PELOTARIAK

INAKI GOITIA
Izarrak lez ederrak

Artea, jakituria, jolasa alkarren lagun aundiak dira.
Giza-semeak sortzetik artu ditu gai ta almen eder onek.
Berezkoak dira, beraz, gizonaren ta gizadiaren bizitza
artekotasunez, ondo, joan al izan dedin.
Almen onek gizadiari emon eutsezanak, ondo ekian
gure beiar-izanen barri, ta gizona, ondo, orniduta itzi
eban, bizitza eder bat zuzentasunez ta alaitasunez egin al
izan egian.
Gure erriaren gauz bi aitatuko ditut lantxo onetan,
gure pelotariak ta euren izkuntza ederra.

Nik, emen, aitatu nai neukena Allustiar gazte jator bat
da. Lengo batean zezta-puntako nor-geiagoa egikeran,
nagusi urten ta telebistara eroan ebena.
Izarrak ortzi urdiñean, dizdiz, egiten dabe. Ta olako
gau eder baten izarrak ikustea, benetan, zoragarria da,
euskaldun pelotarien giroa gogoratzea ederra dan legez.
Izar guztiak ez dira bardiñak, batzuk aundiago ta beste
batzuk txikiagoak ta bakoitzak emoten dau bere almenaren eran argitasuna.
Giza-semeak be, alantxe, dira, bakoitzak artu ta landu
dituan almenen eran, argi egiten dabe munduaren aurrean.
Gure Iñakik, emen ikusiko dogunez, almen ederrak artu
izan ditu ta Allustiar jator bateri dagokion eran, onartu ta
landu ditu sortzez artu izan dituan almen bikain orrek.

***
Pelota jokoa ta izkuntza
Pelotarien arteko erritarra naz. Ta suberte onegaz ez
naz lotsatuten, poztu egiten naz.
Jaiotzaz auzoan bertan, ezagutu izan nituan gizandi
izan diran zezta puntako palotariak Marzekino Bereziartua, Gonzalo Larrozkain, Segundo Zelaia, Txutxo Larrañaga ta abar...
Gizon oneik euren gazte aldian, palota kultura bidez
Euskalerria agertu eben munduan zear: Kuban, Mejikon,
Txinan, Italian, Ipar Ameriketan ta abar.
Gizon oneik, ondo, goraldu eben euren jatorria; munduko pelota toki ospetsuenetan ibili ta dabil gure pelotaartea ta izkuntza zoragarria.

***
Alkar izketa
Neure eretxia bakarrik emotera ez nator, beste batzuei
entzunikoa, ain gozatsu sartu izan jat neure buru barnera.
Nire belarrien zoramena zan, gazte ori dala-ta, euren
eretxia entzutea.
Onen bitartez beste gauza bat be agertu nai neuke,
euskaldunen artean zera, egia ta ona zer diran ikusten
ba-dakie. Iru gauz eder onek, izan bere, gauz eder bat
osotzen dabe.
Orain guazen alkar-izketa zoragarri artara. Une eder
artako galdera-egillea Euzkitze entzutetsua zan; bertsolari punterengoa, ona ta ezaguna.
Nire errian ba-da Euskitze izeneko baserri bat. Mendi
gaiñean dago, ta ain zuzen bere, sorkaldeko eguzkitara
begira. Ortik atara kontua Euzkitze izena daroan gizon
batek zelakoa izan bear dauan. Eguzkia...

***
Munduaren egaletan
Biok dira jatorrak, biok dira ederrak. Pelota jolasaren
bidez, euskaldun gazteak Euskalerriaren izena ta izana
agertu zituen pelota tokitik pelota tokira munduan.
Gizontasuna, egizaletasuna, pelotarako arte ta trebetasuna agertu eutsezan jendeari. Era ortan, beste euskaldun
askorekin baten, gure erriaren izatezko zentzuna zabaldu
eben lurraren egaletan.
Ori dala-ta, antxe, dago munduaren egal askotan euskaldunaren izaera zentzunez ta gizontasunez oiñarrituta.
Gaur egunean be, batean bestean, zentzun ederdun
euzko pelotari asko dabil mundu zabalean.
Zorionak euzko pelotari orrei, batetik zeuen izena
zaintzen dozuelako, bestetik zeuen sorterriak, ondo
merezi dabelako bere nortasunaren izen ederra.

***
Euskal Telebistan
Emen, dator orain, galderei erantzun eutsen pelotari
gaztea, egokiro, autatuta, Allustiko semea.
Allusti, zorionez, Bizkaiko lurraldetan erri bitxi bat
da. Arkaitz, mendi, zelai ta baserri ederrak lurraren
espaldetan ditu, urretxindorrak ba-litzaz legez dagoz
eguzkitara begira.

***
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Eredu bikaiña

Lurrak, arkaitzak, mendiak, ibai ta zelaiak euren sen
pizkat ezarri bear deutse euren seme-alabei, ta esan
dogun au, egokiro, agertu zan gure pelotariaren gora-bera
ontan.
Euzkitze agertu zan. Beti legez gizontsu, euskal telebistan. Ta or bereala, non, datorren mutil gazte bat pelotari garailaria.
Lenen lenengo agertu zana da gazte bat, goitik beraiño Allustiko arkaitzak legez lerden, argitsu, akatsik
bagea.
Arkaitzak eurenganatz tiratuten deuskuen antzera,
gazte onek be ikusle guztiak bereganatuta adi adi, eukazan.
Izan bere, zentzuna ta gizatasuna apaltasunagaz batean gizonaren lorerik ederrenetarikoak dira.
Arroak eta kirtenak atzerantz eragiten deuskue, euskaldunak, ondo, dakien legez.

Au ez diñot neurez bakarrik, beste askoren eretxi ederra bardiña izan da. Ta Euzkitze bera be, alantxe egon
zan, iñoz ez legez, barrez-barrez, pozik entzuten.
Izan bere, euskeraren jakituri, nortasun ta edertasunak
munduko elerti-zale jakintsuak arrituta, beti itzi izan ditu.
Ta ona emen, pelotari mutil gaztea Bizkaierazko
izkuntzan, literatur onenaren antzera, ezeren bildurrik
bage, gaztedi guztiaren eredu bikain jarteko eran ikusi
genduan.
Izkuntza akats barik josi eban, berbea aozkatu euskal
sen gozoenagaz, ta euskera bere ederra izlari edo idazlari
prestu batek egin leiken era ederrekoa.

PAULIN

***
Baserria
Allustiarra ta euskera
Zure gerizak Euzko-mendiak
Apaintzen ditu, pozkarri;
Zure zimendu, Erri-zentzuna,
Izan bearrez egarri.
Zauritu dira zure errariak
Etorkizunaz urduri
Zure babesa galtzen badogu
Umezurtz dogu Aberri.

Alkarrizketa, punturik puntu, irabazten joian, geroago
ta arduratsuago. Gatza emoten jakin bear, edota bestelan,
edertasuna, berez, urten bear.
Gure Iñaki Goitiak Allusti bere berea dau. Iñoz ez
dautse ukorik egin mendi, zelai, arkaitz ta gallurrari.
Obeto esan da, maitekor jakoz Euskalerriaren bazter
atsegingarriak.
Ori dala-ta, mendi ta arkaitzak euren eder sena ezarri
deutsoe mutil gazteari ta Iñaki Allustiarrak eder ori,
berez, agertzen eban millak lagunen aurrean.
Baiña guztien goitik, ba zan an beste pitxi eder bat, ta
au zan euskaldunen izkuntza, euskera zoragarria.
Mutil onen jasa ikusi ta euskera entzunda, Euzkitze
barri barritu egin zan, arako Tabor mendian Jesus antzaldatu egin zan antzera ta eguzkia legez, dizdiz agertu
gizonen aurrean.
Apostoluak maite-minduta geratu ziran euren maisue,
alan, ikusirik.

Gure oituren seaska zintzo,
Euskerearen oiñarri.
Kea zerurantz daritzu artez
otoitz bigun eta guri
Gabon aldian Salbatzalleaz
Grazia dozu opari
Zorionezko agur beroak
Izan egizuz ugari.
AURRE'TAR ANTON

***
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