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INDURAIN AURRELARI ERRIMEA
Izen aundia. Lan asko egin ta zintzo jokatu
ondoren lortzen dana. Egia da, gizonak, berez,
arturiko almenak bear ditu bizitzako arazoetan
zerbait egin al izateko. Baiña orregaz batera norberak be gizon zurra ta langille errimea izan bear
dau. Indurain egunetik egunera joan zan bere
arin - aringarako trebetasuna agertzen.

kontuan izanik. Krono eguna eldu da eta alegiñak
egiteko gertu dago. Egia esan, ekiñaldi gogorra da
aldatz gora bi gogorrekin. Bata bestearen arteko
aldiak sortu leitekez, baiña Migelek arrokerizko
berbarik ez dau nai erabili. Egunari eguneko arazoa bere gain izten dautso. Baiña Atarrabitarrak
bakarreko egun orretan zerbait eskeini nai leuskio
bere Indurain euskal izen ederrari. Ta egun onetan
egiten dodanak, agertuko daust, urrengo datozen
mendi ibillaldietan zelan jokatu bear dodan.

Lasterketa asteko garaia da. Esamesak, eretxiak ta gogoak ezbardiñak dira. Ainbatek irabazle barri bat nai leuke, burruka izan dedin. Prantzezak Indurain ondo ikusten dabe garailari ta Etxabarrik bere mutilla oroz goitik ikusi nai dau aurten beintzat. Eta ez dau txarto uste. Lenengo
eguna bakarreko eguna da ta Migelek ibillaldi
ondoren, elastiko oria jantzi dau egun birako.
Karrera guztian erabiltea lar kantsagarria izango
litzake ta egun batzuetarako itzi egin bear dau,
beste batzuek be poz-aldiak izan dagiezan.

Bakarreko eguna eldu da. Askorentzat egun
gogoangarria izango da. Bideak, mendiak eta
lagunak arrituta geratuko dira ta bere leikide ta
lasterka aurkako lagunak uste barik, auts eginda
itzi ditu. Asi ta lasterrean burukoa bota eban ta
aizea artzen aske doa lauak zear ta gora ta bera
arrano baten antzera. Gaur zabaldu ete ditu Parisko ateak...

Aldraka egindako ibillaldiagaz, Jose Migel
Etxabarri uste onian geratu da. Orain beste batzuk
be gogotsu ibil daitezala diño euren jokabide
auzartekin. Guk, gero, bear izanen eran, geure
erabagiak artuko ditugu Parisera, eroso eldu al
izateko. Gizon jator baten erabagia dirudi, gauza
onak ba gizartean banandu egin bear dira.

Bugno, Breukink ta Rominger'ek gogor jokatu
eben, baiña, Indurain danez goitik joan zan. Ona
emen, Rominger'en esana... Emen bigarren
lekuaren billa joan bear da... Egitada aundia izan
da, baiña gizonak gizon izan bear dau ta Migelek
ez dau burugabeko arrokeririk bota nai."

Illaren bederatzian, sarri oi eban lez, Migel zur
ibili zan, burua aurre aldean ebala, ibillaldian jazo
eitekenaren ardura. Eguneko ekiñaldia uste zan
baiño gogor ta zaillagoa izan da. Jendea arin ibili
da bularra zuzpertu ta oiñeri bizkor eragiñez. Ta
orrez gaiñera, aizea etsai legez izan genduan guri
indarrak negurtu nairik. Ta Banestoko buruak
asko sentidu eban Garmendia aldendu bearra ta
bere anaiaren ezbearra. Prudenek neke aundiak
izango ditu, baiña ondo agertu da ibillaldietako
nekeak onartu ta aurrera egiten.

dala, argi dago... Iru minutu galtzeko ustean egon
naz ta bost galdu ditut... Ez nago konforme...

Chiappuci... Indurainen aurka ezer ezin egin

Baiña ez dago dana bertan bera izteko asmotan.
Iges, Luxenburgon jazo zana berbera, jazo da
emen, baiña mendietan egiñalak egin bear ditut...
Batzuen eretxiz ateak zabaldurik dagoz. Baiña
Migel, naita barruan bere nai izatea asmatu, azalez, zur agertzen da... Etsai gogorrak ikusten ditu.
Bugno... Utsa noz emongo dauan zain nago...
Indurain gaur artean indartsuegia dan arren, ez
dot atzerarik egin nai. Ez noa bigarren izatearen
billa. Al dala irabaztea nai neuke. Ona emen,
Bugno aundiaren amesak. Baiña amesak ames,
sarri, geratzen dira, oraingo onetan geratu diran
legez.

Garagarrillak amabi ta astelena. Biartik aurrera
bakoitzak bere tokia izango dau. Luxemburgoko
ordupekua aurrera ateraten aleginduko naz...
Migelen ustez lenengo astea ondo joan da,
berari dagokion eran, azken orduko printzlariak
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Alak eta alegiñak egingo ditue Migelen indarrak negurtzen ta orrez gaiñera al bada, ondatzen,
baiña ezin dabe menperatu gizon ori. Bere aldetik
ixillean, alegiñak egingo ditu Atarrabitarren guraria, aurrera, ateraten. Migel Indurain ain indartsu
dagon ezkeroz, ez dau ezertariko buru-miñik
izango ariñeketa irabazi al izateko.

Bere gogo da Parisen irabazle izatea ta ortarako,
gizonkiro, jokatu, lerketa ta arrokeri barik.
Eguna gaiñean dago. Parisko Eliseos inguruak,
aurrezaz, jendez beterik dagoz. Euren artean
Bizkai, Gipuzkoa, Araba ta Napar jendea an
dago euren bitxi eder izkuntza, dantza ta jolas
euskaldunekin karrereai amaiera ospatsua emon
nairik. Egiz bai, pozik, ospatu ebela, euskal abizen ederraren Tourreko garaitza. Aurrera mutiIlak...

Atarrabitarrak euren anaiari betirako omen bat
eskeiñi nai dautse. Izan bere, munduan ezagutu
da Atarrabitarren erria Migelen bidez. Indurainek ba, bere odolaren patxadeaz agertu dan arinaringarako erreztasuna ta zelako gizon-gizontsu
arteko semea dan. Gauza egokia da erriko seme
ospetsu bat goratzea ta geroen gerorako arri
baten irudiaz ezilkortuta iztea.

PAULIN

Artarrabia bere asmo ederretan dabil eta
semea Tourmaleteko aldatzak gora Kominger
baiño segundu mordo eder bat atzerago. Era guztietako alegiñak egiten ditu ta gaiñera eldu
danean, artu dauan egazkadeaz arranoa baiño
bizkorrago, oiñeztarri baten antzera Romingerren aurrean agertzen da aldatz barrenean. Urregorrizko abiadea izan da ta agur Tourmalet beste
ekitalde batera arte

IZUKERI AUNDIA
Gure " Zer " au irarkolan dagoala, jazokizun
ikaragarri bat jazo da: York Barriko " Bikotxa'k eritxoena lurreratu dabez izu-zaleak,
Islan'darrak, antza: millak ildakorak, millak
zaurituak, galtzaite aundiak.

Aurtengo ariñeketa aurrera doa ta gauza politak be entzuten dira. Zorionez ni, emen, nago
diño Romingerrek ta ni barik gauza ikusgarririk
ez litzateke izango... Egiz gizon onek, gogor,
jokatu eban ta ibillaldiari bere jasa ta indarra
emon eutsozan. Ori dala-ta, eskubidea eukala
gauza politak esateko esan giñaike. Munduko
bigarrena naz, Indurain da lenengoa ta gaiñerako
guztiak, or dagoz poz pozik... Rominger.

Ipar Ameriketarrak apena, bengantzea, eskatzen dabe. Oba litzake zuzentasuna.
Islan'darrak bildurrez dagoz. Zer ikusteko
ete gagoz gure mundu larri onetan?
Bakea bear dogu, zuzentasuna ta bakea . Ez
apena edo bengantzarik.

Karrera amaitzeko azkenengo egunetan dagoz
ta Migelek egun bakoitzari berea emoten dautso,
nor nundik dabillen begiraturik, eguneko jardunaldiak ondo zaintzen ditu. Ta Jabier Murgialdaik be, onan, diño... Bakoitzaren jokaerak ez
dot uste aldaketa aundirik izando dauanik. Indurainek bere lagun guztiei bildurra sartzen dautse
ta bere gurpillaren jarrai joan ezkero korfome
dagoz.

Euskerazaleak

Ta Migelek zer diño... Gure euskal napar onek
bere jokoa nundik nora eroan argi jarrita dauka.
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