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MIKEL ZARATEREN ALEGIAK

Ondokoan dakartsueguzan alegi biak Mikel Zarate
Bizkaiko euskal idazleak eginak dira. Bere IPUIN AN-
TZEKO ALEGI MINGOTSAK (1975) liburuan argitara-
tu ebazan.

Zer da, baina, ALEGIA?
Dagozanetarik literatura moeta bat da. Zaar-zaarra.

Antxina-antxinakoek (Grezian) sarri be sarri gogoz erabi-
lia. Alegi zaarretan, abereek artuten dabe esku, bai ekin-
tzetan bai alkarrizketetan. Eta azkenean mezua edo iraka-
tsi morala dakarre. Arean da, ipuin antzeko orreen bidez
entzuleari zein irakurleari zeozer esan eta irakatsi gura
jako.

Mikel Zarateren alegi mingotsak ez dira bakarrik alegi
utsak, ipuin edo ipuin antzekoak be badira izan. Idazleak
alegien munduan oiezlako bidea aurkitu eban. Barruko
ardurak eta burukominak itzelezko irudimen biziaz ustu
ebazan. Euskal literaturan alegiak urri izan badira, Mike-
lek utsune ori betetea gura izan eban.

Aurrean aitatu dogun lez, alegiak elburu didaktikoa
dauka, au da, edespenearen amaieran ondorioa edo mezua
ekartea. Mikelek, baina, irakaspen barik idatzi ebazan
bere alegiak, irudimendun irakurleak berak berea jarri
egoten. aurki. Irakurleak, adi-adi irakurri ostean, atara
bear dauz ondorioak.

Alegietan. arizaleak, oi dan lez, abereak izaten dira.
Abereok gizakien lekuan agertuten dira, au da, gizaki
balitzaz lez. Mikelek onetan barrikuntzak dakarskuz. Ale-
giotan gure sasoi eta inguruko abereak badakarskuz be,
gauzak, makinak, tresnak eta, eurrez badarabilz. Ariza-
leek euren artean egiten dabe berba, nor biurtuta dagoz
eta. Au dala eta, euren arteko alkarizketak bizi-biziak dira
eta ondorioz, edeslearen betebearra ia ez da asmatuten. Ez
ei da bearrezkoa.

Mikelen alegiak egoera sozial eta politikoaren sala-
kuntza dira askotan. Diktadurapean idatzita dagoz eta sin-
bologia eta irudimen zabal erabiltera beartuta egon zan,
bere idazlanak, oraindinokarren, onduz. Aor, bada, adibi-
de bi!

EKINAREN IRUZURRA

Urtero erosten dau kotxea Txemak. Izan ere, kilometro
asko egin bearra izaten dau autoan egunero biajantetzan.

Urtero erosten dau kotxe barri bat, eta kolore bardine-
koa beti: zuria.

Aurten ere erosi dau. Baina erdi zorabioturik erabili
dabe bere adiskide batzuk.

Etorri da bere errira, arro-arro, kotxe zuri barri dizdiz
tsuagaz, ta bedeinkatzera eroan dau eleiza alderantza.

Aurten baltza erosi dozu, e! Zer, ba? Oiturak aldatu?
Baltza baino... —esan deutso irribarrez abadeak.

- Baltza? Ez, orixe! Ez dot oiturarik aldatzen nik.
— Ba..., oker ez banago, baltza da au.
— Beti brometako gogoa?
— Ez. Egia da.
Bedeinkatu ondoren, tabernara joan dira Txema ta aba-

dea, zerbait edatera.
—Baltza aurten, e! —esaten deutso adiskide batek.
—Baltz-baltza ganera —beste batek.
— Zuria ta zuria ibili zara beti ta, ondo egin dozu kolo-

rea aldatzeaz. Oso polita da ori ere izan baina, gorria edo
politagoa izango zan —tabernako ugazaba-andreak.

—Zoratuta zagoze gaur guztiok ala? Zuria erosi dot
aurten ere, zuria! —Txemak, erdi asarraturik.

—Benetan ez dozu ori esango baina! —taberna ondoko
garajetik etorri dan mekaniku batek.

—Bete basuak, Mari...
Etxera eldu danean, auzoko Krispin etorri jako kotxe

barria ikustera.
—Polita benetan! Baina zergaitik baltza oraingoan?
— Zu ere adarra joten, Krispin?
—Adarra joten? Ez al da baltza?
Etxera sartu da Txema arineketan, ta onen aurpegia

ikusirik ikaratu egin da emaztea.
—Zer? Ondo zagoz?
—Bai. Zer, ba?
—Ez dozu ekarri kotxe barria ala?
—Bai.
—Zuria?
—Zuria edo baltza, or dago. Joan ta ikusi.

Ekinaren iruzurra. Giza-nortasuneko gaia jorratuten
dau berton Mikelek. Gaur egun, egunean egunean, publi-
zitatean, edabideetan, arlo politikoan,... argi be garbi da-
kusaguna. lstorian zear. gure gizaldi onetako Goebbels
nazi germaniarra izan zan ekinaren iruzurraren jaun ta jau-
be. Errege!

Zenbat bider, esaten deuskuezan gauzak, bein ta barri-
ro esan eta guzur galanta badira be, ekinaren ekinez edo
guk geuk entzunaren entzunez, sinistu egiten doguzanak.
Bai, bete-betean sinistu be! Politiko askoren irudia jatort
burura. Berba ta berba, esaten dabena, berba utsak izanda,
geuri jaurtiten. Ea noizonoiz amua irunsten dogun!...

MENDITZAR ETA MENDITXU

- Kendu zaitez nire ondotik, txikiagotu egiten nozu ta
—esan eutson asarrez Menditzarrak Menditxuari.
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