukat bertsolaritzari buruzko itzaldi bat
emotera gure errira etorri zinanekoa. Iturri anaiekaz batera, zuk
teoria eta eurak praktika jarrita, ederra iruditu jakun ia aurtzarotik urten barri gengozan gazteoi.
Egun aretatik beste gauza bi ere gogoratzen dodaz: Gogoratzen zara afaltzera joan eta gertatu jatzuna? Maian jesarri eta
naiko berandu ere bazanez, janaria ekarri bezain lasterjateari
ekin zeuntsan. Orduan, eta koilareak aorako bide erdia eginda
eukala, Iturri gazteak, besteoi begi - keinua eginez (bertsolaria
erdi lukia ez bada, ez da bertsolaria), "Aitaren" egin eban,
maia bedeinketu barik jaten asi zinela gogoratzeko. Maian
jesarrita egoan eleiz gizona zeu izan, eta zeuri aaztu mala
bedeinkatzea, alakorik!

***

Itzi daigun gaia albo batera, agur esaterakoan ez zaitut tristetu ez asarratu gura-eta.
Gurago dot ortik goitik lantzean bein laguntza apur bat
bialtzea gure arima eta izkuntzarentzat.
Bai batarentzat eta bai bestearentzat elduko jakulakoan
agurtu bearrean aurkitzen naz, Martinek niretzat daukan lekua
orainezkero iruntsi dot eta.
Ba, beste barik, jarraitu ortik ere gure euskera eta Euskal
Erriaren aide, bizi izan zaran artean egin dozunez. Gainera ziur
nago, zeruan euskerarik egiten bada, emendik aurrera Jaungoikoak berak ere bizkaieraz egingo dauana.

***

Bestea Larrea'rako bidean ginoiazala gertatu jakun. Gaba
zan eta euri sirimiria egin ebanez, bidea naiko labankor egoan.
Baina gaztaroa zoroa da eta orduan gaurko beste ez nebanez neurtzen autoaren abiadura, alako burde batean autoak
zirrist egin eban. Apur bategaitik danok goaz zagozan lekura
sasoia baino leen!
Zuk, zeure maisutasuna erakutsiz, niri errua bota bearrean
bideari eta euriari bota zeuntsan, kontuz ibili bearreko bideak
zirela esanaz gero.
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