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auna! Zein gogorra da lagun batengandik aldentzea!. Eta zer esan laguna baño geiago bada. Bizitzaren legea
izan arren, zeñek onartu? Unea eltzen danean, aurretiaz orrela izan bear dala jakin
arren samiña ez da txikiagoa. Eta zer esan
bidea erakutsi eta bidean lagun izan dozun
bat bada?. Itzi eidazue, mesedez, berari zuzenean berba egiten.

Bueno Kepa: ainbat aldiz esan dogu eziña
ekiñaren bidez lortzen dala, baña oraingoan ekiña ez da naikoa izan eta gaisotasunak irabazi dau. Mirestekoa zara txo!
Bizi izan zaran moduan jakin izan dozu,
sinesten dogun beste alde orretarara pasatzen: garrasi barik eta atea zarata barik
zarratuta.

Kepa Uriarte

Zuri buruz zeozertxo idazteko esan deust
Iñakik, bai Euskarazaleakoak, eta ainbat
gauza burara batera etortzen jatazanez,
ia-ia ez dakit nondik asi ere. Baina Euskerazaleak aipatu dodanaz, eurengandik asiko naz ez badeutsu ardura. Askok eta askok
Bizkaia Irratitik ezagutuko zaitue, baña
euskerareganako zaletasuna ez da lanean
sorturikoa. Lenago bere euskerea indartzeko, bultzatzeko eta zabaltzeko alegiñak
egindakoa zara. Zure oroimenez idatzitakoak irakurtzerakoan, niri bere oroimen
batzuk biztu deustiez. Esate batera “Jardines” kaleko bulegoa eta antxe batzen zirenak. Josu Astondoak jaso ebazan ziriak,
Martiartugaz batera zapatu goizetakoak,
… Orduan AGURen denporak ziran.
Azkenean euskerea lanbide biurtu bajatzun
bere, sakonean, erraietan eroan izan dozun
zera izan da. Inoiz erderaz berbetan ikusi
zaitudanean, zu zeu izan ete zaran zalantzak euki dodaz. Erratuta banago esaidazu,
baña alde orretatik zoriontsua izan zarala
uste dot, zaletasuna, lana eta elburua batera bizi izan dozuz. Irratia bidea baño ez
dozula izan uste dot: euskera indartzeko
eta lagunak egiteko.
Eta Alderdia? Au bere bidea baño ez: askatasunaren bidea. Eta orrela izan dan einean EAJaren alderako langile nekebagea
zan zara. Ortxe be lagunak eta euskera ez
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dira falta izan. Arritzekoa izan da alderdikeriak
gertatu izan diranean, lagunak izan dozuzala batean zein bestean Eta ori zurikeriaz, aldi baterako,
edo zintzotasunez, betirako, baño ez da lortzen.
Argi dago zintzotasuna dala zure beste ezaugarri
bat.
Badira gauza batzuk sekula ez dozuzanak ukatu
ezta izkutatu bere: euskerea, euskal kulturea, Euzkadi, EAJ eta sinismena. Bizitzaren ardatz izan
dozuz. Nabarmentzekoa euskal kulturaren aldeko lana bere. Zapatuko agurrean bion ezagun bategaz aurkitu nintzan. A bere agur esatera etorri
jatzun, beste askoren moduan. Larri Sodupekoa.
Deitu zeuntsanekoaz gogoratzen zan, Itxas Alde
dantza taldea sortzailetarikoa ziñanez, baten bat
bear zala dantzan irakasteko eta berataz gogoratu
ziñan. Ile batzuetarako etorri ei zan eta illeak urte
biurtu ziran. Dantza taldeari izena jartzerakoan,
ez zan izan erria itxas bazterrean dagoalako, guda
denporako EAJren batalloi baten omenez baño.
Barriro kulturea, Euzkadi eta alderdia uztartzen.
Milla eredu jarri daikedaz bizitza, zeure pentsakeragaz uztartu zeundula adierazteko. Zelan pentsatu eta alan bizi. Ez dira asko aurkitzen alakoak
gaur egun, baña agurrean nortzuk egon ziran
konturatu baziñan orretariko ainbat ikusiko zenduzan, zeugaz batera ekiñean ibilitakoak.

Oraingoz amaitzen ei nago emon deustien lekua,
eta momentuz agurtu bearra daukat. Baina azken
oroipen bat bere onartuko deustie. Ajuriagerra il
zanean, zeu izan ziñan Begoñako Elizatik lepoan
atara ebenen bat. Oraingoan zure lagunek eroan
zaitue, zeuk sentidu zenduan oore bardiñagaz
baiña samin aundiagoz. Onezkero or zagozan lekuan aspaldik zure aurretik joan ziranak aurkituko zenduzan, ainbeste maita zenduzan gurasoak,
orrenbeste mirestu zenduan osaba Pedro abadea
eta Patxuel, Kele, Felistxu eta beste lagun asko.
Goraintziak danari.
Ba, orixe, geroa arte bat, ez da au izango dogun
azkeneko alkarrizketa, eta barriro bere jardungo
dogulakoan nago, urrutixeago gorputzez baña urbil, oso urbil arimaz. Bitartean, ondo izan.

Enrike Itxasalde

