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jauna) jakitun imintea izan da nire asmoa. Beste aldetik,
orrelangorik ban-ian jazo ez daiten, sendoro ekiteko eskatu gura deutsut zuri EAEko Ararteko zaran Xabier Markiegi jaunari.

Badira 21 urte vire izenaren erabilpen ofiziala normaldu nebana, sasoi atan orretarako eskatu eustena ondo bete
ostean, jakina. Arrezkeroan, edozein eratako leku eta agiritan, gurti—gurtietan, agertu izan da vire benetako izena
eta besteko barik onartua eta erabilia izan da an—or—emenka.

Arazo onetan zure jarduna oso—osokoa izango dalakoan, adeitasunez agur egiten deutsut.

Ararteko jaun ori!

Ara non, baina, leengo astean nortasun agiria barriztatzen joan bear izan nebanean, Espainako poliziaren datu
basean, nire izena agertu bearrean, izen frankistea agertu
jatan. Ni zurtz eginda. Itaundu neutson, bada, funtzionariari zer dala—eta a izena agertu zan eta ez neurea. Niri neuri jagodan beste izenik. a baino, ez ei dago eta neure
na erabili gura izan ezkeroan. jaiotza agiri literala
eroan bear neutsola erantzun eustan. Antza, izena normaldu genduan sasoi atan eurek egindako uts administratiboagaitik, guk, orduan betebearrekoak ondo baino obeto
bete genduzanok, ondorioak eroan bear doguz orain. Ori,
bai, itzela! Azkenengo 21 urteotan eurok, Espainiako poliziakook, nortasun agiri bi, pasaporte bi eta gida—baimen bi
emon deustez, dan—danok nire benetako izena agirian
dabela. Orain, ostera, euren datu basean frankismoaren
datuak agertzen dira barrian. Benetan susmagarria, gero!
Eskatutako agiria eroan neutsenean eta nire txandeari itxaroten nengoala, ara non erreskadan nire aurrean egoan beste nonori, abizenaren bat dala—eta, gauza bera jazo jakon.
Arek be, nik lez, euskalduntasuna izan eban errua, aurki.
Onetatik guztionetatik ondorio bi atara neikez:
1.—Frankismoaren datu basea darabile oraindinokarren,
aurki. Or norberak pentsatu leike, amnistia zabaldu ebenean, ez ebela esaten eben guztia (edo bape) ezabatu. Badirudi, demokratizazinoa ez jakola, oraindinokarren, Espainiako poliziaren "agiritegiari" eldu.
2.—Benetan oker administratiboa izan bazan, asko da,
bada, euskal izen eta euskal grafiaz idatzitako abizenok,
eurok eta ez besterik, dalako oker arek eragin izana. Au
neuri sinisgatxa begitanduten jat, beintzat. Batez be,
aurrean esandakoa gogotan artu ezkeroan.
Idazki onegaz batera, nire protesta eta sumindurarik
sakonena eldu eragin gura deutsudaz. Gure Errian olango
bazterkeria eta umilazinoak amaitu ziralakoan dagozanen
jakinerako eta arazo onek kalte egin edo zeozelan eragin
leikien beste euskal erritarrak (zu zeu tarteko, Ararteko
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ITURRIETA
Gabon gabian oituten dogu apari txit berezia, Iturrietak esan dauanez janari onez josia;
lebatz ederrez ta marraskuluz ondurik jale guztia,
ta Errioxa, lur ederreko,
ardo baltzez igurtzia.
ZEBERIO
Zeberiotik mendian gora doaz artzaiñak Gorbeira,
ardi txuriak ikustearren euren lanaren erara; illuntz
aldean esne batzea ta gaztaien egikera,
urrengo goizez opil zuriak eroateko plazara.
LAUAXETA
Oi, Lauaxeta agurgarria, eusko mendiko lorea, eguzkipean artu zenduan urrezko esaerea;
zure aldetik alegin osoz landu zenduan jakintza,
olerkari lez, garaiz, eldurik gorengo gallur maillara.
Gizonak daukaz almen eder bi biotza eta burua,
onen bitartez otseinduteko Euskalerriko jendea;
zure gurari onberatsuak
zabaldu eutzun atea,
ta oso osorik eskeini zendun odolez bizi guztia.
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