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AGUR URTE ZAARRA, AGUR URTE
BARRIA

Orain urte bete orrialde onexeetatik negarrez baina itxaro-
pentsu ikusten neban 1996a. Dcnporeak negarraren arrazoia
emon deust baina itxaropenarena ez. Beraz ez da bete erde-
razko esaldi orrek esaten dauana, urte barria hizitza barria.
Dana dala itxaropena eriotzararte dagoan zera danez, aurrera
beragaz.

Au bai sarrera iluna urte barria asteko. Ez da nire asmoa
inori urte- asiera baltz ipintzea, berez eukiko dau naiko baltzi-
tuta nire laguntza barik eta (Urtarrilako aldapean sartuta
gagoz, Gabonetako gastuek ez dabe parkatzen). Ez, alderan-
tziz, itxaropen puntutxoa jarri gura izango neuke irakurle
guztien artean, eta orrexegaitik URTE BARRI ON ETA
1997a AURREKOA BAINO OBEAGOA IZAN DAITELA.
Iazkoa ona izan bada, aurtengoa osasuntsuagoa, dirutsuagoa
eta maitasunez beteagoa izan daigula danok!.

Orrialde oneek irakurtzeko orduan Gabonak joanda egon-
go dira eta taster asiko dira (asita ez dabagoz) soldatak dirala
eta asarrealdiak, Athletic eta Errealaren zaleak euren taldeek
zer egingo ete daben arduratuta jarraituko dabe, loteriarik ez
jakunez jausi (oha erratuta benengo, dana dala zeozer jausi
bajatzu, irakusle, badakizu non daukazun lagun bat) osasunak
lagundu deigula, aspaldiotan irabazi doguzan kilotxook ere
arduratu egiten gaitue (batzuei kolesterola igon jakela, bestei
ez jakela iazko erropea sartzen, andikoak zer itxura eukiko
etc dauan ondartzara joateko orduan, emendikoak ez jakola
izango erakargarria buruan dauan neska orreri...), ikaslea sus-
pensoak jasotzearen ardura eta irakaslea ipintziarena, langa-
betuak lana lortu gura eta daukanak mantendu nai, azken
batean erromatar arek esaten ebanez ez dago barririk zeru
azpian. Egunkarira begiratu eta gauzak antzera dahilzala iku-
si geinke, beraz bizitzak aurrera jarraitzen dau.

Ori hai, hizitza obetu daikien proiektoak derrigorrezkoak
dira itxaropena mantentzeko eta aurrera jarraitzeko, bestela
kortako beiak edo kale baztarreko txakurraren antzerakoak
izango ginateke. Orreek egunak pasatzen ikusten dabez, bata
bestearen antzerakoa dalarik. Gorago esan dodanez orain urte
beteko antzerako ardurak daukaguz, baina urte guztiak ba-
tzutan zoritxarrez eta beste batzuten zorionez, ez dira bardi-
nak izaten, danak izaten dabe zeozer aurrekoatatik ezberdin
egiten dauazana. Orixe da eginbearra, aurtengoa desbardin
egingo dauan zeozer bilatu eta lortzcn saiatu. Baina, kontuz!
Eginkizun onek ez dauka adinik, askoren buruan egoten da
on gazteen gauza dala eta. Adinekoek zer-esan andia dauke
gazteek ez dauken zera izaten dabelako: esperientzia eta jaki-
turia. Batzuk buru gogortzat artzen dabez, eta batzuk izan ere
badira, baina ez dago Qazteeen artean ere orrelakorik? Eta ez
gitxi gainera! Bunt gogorkeriak ez dauka zerikusirik adina-
gaz norberaren izakereagaz baino. Adin guztietan aurkitzen
daguz zein artaburuak zein entzuteko eta languntzeko prest
dagozanak!

Badagoz ekintza batzuk danon bearrizana daukienak, eta
euskeraren aldekoak euren artean aurkitzen dira. Badakit ez
dinodana gauza barririk, baina noizean bein gogoratzea ere ez

dot uste txarto dagoanik eta ez dot uste txarto datorrenik ere,
alako batzuetan galdiunetxo bat egitea eta norberaren bunari
galdetzea: eta zer egiten dot nik euskeraren aide?. Badakit
jakin ere, batzuk ezin dabena askorik egin , euren eskuetan ez
dago eta, baina izkuntza unen jape diran gurtiak, au da, cus-
kaldunak, zaar eta gazte, gizon eta emakume, ikasle eta ira-
kasle, futbolzale eta pelotazale, langabetu eta landun, gotzai
eta abade, lendakari eta alkate, betekizun errezena egingo
balebe, erabili ain zuzen ere, pauso andi bat emongo geunke
"izkuntzaren normaltasunean", bestela erderea biurtuko jaku
(ez bada biurtu) "izkuntza normala".

Beste aide batetik gure "artaburutasuna" euskeraren, eta
batez ere bizkaieraren aide, darabilgunok ez dogu lan orretan
etsiko, aide batetik inori kalterik ez deutsagulako egiten eta
bestetik oraindino zeregin andia dagola uste dogulako. Ni
bentzat ez nago inoren kontra, ez naz "gerraren zale", prest
nago edozeinegaz berba eginaz gauzak konpontzeko, baina
Jesukristo ere ez nazalez, ez nago prest aurpegia bein eta
bet-rim ipinteko matraileko gurtiak aide berera etorri daitezan.

ENRIKE ITXASALDE

GABON AROKO GOGOETAK

Ego gurien eresi meeak
Laztantzen dabe eguratsa.
Umetxutako gomutapenak,
Samur gozatzen biotza.
Beti ba-giña seintxuak, ene...
Jaungoikoaren emoitza!
Gabon aldiko giro mazalak,
Zergaitik dau here antza?

Bizia igaroz ikasten doguz
Griña gaizto ta mingotsak;
Ikus-eziñak, bekaizkeriak,
Gordinkeri ta lapurtzak,
Maitasunaren zorion izpiz
Legortu beitez lupetzak...
Gogo-zabaldi... urruti-miñak...
Edur-zurizko argitzak!

Gabon-aldian, batak bestea,
Agurtzen dogu gozatsu.
Zergaitik bardin ez da gcrtatzen.
Unte guztian baketsu?
Biotz-barnitik, gaur eta beti,
Ikus nai zaitut alaitsu:
Orretarako ainbat ariñen,
Izan daigun ume zentzu!

AURRE'TAR ANTON


