
KIROLAK

INDURAIN, ARINLARI TREBEA
(1993'ko "Giro"a)

Bizikleta-ariñeketa garaia gogoratzera goaz. Ez
da arrisku bageko lana, baiña gizonak bere antze-
ko diranen trebetasuna ikusi nai dau aldatz gora,
aldataz bera, lauetan ta mendi ta basoko muturre-
tako zearkadetan. Ta gaztearen aidea arrano antze-
ra ikusirik poztu egiten da eder-zalea. Baiña gogo-
zaletasun onek, norbere inguruko mutilla danean,
biotzari kili-kili, eragiten deutso.

Oraingoan ba-da, euskal abizendun gizon gazte
bat, izar antzera argi egiten dabillena biderik bide
bere arintasunagaz ta ereduz. Arin-aringalari lez
ala gizontasunez... zertan ete da jakintsuago ta tre-
beago...? Bera jaio dan lurraldetik, arbasoen jato-
rriko abizen eder bat artu dau... Indurain. Biderik
bide, gora ta bera beregan daroazela dirudi arkai-
tzen gogortasuna, zelaien zabaltasuna, kristautasu-
naren egia ta itxaropena ta euskaldunaren jatorta-
suna.

Gorengo maillaara eldu zan Indurain euskal
abotsa, izen ederra, mundu guztian zabaldurik,
persona asko poztu dituena. Baiña Induraiñak
erriari emen deutson poza ez da izan aizearen an-
tzera iges doan mamua. Italiko ibillaldian, egune-
tik egunera, esan eta egin ziran jokabideetatik
agertuko da gizon onen nortasuna. Lenengo ta
bein, asikerako ibillaldia egin ondoren, era ontan
agertzen da euzko txirindularia.

"Asikerea lengo urtean lez egin dot. Txirrindu-
lari bulartsuenei segundu batzuk ateratea lortu dot
ta onek adorea emoten daust". Au zan asiera, au
da txirrindulari baten gizontasuna... Gazte zen-
tzundun batek ez ditu beste aundiak bera bota
bear, al dala norberak gogor egin baiño, ta norbere
bizikletea, oroz goitik, jarri. Au da jakintsuen ga-
raitzazko jokabidea.

Bigarren eguna zan ta lenengo iruren artean
asiera emon eutson eguneroko ensaio baten antze-
ra, baiña, laster, Kastelfrankoko goitik berera eldu
ziranean, arrano baten antzera jatsi zan besteak
arrituta begira zitualarik. Neure arin erara jokatu

neban iñoan, ta aldatz barrenean bi bakarrik aurki-
tu giñan. Baiña aurrrelari onak zirenak, ez egozen
lotan, ta Migelek bere kontuak atera bear zituan,
eguneko ekiñaldi aren amaieran segundu batzuk
ba-ziran be, aurrera aterateko.

Etsai gogorrak eukazan inguruan: Argentin,
Chiappucci, Bugno ta euren artean Chiappucci
tranposo baten antzera bereak egiten ibili zan.
Baiña bere gurariak ezin lortu izan zituan, beste
lagunen indar biziak, ain gogor, ikusirik. Egun
onetan Migelek izan eban lagun on bat bere ingu-
ruan, al eban guztia lagundu eutson bere anai Pru-
dentziok zurtasun guztiagaz.

Migelen barruak iñoren aurkako kezkarik ez
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dauka. Berak bere gogo indar ta gorputz aldiari
begiratu ta noz, nun ta zelan jokatu leiken begira-
tzen dautso. Lenengo egunak igaro ondoren ta ibi-
llaldia zelan doan ikusirik, erabagia artuta dauka.
Karreren aurrealdian puntu on bat jagon ta azke-
nengo astean al dan guztia emon "Giro" ibillaldia
irabazi al izateko.

Gogo txarrak ta min gaiztoak barri ustel txarrak
zabaltzen ditue aurrelari aundi onen aurka, urratu-
ren batzuk izan dituala-ta... Zarata onek ez dira
mesedegarriak, baiña Migelen balioak, laster, ixil-
du-eraziko ditu esames guztiak. Bakarreko ibillal-
dian ta azkenengo astean uste dau bere indar ta
almen guztiak agertzea. Guzti ori egingo dau, beti
legez gizontsu.

Ekaiñaren seia egun gogorra ta goragarria izan-
go eban Induraiñek. Aldatz-gora bere asmakizune-
ko diabrukeri maltzurrenak egingo zituan, etapa a
irabaziaz, baiña Migelek Maglia Rosa, bigarrenez,
jastea lortu eban. Bigarrenez jantzi ta azkenengo
eguneraiño, garailari, eroango eban azken garaitza
lortu artean. Bere aurkako lagunik gogorrenak
atzeko aldean itziko zituan, arnasa nasaiago artze-
ko eran.

Egunerik egunera irabazten doala dirudi. Adi-
mena zur, belarriak bizkor ta begiak zorrotz; ondo
zaintzen ditu bere inguruko nausi-nausiak, ta Mi-
landik geroago ta urrago aurkitzen da Sestrierera
begira. Egun artako erloju-aurkako ekiñaldian
gauzak geiago argitzeko ustea dauka. Baiña Ugru-
mov Letondarrak, berak irabaziko ete eban ustea
agertu eban, Indurain memperatuagaz. "Giro" ibi-
llaldi guztia aurrera doa, 49 segunduren aldiagaz
dago. Indurainek bakarreko ekiñaldietan danak
menperatzen ditu, baiña mendi gaiñekoan, iñoz,
be ez".

Rochek ostera, onela iñoan. "Indurainen aurka
egitea eziña da, bere aurka egiteak, ez dau ezerta-
rako balio. Alan da guzti be ausarkari bat egin
eban beste lagun birekin batean, egiñalak egin,
minitu batzuk aureratu, ta geiago eziñean diño:
"Indurainen aurka egitea alperrikoa da".

Chioccuiku zan beste bat, zerbait egiteko erea
galdu ebana... "Nik nai neukena etaparen bat edo
irarbaztea da gaiñerakoak alperrikoak dira..."
Chiocciolik, argi, ikusten dau. "Indurainek ondo
agertu dau, egoera on baten aurkitzen dala. Men-
peratu eziña da".

Indurain: "Asko nekatu naz, baiña ez dana gal-
tzeko bestean".

Azkenengo urte bi ontako lau ibillaldi nagusie-
tan indar negurtuekin eldu zan atzo el-mugara.
Ugrumovek egindako iru atakeekin, indarrak urtu
egin jakozan. Baiña Italiko arin-aringako bigarren
urteko nagusitasuna zaindu eban. Eta, nai estual-
diak menperatu, nai garaitza aintzatsuak lortu,
bere euskal izenaren duintasuna, gizontasunez eta
fedez ondo argiturik itzikoa zituan bai bideetan ta
bai jende aurrean bere garaitz ikurrak artukeran.

Ugrumov: "Al dodana egiten alegindu naz".
Mutil onek be ba-dau Indurainen antzeko apal-

tasun irudi eder bat. Egiz, mundura datorren giza-
semea gizaldia serbitzera dator ta ez arrokeriz in-
gurukoekin aserretzera. "Niretzat, diño, Indurai-
nen ondoren bigarren izatea, garaitza aundi bat da.
Lenengo ta bein, podium edo olgain baten puntan
agertzea, ez dot iñoz lortu izan. Karrera edo laster-
keta au izan da niretzat garaitzarik onena. Ta biga-
rren, Migel Indurain izan dalako irabaziea". Ona
emen, Ugrumov'ek daukan poza Indurainen ondo-
ren irabazle izateagaz.

Chiappucci: "Italiarren artean lenen izatea,
gauza aundia da".

Gizon gazte onek "Giro"a irabazteko amets
osoaz urten eban aurten karrera edo lasterketara,
berak diñoanez, "baiña ezin izan dot". Bere ber-
ben bidez barruan eukan aurtengo etsipena be
agertzen eban. Nai ta ezin; aurrean, obeagoa
eukan-da. "Giro"a beran berariz, berak irabazteko
eran jarri eutsen, ta ezin irabazi. Orduan, zerbait
bere eziña edertzeko diño: "Oraingo onetan Migel
Indurain da indartsuena, ta orixe baieztutea baiño
ez dau egin. Berari irabazterik, iñoz ez dot lortu, ta
orrez gaiñera erlojupeko ekiñaldietan ez naz indar-
tsu aurkitu".

Garaitzetan agertzen da Indurainen giza-sena...
munduko garaitza onek direla-ta, euskal odolak ez
dautso zorakeriz irakiten; bere giza-sena, beti gi-
zatsu agertuko da jendearen aurrean. Garaitza na-
gusi bat, bi, iru ta lauk ez dautsoe biotz barrena
arinkeriz dardaratuko. Jokabide ederra, gizonen-
tzat atsegiña ta zure euskal abizen ederrarentzat
txalogarria.

PAULIN
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