GOTZAIÑA

ZORIONAK ETA ONDO ETORRIA
BERORRERI
Bizkaiko gotzai barri jauna:
Gutun au badakit ez dauana berorrek ulertuko,
euskerarik ez dakialako, baina berorren gotzai
laguntzaileak ez dau bat ere arazorik izango itzultzen bere euskaltzain eta euskerazale bidea ezagutuz, batez ere bizkaieraren eremuan. Idazten nagoan une oneetan pil-pilean dago oraindik berorren izendatzearen barria. Ainbat arazo, eztabaida
eta zeresan sortu dauz aide guztietatik izendatze
orrek, aurkakoak izan diralarik geienak, batzuk
errespetu aundiaz adierazotakoak, ez ainbestegaz
beste batzuk.
Ni neu ere bertoko baten aldekoa izan naz,
etxekoak obeto ezagutzen dauz sukaldeko arazoak
eta, baina nire asmo eta gogoak, beste askorenak
moduan, eta Eleizaren agintarien gogoak alkarren
ondoko bideak diran arren(edo izan bearko leukie
beintzat), ez dira aurkitu, berori dogularik gotzai
barria.
Bearbada nor nazan galdetuko deutso berorren
buruari. Ni ez nozu aurkituko eleizako aurrekaldeko jesarlekuetan, atzekaldeko korupeko iluntasunean egoten dan orretarikoa naz eta. Berorrek
dakianez eleizara doazenak iru taldetan sartu leitekez: Jainkoa ikusten doazenak, Jainkoak ikusi
daiazan doazenak eta "Jainko guztiek" (beste guztiek) ikusi daiezan dozenak. Korupean eskutatzen
garanok batzuk inork ez daiazan ikusi (Jainkoak,
dana ikusten dauan berak, ere ez) egoten dira, eta
beste batzuk eleizako urteeratik urbilen dagoen
lekua dalako. Ez nauzu, ba, politikari ospetsua, ez
eta errigizon entzutetsua; oinezkoa nazenez eta ez
iñola ere "zalduna", ez dot iñondik iñora ere itxaroten nik esan bearrekoak inorengan egon-ezina
sortuko dauanik, eta askotaz gitxiago berori minduko dauanik.
Egoera latza susmatzen dauala berorrek uste
dot, eta arazoa ez dot uste berori danik, izendatzearen ardurea euki dabenak baino. Gauzak naas-

tatu eta lekutik kanpora atara direla uste dot, eta
ixildu bearreko askok berba egin dabela, berba
egin bearreko batzuk aorik zabaldu ez daben
arren. Dana dala gertatutakoek emon deuskuenez
jakituria, oraingoz ikasita euki bearko genduke
ikasgaia, gure arteko bat berorren antzerako egoerea jasan izan bear ebalako, ain zuzen askok itxa.
Mª ropentsu gotzai barritzat gura genduan Juan
Uriartek. Berau ere Zamorara joan zanean (aurrerako denporetan joan bearrean eroan egiten ebezan
errialde orretara) ango batzuk agertu eben jarrera
ez jakun bat ere atsegin izan eta bidegabetzat jo
genduan. Ez genduan ulertzen, ez eta onartzen,
euskalduna zalako zamoratar batzuk esaten ebezanak. Baina urteak aurrera joan dina eta ordukoak
aaztuta dagozala dirudi, naiz eta Juan Marik berak
ez dauazan inoiz aaztuko, eta ziur nago orretarako
aleginak egin dauazala.
. Berorren asmoak entzun edo irakurri ondoren,
bertoko egoera ulertzen eta berari moldatzen saiatuko dala jakin izan dogu, orren itxaropena daukagularik, artaldea ezagutzen ez dauan artzainak
ezin daualako jakin zenbat ardi daukazan, ez zein
ardi falta jakon, ez nondik nora dabilzan, ez beste
ezer. Gainera kontutan izan bear dau berorrek
zuzentzen dauan artaldeak ez daukala txakurrik
(eta bear ere ez). Ezin dogu eskatu berorren izaera
eta nortasunari uko egiterik, eskatzen doguna
berorreri zor deutsagun begirunea eta errespetoa
geuri ere ala izatea, artuemonak errezagoak izan
daitezan eta ondo ulertu gaitezan.
Kondaira aldetik Bizkaia, batez ere azkenengo
mende onetan, etorkinen lekua izan da, ainbat
kanpotar eldu jakularik. Orain artekoak ondo etorriak izan badira berorri ere izendatzeagaitik
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dinotsagu; zabalik daukaz gure ate eta biotzak.
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