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Donostiara joan behar nintzela erabaki nuen. Hango ikastetxe handian 

Patxi ari zelako poemak asmatzen eta idazten. Kuriostasuna sentitu nuen 

banekielako Patxi poemazalea zela, eta garai bateko arrastoak irakurri 

nizkiolako, berak Lizenziado Poza 19an zegoen Ikastetxe Handian eskola 

ematen zuen garaian. Esan eta egin. Goizeko trena hartu nuen Atxurin, 

Bilboko Alde Zaharrean. Eusko trena deitzen diogu Euskal Trena deitzea 

egokiagoa iruditzen zaidan arren, baina agintean nor dagoen ikusita ez zait 

ASPALDIKOA 
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arraroa iruditzen eusko, euskotar, eta enparauak idatzita ikustea gure 

komunikabideetan, Bizkaia aldekoetan batik bat oker ez banaiz  Donostiako 

Easo geltokira puntual iritsi zen trena eta geltokian oso jende gutxi zegoen. 

Ez dakit egunik aproposena aukeratu nuen, baina, bestalde, egokiago zen 

ibiltzeko, ehundalako jendetza izaten baita han oro har. Alde horretatik 

libratu nintzen, nahiz eta mozkor tipiko batekin topo egin behar izan nuen 

eta, gainera, Irunera joateko non kokatu behar zen adierazi. Eskertu zidan 

eta nik irriñoa eskaini nion, besterik gabe. Pixka bat geroago neuk hartu 

nuen Hendaia jartzen zuen trena. Berehala heldu zen, Lasartetik zetorren 

trena eta Hendaian helmuga izango zuen. Loiolan tren geltoki berria egin 

dute eta bertan jaisteak poza ematen du. Gainera, bisitatu behar nuen 

adiskidea geltokitik pixka bat gorago bizi zen: dena oso erraz. Harrera 

gelan galdetu nuen Patxiz. Zegoen gelaren zenbakia eman zidaten eta, 

ziztu bizian, han plantatu nintzen. Aldameneko gelan beste anaiaren bat, 

salletarren bat edo beste zegoen prentsa irakurtzen. Haiek agurtu eta 

Patxirenera jo nuen. 

 

 

 

JEO.- Patxi! 

PEL.- Bai! 

JEO.- Sartzerik bai? 

PEL.- Aurrera, atea zabalik zagok eta. 

JEO.- Egun on! Bizi al haiz? 

PEL.- Nahi ere bai. 

JEO.- Aspaldian hi bisitatu gabe nengoan eta … banoak! esan zioat nire 

buruari. Bilbo aldean jaieguna diagu gaur. Badakik, santomasak! 

PEL.- Ongi egin duk. Eskertzen diat. Oraintxe burua harri-koskor eginda 

zeukat, eta eskertzen diat hire bisitaldia. Aire pittin bat nahi 

diat. 
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JEO.- Badakik atsegina dela hiri bisita egitea. Jakin beharko huke, 

ezta? 

PEL.- Goazemak zabaltzara! Lasaiago izango gaituk. 

 

 

 

Une horretan biak ala biak gela utzi eta ikastetxeak goiko aldean daukan 

zabaltzara joan dira. Harat eta honat dabiltza hitz eta pitz Txoritokieta eta 

San Marko gotorlekuak bistaratzen dituzten bitartean. Aurrera eta atzera 

dabiltzan bitartean Haritzetako ibilera xelebre haiek gogoratu dituzte. 

Haritzeta Errioxan Salletarrok daukagun Santutegia da, euskaldunok, 

bederen, honela deitzen diogu, besteek Nuestra Señora de La Estrella 

deitzen diote edo La Estrella besterik gabe. Ziur naiz izenak handik barrena 

ibili zirenek aldatuko zizkiotela euren komenientziaz, euren ideologiaz, 

euren praktikaz, euren debozioaz ere, beharbada. Hontaz eta hartaz eman 

dute denbora luze samarra neuk hizpidea aitzinatu diodan arte. 

 

 

 

JEO.- Zer moduz zoak hire asmo hura poemak zirela eta ez zirela? 

PEL.- Horretan ari nauk, Joxepe. Dezente egin diat, baina oraindik ez 

diat bukatu. Azken ukitua behar dik. Detaile txiki batzuk … 

JEO.- Luze zoak orduan? 

PEL.- Oso luzea ez duk, baina zehaztasun bat edo beste falta zaidak. 

Badakik errima, silabak, luzera, metrika, ideiak, tankera … 

JEO.- Gauza asko dituk orduan, ezta? 

PEL.- Behar direnak, hi. Lehiaketa batera aurkeztu nahi ditiat eta hori 

ez duk euli kaka ezta gaueko ahuntzaren eztula ere, ulertzen? 

JEO.- Eta gure estiloa duk … 
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PEL.- Jakina, gu ez gaituk txotxongilo horien modukoak, guk beste 

maila diagu, eta erakutsi egin behar diagu. Askotan bada, 

hobeto. 

JEO.- Arrazoi duk, hi beti aurrena, bestela … gauzak ez zoazek behar 

bezala. Hala duk, bestela ez gaituk! 

PEL.- Guk honela ikasi diagu. Honela ikasi diagu salletarren artean, nik 

Ordizian eta hik Herreran, San Luisen. Ahaztu egin al zaik, edo? 

JEO.- Bai zera. Ez, ez. Belarrondoko galanta jaso nian gauzak behar 

bezala ez egiteagatik. Ondo gogoan zeukat halako urte hura. 

PEL.- Etzakela esan. Eta gogoan duk, e? 

JEO.- Gauza horiek ez dituk berehalakoan ahazten. Bat eta betiko 

gorde diat, txo! 

PEL.- Salletar batek astindu hinduan? 

JEO.- Jakina, orduan salletarrak zituan Herreran, sekularrik etzegoan. 

Sekularrak geroago etorri zituan, nik uste. 

PEL.- Gogoan duk nork … 

JEO.- Bai, bai. Guk Aguila Roja deitzen genioan. Askok El asturiano 

deitzen ziotean Austuriaskoa zelako, nonbait. Igandeetan Pasai 

Antxora etortzen zuan mezatara eta ingurukoek hara joan behar 

izaten genian, joatekotan. Hark berotu ninduan, bai, bi puntu 

idatzi eta gero, letra xehez idatzi nialako hurrengo esaldia. Ez 

zaidak sekula ahaztu. A, ikasi ere bai. Ongi ikasi nian araua 

xelebre hura aurrerantzerako. 

PEL.- Orduan hala zuan. Gizon jatorra hura. Zalantzarik batere ez 

hartaz. 

JEO.- Bai horixe! Gero askotan agurtu izan diat, eta pozik: hura 

salletarra eta ni neu be salletarra. Gauzak nolakoak diren, txo! 

Zenbat buelta ematen duen bizitzak eta zelako distantzia txikia 

dagoen hordutik gaur arte. 
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Eguraldia ilundu du eta Patxiren gelara joan dira biak. Gelan jarraitu dute 

elkarrizketa, Patxi egiten ari zen poema-liburuttoari buruz. Elegante dauka 

jada eginda daukana. Ukitu batzuk behar ditu. Niri bost bat poema eman 

dizkit irakurtzeko, eta, zinez, gozo-gozoak iruditu zaizkit. Aiodiko poemak 

dira. Horrela deitu die aurkeztu behar dituen bertsoei. Izenak harri eta zur 

utzi nau, baina Patxiren kontuetan sartzea San Martingo hartzuloan edo 

lezean sartzea bezain arriskutsua dateke. Horregatik, onartu dut eta … 

 

 

 

JEO.- Izena, Aiodi, arraroa egiten zaidak. Asmatu egin al duk? 

PEL.- Neurri batean bai. Hala ere, ez duk erabat asmatua, ez duk 

erabat fikzio. Hitz joko bat duk, besterik ez. 

JEO.- Orduan, asmatuko diat. Zer duk, Idoia-tik ateratako izena? 

PEL.- Ekilikua! 

JEO.- Hasieratik banian susmo hori, baina ez nauk ausartu esaten. Hire 

zenbait gauzek bertigoa ematen zidatek, sinets iezadak. Hire 

konturen bat izango zela pentsatu diat. 

PEL.- Ba, hori duk. 

JEO.- Pozik gelditu al haiz lanarekin? Gustuko poemak al dituk? 

Bazekiat, hiri galdetzea alferrik duk, hire poemak munduko 

onenak dituk, ezta? 

PEL.- Bai ba, zalantzarik edo? 

JEO.- Ziur nauk Izabako Idoia izan duala kontuan … eta gertatutako 

zera hura … apaizarena eta jendearena … 

PEL.- Hori duk, Joxepe. Biziki mindu nindian. Haraino hurbildu, hango 

jendearekin halako harreman estua sortu, jai gozoa egin, eta … 

lau Madalena negarti batzuen eraginez, apaizak amore eman 

behar … 
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JEO.- Uste izan ditek beraiek kolonitzarera etorri garela hona, pentsatu 

gabe gu ere bertakoak garela … neurri handi batean. 

PEL.- Horrek kristoren mina eman zidaan. 

JEO.- Eta ordainetan poema liburua izkiriatu duk. Biba hi! Esango didak 

nola joan zaian kontu hau guztiau. Noiz aurkeztu behar duk? 

PEL.- Hurrengo hilabetean. Irungo udaletxean. 

JEO.- Beraz, Irungo Saria izango duk. 

PEL.- Hala duk. Esango diat. Liburutto bat eskainiko diat, hago ziur. 

JEO.- Ohore hori egingo al didak? 

PEL.- Eta Baltaxarri hemen ez dagoelako, bestela, baita hari ere, 

Artzakan hazia jaso zenutenei… 

JEO.- Bapo, motel! Zorretan gelditzen nauk, orduan? 

PEL.- Nori berea duk zuzenbidea! 

JEO.- Nire aitak hori esaten zian askotan, edo, beste hura ere bai, duna 

dunakin eta astoa bere txalmakin. Bueno, Patxi, utziko haut. 

Bukazak hasitakoa eta izango diagu elkarren berri, ezta? 

PEL.- Ongi zagok. Goraintziak hangoei. 

JEO.- Bai, emango zizkieat. 

PEL.- Aio, beste bat arte. 

 

 

 

Arratsaldeko seietan bukatu zuten elkarrizketa hura. Ez zen alferrik joan 

Joxe Patxi bisitatzera. Gure goierriko poeta La Sallen egoten zen, 

ikastetxeko geletan edo zabaltzan edo futbol zelaian edo eskubaloi zelaian 

edo langelan, jakina, egun horretan bezala. Ni tren geltokira jaitsi nintzen 

eta berehala heldu zen Irundik etorri behar zen topoa, zatorra, trentxoa, 

edo, dena delakoa. Guk beti topo deitu izan diogu, oraingo modernoek 

Donostialdeko metroa deitzen diote, badirudi Bilbokoarekin amesten ari 

direla, ñoñostiar hauek… beti aldamenekoek zer egiten duten ikusten, hori 

edo antzekoa egiteko beraiek ere. Hau mundua! Anaiak bai, baina ez 
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hainbeste. Beharbada Kain eta Abel bezalakoak …, edo, ez? Batzuen 

adierak entzun eta gero, baiezkoan nago, hots, anaiak baietz, agian, baina 

zakur bakoitza bere txabolan hobeto, eta kontuz zaunka hasi, bestela 

aterako zaizu laboraria baserritik eta urritza dantzatuz loteria banatuko du 

eta. 
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Zapatu hartako goizean euskal departamentua bilduta zegoen La Salle 

Ikastetxeko gela batean. Zortzi bat izango ginen euskararen helmuga 

erabakitzen ari ginenok, baina bilkura hartan Patxi ez zegoen. Patxi, 

Deustuko Unibertsitatean zegoen ikasten eta ikasitakoa batzuen aitzinean 

erakusten. Bilkurak ordu bat iraun zuen, halakoak izaten ziren euskal 

departamentuan egiten ziren bilkuren iraupenak. Otsaila zen eta otsailak 

hamaika zuen eguna, edo, beste era batera esateko, Lourdesko Amaren 

egunean ari ginen lanean euskararen inguruan. Ederto, ezta? Gero esango 

BEDARBIDEKOA 
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dute euskarari arima falta zaiola, hotza dela gure hizkuntza, aglutizanioz 

beteta dagoela eta hitzak luzeegiak osatzen direla, edo, gutxi fida, hori ez 

dela gure hizkuntza esan liezazuke norbaitek, asmakizuna dela, hori 

bezalako pitokeriak entzun behar baitira gaur egun. Bada, guk ahaleginak 

eta bi egin nahi genituen gure asaba zaharren baratzeko loreak iraun zezan 

eta bizirik eta indartsu iraun ere. Bilkura hura bukatu zenean, nor bere 

etxera joan zen. Beste batzuok buruan errotuta geneukan ideia, asmoa eta 

gogoa azaldu genien besteei, baina azalpenean soilik gelditu zen. 

Lendoñoko lurraldean gertatu zena larria izan zen eta lau haizetara 

zabaldu zen, batik bat, gure Baltaxar ezaguna zen lagunartean. 

 

 

 

PEL.- Hi, Joxepe, zer gertatu duk? 

JEO.- Zertzekiat ba nik, Patxi. Kristorena izan duk. Agian, nire errua ere 

izan duk. 

PEL.- Hire errua? Zer dela-eta? 

JEO.- Nik esan zioat ea gurekin Urduñara etorriko den, hango mendi 

koskor bat egin nahi geniala eta ea gurekin etorriko zuan, 

Felizianoren ibilgailuan joango gintuala. 

PEL.- Eta hark baietz, beti bezala, ezta? 

JEO.- Jakina, etzekian ezetzik esaten eta … hara! Nork esan behar zian 

…, baina hala gertatu duk. 

PEL.- Esadak, esadak nola izan den! 

JEO.- Hasiera batean Txarlazora igotzeko asmoa genian. Gero, 

Baltaxarrek esan zian aspaldian ez zela handik ibili eta orduan 

askaritxoren bat egitera etorri zirela lurralde hauetara. 

PEL.- Eta, zer? 

JEO.- Orduan, hango tontor hartara joatea, Tologorriko mutturra 

seinalatuz, polita izango zela adierazi nioan. 

PEL.- Eta zuek harat jo. 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-13 

JEO.- Bai, eta lur koskor batean utzi diagu ibilgailua. Handik hasi gaituk 

ibiltzen, gorat igotzen. Giro sargoritsua bai, eta hasierako malda 

pikua. 

PEL.- Bazkal ondoan joatea ere … ez al duk ikasi behar, edo? 

JEO.- Arrazoi duk, baina negua duk, giro freskoa egiten dik, zeru 

lainotuta zagok, eta … 

PEL.- Baina bazkaldu eta gero… 

JEO.- Gogoan diat Arrankudiagako gasolindegian bete duela ezantza-

depositoa. 

PEL.- Eta muino txiki horretatik aitzinerat? 

JEO.- Ni konturatu nauk osaba gaizki datorrela, arnas estuka, 

hasperenka … eta bere kasa joateko esan zioat, basoa 

zeharkatzeko eta geroago gure bidera etortzeko. 

PEL.- Horrela egin al dik? Setatia baituk, badakik … 

JEO.- Halatsu egin dik. Gu goitik jo diagu eta hark basotik, erdi aldetik, 

lasai-lasai. Etzekiat basoan zehar zertan ibiliko zuan … 

PEL.- Zizatan, igual? Nahiz eta zizatarako garaia ez den, baina, badakik 

 

 

 

Bedarbide mendiaren bizkarra mutur batetik bestera zeharkatu zuten beste 

biek: Joxek eta Xabierrek. Denbora dezente behar izan zuten den-dena 

zeharkatzeko. Azkenean bide beltzera irten ziren eta Tologorriko bidea 

hartu. Bai Joxek eta bai Xabierrek tarteka eta aldian behin gibelera 

begiratzen zuten osabaren arrastorik ikusten zuten. Alferrik! Joxek oihu 

batzuk bota zituen, baina haizeak eramaten zituen guztiak Lendoño 

Goikotik Lendoño Behekora. Eskualde zoragarria da hura. Jende xumea bizi 

da han eta behiak, zaldiak, ardiak, astoak eta zezenak bake ederrean bizi 

dira, harmonian esango nuke nik. Tologorriko ateetara iritsi zirenean haiek, 

elur usaina sumatu zuten. Ziur naiz Lourdesko mendietan ariko zuela, eta 

gu hemen Lourdesko egunean naturaz gozatzen aingirak Bidasoako uretan 
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gozatzen duen bezala, edo gehiago. Oilagorraren bat edo bestek hegaldiak 

egiten zituen ur laster txikien inguruan, baina guk ez genituen ikusten, gure 

irudimena zen, irudimena zen bezala edo errealitatea hobe esanda, osaba 

utzitako lekuan topatuko genuela. Elur malutak jada. Arratsaldeko lau eta 

erdiak. Arineketan abiatu ginen goiko postontzian gure txartela utzi eta 

gero. Dena presaka egin genuen. Beldur ginen. Baltaxar bakarrik ibiliko zen 

…, gu bitartean bi ginen, elkarrekiko laguntza genuen, gaitzerdi! 

 

 

 

JEO.- Bide beltza utzi eta gero, beherat egin diagu, baina ekarritako 

bideari muzin eginez. 

PEL.- Ez al diok esan ba toki beretik itzuliko hintzela? 

JEO.- Hori duk, honela esan zioat, baina gehiegi pentsatu gabe jaitsi 

gaituk, atzetik zakur amorratuarekin bezala, eta eskuinetara utzi 

diagu ekarritako bidea, Bedarbidekoa, eta zuzenean egin diagu 

beherat, Lendoño Goikora, ia bertaraino. 

PEL.- Handik gorat egin behar genian, zeren ibilgailua utzitako lekua 

pixka bat gorago baitzagok … 

JEO.- Hala duk. Honela egin diagu: gorat. Hala ere, bidetik gorat oihu 

batzuk bota ditiat, baina ihardespenik ez, Patxi. Nire 

oihartzunaren izpiak soilik nentzuzkien, ez osabarenak … 

PEL.- Orduan hasiko zituan komeriak, ezta? 

JEO.- Eta ez nolanahikoak, dedio! Gora, behera, ezkerrera, eskuinera … 

bazter guztietara egin nian, baita herrixkara ere, baina alferrik. 

PEL.- Baltaxarrek bazekik mendian ibiltzen, ez bada zuloren batean 

erori eta zuei entzun ez? 

JEO.- Okerrena gertatu zaiguk, kaguen zotz! Guri gertatu behar! 

PEL.- Lasai hadi pixka bat ahal baduk. Zerbait azalduko duk … 
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Ez Xabier eta ez Joxe ez ziren ibilgailu gidariak eta herrira joan eta herritik 

etorri oinez egin behar izan zuten. Halako batean eta amore emanez 

Lendoño Goikoko gizasemak herriko guardia zibilen etxera eraman gintuen, 

han azaldu genien gertatutakoa. Berehala jarri ziren martxan eta laguntza-

prestutasuna erakutsi ziguten. Gaua berdurgarria zen. Haizeari euria atxiki 

zitzaion eta haize eta euriari txingorra, kristoren gertakizuna nire osaba 

gaixoa aurkitzeko, bizirik aurkitzeko. Ez nion negarrari eman, baina ez 

gogorik ez nuelako, indartsu, kementsu eta boteretsu agertu nahi nuelako 

une hartan. Barrutik, ordea, porru eginda nengoen. Etxera itzuli ginen bi, 

hirugarrena han nonbait zegoen, bakarrik, bustita, hotzak akatuta, zerua 

goian eta lurra behean zituela: hilik nire errezelo guztien arabera. Etxean 

bai, etxean maindireetan bildu nintzenean lehertu nintzen eta negarrez 

busti nituen mendira joateko izan nuen gogoz beste. Hurrengo eguna 

igandea zen. 

 

 

 

PEL.- Prest joateko, Joxepe? 

JEO.- Bai, bai. Han ikusiko diagu giroa nolakoa den. Hango lurraldea 

zeharkatuko diagu. Hantxe esango dizuet nondik barrena ibili, 

ibiltzekotan. Hura zabala duk, gero. 

PEL.- Nik uste ez zuan oso urrutira joango. 

JEO.- Hik uste, hik uste … auskalo zer eman dion buruak! Kontua 

aurkitzea duk, ez gaituk hemendik joango aurkitu arte. Ni, 

behintzat, hemen gedituko nauk zernahi gertatu ere. 

PEL.- Hi bakarrik ez, Joxepe, besteok ere hemen gaudek. Urduñatik 

igarotzerakoan Josefinoekin hitz egingo diat ea bertako 

internoak prest dauden bilaketan jarduteko. 

JEO.- Mesede izugarria egingo ligukek, Patxi. Saia hadi, otoi! 
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(…) Minutu batzuk geroago … 

 

PEL.- Baietz, talde bat prest dagoela, talde handi bat. Hara joko diatela 

eta esateko nondik barrena ibili zuan hura eta baita geu ere. 

JEO.- Erraza duk. Gure gibeletik bazatozak gelditzen gaituan lekuan 

geldi daitezela haiek ere eta handik banatuko gaituk. 

PEL.- Tira, martxan. Lendoñorat, ezta? 

JEO.- Bai, baina Lendoño Goikorat, Armadaren Etxea ezkerretara laga 

eta pixka bat aitzinerago ezkerretara hartu, hiruzpalau 

kilometro dituk. 

PEL.- Ongi zagok. Goazemak! 

 

 

 

Igande goiza iragan zen eta animoak porru eginda zeuden. Baltaxar ez zen 

inondik inora agertzen. Lagunak, adiskideak, ezagunak, salletarrak, 

senideak, mutilak, emazteak eta senarrak, bat eginda ari ginen osaba 

bilatzen, baina egun hartako aingeru guardakoa Aralar mendikatearen 

zuloetako misterioetan zegoen gu baztertuta. Arratsaldeko seiak izan ziren 

goialdeko ahots batek gorpua aurkitu zuela oihukatu zuenean. Ordurako 

bide bazterrean nengoen etsita eta eserita norarik gabeko horizontera 

begiratzen. Brastakoan zutitu nintzen eta ahotsa nondik zetorren jakin nahi 

izan nuen. Pixka bat sinesten hasi nintzen, sinesten presente izango nuela 

osaba, nik lagatakoa ez bazen, antzekoa bederen. Ezin izan nuen ziurtatu. 

Anbulantziak hartuta eraman zuen Josefinoen etxera. Han jarri zuten 

zerraldo batean, baina ez zidaten ikusten utzi. Arratsaldea bukatu zen, 

dena ilun zegoen, animoak isilak, bihotza partiturik, nirea bederen, 

besteena ere bai, ustez. Astelehenean, Ikastexera eraman eta bertan jarri 

zuten denen bistan ikusi nahi zutenentzat. Musu gorri zegoen, ez zuen 

ematen hilda zegoenik, baina haren arima geroaldi batera joana zen, non 

eta Bedarbideko maldetan. Kristoren hileta egin genion, ondoren Altzara 
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eraman genuen hark eskatu bezala, senideekin batera egon zedin 

eternitate guztian, Altzan, Artzakakoek duten hilobian. Bego! 

 

 

 

JEO.- Eta nik zer egingo diat? 

PEL.- Hik deus ez. Gertatu duk, besterik gabe. Kristoren kolpea izan 

duk, dedio, baina bizitza halakoa duk. 

JEO.- Mina zeukat barruan, txo! Min etsia! Bihotza bi zatitan egiten 

duen min lazgarria … 

PEL.- Lasai hadi, Joxepe. Ikusi al duk nolako hileta izan duan? Haurrak 

abesten, eliza mukuru beteta, apaizak, ikasle ohiak, gurasoak, 

amak, aitak, salletarrak, Altzakoak, Artzakakoak, 

Sillarginenekoak, Pasai Antxokoak …, ederra izan duk. 

JEO.- Bai, eskerrak eman beharra zagok. Badiat lana hurrengo 

egunetan. Aurrena aita eta ama agurtuko ditiak. Haiek 

Oreretara zoaztek. Ni hemen gelditzen nauk. 

PEL.- Hirekin bat, Joxepe. Goazemak elkartera eta hango beroak 

mesede egingo dik, ziur nagok. 

JEO.- Milesker, Patxi! Hau ez duk normala … 

PEL.- Normala nola izango duk ba? Baina gertatzen dituk halakoak … 

Gogoan al duk Petretxemakoa? Hura ere izugarria izan zuan … 

JEO.- Bai, baina hura ez zuan nire osaba …Baltaxar nire amaren anaia 

duk, tio! Ikusi al duk nire ama nola zegoan? Porru eginda! 

PEL.- Bale, aski duk. Goazemak egunerokora, hori nahiko zian osabak 

eta. Ez al zaik iruditzen? 

JEO.- Arrazoi osoa duk. Goazemak. Bihar eguzkia azalduko duk … 
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Altzako hilerrian eman zioten lurra hain maite zuten osabari. Artzakan 

jaioa zen bera, eta txikitan utzi zuen baserria Joan Bautista La Sallekoaren 

pausoak jarraitzeko. Nork esan behar zion Mauleko mutil koskor bihurri 

hari beste muturreko mendi batean utzi behar zuela hainbeste maite zuen 

bizitza? Orain han dagoela uste dut, Altzako hilerrian. Oso gutxitan azaldu 

naiz egun hartan jarri genuen lekura, baina ziur naiz etxekoek kontu handiz 

zainduko dutela, gure athletizaleak merezi duen bezala. Hala koño! esango 

zuen, apika, sarritan, baina oraingoan ez zuen transistorea lurrera botako 

Txopok baloi hura gelditu baitzuen kristoren luzamendua eginez. 

Oraingoan zeruak zabalik ikusiko zituen. Aurrerantzean dena normala izan 

zen elkartean, baina osabak maneiatzen zuen gibela saltsan ez dugu sekula 

gehiago dastatuko. Elkarrizketa transkribitu dudan une honetan Patxi bera 

Baltaxarrekin bat eginda dago San Benildoren elkarte bertsuan, Haran 

Haundian. Eta ni, hemen, kurloi gauzazale baten moduan, adaxkatik 

adaxkara jauzika … 
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Udaz pentsatzen hasia zen Joxe. Zer dela-eta udaz pentsatu? Ikasturtea 

aitzinera zihoan eta mutilen gorabeherek eguneroko bizimodua betetzen 

zuten, bai Joxerena eta bai Patxirena. Ohitura zeukaten mutil taldetxo bat 

hartu eta haiekin denboraldi bat emateko gure Euskal Herriko bazter 

batean. Aurreko urteetan esperientziaren bat gauzatu zuten Markinan, 

Markinako familietan, La Salle Enean, euskara ikaste aldera. Bai, talde 

txikia izan zen, baina txikia eta ona, zertarako gehiago? Beharrik ez. Anai 

“Itsas”-ek, hala deitzen genion harekin konfiantza apur bat genuenok, 

ezagunak zituen Markina aldean, hots, familiak. Joxek delako Itsas horrekin 

AREATZAKOA 
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hitz egin zuen eta aukera ederra eman zion gure gaztetxoak familia 

haiengana eramateko. Alabaina, beste pauso bat eman nahi izan zuen Joxe 

ipurterreak euskararen alde eta mutil gehiagorentzat. Hori zela eta, 

Patxirekin biltzekotan gelditu zen, honek Deustuko ikasketak une batez 

aparkatu eta Joxeren asmora hurbil zedin. Garai hartan, 70. hamarkadan, 

Sakramentinoak ari ziren Deustuko Ikastetxean, Madariaga Ikastetxean, 

euskara irakasten. Gizajoak! Zenbat sufritu zuten gure Aitorren hizkuntza 

irakasten, gorputza eta arima jartzen zuten bitartean. Garai haiek 

deabruarenak ezezik deabruzaleenenak ere baziren, hots, euskararen aurka 

zeudenenak. Hala ere, denen artean, denen laguntza jasoz, gogor eta tinko 

eutsi zioten taldean egiten ari ziren lanari. Ai, Xabier, Xabier, Xabier …! Non 

hago orain? Hagoenean hagoela ere, hamaika besarkada eta musu hegan 

dabilen oreretar basa-ahuntz honen aldetik. 

 

 

 

JEO.- Patxi, hitz egin diat Xabierrekin, eta, galdetuko duela esan zidak. 

Ustez libre izango dela etxe hura, eta ez diagula arazorik izango 

bertan eskatutako hamar bat egun pasatzeko. 

PEL.- Nongo etxeaz ari haiz? 

JEO.- Areatzan Sakramentinoek daukaten etxeaz. Arratia Haranean, 

Arratia Haranaren bihotzaren bihotzean, hain zuzen. 

PEL.- Sakramentinoena al duk orduan? Enekiean. 

JEO.- Galanta omen duk. Denetatik omen zeukak: gelak, logelak, 

jangela, jostatzeko lekua, erreka bertan, freskatzeko, mendira 

joateko aukerak …, osoa! 

PEL.- Ongi iruditzen zaidak. Egun horietarako nik bukatuta izango 

ditiak ikasketak, beraz, arazorik ez hirekin joateko. 

JEO.- Horixe jakin nahi nian. Primeran! 

PEL.- Pentsatu al duk nola antolatu kontu hau? 
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JEO.- Ez gehiegi oraindik, baina gurasoei gutun bat igorriko zieagu eta 

erantzunak jaso eta gero, moldatuko gaituk? 

PEL.- Biok jakituria nahikoa badiagu udako ikastaro bat antolatzeko, 

Joxepe. Gainera, euskal haran batera goazak, eta hori abantaila 

duk … 

JEO.- Eta ez makala. Etxetik kalera irten, kaletik dendetara joan, 

dendetatik frontoira abiatu, frontoitik elizara hurbildu, elizatik 

irten eta mendirat begiratu, mendikoekin berbetan hasi, eta … 

denek, baita txoriek ere, euskaraz hitz egiten ditek. Hau bai 

mauka eta pagotxa. 

PEL.- Benetan! 

JEO.- Euskaraz hitz egin nahi genian udan, ezta? Datozen mutilek 

eskertuko ditek. Nahi dutelako etorriko dituk. 

PEL.- Zalantzarik ez izan. 

 

 

 

Ikasturteak normal jarraitu zuen San Joanetan notak banatu zituzten arte. 

Begiz jota genituen gurekin eramango genituen mutilak, eta, zorionez, den-

denek kristoren nota zoragarriak eraman zituzten euren etxeetara. Hori 

nahi genuen, aitzakiarik ez izatea joan gabe gelditzeko. Gu ere ez ginen 

kaiku batzuk. Gure eskaintza kasik norbanakoa izan zen eta bagenekien 

aukeratutakoek ez zigutela hutsik egingo. Horretan ere jakin egin behar da 

…, zertarako “ikisi” diagu, batek esango zuen bezala? Praktikan jartzen ari 

ginen. Heldu zen eguna eta autobus batean, edo, ibilgailu partikularretan, 

orain ez naiz oso ziur, abiatu ginen Areatzara, Sakramentinoen etxera. 

Bidearen ondoan zegoen etxe hura, zegoen diot, zeren orain, oker ez 

banago eta askotan pasatzen naiz handik Gorbeiatik itzultzen naizenean, 

etxe hura beste zerbait bilakatu dutela uste baitut …, baina lekua hantxe 

dago. Etxe hartatik inguruetako mendietan zeuden mugimenduak ikus 

zitezkeen, leihotik begira jarriz gero. Horretarako asmoa, gogoa eta adorea 
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behar zen, noski. Arratsaldeko bostak-edo izango ziren. Taldea etxean 

sartzen hasi zen. Joxek Xabierrek emandako giltza baliatuz ate guztiak 

zabaldu zituen. Den-dena aireratzen hasi ziren. Etxea ezagutzen, 

xehetasunak kontuan hartzen, bazterrak miatzen, sukaldea, logelak, 

egonlekuak … aztertzen. Mutilek berehala egin zituzten beren aukerak: 

lagunarenak, lekuarenak. Bizkar zorroak hustu zituzten eta Patxik eman 

zien txokoan kokatzen saiatu ziren. Une hartan Sakramentinoen Etxeaz 

jabetu ginen. Gure etxean geunden, pozik, hiri handitik urrun, Arratia 

Haraneko erdigunean. Gezi ilun batek Gorbeiarako bidea markatzen zuen 

sukaldeko leihoaren ondoan. 

 

 

 

PEL.- Horrek esan nahi dik hara jo beharko diagula. Propio jarrita 

zagok. 

JEO.- Zergatik ez? Horretarako ere gauza izango gaituk, nik uste. 

PEL.- Aurrena taldeak egin beharko ditiagu, Joxepe. 

JEO.- Konforme. Bil ditzagun hementxe, sukaldean bertan. Zortzi dituk, 

laukoteka, ezta?  

PEL.- Beraz, bi talde. Bapo! Bi gela, bi arbel, bi borragailu, bizpahiru 

klarion eta zapiren bat edo beste. Gehiagorik ez. 

JEO.- Aski duk lezioa emateko. Kontua, gogoa duk, eta horretatik 

dezente zeukatek, antza. 

PEL.- Bistan zagok. Orain jostatzera eramango ditiat, hik preparazak 

zerbait afaltzeko, Joxepe. 

JEO.- Nire esku. Gauza arina preparatuko diat, baina jateko modukoa 

izango duk, ez zalantzarik izan. 

PEL.- Ez diat inolako dudarik horretaz. 

JEO.- Prest dagoenean txalo batzuk joko ditiat, eta igotzeko ordua dela 

esan nahiko dik. 

PEL.- Gero arte, orduan. 
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Belardi batera jaitsi ziren. Berehala bi talde egin zituzten. Areto futbola 

bezalako zerbait antolatu zuten. Partida serioa izan zen. Izerditan blai 

zeuden Joxe sukaldea laga eta zertan ari ziren ikustera bajatu zenean. 

Aurrera eta atzera ari ziren, jo eta fuego, horretan bizia jokoan balute 

bezala. Inork ez zuen galdu nahi. Joxe ikusten gelditu zen, ez zen inorekin 

jarri jostatzen, harrikatuko zuten bestela. Dena hain parekatuta zegoen … 

balantza apurtuko zukeen Joxek norbaiten taldean sartu izan balitz. Ez, 

neutral gelditu zen, eta bakean. Ordu erdi bat eman zuten futbolean eta 

gero dutxa hartu behar izan zuten, hotzak inor har ez zezan. Mahaian nahi 

izan zuten bezala jarri ziren. Hori bai, Patxi mahaiaren mutur batean eta 

Joxe bestean. Garbi gelditu behar zen nortzuk ziren agintzen zutenak … 

Ikasitakoa, txo, ikasitakoa! Aitaren begirada, amaren makila baino hobe! 

dio esaerak. 

 

 

 

PEL.- Errezatu beharko diagu ba, ezta, Joxepe? 

JEO.- Bedeinkatu, bai. 

PEL.- Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. 

 

Denek Amen errepikatu zuten. 

 

JEO.- Dena jan, e? Ez dut ezer ikusi nahi mahai gainean. Platerak, 

garbiak, aitu? 

PEL.- Hago lasai. Lima ederrak dituk hauek. Karlosek platera bera jango 

likek, ezta, Karlos? 

JEO.- Karlosek bakarrik ez, ondoan dagoen Jabi ere ez duk atzean 

gelditzen diren horietakoa, ziur. 
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PEL.- Ongi ari dituk. Orain jan dezatela, gero lan egin beharko ditek 

eta. Ez al da hala, Andoni? 

JEO.- Andonik barre egiten dik …, zomorroa halakoa … 

PEL.- Bukatzen dugunean abesti bat kantatuko dugu, mutilak. Prest 

horretarako. 

JEO.- Beharko! 

 

 

 

Patxiren harmonika dantzan hasi zen eta gehien estimatzen zituen 

melodiak jo zituen. Egia esan ez zuten zerikusirik Nor-Nori-Nork eta 

enparauekin, baina lasaigarriak ziren … Hogei bat minutu izan ziren, asko 

ez, baina umore aldaketa sortu zuten mutilen artean. Batzuen belarriak 

juxtu aurpegiaren alde banatan zeuden, baina tonua hartzeko oso eskasak 

ziren. Hala ere, barrea eta zoriona nabarmen ziren. Giro ezin hobea sortu 

zen denen artean. Hurrengo lezioaren mamia esaera zaharrak ematen 

zutenaz izan zen. Lezio honek balio izan zuen gure kultura, tradizioa eta 

izkirimiriak lantzeko, hizkuntzarekin batera trabailatzeko, Garaziko batek 

esango zuen bezala. Hala eman zuten arratsa eta gaua. Bake santua egin 

zenean, barru aldean karnabek hasiera eman zioten beren festa giroari.  

Gezurra ematen duen arren, egia izan zen. 

 

 

 

JEO.- Patxi, biharkoa preparatuko al diagu? 

PEL.- Zer esan nahi duk, Joxepe? 

JEO.- Ba, biharkoa egun egokia izan daitekeela Gorbeiako larretan 

ibiltzeko. 

PEL.- Larretan diok? Besterik gabe? 
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JEO.- Aurrena larretara joko diagu, Arrabara, eta gero ikusiko diagu. 

Hemendik haraino tirada zagok gero, e? Eguraldiak aginduko 

ziguk … 

PEL.- Ez duk ideia txarra. 

JEO.- Goizean goiz jaikiko gaituk, gosaldu, bizkar zorroak bete … eta 

aire, Luzaide! 

PEL.- Asmo ederra. 

JEO.- Nork bere bizkar zorroa hartuko dik eta tiki-taka, tiki-taka … 

aitzinera! suziritegitik gorat, ezta? 

PEL.- Horixe egokiena eta errazana. 

JEO.- Zuzenena ere bai. 

PEL.- Beraz, eztabaidarik ez. Lauzpabost ordu beharko ditiagu goraino. 

JEO.- Ez diagu inorako presarik. Egun osoa diagu. Beste kontua duk 

mutil hauek eutsiko dioten ala … jotama geldituko dituan. 

PEL.- Tira, hemen utziko diagu kontua. Biharkoa bihar, ala? 

 

 

 

Lehenbiziko egunak eman zuen berea. Ikasi zuten, jostatu ziren, jan zuten, 

elkarrekiko harremanak sendotu zituzten, korri egin zuten, barre egin ere 

bai, leku aparta ezagutu zuten, herritar batzuekin egon ziren eta berba egin 

ere bai, oso jatorrak zirela ohartu ziren, Bizkaian zeudela jakin zuten, 

Bilbotik at beste zerbait ere bazela ezagutu zuten, lotan zeutzan bake 

santuan. Hala iraun zuten goizeko bost eta erdietan Joxek txaloak jo zituen 

arte, orduan komeriak. Eguneko asmoa azaldu zien, poztu ziren baina ez 

denak. Andonik ez zuen mendia maite, eta gorat jo beharrak kezkatzen 

zuen pittin bat. Beste guztiak, konforme. Bizkar zorroak bete eta gero, 

gosaldu zuten. Hura galletak eta txokolate jana! Ene! Eta zer egin behar 

diozu nerabe talde bati, hamalau-hamabost urteko mutil koskor bati? Jan 

dezatela bide luzea daukate eta. 
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PEL.- Dena prest? 

JEO.- Orduan, goazemazue aurrera! Astiro hasi, bestela, gero izango 

dira kontuak. 

PEL.- Joxepe, nola duk hire esaldi ospetsua? Zera, hura, “salida de 

burro manchego y llegada de caballo andaluz” delakoa … 

JEO.- Bai, bai, hala duk. Antxintxika hasten dena, gero potto! 

PEL.- Horretaz ere bazekiagu zerbaitto. 

JEO.- Eta zeri buruz ez? 

PEL.- Joxepe, zerbait bazagok hortik nonbait, eta guri ihes egiten ziguk. 

Matematika edo… 

JEO.- Bueno, hori …, arrazoi duk. Hori ez dut behinere gure gozokia 

izan, nirea ez bederen. Eta hirea? 

PEL.- Tira, kili-kolo ibiltzen ninduan, baina lortzen nian pasatzea … 

ahalegin pixka bat eginez. 

JEO.- Joan hadi aurretik, Patxi, ni atzekoekin geldituko nauk. Gelditu 

edo astintzen joango natzaiek … 

 

 

 

Tropa txikia pixkana-pixkana aldapan gora zihoan. Patxi eta biok harrituta 

gindoazen gaztetxoen ibilera ikusiz. Haiekin goraino iritsiko ginelakoan 

geunden. Hitz eta pitz gindoazen, eta euskaraz. Kontua hori zen: euskara. 

Euskara geletako arbeletatik at, euskara liburuetatik at, euskara 

Ikastetxeko jolaslekuetatik at, euskara euren artean inongo lotsa barik, 

euskara eguneroko erreminta komunikatzeko, euskara bereganatutako 

beste kode bat, gero urtearen hasieran kutsakorra izan nahi zuen 

euskararen berreskurapena. Tarteka gelditzen ginen. Ur tragoren bat edo 

beste edaten genuen. Behar ere bai. Eguna bero zetorren. Hego haizeak 

lehortzen zuen eta gorputzak sortutako izerdia marra zuri eta leun batez 

gelditzen zen bai bekokian eta bai masailetan. Argazki ederra, zinez! 
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PEL.- Joxepe, jango al diagu zerbait? Hamabiak dituk eta oraindik beste 

bizpahiru ordu gelditzen zaizkiguk, eta … 

JEO.- Komeni ere bai. 

PEL.- Hauek desiratzen zeudek. Hitz bat esan eta jesus amen batean 

hasiko dituk bizkar zorroak husten. 

JEO.- Ongi. Orain bertan. 

 

 

 

Haize fin batek ferekatzen zituen denen bisaiak. Merezi ere bai. Bihurgune 

batean gelditu ginen, eseri eta geneukanetik jaten hasi ginen. Hasi eta 

bukatu ia gauza bat eta bera izan zen. Hamar mintu ustekabean joan ziren. 

Zutitu ginen, bizkar zorroak bizkarrean jantzi eta utzitako ibilera erosoan 

jarraitu genuen. Patxi eta biok pozik gindoazen, lasai ere bai. Denek 

erantzuten zuten. Inork ez zion ez aitari eta ez amari deitzen. Gauza bat, 

besteak beste, lortu genuen, etxekoekin etetea denbora labur batez. 

Pagomakurrera iritsi ginenean bertako tabernatik dozena erdi bat 

mendizale ari ziren irteten. Haiek ibilgailuz igo ziren. Guk aitzinera jarraitu 

genuen beste aldera begiratuta. Patxik eta biok mendizale haiek agurtu 

genituen ohi bezala, mendiko kodeak eskatzen duen bezala. Gure mutilak 

hau ere ikasi behar dute, mendizale jatorrak izan nahi badute, bai, mendian 

agurtu egin behar da. Arrabara iritsi ginenean giroa bestelako izan zen: 

haizetea, ilunkara, hotza, zuhaitzen hostoak dantzan, ardiak harat-honat 

zakurraren mendean, artzaina txabolan iparrera eta hegora begiratuz, 

eguraldiak nondik nora joko zuen susmatzen … argazki zoragarria Arraba 

izateko, Gorbeiako Parkean ibiltzeko, gure tropeltxoa gogortzeko … 

 

 

 

PEL.- Joxepe, zer egingo diagu? Nola ikusten duk giroa? Merezi al dik? 

Astia emango al ziguk? Hegotik zetorrek ekaitza, beraz … 
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JEO.- Itxoin egingo diagu apur bat horko aterpean. Oraindik ordu biak 

dituk. Jotzekotan orain jo behar dik trumoiak. Hodeiak batetik 

bestera ari dituk mugitzen, artzaina ere begira eta begira zagok, 

haren pausoak segitzea ona izango duk, ez al zaik iruditzen? 

PEL.- Arrazoi duk. Hemen ongi gaudek eta jotzen badik ere arriskutik at 

gelditzen gaituk. Beraz, konforme. 

 

 

 

Ekaitza iragan zen eta aitzinera jarraitzeko gogoa ere bai. Tropeltxoa 

hoztuta zegoen jada. Animoak hustuta, kuraia bizkar zorroan sartuta, 

gogoa lau haizetara bidalita, eta gu geu ere pixka bat makalduta … Egoera 

honetan aitzinera ez egitea erabaki genuen mutilekin deliberatu eta gero. 

Erabaki zintzoa izan zen. Ingurumari haietan zuhurtzia lege zuzena da eta 

tontolapikoarena egiten ibiltzeak ez dakar ezer onik, eta are gutxiago 

gaztetxoekin zabiltzanean. Hantxe bazkaldu genuen. Joxek artzainarekin 

hitz egin zuen eta ondoren, haren berbak zentzudunak zirela ikustean, 

atzera egiteko deliberoa hartu zuen. Denak pozik. Inor ez zen tontorreraino 

joateko desirarekin. Esperientzia on, zuzen eta zuhur batzuez jantzita 

ailegatuko ginen etxera. Eguna etxetik at eman genuen, eta denak pozik. 

Bai euskarari esan genion Gorbeiako Parkean, Areatzatik oinez abiatu 

ginen egun hartan. 

Era honetan pasatu zituzten Patxik eta Joxek Areatzan emandako egunak, 

orduak eta minutuak, elkarri esperientziak gogoratzen eta mutilen joan-

etorriak izkirimiriz hornitzen. Udako leku hura ez zuten ahaztu. Geroago, 

mutil haiek, gizondu zirenean eta haiekin Bilboko metro edo autobusean 

topo eginterakoan, hauek eta beste hamaika kontu bitxi komunikatu 

zizkioten elkarri. Bihotzean odola daramagun bezala zeramaten haiek 

beren oroitzapenetan gaztetan bizi izandako kontaerak, ikuskizunak eta 

burutazioak. 
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JEO.- Asmatuko diagu beste zerbait hurrengo batean. Orain, gure 

kontuetara! 

PEL.- Gogorazak bihar Aimarrek jokatzen diala Tolosan, Beotibarren. 

Joateko asmoa al daukat? 

JEO.- Bai zera, egonai hortan. Nire poltsikoetan ez zagok diruaren 

hotsik, haizea bai franko. 

PEL.- Telebistan ikusi beharko diagu orduan, ezta? 

JEO.- Ongi ikusten duk, baina nahiago diat horma beltza duen frontoia 

pilota zuria erabiltzen badiate, nabarmenago gelditzen duk 

pilota, ehunetik ehun. 

PEL.- Ni Aimarren alde. 

JEO.- Irabazlearen alde beti. Jakina! 

PEL.- Etzeukat dirurik galtzeko, hi. Biziki larri gabiltzak eta zaindu 

beharra zagok. 

JEO.- Oriko txoriak emango ziguk zoria … 
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Nik bezala jakingo duzue Maule herri koskor bat dela, Zuberoan dela eta, 

honez gain, Zuberoako herririk nagusiena dela, alegia, euskal Pirineoetan 

daukagun herririk handiena, eta, agian, politena, agian diot, zeren 

koloretan eta gustutan ez baitago bai bai ala ez ez esaterik, ez, ez dago. 

Nork bere koloreak atsegin ditu eta nork bere gustuak ditu, eta puntu. Hau 

onartzen ez duenak, bada, zer esan, doala haizearekin batera Sastarraingo  

lezeetara. Hara ba. Maulen etxe eder bat izan dugu salletarrok, Maison 

Agerrea zeukan izentzat. Etxe handia eta ikusgarria; irekia eta librea; 

MAULEKOA 
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bisitagarria eta atsegingarria; bertara joateak beti poza sorrarazten ziguna 

eta diguna gaur egun ere. Orube handi batean kokatuta dago. Orube honek 

eraikinaz gain, baratzeak, kortak, frontoia, hilerria, lorategiak, mendiak, 

basoak, zuhaitz miragarriak, zakurrak, oilagorrak, behiak, ardiak, zaldiak, 

zekorrak eta astoak, gereziondoak, udandoak, sagarrondoak, aranondoak… 

dauzka. Muino batean kokatuta dago eta bertatik beste tontor moduko bat 

bistaratzen da: Mauleko Gaztelua edo Gotorlekua edo Defentsa. Herriko bi 

muturretan bi gaztelu, bata militarra eta bestea erlijiosoa. Kuriosoa da, 

baina egia berdaderoa. Kasu honetan gaztelu erlijiosoa interesatzen zait 

gehienbat: Maison Agerrea. Eraikin ospetsu horretan ospakizun handi eta 

asko egin izan dira; orain aldiz, beste eraikin mota da, bihurtu dute. 

Salletarrok utzi genuen, salmentan jarri eta Mauleko Udalak erosi zuen. Zer 

egin duen etxe horrekin? Hotela. Bai. Orain hotel bat da eta uste dut Hotel 

Agerrea deitzen dela. Gauza batzuk aldatu dizkiote, normala den bezala, 

baina kanpoko estruktura lehengoa da. Kontua da egun batean erabaki 

nuela hara joatea, gurea zenean oraindik, Patxirekin, nire osaba 

Baltaxarrekin eta Ibarretxerekin, salletar ohi batekin. Orduko pasadizo bat 

gogora ekarriz osatu dut elkarrizketa hau. 

 

 

 

JEO.- Bazekiagu zertara etorri gaituan, ezta? 

PEL.- Bai motel! Baina lehenago informazio pixka bat jaso beharko 

diagu, bestela, jai diagu. 

JEO.- Hemen izango duk eskualde hura ezagutzen duen norbait, ziur. 

PEL.- Espero! 

JEO.- Zizurkilgoari galdetuko zioagu. 

PEL.- Edo … hemen ospe eta sona duen frantsesari, Frère Arnoldori. 

JEO.- Ospea? Zer dela eta? 

PEL.- Izugarri ibili omen duk eskualde honetan. Lourdesera ere joana 

omen duk oinez … 
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JEO.- Arraioa! Orduan izango dik zer esan. Horrek frantsesa besterik ez 

dik jakingo baina. 

PEL.- Baltaxarri esango zioagu edo bestela Zizurkilgoari, honek erdaraz, 

euskaraz eta frantsesez berba egiten dik. 

 

 

 

Eztabaida batzuen ondoren, Baltaxar bakean uztea erabaki genuen eta 

Zizurkilgoarekin harremandu ginen. Esan eta egin. Afaldu ondoren tarte bat 

hartu genuen eta haren gelan sartuta mapa batzuk erakutsi zizkigun: 

ingurukoak ziren; Midi d´Ossau-raino iristen ziren maparen notak. Oso 

argia zen. Alabaina, haren gomendioa jarraituz, Frère Arnoldorekin bildu 

ginen Pirineoetako mapa luze eta zabal baten aurrean. Han zegoen agerian 

gure helburua, gure helmuga, gure next station. Han eman zizkigun 

Arnoldok azalpen guztiak. Arreta handiz jarraitu genizkion azalpenak, eta 

gustura gelditu ginen. 

 

 

 

JEO.- Argi gelditu duk, Patxi. Baina, entzun al diok zer esan duen? 

PEL.- Ezin diagula tontorreraino igo eta itzuli handi bat eman behar 

zioagula? 

JEO.- Hori ulertu zioat nik. 

PEL.- Baina Arnoldok ez gaitik ongi ezagutzen; etzekik gu marra gorritik 

haratago ibiltzen gaituala gehienetan, eta ezinezkoa baduk, 

geuk erabakiko diagula … 

JEO.- Auskalo nolako aurpegiak ikusi zizkiguan … Agian, beldur pixka 

bat sartu nahi izan ziguk? 

PEL.- Beldurrik ez, errespetu punttu bat bai, hori beti. Hortik aitzinera 

gure kontua izango duk. Itzulitakoan esango zioagu … 
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JEO.- Garbi zagok. Bihar goizean goiz Baltaxar itzarriko diagu eta gero 

ziztu bizian irtengo gaituk Midi aldera. Konforme? 

PEL.- Konforme, konforme. Orain esango zioat Ibarretxeri. Osaba, 

eramaten dugun parajera joango duk, ez dik inolako arazorik 

izango, ezta aitzakiarik jarriko ere. 

JEO.- Hala ere, igotzen hasten gaituanean ikusiko diagu bazter egokiak 

dituan harentzat, ez duk umemoko bat, aizak. Gu bezalako 

astotxo batzuekin ez duk edozein ibiltzen … 

PEL.- Tira, sukaldean zerbait eskatuko diagu, freskagailuan sartu, eta 

bihar esnatzen garenean bizpahiru kaxetan dena sartuko diagu. 

JEO.- Ekilikua! 

PEL.- Orain goazemak ohera, hemen jada ez zagok inor. Anaiak 

erretiratu dituk eta zakurra soilik gelditu duk beilan. Geuk ez 

diagu jada deus egiten kontu kontari, beraz, erretira! 

 

 

 

Oso leku gutxitan gozatzen da hainbeste. Maulek hauxe du zoragarria: 

isiltasuna, bakea, naretasuna, mozolo bat edo beste gauean gaueko jaun 

eta jabeak direlako, txirritaren bat edo beste, eta deus gehiagorik … 

Oheratu ginenean zerua oskarbi zegoen, izarrez jantzita, argi-txintak 

klisklatzen, urruti, begiek puntu zurixka bat baino ikus ez zezaketeneraino. 

Ilargiak etxeko mazelen soropilak horiztatzen zituen. Ohera baino zelaira 

joatera gonbidatzen zuen giroak. Halako batean, ordea, dena gelditu zen, 

dena hil zen, gure Patxi poetak esango zuen bezala, nahiz eta gau horretan 

ez zegoen olerkirik egiteko karmarekin, atsedena hartzeko baizik. Besteok 

ere bai, noski. Bidaia luzea izan zen, nahiz eta gure Euskal Herria berez 

txikia den. Alabaina, punta batetik bestera joanak ginen, itzuli-mitzuli ugari 

egin eta gero, herri txiki askotan sartu-atera egin ondoren, sigi-saga nahi 

baino gehiago eginez. 
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JEO.- Patxi, ordua duk. Tira, altxa! 

PEL.- Joxepe, esaiek beste biei ordua dela, jaikitzeko! 

JEO.- Bai, banoak. 

PEL.- Kontuz ibil hadi, Anaiak ohean zaudek oraindik. Ni behera jaitsiko 

nauk zuzenean, sukaldera, hango gauzak bizkar zorroan sartu 

eta dena prest edukitzeko. 

JEO.- Hori duk eta. Gauza bera egingo diat besteok lozorrotik esnatu 

eta gero. Ez itzak argi guztiak piztu, bestela zakurra hasiko duk 

zaunka … 

PEL.- Jangelan itxarongo haut. Uztazue igogailua bakean, zarata 

besterik ez dik egiten eta. 

JEO.- Lasai, astiro-astiro jaitsiko gituk … 

 

 

 

Goizeko bost eta erdietan jangelan ginen. Nork bere gustura gosaldu zuen. 

Bazen zer jan eta zer edan ordu txiki horietan, bai bederen, gu asetzeko 

modukorik … Azkeneko argia itzali genuenean sumatu genituen lehenengo 

pausoak sukaldean: sukaldaria zen, Anaientzako gosaria preparatuko zuen. 

Ibilgailua martxan jarri zuenean Baltaxarrek ez zuen uste izan inguruko 

txori-tropela jasoko zuenik eta kristoren kontzertu kosmikoari hasiera 

emango zionik, baina hala izan zen. Mauletik Atarratzera jo genuen eta 

handik Pabeko bidea hartuta Midi d´Ossau aldera. Trafikoa arina zen eta 

berrogeita hamar minutu aski izan genituen Aubisque-ko maldetara 

iristeko. Pixka bat geroago eskuinera jo genuen mapan Frère Arnoldok 

seinalatu zigun bezala. Arrazoi zuen. Ingurumari hura zirraragarria zen, 

beldur pixka bat ematen zuen, errespetua sortzen, baina erabakita genuen 

tontorreraino igoko ginela. Hala ere, ez genuen uste Mauleko oskarbia han 

laino, hodei, haize, gandu … bilakatuko zenik, baina hala izan zen. Halako 

batean, ibilgailua gelditzeko leku aproposa ikusi genuen eta bitan pentstau 

gabe aparkatzeko agindua eman genion Baltaxarri. Txoko zoragarria zen. 
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Erreka batek goizeko isila hausten zuen, baina baita adierazi ere nondik 

hasi behar ginen igotzen. Hori egin genuen bizkar zorroak hartu eta dena 

prest izan genuenean. 

 

 

 

JEO.- Dena prest? 

PEL.- Ni, bai. Eta zuek? 

JEO.- Tira ba! Gogoratu, hasi asto baten gisan, gero … ikusiko diagu, 

baina hasi, lasai! 

PEL.- Ba, jar hadi aurrean eta markazak pausoa … 

JEO.- Konforme. Nahi duzuenean esan eta geldituko gaituk. Baina, 

kontuz ibili behar diagu lainotzar honekin. 

PEL.- Zoragarria duk, Joxepe. Askotan egin diat amets une honekin eta 

azkenean hemen gaudek. Mundua txikia duk … 

JEO.- Eta gu inurriak mundu honetan barrena, baina gora eta gora ari 

dituanak, gaur bai, bederen. 

 

 

 

Ibarretxe eta Baltaxar gu bion erritmoan zetozen. Balatxarrek kristoren 

meritua zuen. Haren urteak eta hala igotzeko … Artzakakoa izan behar … 

Ibarretxerena beste kontu bat zen. Aspaldian ibili gabe zegoen, baina ez 

zuen gibelean gelditu nahi. Arnas estuka zetorren. Bilboko hauek … 

burdinari ere eusten diote! Lehenengo pausaldia egiteko ordua zen. Trago 

bat ur edan genuen, gazta pittin bat jan eta txokolate puska ez zen falta 

izan. Sei bat minutu izan ziren. Nahikoa. Jo pitxu jo! esan eta abian jarri 

ginen berriro. Harkaitz haiek beste zirrara sortzen zuten; gero eta gorago 

gindoazen eta goitik beherat begiratuta itzulerarik ez zegoela ematen zuen. 

Gorat eta gorat, astiro-astiro, ez ginen bakarrak. Bazen gure ezkerraldetik 

zetorren taldetxo bat, hiruzpalau ziren, lainoak ez zuen behar bezala 
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ikusten uzten. Baltaxarri haiek zekarten bidea egokiagoa iruditu zitzaion 

eta guri baimena eskatuta hartara jo zuen guri gero arte esanez. Nahikoa 

zuen. Baietz esan genion, joateko eta kontuz ibiltzeko, ahalik eta lasterren 

jaitsiko ginela agindu genion. Tximinietatik pasatzen hasi ginen. Bide 

ferrata deitzen diote eta ongi kokatuta dago, leku aproposean, egokian, 

burdin horiek ezean arriskua egon zitekeen, baina arazorik gabe gurutzatu 

genuen arrakala hura. Egia esan, kosta egiten zen bizkar zorro tzar haiekin 

gorat eta gorat egitea, baina indarrak atera genituen, ez dakit nondik, eta 

azken tramura iritsi ginen nondik gelbiltzan ongi ezagutu gabe. Hara non 

gure aurretik beste bikote bat ikusten dugun eta haien gibeletik joatea 

erabaki genuen. Astoa aurretik, esaten zuen nire aitak baserriko 

bizimoduaz berbetan hasten zenean eta zekienak irakatsi behar zuela esan 

nahi zuenean. Bi milatik gora geunden. Lainoa behealdean geldituta 

zegoen, goialdean eguzkiaren izpiak iritsita zeuden eta guztion adorea 

iziotzen zuten. Bigarren geldialdia izan zen. Bestelakoa. Lasaiagoa. Erpina 

hurbil ikusten duen taldetxoaren pausaldia: narea, alaia, pozez betea. 

Trago bat egin genuen eta bide batez pisua kendu ere bai. Bizkar zorroan 

beharrezkoena baino ez genuen eraman tontorrera. Sumatu genuen 

zamaren hustuketa. Hasperenka jarraitu bagenuen ere, postontziaren 

hurbiltasunak bihotzaren taupadak baretu zituen. 

 

 

 

JEO.- Tira, bertan gaudek! 

PEL.- Gure aurretik zihoazenak heldu dituk, ezta? 

JEO.- Bai, hala ematen dik. Beste bidetik heldu dituk. Aidanez, 

ezkerraldetik bazagok beste bidexka bat. 

PEL.- Gu ongi goazak hemendik. Orain ez diagu aldatuko … 

JEO.- Ezta … ez, ez. Zuzen goazak, ez diagu aldatuko, ezta … 

PEL.- Eutsi ba, mutilak! Egindiau eta! 

JEO.- Eup! Gora Euskadi Askatutaaaa!!! 
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PEL.- Tira, Ibarretxe, bagaudek eta … 

IBA.- Banoak … 

 

 

 

Hau da poza gurea … Arnoldok esan zigun inguratu behar zela mendia eta 

ezingo ginela erpinera iritsi, baina etzekien ongi nor ginen, eta astotxoak 

ere ailegatzen direla nahi izaten duten lekura, bestela, galde biezaiote 

Elizalde baserriko asto aluxka hari lortu zuen ala ez nahi izan zuena igande 

goiz hartan, umetxo bati ostiko galanta eman zionekoa martxa geldoa 

zeramalako umetxoa makilez berotzen hasi zitzaionean; ziplo utzi zuen 

lurrean gizajoa amak leihotik begiratuta ikusi zuen arte. Bai. Tontorrean 

geunden: Midi d´Ossau-n 2884 metrotan. Lainoa haranean, mundua gure 

hankapean, eguzkia buru gainean, eta gu hantxe, bihotzek hauspoak 

betezen dituzten birfindegian.  

 

 

 

JEO.- Zer, hasi beharko diagu mugitzen … lainoa bazetorrek gorat … 

PEL.- Goazemak, bai. Baltaxar gizajoa errosarioarekin jo eta ke egongo 

duk agurmaria gora eta agurmaria behera …, etengabe. 

JEO.- Ziur, eta dagoela gu jaitsi arte, beharko diagu eta. 

PEL.- Hemendik beherat beste bide bat zagok, eta egokia uste diat. 

JEO.- Tira, emaiok hortik ba! 

PEL.- Hemendik joanez gero, tximini bat libratuko diagu … 

JEO.- Agian. Ea harri-metak ikusten ditiagun eta ez gaituan galtzen, 

hori duk eta, garrantzitsuena. 

PEL.- Haizerik etzebilek eta primeran jaitsiko gaituk. 

JEO.- Baina, lainotzarra behetik gorat zetorrek, mugitu beharko gaituk. 

PEL.- Esan behar zioagu ba Arnoldori. Entzun beharko dik… 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-39 

JEO.- Nola esaten zian: “Il fau l´entouré, il fau l´entouré”… C´est 

difficile … 

PEL.- Jajaja!!! 

JEO.- Poztuko duk igo diagula esaten zioagunean, nik honela uste diat. 

 

 

 

Hitz eta pitz ari ginela Ibarretxek zerbait luzatu digu beste bioi, baina guk 

ez diogu deusik entzun, gure katramiletan eta gorabeheretan murgilduta 

gindoazen. Lainotzarrak hartuta gintuen. Bideak beherat egiten zuen oso, 

eta zuzen gindoazen seinaleak ikusi genituen: harri-meta txiki batek 

eraman gintuen azken tximinirat. Gure aurretik abiatu zirenak zeuden jada 

han bertan: neska eta mutil bat ziren, frantsesez ari ziren, nahiz eta haien 

frantsesa nirearen parekoa iruditu. 

 

 

 

JEO.- Egingo nikek euskaldunak direla nahiz eta frantsesez jardun. 

PEL.- Probazak! 

JEO.- Nongoak diren galdetuko zieat, ea … 

PEL.- Tira, gogoan al dituk Envalirako haiek gutaz itaundu zigutenekoa? 

Euskaldunak zituan, guk beste zerbait uste bagenian ere. 

JEO.- Hator gibeletik, e? Ez hor gelditu zozo baten pare! 

 

 

 

Arrazoi nuen. Euskaldunak ziren, Donibanekoak. Frantsesez ari ziren, baina 

euskaraz ere bazekiten. Nik euskaraz egin nien eta haiek igualtsu erantzun 

zidaten. Patxi hurbildu zenean euskaraz egin zien eta laukote eder bat 

osatu genuen hantxe bosgarrenaren zain. Igoeraz mintzatu ginen, 

oztopoez, zailtasunez, arriskuez, eguraldiez, asmoez … Poztu ginen eta, 
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azkenean, elkarri eskua eman eta haiek aurretik jarraitu zuten. Gu gibeletik 

joanda lasai gindoazen. Bidea markatuta geneukan eta azken tramua 

jaisteko norbaiten erreferentzia izatea oso positiboa zen. Bizpahiru itzuli-

mitzuli eman genituen. Orduan urruneko oihu bat entzun genuen: osaba 

zen. Behean entzuten zen eta oihartzuna gureganaino iristen zen. Eeee!!! 

entzuten zen. Balataxar zen, dudarik gabe. Baiiii!!! Erantzuten genion 

oihukatzen zigun bakoitzean. 

 

 

 

PEL.- Bera duk, bai. Gertu gaudek, hala esan nahi dik oihuak … 

JEO.- Ba, azkeneko tximinia izango duk, bueno, tximinia edo 

harkoskorrak… 

PEL.- Rapelatu egin beharko diagu, ze hemen ez duk biderik ikusten. 

JEO.- Ba, egingo diagu. Ibarretxe, mugi hadi! Hiruren artean kate bat 

egingo diagu: arrisku gutxiago, erraztasun handiago …, hobeto. 

IBA.- Bale. Tira. Kontuz. Hi aurretik, Joxepe. Ni, erdian eta hi, Patxi, 

azkena. 

JEO.- Bai, bagoazak! 

 

 

 

Inolako arazorik gabe jaitsi genuen azken tramua. Gure aurretik zihoazen bi 

euskaldun haiek bukatuta zeukaten jaitsiera, eta sokak bilduta, haiek sokak 

eta kaskoa erabili baitzituzten, bazihoazen beherat, aparkalekurat. Besteok 

atzetik ginen. Hantxe zegoen Baltaxar arrosarioa eskuetan josita. 

Hasperenka hasi zen ikusi gintuenean. Lasaitu ederra hartu zuen. Une 

larriak pasa omen zituen, horrela esan zigun. Harkoskor baten gainean 

eserita zegoen. Txarriboda batean baino arrosario gehiago errezatu zituela 

esan zigun. Eta gu, bitartean, mendian gora eta behera gozatzen hark zer 
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sufritzen zuen kontuan hartu gabe. Hala ere, esan behar dut ahalik eta 

lasterren jaitsi ginela, beraz … 

 

 

 

JEO.- Ongi! Bete diagu! Denak ongi gaudek! Biba gu! Biba Baltaxar! 

Biba Lezamako lehoikumeak! Biba Frère Arnoldo! Biba gure Midi 

d´Ossau! 

PEL.- Horko muino horretan eguzkiak jotzen dik, eta bizkar zorroak 

hustuko ditiagu, ongi iruditzen bazaizue. 

 

 

 

Denak bat etorri giren hantxe leku egokia zela bazkaltzeko. Hala egin 

genuen. Beherako bidea beste bat izan zen. Errazagoa, erosoagoa, 

normalagoa… jende gehienak erabiltzen duena: egina, ibilia, zanpatua, eta 

ez gurea bezalakoa: harkaitzez betea, malda handikoa, sastrakaz josita, 

beraz, txarra, baina astokilo batzuentzat aproposa, jakina. Etxerat abiatu 

ginen inon gelditu gabe. Arratsaldeko seietan iritsi ginen. Dutxatu eta 

pintxo-pintxo jarri ginen jangelara joateko. Lehenago bezperak errezatu 

genituen bertako Anaiekin, baita Frère Arnoldorekin. Kristoren poz-

aurpegia erakutsi genion gure Anaiari eta berehala ohartu zen guk nahi 

genuena lortuta geneukala. 

 

 

 

PEL.- Ça fait bien. Fantastique! Lortu dugu! 

FA.-  C´est vrai? 

JEO.- Oui, c´est vrai, jusqu´au sommet! 

FA.- C´est magnifique! Oh, la, la! 

 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-42 

 

 

Congratulations batekin agurtu genuen elkar. Gau hura espeziala izan zen. 

Borrokalariak garaipena lortzen duenean sentitzen duen bezalako poza 

bera sentitzen genuen laurok menditik buelta egin ondoren. Gau hartan ez 

genituen zakurraren zaunkak entzun, baina bai gure kontzientziaren ahaire 

leuna. 
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Laurogeigarren hamarkadan jo eta ke ari ginen Euskara Mailaka euskal 

metodoa burutzen. Bilbon ari ginen zeregin honetan. Buru-belarri ari ginen 

hasiera batean egindakoa hobetu nahiz. Ez ginen oso konforme ordura arte 

egindakoarekin eta ahaleginak eta bi egiten saiatzen ginen gure neska eta 

mutilei hain gurea den hizkuntza irakasterakoan ikasbide egokia 

eskaintzeko. Patxi eta biok jakin genuen Europan ikastaroak egiten zirela 

hizkuntzetan trebeak zirenentzat eta trebeak ez izanik ere izan nahi 

zutenentzat: Europako Hizkuntza-Kolektiboa zegoen deituta. Esan bezala 

COVENTRYKOA 
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Patxi eta biok jakin gainean geunden. Beste askotan bezala, orain ere, gure 

nagusiei helarazi genien gure kezka, kinka eta ardura euskarari 

dagokionez. Zorionez, orduko nagusiek bazeukaten euskararekiko tximeleta 

barruan, eta gure deiari kasu eman zioten inolako oztoporik jarri gabe, 

alderantziz, erraztasun guztiak eta gehiago eman zizkiguten gure 

egitasmoa aitzinera eramateko. Patxik informazioa jaso zuen eta neuk egin 

nuen gainerakoa. Bion artean antolatu genuen Ikas bidaia deitu genuena: 

Coventryra joango ginen. Hango Unibertsitatean antolatzen ziren 

ikastaroak. Bagenekien ingelesez izango zirela delako ikastaroak eta gure 

artean Patxik bakarrik dominatzen zuela Shakespearen mintzaira, Perikok 

pixka bat eta Juankarlosek eta biok hutsaren hurrengoa, nolabait esateko. 

Hala ere, esan behar da denok geneukala intuizioa, sen handia, asmamena, 

aitzinera egiteko ausardia. Aurrerantzean, mentalizatu ginen eta preparatu 

ere bai ekitaldi hain garrantzitsuari zuku guztia ateratzeko. 

 

 

 

JEO.- Orduan, esandakoa serio zoak? 

PEL.- Joxepe, zer uste duk txantxetan… edo? 

JEO.- Ez, ez, ez diat uste txantxetan hagoenik, baina … 

PEL.- Bai, benetan goazak. Gure nagusiek ikusi diate benetan ari 

gaituala lanean eta haiek ere bultzatu nahi diate egitasmoa, 

proiektua. 

JEO.- Pozten nauk. Ez dituk beti halako baimenak lortzen, badakik … 

PEL.- Ba hau egiazkoa duk. Laster hasiko nauk bidai-agentziara deitzen, 

lagun handia zeukat Donostian eta hark gauzak erraztuko 

zizkiguk. 

JEO.- Hori ere bai? Zein duk, hire ikasle ohi bat, edo … 

PEL.- Berdin ziok, laguna duk eta lagunak horretarako dituk, ez? 

JEO.- Orduan, Perikori eta Juankarlosi abisatuko zieat. 
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PEL.- Bai, aurrera! Txartelak garaiz aterako ditiagu, agian merkeago 

aterako zaizkiguk orain aterata … 

 

 

 

Giro gozo eta baikor honetan murgilduta eman genituen joan aurreko bi 

hilabeteak. Hara eta hona begiratzen genuen zer nahi genuen zehatz-

mehatz jakiteko. Kontua zen gure euskal metodoa hobetu nahi genuela, 

baina horretarako gertuko bideak eskasak iruditzen zitzaizkigun pixka bat 

urutirago joan nahi genuen, kasu honetan Ingalaterrara, Coventryko 

Unibertsitatera. Hango ikastaroa zehatz-mehatz metodoa hobetzeko 

ikastaroa izango zen. Horretarako Europako maisurik onenak hurbilduko 

ziren. Guk haien lezioak, irakaspenak, gomendioak eta praktikak jasoko 

genituen, gero, gure Herrian, gure erara egokitzeko. Hori zen gure helburua 

eta hori bete beharko genuen gero gure nagusiei alferrik ez ginela joan 

adierazteko, eta gure ikasleei ahalik eta ongien irakasteko: ikasleen 

mesedetan egingo genuen bidaia, duda izpirik gabe. 

 

 

 

JEO.- Ezagutzen al dituk maisu horiek, Patxi? 

PEL.- Ezagutu, ezagutu, ez. Izen batzuk ezagunak egiten zaizkidak, 

baina ez ditiat ezagutzen, behar bezala, bederen. 

JEO.- Pisu handikoak izango dituk. Europako onenak agian. 

PEL.- Litekeena duk. Ingalaterran, Frantzian eta Iparraldeko nazioetan 

oso aurreratuta zeudek hizkuntzei dagokienez … 

JEO.- “Essential English” duk adibide bat. Hori ikusten duk zabalduta 

bai liburudendetan eta bai eskoletan. Gainera, Patxi Altunak 

euskaratu duen metodoa “Essential English”-aren kopia-edo 

dela esango niake, beraz … 

PEL.- Frantzian ere liburu oso egokiak zeudek. Trebeak dituk. 
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JEO.- Eta hau zer dela-eta? 

PEL.- Nazio hauek inperialistak dituk, koloniak ditiztek eta hango 

jendearen artean beren hizkuntza inposatu ditek, beraz, irakatsi 

behar izan ditek, ondorioz buruak isiotu behar izan ditiztek ongi 

irakasteko … 

JEO.- Orain hobeto ulertzen diat. Guk berriz, ez diagu deus irakatsi, 

ezta gure herrian ere …, gu bai kaikuak! 

PEL.- Oraingoan ez gaituk atzean geldituko, hago ziur. Honetan ere 

onenak izango gaituk, dudarik gabe. 

JEO.- Hirekin munduaren beste aldera … Nik ere hartuko nizkiakeen 

hik izandako bi urte haiek Londresen eta inguruan … 

PEL.- Ez hadi kexa. Hireak izan dituk … zortea beste aspektu batzuetan 

izan duk, beraz … 

JEO.- Kexatu ez, baina orain ikastaro bat egin behar diagula eta, hire 

eta beste batzuen mendean egon behar … 

PEL.- Hago lasai, moldatuko gaituk eta. 

 

 

 

Joxek, Gorbeiara joan zen batean, intuizioa izan zuen, alegia, hango 

bileretara joango zela, bilkuretan sartuko zela, lotsagabe sartuko zela, 

inolako lotsa barik, eta ondoren Patxirekin iruzkinduko zituela entzundako 

gauza guztiak edo garrantzizkoenak, behintzat. 

 

 

 

JEO.- Ba al dakik zer pentstau dudan, Patxi? 

PEL.- Zer? 

JEO.- Ba, hara joan eta gero, hango giroa ezagutu eta gero, geletan 

sartuko naizela, entzungo dudala eta, ondoren, hango gela 
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batean laurok bilduta, entzundakoaz mintzauko garela. Honela 

ez nauk zuri-zuri geldituko. Zer iruditzen? 

PEL.- Uztak hori orain. Han erabakiko diagu zer egin. Frantsesez ere 

izango dituk hitzaldiak, eta … 

JEO.- Arrazoi duk. Ez dik merezi orain burua haustea. Orduan eta han 

erabakiko diagu nola jokatu. Gu bezala beste asko ere izango 

dituk, beharbada. 

PEL.- Gainera, bertan zabalduko duten programa aztertu behar diagu 

eta horren arabera mugitu … 

JEO.- Alferrik duk ametsetan jardutea. Bertatik bertara onena eta 

praktikoena. Honetaz bazekiagu zerbait, ez al zaik iruditzen? 

 

 

 

Xehetasun gehiago zehaztu genituen laurok horretarako bilera egin genuen 

batean. Barbarako deitu baserriko gelaxka batean bilduta eman genuen 

larunbat goiza. Patxik gauza dezente azaldu zigun eta guk galdera mordoa 

egin genion. Galdetutako batzuei ongi erantzun zien, baina beste batzuei 

ez, ezin zuen. Periko eta Juankarlos pozez zoratzen zeuden; izan ere, 

hainbeste urte euskal lanean eman eta gero, orain aukera paregabea 

zeukaten pixka bat gozatzeko, dena ez zen lan egitea izango besterik gabe; 

gizakiak pizgarriren bat behar baitu bere izatasuna osatzeko, diot nik. 

Eguerdiko hamabi eta erdietan altxatu ginen mahaitik eta bageneukan 

nahiko garbi zertara joango ginen ikastaro ospetsu hartara. Gu ere baginen 

nor hara joateko, bai horixe! 

 

 

 

JEO.- Berririk bai? 

PEL.- Ez. Esan niana. Hegazkina Loiun hartuko diagula eta goizeko 

zazpietan bertan egon behar diagula, besterik ez. 
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JEO.- Beste biek ba al zekitek? 

PEL.- Bai. Haiei ere gauza bera esan zieat. Haiek desiratzen zeudek. 

JEO.- Ez zera, ni honelatsu nagok, hara joateko desiratzen. Hi ez ala? 

PEL.- Nik bizkar zorro txiki bat eramango diat, zertarako gehiago? Hiru 

egun dituk, besterik ez. 

JEO.- Hotz izango duk alde hura, ezta? Goialdean zagok. 

PEL.- Bai, hala zagok, baina ez dik hainbeste egingo, ez diat uste… 

JEO.- Hitz egin al duk nagusiarekin jada? Zerbait jakin nahiko dik … 

PEL.- Hitz egingo diat datorren astean. Bezperan esango zioat. 

Gainera, ez duk etxean izaten, gehienetan kanpoan izaten duk. 

Hala ere, bazekiat jakin gainean dagoela. 

JEO.- Jatorra gizona! Noski, nire kintakoa izan behar … 

PEL.- Hasi haiz tantoak hire aldera eramaten … Hala duk, jatorra, oso 

jatorra. Bazekik kultura zer den eta bazekik, baita ere, bilatzen 

ari gaituan kultura mota nahitaezkoa dela gure eskoletan, beraz 

… 

JEO.- Ekilikua! 

 

 

 

Nik banekien probetxu handia aterako genuela ikastaro hartatik. Beste urte 

batean Bois de Boulognen izan ginen, Parisen, eta nahiz eta zuzen-zuzen 

metodo-ikastaro bat ez zen izan, han entzundakoak mesede handia egin 

zigun gerora. Hara Cisnerosekin joan ginen. Cisneros zen haurztaindegia 

jarriko zuena Bilboko Ikastetxean. Hark izugarri gozatu zuen. Bera izan zen 

gure gida baso zabal hartan. Jende xumea ezagutu genuen eta begien 

bistan zegoen haurrekin ibiltzen zirela eguneroko lanean. Banekien, era 

berean, ikastaroaz gain, bazterren bat ikusteko parada izango genuela, 

asko ez baina baten bat bai. Gero esango dudan bezala, hala suertatu zen. 
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JEO.- Ni prest nagok jada. Zer ordutan pasatuko haiz hemendik? 

PEL.- Orain bertan noak irtetera. Beraz, berrogeita bost minutu barru, 

botazak berrogeita hamar bat, badaezpada. 

JEO.- Ongi  zagok. Autopistatik irten eta biribilgunearen izkina batean 

izango nauk itxaroten. Bira osoa eman behar diok biribilguneari, 

autopistan berriz sartzeko. 

PEL.- Ados. Gero arte, orduan. 

JEO.- Periko eta Juankar nola dituk etortzeko? Badakik? 

PEL.- Horiek ere nirekin joango dituk, beraz, hor denak elkartuko 

gaituk. 

JEO.- Bai, ongi! 

PEL.- Tira, laster batean gaudek hor. Orain arte. 

 

 

 

Hala izan zen. Berrogeita hamar minutu. Oso puntual. Beste berrogei 

minutu behar izan genituen Loiurarino iristeko. Trafikoa bazen, baina arina, 

trabagabea. Aireportua beteta zegoen. Jendea goiz mugitzen da. Bilbotik 

Europa enpresagizonak eta emakumeak mugitzen dira, batzuk Iparraldera 

doaz, beste batzuk Hegoaldera, eta badira gertuagora doazenak: 

Madrilera, Bartzelonara, Valentziara … Gure txartelak zuzen zeuden. Bizkar 

zorroak eta maletak leihatilara eraman genituen eta han kontroletik 

pasatu behar genituela esan ziguten. Honela egin genuen. Egunkaria erosi 

nuen, euskal egunkaria, euskaraz, eta horrek garbi utzi zuen nor ginen eta, 

baita zertara gindoazen ere. Uste baino jende gehiago zegoen gure 

hegazkina hartzeko. Londres Londres da eta harako enpresariak eta 

negozioak handiak dira. Azken kontrol txikia pasatu eta gero, gure lekuak 

hartu genituen. Patxi leihoan zen, Periko pasiloan, Juankar eta biok 

pasilotik beste aldean. Prest geunden gure metodo-abentura hasteko. 
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Hegaldia primerakoa izan zen: lasterra, puntuala, ezer berezirik gabea, 

behar zuen orduan hartu zuen lurra Londresko aireportu handian. 

 

 

 

JEO.- Patxi, hemen hi haiz nagusia. Hik esan eta guk obedituko diagu. 

PEL.- Zaudete hemen pixka bat. Hor dagoen boby horri galdetuko zioat 

trena non hartzen den. Uste diat bide hori…, baina enagok oso 

ziur, aspaldian enauk etorri… 

JEO.- Hoa, hoa! Ez gaituk hemendik mugituko! 

 

 

 

Jendearen emana izugarria zen. Dena zen handia, dena mukuru, dena lepo, 

denak harat-honat, dena … too much! Patxi berehala etorri zen. Bizkar 

zorroak hartu genituen eta gure Pikuren gibeletik joan ginen. Kostatu 

zitzaigun tren geltokira iristea. Dedio! Txartel bereziak atera genituen 

Unibertsitateetara. Han izango genituen bai ikastaroa eta baita lotarako 

gelak ere. Aitortu behar dut inguru hartako zurrunbiloak kitzikatzen 

ninduela. Mundua martxan zegoela ematen zuen. Mundu mota bat, 

bederen. Trena erosoa zen. Trena ere gainezka zihoan. Jendea saldoan 

mugitzen zen nondik nora eta zertara inporta gabe. Gu ere martxa hartan 

sartuta gindoazen. 

 

 

 

JEO.- Ba al dakik asko falta den? 

PEL.- Etzekiat, baina ez duk asko faltako. Hogeita hamar minutu egin 

ditiagu eta Unibertsitateak gertu behar ditek. 

JEO.- Hi, Periko, esantzak zerbait, oso isilik hago. 

PER.- Zer esango diat ba? Hau dena arrotza duk. Isiltzea hobe. 
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JEO.- Eta hi, Juankar? 

JUA.- Igual, ikusi eta ikasi. Zer egingo diat ba? 

 

 

 

Honela geundela Unibertsitateen izenak eman zituzten bozgorailuetatik. 

Orduan, Patxik keinu bat egin zigun hiruroi zutik jartzeko ordua zela esan 

nahiz. Zutitu ginen, baina gurekin batera beste hamaika gizon eta 

emakume ere bai. Gure leku berera ote zihoazen? Gero hala zela egiaztatu 

genuen. Harrera gelan jende asko zegoen jada, han geletako giltzak eta 

ikastarorako txartelak ematen zituzten. 

 

 

 

JEO.- Hiri zein eman ditek? 

PEL.- Niri 207 garrena. 

JEO.- Hiri, Juankar? 

JUA.- 208 garrena. 

JEO.- Orduan, hirea, Periko 209 garrena izango duk, nirea 210 garrena 

duk. 

PEL.- Goazemak! 

 

 

 

Jendea gelak bilatzen ziharduen. Hart-honat mugitzen ziren eta gehien 

entzuten zen hizkuntza ingelesa zen. Baziren, hala ere, frantsesak, 

alemanak, italiarrak eta ulertzen ez genituen beste hizkuntza batzuk, 

jakina, lau euskaldun ere han ginen: euskara oihukatzen genuen besteek 

ere jakiteko existitzen ginela. Ederki jakin zuten, bai horixe! Bat edo beste 

guregana hurbildu eta nongoak ginen galdetzen zigun. Orduan, guk, poz-

pozik, euskaldunak ginela erantzuten genien, Euskal Herrikoak, oui, du Pays 
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Basque, Basque Country-koak alegia. Ongi hasi ginen giro hartan 

barneratzen. 

 

 

 

PEL.- Afaria zazpi eta erdietan jartzen dik. Ordu ona, goiz samar 

guretzat. 

JEO.- Niri bost. Gose nauk. 

PEL.- Afaldu eta gero hitzaldi bat zagok. Bertan ikastaroaren nondik-

norakoak emango zizkigutek, beraz, egotea komeni duk. 

JEO.- Han izango gaituk ba. 

 

 

 

Aretoa bete zen. Milatik gora izango ginen han. Kolore guztietakoak. 

Baziren beltzak, baziren beltzaranak eta baziren zuriak. Baziren gizonak eta 

baziren emakumeak, baziren zaharrak eta baziren gazteak, baziren barrez 

agertzen zirenak eta baziren oso serio agertzen zirenak. Denak 

hizkuntzaren inguruan ikastera. Bapo! Gu ere bai. Pozik eta adore handiz. 

Bederatzi eta erdietan bukatu zen batzarra. Hurrengo egunean hasiko zen 

ikastaroa serio-serio. 

 

 

 

JEO.- Orain zer, Patxi? 

PEL.- Ba … nahi duzue, bueltaxka bat eman dezakegu. Parke zoragarria 

zagok bertan eta … ezagutuko diagu. 

JUA.- Niregatik, bale. 

JEO.- Hitz egin duenak aditua ematen dik, ezta? 

PEL.- Hala duk, munduan zehar ibilia duk hizkuntzen metodoak 

irakasten, eta liburuak ere baditik argitaratuak. 
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JEO.- Orduan, bihar nola kokatuko gaituk geletan? 

PEL.- Ni A gelara joango nauk. Hi, Joxepe, nahi baduk, hoa C gelara. 

Juankar, hi hoa Joxeperekin eta hi, Periko, hator nirekin. Ongi? 

JEO.- Bikain. Orain, banoak ohera. Bihar goiz jaikiko duk jendea, goiz 

gosalduko dik eta puntual joango duk geletara, ziur nagok. 

PEL.- Tira, orduan, erretira! 

 

 

 

Gure geletara joan ginen. Ordurako denak edo ia denak beren geletan 

zeuden. Dena edo ia dena isil-isilik zegoen. Beheko solairuan, tabernan, 

batzuen ahotsak entzuten ziren, baina gutxienekoak ziren. Halako lekuetan 

nork bere ohiturak dauzka eta horien arabera funtzionatzen du. Gu ohera 

joan ginen bidaia bera ere nekagarria izan zelako: goizean goiz jaiki, 

Loiuraino joan beharra, hegazkina, trena … hitzaldia … nahikoa zen 

hasteko. Goizeko seietan zutik geunden. Sei eta erdietan gosaltzeko aukera 

genuen beheko solairuan. Gosaria oparoa izan zen. Gauza asko zegoen 

dantzan: sardeak, labanak, goilarak, zukuak, platerak, frijituak, egosiak, 

erreak … bistan zegoen hura Europa zela eta Europako ohiturak 

bestelakoak dira: gu ez gaude ohituta hainbeste gosaltzen. Baina, gustura 

hartzen genituen tankera hartako gosariak. 

 

 

 

JEO.- Zer? Zer moduz lehenengo lezioa? Interesgarria? 

PEL.- Nirea izugarri ona izan duk. Unitate baten egitura deskribatu 

ziguk: testua, galdera mota ugari, sormen ariketa, kontaera -

ahozkoa- … oso egokia. 

JEO.- Nik ez zioak den-dena ulertu, baina “zer ikusi, hura ikasi” badio 

esaera zaharrak, esan behar diat dezente ulertu dudala. 
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Urratsak ulertu ditiat eta urrats bakoitzean zer egin ere bai. 

Beraz, notak jaso ditiak, eta gero hitz egingo diagu. 

PER.- Ongi, bai, ongi. Jende aditua duk. Bertan jende interesatua 

zagok, hala behar dik, gainera, eta nik ere zerbait jaso diat. 

JUA.- Joxeperekin bat natorrek. Zerbait ikusi diat eta gero 

komentatuko diat. 

JEO.- Beraz, goiza egokia izan duk, aprobetxagarria. Xehetasunak ez, 

baina mamia bai. Horra hor. 

PEL.- Arratsalde bat libre diagu. Nahi baduzue, Coventryra joan 

gaitezkek, hiri ospetsua duk hemen, gurean Gernika den bezala. 

Gerra garaian bonbardatu ziaten eta den-dena txiki-txiki eginda 

utzi . Aldamenean berria eraiki ditek, orduan bata eta bestea 

bisita ditzakeagu. 

JEO.- Ni pozik. Primeran. 

JUA.- Bai, bai, pixka bat aprobetxatu behar diagu. 

PER.- Aurrera! Esan zer egin behar den, eta, fuego! aire! 

PEL.- Lauretan diagu trena. Bai, trenez joango gaituk. Bertatik bertara 

eramaten gaitik. Gero, geltokitik katedralera hamar minutu 

zeudek, oinez egingo diagu. 

 

 

 

Zoragarria iruditu zitzaigun. Bertara iritsi ginenean jendea zegoen 

bisitatzen. Denak isilik mugitzen ziren mutur batetik beste muturrera. 

Iruzkinak oso emeki egiten ziren. Bazirudien bonben hotsek beldur ikara 

mota berezia sorrarazten zutela oraindik. Suntsiketa. Txikizioa. Gerra 

maltzur, zikin, deitoragarri eta krudel baten ondorioa, arrastoa. Aurrera eta 

atzera ibili ginen eta Gernika genuen gogoan. Postal batzuk erosi genituen. 

Izan ere, zail ikusten genuen berriro itzultzea: oroigarriak izango ziren. 

Gero, katedral berria bisitatu genuen: zoragarria. Dena argia, dena 
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alaitasuna, dena berritasuna, dena etorkizuna, dena … never more! Hori 

atera genuen bisita hartatik. 

 

 

 

PEL.- Izugarria izan zuan! 

JEO.- Gizakia, gizaki eroa, gizaki bidegabea, gizaki ustela, gizaki oso 

bortxatzailea, gizaki zitala, txepela, petrala, stupid, ondorioak … 

PER.- Gerrak halakoak dituk, ez diat gerra onik ezagutzen … 

JUA.- Perikok arrazoi dik, gerra guztiak zitalak dituk, batik bat esku 

hartzen ez dutenentzat, zeren esku hartzen baduk … hire nahia 

jartzen duk … baina alboko kalteak zibilek jasaten ditiztek. 

JEO.- Egia. Zer esango diagu ba! 

 

 

 

Hiria lasai zegoen. Bizitzen ikasita zeuden. Gerrak oroitzapenetan izango 

zituzten, ezin baitira ahaztu, batez ere zure etxekoren bat hatzaparretan 

hartu badu, baina bizimodua alaia ematen zuen paraje hartan. Gu ere 

honela sentitu ginen bisita bukatu eta gero. Pixka bat geroago, trenez itzuli 

ginen Unibertsitatera. Afarian hori izan zen gure hizpidea. Hurrengo 

egunean goizeko lezioa bukatu eta gero bertako eskaileretan bilduko ginen 

jasotakoa gure kasura nola ekarri deliberatzeko. Honela egin genuen. 

Hamaika eta erdietan gutxi gorabehera. 

 

 

 

JEO.- Niri gauza batek eman zidak atentzioa: esaldiaren neurkerak. 

Esaldiak laburrak izan behar direla esan ditek, ez luzeak, 

errazagoa dela analizatzeko, ulertzeko eta erabiltzeko, bai ahoz 

eta bai idatziz. Gero, argi eta garbi hitz egin behar dela gelan, 
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barregarri gelditu gabe baina lasaitasunez ahoskatuz esate 

baterako. 

PEL.- Noski. Nik bazekiat hori. BBCko irratsaioak koadernoetara 

pasatzen ditiak eta esaldiak oso laburrak erabiltzen ditiztek, 

hartzeko oso erraza duk, eta gero gelan erabiltzeko zer esanik 

ez. 

JUA.- Beste puntu interesgarri bat ere jaso diat nik: testuak ezaguna 

izan behar dik, eguneroko bizitzan gauza daitekeena, ikusi 

daitekeena, praktika daitekeena … beraz, utikan fikzioa eta 

antzekoak hizkuntza irakasteko. 

JEO.- Arrazoi duk, Juank. Nik ere hori jasota zeukat. 

PEL.- Niri biziki gustatu zaidak, Joxepe, hiztegiari buruz entzun dudana, 

alegia, zehatza izan behar dela, ez anbiguoa. Gauza bat, esanahi 

bat, egoera bat, azalpen bat …, ulertzen? 

PER.- Batzuetan zaila duk, baina hala behar likek. Saiatu beharko diagu 

gure Euskara Mailaka 4.ean. 

JEO.- Ongi zagok. Ez diagu denbora alferrik galdu, ezta? 

PEL.- Gauza gehiago ere bazeudek, baina ez diagu dena hemen botako. 

Han ere gure bilerak egingo ditiagu eta puntu hauek kontuan 

hartuko ditiagu. 

 

 

 

Seietan beste bilera batera deitu ziguten. Hartan ohar orokorrak eman 

zizkiguten. Ingelesez, frantsesez, italieraz, alemanez … hitz egin zuten. 

Orientazioak denentzat ziren egokiak, baita guretzat ere. Apunte batzuk 

hartu genituen. Baliagarriak izan ziren gure bilkuretan hartzen genituen 

erabakiak balioesteko, lehenesteko, berresteko. Era honetan eman 

genituen gure hiru egunak: entzuten, notak hartzen, eztabaidatzen, 

sustatzen, adoretzen, gure lanaren balioaz jabetzen eta, behin Euskal 

Herrira joan eta gero, nondik nora jo beharko genuen zehazten. Ezingo 
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zigun inork esan arpa jotzera joan ginenik, ezta hurrik eman ere. Hala 

ziurtatu ahal izan zuten gure lanen balioa estimatu zuten guztiek, askok eta 

askok. Hurrengo egunean itzulia izango zen. Trena, hegazkina eta Bilboko 

aparkalekuan utzitako ibilgailua hartu eta norberaren etxera. Errealitatera. 

 

 

 

JEO.- Ez zait damutzen joan izana. Uste diat aprobetxatu diagula. 

JUA.- Bai horixe, ongi, gainera. 

PER.- Berriro egingo niake beste bat, suertatuko balitz, bederen. 

PEL.- Ikusiko diagu. Halakoak maiz izaten dituk Europan. Erne egon 

behar … 

JEO.- Informatzailea, berriemailea, hi heu, Patxi. Besteok belarriak 

erne eta ahoak prest izango ditiagu euskarari bai esateko: 

eskolan, elkartean eta eguneroko bizimoduan hitz batez. Tira, 

ongi jarrai eta hurren arte. Zerbait bada esango dizuet. 

Bitartean, izan ontsa! 
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Aukera paregabe eskaini zigun Europako Hizkuntza Kontseilu Orokorrak. 

Gure izenak haien zerrendetan eta fitxategietan zeuden nonbait, eta argi 

eta garbi zeukaten gure lana serioa zela, hizkuntzekiko amodioa wonderful 

dela, amazing, alegia. Horregatik, beharbada, Finlandiara joateko deia eta 

gonbidapena luzatu ziguten, hots, JYVÄSKYLÄNen egingo zen ikastarora 

joateko eta han esku hartzeko. Poztu ginen laurok, eta ez genuen 

zalantzarik izan: gure gaia zen, gure lanbidea ere bai, gure ilusioa, gure 

tema, bertsolariek dioten bezala. Hango YLIOPISTONen izango zen, hots, 

Unibertsitatean. Ikastaro hauek badute zerbait berezi; izan ere, beti 

Unibertsitateetan egiten dira; espazioa dagoelako, kultura-zentroak 

JYVÄSKYLÄN-YLIOPISTOKOA 
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direlako, ikastaroari duintasuna eman nahi diotelako …, agian bai. Gu 

laurok badakigu unibertsitatea zer den eta bertan egoten den, xurgatzen 

den, giroa nolakoa izaten den. Gu ere halako girotan arrainak uretan 

bezala sentitzen gara, bikain! Egun haietan Europako mapak astintzen hasi 

ginen delako hiria non zegoen jakite aldera. Juankarlosek, oso artista bera, 

aurkitu zuen eta jakinarazi zigun besteoi. Oraingoan haren eskuetan utzi 

genuen antolakuntza logistikoa. Primeran egin zuen, alajainkoa! Aldian 

behin, albiste berriren bat bidaltzen zigun hala gure ilusioa biziarazten 

zuelarik. 

 

 

 

JEO.- Nola demontre jakin ditek nor garen eta zertan ari garen, Patxi? 

PEL.- Fitxatuta gaudek, Joxepe. Ez, ziur nagok beste ikastarotako 

zerrendak, helbideak eta e-amilak dauzkatela, eta orduan erraza 

egingo zaiek ondorengo guztia. 

JEO.- Hala izango duk. Poztekoa duk, ez iruditzen? 

PEL.- Badakik, Joxepe, bizi dena azaltzen omen duk, eta gu bizirik 

gaudek euskararen munduan … 

JEO.- Mundu txikian baina. 

PEL.- Hizkuntza mundua, mundu berezia duk eta espeziala. Gainera, hi, 

Europako hizkuntzarik zaharrena duk gurea … 

JEO.- Hala zirudik. Beraz, agian, horregatik ere izango duk … 

PEL.- Arrazoi bat izan edo beste bat izan gonbidapen-txartela jaso 

diagu eta Ikuslariari erakutsiko zioagu, ea zer esaten … 

JEO.- Ziur nagok aurrekoan bezala oraingoan ere baiezkoa jasoko 

diagula, ez diat gutxiago espero. 

PEL.- Ea hala den. Zuen tandako horrek burua zeukak bere lekuan eta 

primeran ulertzen dik gu egiten ari garen lana. 

JEO.- Erne ibili. Zerbait badago, pasatuko diat gaztigua. 
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PEL.- Jakintzak ea zerbait preparatu behar diagun. Galdeiok hire 

irudimenari, ados? 

JEO.- Alupita! Zer galdetuko zioat… Galdetzekotan diruzainari 

galdetuko zioat, joateko baimena ematen bazigutek. Hori bai 

irudimen galanta, e? Hara joan, haren aurrean jarri, azaldu 

beharrekoa txukun azaldu, eta, gero, hori bai, aingerutxo baten 

aurpegia jarri ea pietate pixka bat … 

PEL.- Argudioa badakik, beraz, baimena jaso orduko, tira, telefonoa 

hartu edo bertara joan, eta … bi eta bi lau esaten hasi, eta 

akabo. 

 

 

 

Eskolako gauzak aparretan zihoazen. Hain ongi zihoazen ezen egun batean 

Bilboko ikuskaria etorri zen Ikastetxera, bai, Bilboko ikastetxera, euskara 

nola irakasten nuen jakin nahi zuen. Kalakariren batek esana zion euskara 

biziki ongi irakasten nuela eta bere begiez ziurtatu nahi zuen. Gustatzen 

bazitzaion edo konbentzitzen banuen, agian, bere agindupean zeuden 

eskoletan jarriko zuen edo lezio batzuk ematera deituko zidan, hori zen 

jakinarazi zidatena. Nik ez nion garrantzirik eman kasu honi. Egunero 

bezala jarraitu nuen nire eguneko lezioa ematen, tokatzen zena irakasten 

nuen eta irakasten niena ikasten zuten nire ikasleek. Kontua da, niri deusik 

esan gabe jakina, ate joka azaldu zitzaidala gizon bat Ikastetxeko 

Zuzendariarekin. Ni mintza-praktika egiten ari nintzen gelako taldeekin. 

Politto ari ziren. Gizona eta Zuzendaria zutik, tentetuta, gelditu ziren nahiz 

eta biei aulkiak eskaini nizkien lasaiago egoteko. Tarteka zuzenketa batzuk 

egiten nituen, ohi bezala, arbela erabiltzen nuen, ikasle bizkorren eragina 

aprobetxatzen nuen, gelako askoren esku hartzea nabarmena zen. Beraz, 

mintza-praktika bai, baina taldearen eta gelakoen artean: hori zen 

dinamika eta hori ikusi zuten bai gizonak eta bai Zuzendariak. Talde batek 

amaitu zuenean, beste bat pasatu zen aitzinera. Bigarren taldea hasi baino 
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pixka bat lehenago, gizona hurbildu zitzaidan eta zera hau bota zidan 

belarrira Cervantes-en hizkera sinplean: “Me has convencido”. Eskerrak 

eman nizkion gizalegez, baina banekien euskara irakasten maisua nintzela 

hark ezer esan gabe. Hara hemen pasadizoa, barruan neukana eta orain 

esateko gogoa eman didana. Beste adibide bat edo beste badaukat, baina 

ez noa esatera harrokeriak irents ez nazan. 

 

 

 

JEO.- Patxi, bisita xelebre bat izan diat gaur. 

PEL.- Etzakela esan. Nor etorri zaik ba? 

JEO.- Frankista ospetsu horietako bat. Neofrankista edo … Demokrata 

itxurarekin agertu duk, baina etzagok fidatzerik. Hala ere, 

zirrikitu txiki bat utzi zidak dudatzeko. 

PEL.- Zer ba? 

JEO.- Lezioa eman dudan bitartean gela barruan egon duk 

Cisnerosekin. Bai, ikuskaria, Bilboko ikuskaria. Euskara nola 

irakasten nian ikusi nahi zian, eta azaldu egin duk. 

PEL.- Eta? Baietz flipatu! 

JEO.- Flipatu esaten al duk orain? Ba, beharbada bai. Alde egitera 

zihoala “me has convencido” esan zidak belarrira emeki-emeki. 

PEL.- Zer uste ditek ba horiek? Onenak gaituk, baita honetan ere. 

JEO.- Txundituta joan duk, honela uste diat. Ez diat beste munduko 

gauzarik egin, mintza-praktika tokatzen zitzaidan eta horixe egin 

diat metodo oso aktiboa erabiliz eta ikasleen esku hartzea 

tartekatuz, eta … bai hori, flipatuta gelditu duk gizona. 

PEL.- Lezio ederra eman diok orduan. 

JEO.- Ikasi ote dik zerbait? Beste batean jakinda hitz egingo dik bere 

aitaponteen aitzinean, hots, txapel gorrien aitzinean edo 

alkondara urdinen … Harrapazak! beste batek esango zian 

bezala. 
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PEL.- Ez al diok nire azken poema-liburua erakutsi? 

JEO.- Ba ez, etzaidak burutik pasatu. Lastima! Opari ederra izango zuen 

alkondara … eguzkiari begira irakurtzeko edo … kantatzeko. 

Baietz! 

PEL.- Beste bat ari nauk egiten orain eta lehiaketa batera aurkeztuko 

diat. Ikusiko diat zer gertatzen den. 

JEO.- Zeri buruz ari haiz oraingoan? 

PEL.- Aiodiri buruz … 

JEO.- Aiodiri buruz? Arraioa! Non zagok herri hori? Ezen herri bat duk, 

ezta? 

PEL.- Bueno, bai eta ez. Nire irudimenean dagoen herri bat duk eta aldi 

berean leku bateko Idoia Ama Birjina … 

JEO.- Orduan? 

PEL.- Ikusiko duk. Oraingoz hor uzten diat. Ea maiatzerako dena listo 

dagoen. Gustatuko litzaidakek ordurako dena erabakita balego 

… 

JEO.- Ongi, ongi. Hik segi hire gauzekin, beste batzuok metolodogia 

egin diagu eta horretan erraz mugitzen gaituk. Hain zuzen, 

hurrengo ikastaroa horretaz doala uste diat. Erne ibiliko nauk, 

ahal bada … noski. 

 

 

 

Garai horretan metodo berriak agertu ziren merkatuan. Bolada onean 

zegoen euskara irakasteko metodologia. Pertsona helduentzako metodoak 

agertu ziren, hala nola, Bakarka (1,2,3,4)  eta Helduak Alfabetatzeko 

Metodoak, besteak beste. Gure lana bestelakoa zen: guk ikasleak genituen 

geletan, ikasle gaztetxoak, ez pertsona helduak. Alabaina, liburu horietan 

ikusten ziren zenbait gauzek jakitera ematen zuten metodoak hobetzen 

zihoazela, modernizatzen, gaurkotzen, erreminta egokiagoak erabiltzen, 

euskararen irakaskuntza erakargarriagoa egiten, metodologiaren aldetik, 
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jakina. Zeren edukia bazeuden, baina edukien adiera zehaztu behar zen eta 

honetan urratsak ematen ari ziren. Patxik bazekien hau. Ordea, haren joera 

olerkia zen, haren irudimena sonetoa zen, haren josteta erriman zegoen … 

Bizpahiru hilabete pasatu zirenean, berriro heldu zitzaigun gonbidapena, 

lehenengoan esaten zigutena berretsiz. Mugitu nintzen, Patxiri mugituko 

nintzela esan nion, eta honela egin nuen. Juankarlosi seriotasun osoz 

zihoala dena esan nion, eta orientazio kontuak zehazteko hori bere kontua 

zela eta. Honela egin nuen. Ikuslariak baimena eman zigun. Diruzainarekin 

konpontzeko, eta gero, itzultzen ginenean testuren bat edo laburpen bat 

egiteko, denek jakite aldera zertan ibiliak ginen. Baietz esan nion, honela 

egingo genuela inolako arazorik gabe. Beraz, bagenuen beste asmo 

betegarri bat: JYVÄSKYLÄN-YLIOPISTO (Finlandia). Ohi bezala, Patxiren 

eskuetan gelditu zen txartelen kontua. Delako Ilarramendi batekin jarri zen 

harremanetan, Ilarramendi zela uste dut, eta hiru astetan txartelak 

genituen joan-etorria egiteko esandako egunetarako. Primeran! Hala 

gustua ematen du, esan nahi baita, adiskideak tartean daudenean eta 

hauek benetakoak badira, dena errazagoa da, hau geuk ziurta dezakegu. 

Beti funtzionatu zuen. Uste dut Patxik opari batzuk egiten zizkiola trukean, 

merezi ere bai, bai horixe! Egunak hurbildu zirenean elkarri egiten 

genizkion deiak asko izaten ziren. Ia beti xehetasunak eskatzeko, 

erantzuteko, kontuan hartzeko edo zalantzaren bat edo beste argitzeko. 

 

 

 

JEO.- Zer esan dik hire adiskideak? 

PEL.- Ez dagoela arazorik. Bidaiak daudela eta guk ere txartelak 

baditugula, eta nahi dugunean jasotzera pasatzeko. 

JEO.- Primeran! Gizon hori kategoria duk! 

PEL.-Ez dakik ongi. Semea ere halakoa zetorrek, nik esaten diat. Jatorra 

mutila! 

JEO.- Bale, bale. Orduan lasai, ezta? 
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PEL.- Bai, bai. Ezer ez bazagok, bezperan joango nauk, jasoko ditiat eta 

neuk eramango ditiat aireportura. 

JEO.- Onak gaituk! Esan eta egin. Mundiala izango duk! esan zian behin 

Amurizak bertso-txapelketa bat hastera zihoanean. Gurea ere 

halakoa izango duk. 

PEL.- Etzakela dudarik izan. Gure eskuetan beharra jartzen duenari 

etzaio damutuko, ez horixe. 

 

 

 

Hego haizea ari zuen. Zuhaitzen hosto berdeak dilin-dalan ari ziren, 

balantzaka. Hego haizea, zoro haizea dio esaera zaharrak, eta gu ere 

zoratuta bezala geunden haraino, Iparreraino joango ginela pentsatze 

hutsarekin. Baina bazetorren eguna eta gure barruek sentitzen zuten jada 

harako hegoaldian deskubrituko genuena. Hala izan zen, gainera. Hegaldia 

zuzen-zuzen irten zen aireportutik. Dozena ohar bota zuen esatariak. Nik, 

egia esan, arretaz entzun nuen, baina kapiskatu batere ez. Patxiri 

begiratzen nion ea zer esaten zuen, baina hark hatz erakuslea ezpainetan 

jarrita isiltzeko esan nahi zidan bestela hark ere ez zuelako deus ulertuko. 

Baina ez. Patxik ongi ulertu zuen Iparraldeko ingelesa berak Londresen ikasi 

zuena baliatuz. Eskerrak! Hegaldia lasaia izan zen. Hori bai, Frantzia 

zeharkatu genuen eta Alpeak zuri-zuri zeudela oraindik konturatu nintzen. 

Zoragarria zen goitik ikusten genuen paisaia. Hegaldia zuzena izan zen, 

beraz, hiru bat ordu eman eta gero, Helsinkin hartu zuen lurra gure 

Wueling-ak. Zorionez, nahiz eta beste mundu batean geundela iruditu, gu 

bezalako jendea zegoen aireportuan, ez ziren zomorro beltz, nabar eta 

arraroak. Irri guk bezala egiten zuten, hitz egin gurea ez bezalako beste 

hizkuntza batean, denek ez ingelesez, nahiz eta askok Shakespearen 

mintzaira erabili. Baina, pixka bat ezberdina bazen. 
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JEO.- Hemen gaudek, Patxi. Zer duk hau? 

PEL.- Europako Iparra, Joxepe, bistan zagok. 

JEO.- Bai, baina, ez al duk giro berezia sumatzen? Jendea isilagoa duk. 

Harat-honat zebilek baina zaratarik egin gabe. Konparazak 

Madrilgoarekin… 

PEL.- Tira, utziok horri eta goazemak informazio bulegora. Han esango 

zigutek zer ordutan diagun beste hegaldia gure Herri eta 

Unibertsitatera joateko. 

JEO.- Patxi, badakik zer egin. Gu hire atzetik joango gaituk, baina hasi 

eta bukatu heuk egin beharko duk. 

PEL.- Egingo diagu, lasai. Hara, hortxe zagok informazioa … 

JEO.- Itxaron beharko diagu, gu bezala jende asko zagok eta. 

PEL.- Uste diat gure Herria ez dela oso urruti izango, baina hegaldia 

izango duk, ez zagok zalantzarik. 

JUA.- Zoragarria izango duk. Mila aintzira esaten ziotek alde honi. Egia 

ote? Hala baduk, ikustekoa izango duk. 

JEO.- Nahi al duk gu hemen itxarotea? Ez gaituk hirurak hilaran jarriko 

batek soilik berba egin behar badik, ezta? 

 

 

 

Txartelak bagenituen, Ilarramendik egindako lana zen. Zuzeneko txartelak 

eta  aldaketa-txartelak, denak eskuetan zeuzkan Patxik, baina xehetasunak 

ez, horregatik itxaron behar izatea. Hilara arin zihoan eta bistan zegoen 

tramiteak errazak zirela. Patxiren txanda izan zenean guk alde batera egin 

genuen eta hilara pixka bat moztu zen, atzekoak poztu ziren. Guk 

barkamena eskatu genien. Euskaldunak ginen gizalegez jokatzen ari ginela 

jakinarazi nahi genien hangoei. Patxi itzuli zen eta, nahiz eta pixka bat 

urduri, zera esan zigun: goazemazue beste mutur hartara; hau hegaldi 

erregionala duk eta erraza duk. Hogei minutu ditiagu oraindik, zerbait 
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hartu nahi baduzue …, esan zigun Patxik. Baietz esan genion. Horixe egin 

genuen. Gertuen ikusi genuen tabernatxoan sartu eta Patxik eskatu zituen 

gure freskagarriak. Zerbitzariak oso atseginak iruditu zitzaizkigun, hortik 

atera genuen beste pasta batekoak zirela latitude hartakoak … 

 

 

 

JEO.- Beraz, laster diagu hegaldia. 

PEL.- Bai. Hegazkin ttikiago bat izango diagu. Eskualde honetan ibiltzen 

diren horietako bat. Bi motor izango ditik. Baina seguruak dituk 

andereñok esan bezala. 

JUA.- Gauez iritsiko gaituk … Izan ere, hasi duk iluntzen, hartzazue 

gogoan non gauden, beraz … 

JEO.- Hala baduk, hobe. Goitik dena argiz beteta ikusiko diagu. 

Esperientzia politta izango duk, nik uste. 

PEL.- Ixo, bozgorailuak martxan zeudek. Tira, goazemak, guretzat izan 

duk. Hartu bizkar zorroak eta aire! 

JEO.- Dirudienez, gure atzetik datozen hauek ere … Agian bai. Itxura 

guztia zeukatek. Ikusiko diagu. 

PEL.- Boarding jartzen dik. Pasaporteak prest izan, eta txartelak. 

 

 

 

Dena zentzuz egin zen. Hello, hello, hello … hori esaten bagenekien. Thanks, 

thanks, thanks … eta jendea hegazkinean sartzen zen eskuko poltsak eta 

bizkar zorroak gainean eramanez. Benetan txikia iruditu zitzaidan 

hegazkina. Mugitu ere egiten zen jendearen sartzearekin. Barre egin 

genuen eta elkarri begiratzen genion, baina beste jendeak naturaltasun 

osoz hartzen zuen dena: ohituta zeuden, bertakoak izango ziren gehienbat. 

Egia esate aldera, dena ongi zihoan. Goitik lurra zulatua zirudien, putzuz 

betea, aintzirak ziren, egia zen mila aintzirarena, zoragarria zirudien, postal 
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baten itxura guztia zeukan paisaiak. Gozatzen joan ginen hogeita hamar 

minutu iraun zuen hegaldian. Arazorik gabe eta ia ustekabean hartu zuen 

lurra hegazkintxoak. Aireportuan kontua ginen behealdean ere lekua 

bazegoela, lurra zegoela, ez zela dena aintzira eta aintzira. Basoak ere 

bazirela, errepideak bazirela eta zenbait lekutan elurra ere ikusten zela 

oraindik. Hura ezberdina zen. Unibertsitatera autobusez eraman gintuzten. 

Autobusa bete egin zen. JYVÄSKYLÄNgo YLIOPISTOra gindoazen. Eguna 

mutur batetik bestera eman genuen, baina hala behar zuen. Hamabost bat 

minutu izan ziren autobusean. Denak isilik, denak elkarri begira eta denak 

asmo bertsu batekin: ikastaroa. Halatsu ziurtatu zigun Patxik autobuseko 

batekin hitz egin eta gero. Bai, ikastaroa egitera zetozen, haientzat ere 

lekua berezia zen, espeziala, aparta, misterioz betea, baina behin 

Unibertsitatean gauzak aldatuko ziren pixka bat. Unibertsitatea handia 

zen, oso koketoa, pottokia, elegantea ikusteko. Jende gaztea eta ez hain 

gaztea zebilen handik, denentzat zen ikastaro hura. 

 

 

 

PEL.- Aizue, erne ibili. Harreragelatik pasatuko gaituk eta bertan 

geletako giltzak emango zizkigutek. 

JEO.- Bai, bai. Ez gaituk hemendik mugituko. Bazagok nahikoa 

begiratzeko, dena duk kuriosoa. 

JUA.- Jendea ohituta zagok. Di-da batean mugitzen duk ezker-eskuin 

besteei kasurik egin gabe. 

JEO.- Eskarmentuak zer egiten duen … 

PEL.- Juankar, hau hirea duk; Joxepe, hau hirea; eta hau nirea: 110, 

111 eta 112. Hirurak elkarrekin. 

JEO.- Badaezpada, ezta? Imajinazak zerbait gertatzen dela eta laguntza 

eskatu behar diagula …, hala hobe, ialokreo! 

PEL.- Gauzak geletan utzi eta afaltzera jaitsiko gaituk. 

JEO.- Afariak bertan ematen ditiztek? 
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PEL.- Galdetuko diagu, baina uste diat baietz. Jendea harat zoak. 

Jangela izango duk. Agian txartelak atera beharko ditiagu, baina 

hori berehala egingo diagu. Tira, bost minutu eta hemen. 

 

 

 

Patxik esan bezala egin genuen. Gela sinpleak ziren, praktikoak, baina 

behar zen guztiarekin, eta garbiak, jakina. Kolore zuria nabarmen. Leihoen 

beste aldean basoak, pinudiak, aintzirak oso gertu, uharte txikiak eta 

bertan etxetxoak, txalupak gaueko argiekin … ikusgarria. Afaria, ohi bezala, 

self service zen, eta zinez bazen zer jan eta zer edan. Patxik erdi bete zuen 

platera, Juankarlosek berdin eta nik barazkiak ikusi nituen ezker-eskuin: 

denak poz-pozik eta ongi beteta. Jendeak gutxi hitz egiten zuen, 

beharbada, lehenengo eguna zelakoa izango zen, edo ezezagunak ginelako 

edo nekatuta geundelako, batek daki. Bukatu genuenean aire pixka bat 

hartzera atera ginen kanpora. Bagenekien hurrengo egunean zer izango 

genuen. Eman ziguten karpetan dena zegoen zehatz-mehatz. Goiz jaiki 

behar zen, goiz gosaldu eta puntual lehenengo aurkezpenera ailegatu. 

Presente egon behar zen xehetasunak galdu gabe. Xehetasun horietan 

zegoen trikimailua. Unibertsitateko korridoreetan inguru hartako bitxiak 

zeuden: elastikoak, oroigarriak, souvenir-ak, detaileak, tipismoa hitz batez. 

Normala zen. Hizkuntzarekin batera kultura ere erakutsi nahi ziguten: 

Suomieraz mintzatzen ziren, nahiz eta ingelesa derrigorrez ikasten zuten 

eskoletan. Frantsez bat edo besterekin topo egin genuen. Gu euskaraz eta 

zuk zergatik ez … dio abestiak. Han gutxi batzuek zekiten euskara zer zen, 

baina guri entzunda ohartu ziren arraroa zela eta ez zuela parekorik. Agian, 

handik barrena, paraje haietan ibilitako hizkuntza da gurea, batek daki, 

edo, ez daki inork hobeto esateko. Bazen jendea gure aldamenean jartzen 

zena zer-nolakoa zen mintzatzen ari ginena antzemateko, baina fitsik ere 

ez. Gu bai frikiak, zentzurik onenean … baina jakitera emango genuen 

eskualde hartan, non Laponia dezente gertu zegoen eta gu konturatu ere 
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ez. Zoritxarrez ez genuen aukerarik izan haraino ailegatzeko, bueno aukera 

bai baina sosik ez, hori izan zen kontua. Egia da ez ginela haraino turismoa 

egitera joan, baina … 

 

 

 

PEL.- Oraingoan libre mugituko gaituk. Zer iruditzen? 

JEO.- Ongi, moldatuko gaituk nola-hala. Intuizio pixka bat badiagu eta 

uste diat ez gaituala galduko, ezta hala Juankar? 

JUA.- Ados. 

PEL.- Ni morfologia hartuko diat. 

JEO.- Nik betikoa, metodologia, hori praktikoa iruditzen zaidak. 

JUA.- Nik ikusiko diat. Bukatzen denean hementxe bilduko gaituk, 

ezta? 

JEO.- Bai, hementxe, korridore honetan. 

 

 

 

Goizeko atsedenaldian esandako lekuan bildu ginen. Denak pozik eta 

zerbait irabazi izan bagenu bezalako aurpegiarekin. Hizpidea lezioa izan 

zen, edo lezioak. Patxi hasi zen ustekabeko gauza batzuk ikasi zituela eta 

horregatik zegoela pozik. Joxepek zerbait ikasi bai baina entzundako 

gehiena berak praktikan jartzen zuela esan zuen. Juankarlosek, aldiz, dena 

berria iruditu zitzaiola aipatu zuen. Beraz, nork berea ikasita, denak 

konforme goizean entzun eta ikusitakoarekin. Gero, kafe xorta bat hartu 

genuen katerinaren zerbitzua zegoen lekuan. Han frantses batzuekin topo 

egin genuen. Haiek frantsesak zirela esaten zuten baina guk bestela 

pentsatzen dugu eta euskaldunak direla esan diegu gure buruei. Hitz 

egiteko moduan igarri genuen lapurtarrak zirela, bai Lapurdikoak, ez Baxe 

Nafarrokoak eta ez Zuberokoak, Lapurdikoak. Gainera, euskara jasoa 

erabiltzen zuten eta oso ulergarria zen adierazten zutena. Haiekin 
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adiskidetasun gutxieneko bat egin genuen. Arratsaldean antolatu ziguten 

itsas bidaian topo egin genuen berriro euskaldun hauekin. Atseginak ziren. 

Kanpoan gaudenean, gure Herritik at alegia, gure nortasunak biltzera 

garamatza batik bat euskalduna bada aurrean duzuna. Agian, gauza bera 

gertatuko zaie beste naziotakoei elkarren ondoan aurkitzen direnean eta 

hain urruti jaioterritik. 

 

 

 

JEO.- Orain elkar jartze zabala dugula uste diat, ezta hala, Patxi? 

PEL.- Hala zagok jarrita ordutegian. 

JEO.- Orduan Batzar Gelan izango duk. Denak sartzeko hala beharko dik 

izan. 

PEL.- Ni galestar batekin jarriko nauk. Bat ezagutu diat eta etzakiak nola 

baina ezaguna egin zaidak. Lehen ere elkarren ondoan egon 

gaituk lezioan. Jatorra neska. 

JUA.- Ongi, hoa lagunarekin, gu biok nahastuta eseriko gaituk eta ahal 

bada azken hilaretan, behar bada lehenbailehen irteteko, 

badakik. 

PEL.- Ez ahaztu bazkaltzeko txartelak jaso behar ditiagula … 

JUA.- Lasai, hori gure kontura, txartela erakutsi eta ez duzue hitz egin 

beharrik izango, erakutsi eta kitto. 

JEO.- Eta hitz egin behar badiagu c´est bien esango diagu eta… hepa! 

Azala behar diagu, motel. 

JUA.- Hori duk. Gainera, hi Donapaleun ibilitakoa haiz, zerbait erakutsi 

behar duk … 

PEL.- Hori, hori. Besteok Mauleko frantsesarekin gabiltzak, Baltaxarren 

eskolakoak gaituk … Gogoratzen al duk, Joxepe, Parisko hura? A 

zer nolako katramila muniparekin eta osabarekin, ai ama! 

JEO.- Azkenean asmatu genian Calais-ko bidearekin… 

PEL.- Kostata, baina bai. Jajajaja!!! 
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JEO.- Tira, ordua duk. Goazemak, jendea sartzen ari duk jada. 

JUA.- Hemen, hemen atzean, erdialdekoak libre zeudek, hementxe. 

PEL.- Tira, orduan gero arte, betiko lekuan, bale? 

 

 

 

Lasai-lasai Patxik aurrera egin zuen eta Juankar eta biok atzean eseri ginen. 

Dena zen argia, dena zaratarik gabea, kolore zuriak dominatzen zuen Gela 

Nagusia. Oholtzan mahai luze bat zegoen eta zazpi aulki eta aulki 

bakoitzaren aurrean batila bat ur, eta aldamenean paperezko zerbileta 

arrunta. Dotore eta apain. Pixkana-pixkana Gela Nagusia bete zen, nahiz 

eta hutsune batzuk ikusten ziren. Jende batzuk falta zirela iruditu zitzaigun. 

Nik ez nuen bertan ikusi nire metodologia-lezioan ikusitako bat, adibidez. 

Juankarlosek ere gauza bera esan zidan, bere ondoan egondako bat ez 

zuela Gelan ikusten. Azkenean, hamabietan, hasi zen. Sarrerako hitz batzuk 

bota zituen mahaiburuak eta gero goian zeudenak banan banan gauza 

bera egin zuten. Egia esan, frantsesez mintzatzen zirenean ulertzen genien 

Juankarlosek eta biok, baina beste kontu bat zen ingelesez hasten zirenean, 

orduan yes, ok, eta antzeko hitz solteak konprenitzen genituen, beste 

guztia Gela Nagusiko sorginek eramaten zuten edo bertan gelditzen ziren 

gure ezjakintasunaz barre eginez. Berrogeita bost bat minutu inguru iraun 

zuen aurkezpen-lezioak; izan ere, sarrera gisakoak luze jo zuen luzeegi nire 

ustez, baina hala suertatu zen. Gainera, leku eta egoera horietan ezin zara 

talibana izan eta ezta zorrotzegia ere, askatasun pittin bat, malgutasun 

apur bat erabili behar da edo erabiltzen da. Hala egin zuen goiz hartan 

mahaiburuak. Gero, galdera-erantzunen unea izan zen. Galdera oso 

kuriosoak entzun genituen, gure barruan dantzan zeudenak bezalakoak 

batzuk, beste batzuk teknikoagoak ziruditen, hau iruditu zitzaidan niri eta 

baita Juankarlosi ere. Jakina, frantsesez egiten ziren galderei eta erantzunei 

buruz ari naiz. Bestelakoak Patxik eta Patxiren lagunak ulertuko zituzten, 

apika. Azkenean, arratsaldea libre izango genuela jakinarazi ziguten, eta gu 
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poztu ginen. Arratsaldean zer egin berehala erabaki genuen jangela 

ondoan deliberatu eta gero. Itsas bidaia izan zen. 

 

 

 

JEO.- Bazkaltzeko lehen txandan sartuko gaituk, Patxi? 

PEL.- Niregatik bai. Eta hik, Juankar, zer nahi duk? 

JUA.- Ni beti prest. Orain nahi baduzue, ba … oraintxe. Nire urdaila 

prest zagok. Begiratu bestela … 

JEO.- Tira ba, goazemak! Gero lasaiago ibiliko gaituk baporetoa 

hartzeko, presarik gabe. 

PEL.- Baporetoa? Zer duk hori? 

JEO.- Hi barrukoa haiz, Piku, itsasokoak garenok baporeto, txalupa, 

txanela, motorra eta antzekoak egunero ikusi izan ditiagu txiki-

txikitatik. Zuek behien, ardien eta zaldien artean bizi izan zarete 

… 

PEL.- Hara bestea! 

JUA.- Jajaja!!! Deustuko kanalean ere ikusi izan ditiagu halakoak eta 

baita handiagoak ere: Euskalduna nire etxe aurrean zagok, 

badakik, Patxi. 

PEL.- Tira, tira. Goazemak barrura! 

 

 

 

Galanta zen jangelan sartu eta ikusi genuena. Oparotasuna zen ikusten 

zena. Bazegoen zer jan eta zer edan: aukera sobran, bueno sobran ez baina 

soberan bai. Guk esaten dugun bezala esateko: aukeran! Gure erretiluak 

hartu genituen eta nahi genuenetik hartzen hasi ginen. Juankarlosek eta 

Patxik jateko trinkoa, mardula eta sustantzia handikoa hartuz joan ziren, ni 

berriz, barazkiak eta antzeko gauzak. Nire ohitura zen. Gainera, honetatik 

ere aukeran zegoen. Ikusi nindutenek pentsatuko zuten ea korta batean 
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hazitakoa nintzen edo behizaina izandakoa nintzen hainbeste belar eta 

lasto erretiluan ikusita. Pozik eta alai gelditu naiz bukaeran, nahi izan 

dudana hartzeko parada izan dudalako. Jendeak denetik hartu du, denetik 

jaten ohituta dago. Baina argi eta garbi gelditu da nor diren goialdekoak 

eta nor behealdekoak, nor hotzarekin ohitutakoak eta nor beroarekin. 

Erretiluak begiratzea besterik ez dago. Hori iruzkindu diot Patxiri. Patxik eta 

Juankarlosek barre egin dute, esanez bezala haiek ez zirela ez batekoak eta 

ez bestelakoak, baina, hala ere, denetik bete dituztela zuilak. 

 

 

 

JEO.- Gozoa, ezta, Patxi? 

PEL.- Primerakoa izan duk. Benetan. 

JEO.- Itsas bidaia, zoragarria izango duk, ziur nagok. 

JUA.- Zergatik diok hori ba? 

JEO.- Ikusi besterik ez zagok. Jendea ere pozik zoak. 

PEL.- Eguzkiak beste tankera ematen ziok denari, baita itsas bidaiari 

ere. 

JEO.- Tira, gure txanda duk. Eskazak heuk, Patxi. Hobeto manejatuko 

haiz. 

PEL.- Hiru euro dituk. Laguntza duk, nik uste, zeren gehiago balio 

beharko bailikek … 

JEO.- Ezantza ordaintzeko, edo … 

JUA.- Litekeena duk, txo. 

JEO.- Tira, gora! Baina popan jarri, e? 

JUA.- Bueno, popatik txopara ibiliko gaituk aukera baldin bazagok … 

JEO.- Uste diat jendeak gauza bera egingo dikeala, bestela begira nola 

ari dituan mugitzen. Begira, begira gazte haiei … 

PEL.- Utzikiek, ongi ari dituk, aprobetxa dezatela orain, gero … batek 

zekik zer gerta … Gazteak dituk endemas. Paraje zoragarria duk: 

uharte txikiak, etxetxoak bazterretan, arrantzale zahar horiek 
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kainaberaz batek zekik zertan, arrantzan ari dituala pentsatu 

beharko, ura leun-leuna duk edo zagok … 

JEO.- Zer, Patxi, Lizardi bihurtu haiz edo? 

JUA.- Edo Lauaxeta Gatika aldean … 

PEL.- Ai ama! Tira, haize fin honek aurpegia leuntzen dik eta irribarrea 

errazagoa egiten dik, ez uste, Joxepe? 

JEO.- Bai, maisu. Hala izango duk, heuk esaten baduk, hala izan dadila 

eta kitto. 

 

 

 

Bizpahiru uharteri bira mantsoa eman zion baporetoak. Jendea atzera eta 

aurrera mugitzen zen, ezkerrera eta eskuinera, inguratzen gintuzten 

basoetako pinuak bezala, haizea fina izan arren horretara behartzen zituen 

basoko izaki guztiak. Txori batzuk pinudien artean ezkutatzen ziren 

baporetoa uhartera hurbiltzen zen bakoitzean. Nire irudipena zen ez 

zeudela ohituta bisitari haiekin, gurekin, alegia. Gidariak informazio 

laburrak ematen zizkigun bai paraje haietaz eta baita neguan han izaten 

zuten giroaz ere, naturak izaten zuen formaz, itxuraz eta tonuaz. Atsegina 

ematen zuen gazteak. Ingelesez eta frantsesez hitz egiten zuen. Bistan 

dago Europako kultura-arlotan bi hizkuntza hauek agintzen dutela oroz 

gain alemanen baimenarekin … Emakume batek, entzunda euskaraz ari 

ginela, igarri zuen gure hizkera ezberdina zela, Euskal Herrian zer gertatzen 

ari zen galdetu zidan. Aitortu behar dut une hartan ez nuela jakin 

erantzuten. Nire aldamenekoei, Patxiri eta Juankarlosi, hauxe jakinarazi 

diet eta biek barre egin didate. Gogoan dut egoera larria bizitzen ari ginela 

esan niola eta erantzun edo azalpen moduko hau bitan eta hirutan 

errepikatu nion. Ai ama! Bai garrantzizkoa dela hizkuntzak jakitea Europa 

aldera atera nahi baduzu, bai! Bestela … 
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JEO.- Besomotz! 

PEL.- Ea gure nagusiak konturatzen dituan honetaz eta erabakiren bat 

hartzeko gauza dituan. 

JUA.- Benetan. Hemen bi hizkuntza hauek dituk behar-beharrezkoak, 

besteak ongi zeudek, baina bi hauek ezinbestekoak dituk. Jakina 

euskara ere gurea duala, baina … atentzioa emateko balio dik 

eta asko jota gure artean hitz egiteko, eta ez duk gutxi, noski, 

baina hizkuntza potenteak ingelesa eta frantsesa dituk. 

JEO.- Arraioa, Juankar. Oraingoan luzitu haiz. Hori duk hitzaldi-sarrera 

hori! 

PEL.- Geroago, ekintza bat zagok otoiztegian, joango al gaituk? 

JEO.- Goazemak, ikusiko diagu zer demontre egiten duten, zeren 

hemen ezberdina izango duk, etzekiat nolako erlijoa edo 

debozio mota diaten … 

JUA.- Goazen, goazen, beti ikasten duk zeozer. 

PEL.- Seietan duk. Ordu ona. Bukatu eta afaltzera. Hala bizi litekek, 

Joxepe. 

JEO.- Hola eta bestela, jakina. Gure zurrunbiloan sartuta gaudek eta 

gure aukera izan duk, beraz, ekin eta jarrai, seietan Gela 

berezian. 

 

Laranja-atalen forma zuen Gela bereziak. Ez zegoen gauza handirik 

barruan: koadroren bat edo beste, aldare moduko bat erdian jarrita, 

kandela bi piztuta, liburu handi bat erdian, aldarearen erdian, jendea 

aurrean eserita, zintzo-zintzo, apaiza edo, noiz hasten zen zain. Gu ere 

laranja-atalaren izkinan eseri ginen. Besteek zer egiten zuten begiratzen 

genuen, ez geundelako ohituta zeremonia mota horretara. Baina oso 

sinplea izan zen dena: Hitzaren liturgia izan zen. Liturgia partekatua. 

Apaizak edo zela zelakoak gidatu egiten zuen partekatze-ariketa, baina ez 

zuen ezer inposatzen, asko jota, gomendatu egiten zuen, baina norberaren 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-77 

askatasunari askatasuna emanez. Niri gustatu zitzaidan ospakizun hura eta 

uste dut Patxiri eta Juankarlosi ere bai. Gero, bukatu eta gero, iruzkindu 

genuena bide horretatik zihoan, alegia, gauza xumea izan zela baina 

sakona. Zertarako gehiago … ongi egina badago? Itxurakeria gutxiago eta 

bereizmen gehiago, esan nuen dena bukatu zenean, eta guk egiten duguna 

gogoan izanez. 

 

 

 

JEO.- Ongi bete diagu arratsaldea. Kuriosoa izan duk. Gu ohituko 

gintuzkek hemen bizitzen, zer iruditzen zaik, Patxi? 

PEL.- Noski! Baina, Joxepe, ahaztu egin zaik zazpigarren kilometroko 

borda? Hura han zagok, eta hura Belagua duk, eta han gure 

asaba zaharrak bizi izan dituk eta … 

JEO.- Patxi, erretolika gutxiago. Hura ongi zagok baina hau ere ez 

zagok gaizki. Kamaleoi samarrak ere bagaituk, etzaik iruditzen? 

PEL.- Tira, tira. Gu ongi hemen eta han, han eta hemen, beraz, 

hemengoa bukatuko diagu eta han ausnarrean jarraituko diagu 

… 

JUA.- Zer ordutan diagu itzulia? 

PEL.- Oker ez banagok, bihar eta goizeko zortzietan. Hori Helsinkiraino. 

Han eguerdian hartuko diagu hegaldia, zuzena, Madrilera. Gero, 

ba, betikoa, autobusa edo trena, ikusi beharko diagu. 

JEO.- Ea afaria nolakoa diagun. Azkenekoa izango duk. Aprobetxa 

dezagun. 

JUA.- Ni ongi nagok, baina jango diat zerbait. Hik ez al duk ezer erosi 

behar? 

JEO.- Bai, ikusi diat jertse edo trikota moduko bat eta gustukoa diat. 

Oso garestia ez baduk erosiko diat. 

JUA.- Zenbat esan dik? 
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JEO.- Berrogei euro. Garesti samarra iruditu zaidak, baina ez nauk 

berriro etorriko honaino eta oroigarri gisa erabiliko diat. 

Gainera, JYVÄSKYLAN-YLIOPISTO jartzen dik. Suomiera duk. 

Hizkuntza duk, hemengoa. Arraroa, gurea bezain arraroa … eta 

zaharra, agian. 

 

 

 

Uste genuen gaua, gaua izango zela iluna, baina ez zen halakorik. Egun 

argia zen erlojuan goizaldeko ordubiak eta hirurak zirenean; noski, 

uztailean geunden eta aidanez normala da fenomeno hau urtaro horretan. 

Hala ere, lo pixka bat egin genuen. Argiaz oheratu eta argiaz jaiki, kuriosoa 

kontua, baina egia osoa. Gauzak preparatuta genituen eta aireportu txikira 

eramango gintuen autobus txikia ere prest zegoen. Garaiz heldu ginen. 

Jendea zain zegoen hegazkin txikia noiz aterako Helsinkira joateko. Berriro 

ikusiko genituen goitik  Lurralde hartako paisaia zoragarriak: aintzirak, 

basoak, etxetxoak, uharteak eta uhartetxoak, errepide sigi-sagatsuak … 

gogoratzekoa, zinez. Helsinkin denbora izan genuen hiriko zenbait gauza 

ikusteko: portua, nasak, etxeak, jauregiak, kale garbiak, eta oso jende gutxi 

kalean: beste bizimodua daramate, iparreko bizimodua, bikaina. 

 

 

 

PEL.- Hara, deika ari zaizkiguk. Gure txanda duk. Madrilera joateko ari 

dituk deitzen. Espainia esan ditek baina guretzat bete beharreko 

formatua besterik ez duk. Garbi utzi diagu zer …  nongoak eta 

nora … 

JEO.- Uste diat argi eta garbi utziko hiela hau guztiau hiri hitz egin 

diaten guztiei … 

JUA.- Propaganda egin beharra zagok, merkea baduk ere … 

PEL.- Lasai, mutilak! Bazekitek nor gaituan, nahiz eta irriño batekin … 
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JEO.- Ongi zagok hori. Gogoan al duk Vignemale egin eta gero, taberna 

batean sartu eta zer erantzun nioan ea euskal espainolan ginen 

galdetu ziguanari? Euskaldun hutsak ginela, eta kitto. Seulement 

basque, entzun zian frantses hark. Uste diat ez zakola 

berehalakoan ahaztuko … Ba, hola, zer arraio! Bagaituk ala 

ezkaituk! That´s the question, ezta, Patxi? 

PEL.- Ez gaituk galduko, ez. Etzigutek ziria berehalakoan sartuko. Ez 

gaituk pinguino inozo batzuk, ezta hurrik eman ere. 

JEO.- Begirazak, Patxi. Hator hona eta ikus: Alpeak dituk, edo? Zuri-zuri 

zeudek. Elegantea duk, ai ama! Hara, hara, hara!!! Hator 

Juankar! Zer iruditzen? 

JUA.- Hiretzat denak! Ikusteko ongi zagok, baina abiatu hadi hortik 

barrena eta esango duk beee!!! 

JEO.- Kristorena duk. Agur, agur, agur Alpeak, Helsinki eta 

JYVÄSKYLÄN, agur. 

 

 

 

Adolfo Suarez aireportura esandako orduan ailegatu zen hegazkina. 

Hegaldia lasaia izan zen. Ez zuen hegazkina astindu hain ospe txarra duen 

haize bortitz horietakorik. Eguna garbia zen nahiz eta hasiera batean 

lainoek ikusi beharreko paisaia puska bat edo beste estali zigun. Madrilen 

bero, bero eta bero. Nahiago Iparra, benetan. Ez genuen denbora galdu 

aireportuan, gure bizkar zorroak arinak ziren eta ez ginen ezeren zain egon. 

Etxeko itzulia ere normala izan zen. Hurrengoa non eta noiz izango 

xuxurlatzen genion elkarri. Pozik eta jakintsu itzuli ginen gure elkarteetara. 

Patxik goraintziak emango zizkion hiruron aldetik bidaia hain ongi 

preparatu eta antolatu zigun Ilarramendi adiskideari. Ziur naiz egin zuela, 

hurrengo egunean Patxik deitu baitzidan telefonoz hauxe esateko hain 

zuzen ere. 
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Urtarrila zen eta negu gorria. Euskal Herrian elurra ari zuen. Goiko 

mendietan metro bateko elurra bazen jada eta Gabonak iragan berriak 

ziren. Denok uste genuen aurtengoa kriminala izango zela, ederki astindu 

behar zituela gure gorputz lirainak eta gure belarriak estaltzeko txano 

epelak jantzi beharko genituela. Esan bezala elurra etxeraino jaitsita 

zegoen jada eta zozo gizajoek ez zekiten nondik nora jo zizare bat edo beste 

harrapatzeko. Birigarroak ere bidea galduta zebiltzan noraezean. 

PRAGAKOA 
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Basurdeak baserrietaraino jaisten hasita zeuden eta orkatzak ez ziren 

gibelean gelditzen: dena neguaren kontua zen. Bada, urte berriarekin 

batera ailegatu ginen Patxi, Juankarlos eta hirurok Pragara. Zer uste duzue 

aurkitu genuela Pragako aireportuan arratsaldeko bostak inguruan 

hegazkinak lurra hartu zuenean? Elurra, jela, hotza, haize izoztua, lainoa… 

Pilotoak asmatu zuen hala ere. Autobusak Hoteleraino eraman gintuen. 

Hizkuntzen irakaskuntzarako materiala zen kontua. Hoteletik gertu samar 

zegoen Institutu handi batean izango zen. Hotel handi batean hartu genuen 

ostatu, agentziak han kokatu gintuen. 

 

 

 

JEO.- Baina, ze arraioa duk hau, Patxi? Kristoren hotela duk hau! 

PEL.- Elegantea ematen dik, bai. 

JEO.- Errealitatea ala fikzioa duk hau guztiau? 

PEL.- Utzikiok, behin honaino etorrita, hartuko diagu emandakoa, 

ezta? 

JUA.- Harri ibiltariari goroldiorik ez! 

JEO.- Hi, Juankar, nondik atera duk hori? 

JUA.- Ekarritako liburuan irakurri berri diat, uste diat egokia duala une 

honetarako. 

JEO.- Bai horixe! 

PEL.- Ingelesez jakingo al ditek hemen? 

JEO.- Jakin beharko litekek. Nazioarteko kongresua duk. Hotel honek 

hiztun anitzeko jendea izango dik. Has hadi ingelesez, Patxi, ea 

zer erantzuten diaten. 

PEL.- Bizkar zorroak hementxe utziko ditiagu. Lekua honetarako 

aproposa duala ematen dik. 

JUA.- Itxaron, gauza batzuk hartuko ditiat. 
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JEO.- Tira, hartzik eta goazemak harrera gelara! Patxi, esaiek zein duan 

gure asmoa eta ea hemen duan, badaezpada. Imajina ezak 

beste nonbait duala, zer egiten diagu hemen? 

PEL.- Lasai. Gelditu hemen. 

JEO.- Juankar eta biok begira geldituko gaituk hemen. Gero esango 

diguk nola mugitu, bale? 

PEL.-Bale. 

 

 

 

Neska xarmagarri batek egin zion kasu Patxiri. Patxik, halakoetan, nire 

osaba Baltaxarrek jartzen zuen aurpegia bera jartzen zuen, hots, 

aingerutxo batena, sekula plater bat hautsi ez duen ume bihurri batena, 

iguala. Gorputza mahai gainean okertu, harrera neskari xuabe-xuabe 

begiratu, eta pausatuki gure asmoa azaldu, horretan ari zela antzeman 

genion. Eta hala egin zuen gero berak aitortu zigun bezala. 

 

 

 

PEL.- Gauzak hartu, igogailuaren ondoan itxaron eta gizon bat etorriko 

zaiguk: elkarrekin igoko gaituk hirugarren solairura. Han emango 

zizkiguk giltza bereziak, bai, txartelak, giltza modernoak. 

Txartela zirrikituan sartu eta akabo! 

JEO.- Hau izugarria duk, gero. Halakorik? 

JUA.- Denetik probatu behar diagu, Joxepe. 

 

 

 

Txartelak eskuetan hartu eta gidariak esan bezala erabili genituen. 

Errazagoa ezin zen: xuabe-xuabe zirrikitutik pasatu eta atea zabal-zabalik. 

Eta barrukoa? Ene! 
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JEO.- Hau guztiau bakar batentzat al duk? Galduko nauk barruan. 

PEL.- Kristorena duk, ezta? Imajinatzen al huen, Joxepe? 

JEO.- Imajinatu, ezta, ezta … 

JUA.- Begira, begira zer dagoen hemen. 

JEO.- Zer zagok ba? 

JUA.- Zabaldu, zabaldu! Hara, botilak, jatekoak, garbitzekoak … zer duk 

hau? 

PEL.- Hau luxua duk, aizak. 

JEO.- Ohe honetan egin behar al diat lo? Jira bueltaka ibiliko nauk … 

PEL.- Eta telebista ere bai. Nazioarteko kanalak izango ditik, ziur nagok. 

Gero galdetuko zioak harrera gelakoari. 

JEO.- Esaiok, gogoratzan bahaiz, ordaindu beharko diagun erabili nahi 

izanez gero, esaiok. 

JUA.- Ez diat uste. Gelan dagoena erabiltzeko izango duk, nik uste. 

Hala ere, bufetean dauden edariak, agian bai. Papertxo batzuk 

zeudek eta horietakoan markatu beharko duk erabilitakoa. 

JEO.- Hala ematen dik, hala izango duk. 

PEL.- Ni behera noak eta galdetuko zioat gauzen erabilerari buruzkoa. 

Bazekiat zer esango zidaan baina hobe duk galdetzea gero 

arazorik ez izateko, ez uste? 

JEO.- Ongi, ongi. Hoa! Hemen geldituko gaituk. 

 

 

 

Lotsatu ere egin ginen pixka bat. Halakorik ikusi eta bizitu gabe geunden 

hirurok. Hain espeziala iruditzen zitzaigun den-dena ezen, esan bezala, 

lotsa pittin bat ere bagenuen. Baina berehala ohitu ginen. Nola ez ginen 
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bada ohituko gauza hain onak aurrean izanda? Zein erraz ohitzen den bat 

gauza ederrak inguruan dituenean, zein erraz, bai horixe. 

 

 

 

PEL.- Ba … lehen Juankarrek esan bezala. Erabilitako edariak txartelean 

markatu behar ditiagu eta gero harrera gelan azaldu. TElebista, 

nazioartekoa duk eta, beraz, nahi beste kanal ikus ditzakeagu, 

baina ez diagu ordaindu behar. Beste gauza guztiak, garbikariak, 

adibidez, erabiltzeko dituk, libre asko erabiltzeko. 

JEO.- Primeran! Aprobetxa dezagun! Zintzoak izango gaituk, baina egin 

behar diaguna egingo diagu inolako eskrupulorik gabe, ados? 

PEL.- Noski. Giroa izugarria duk. Elurra ari duk mara-mara. 

JEO.- Hori ere bai? Praga duk, txo. Hau hotza duk. Eskerrak goretexak 

ekarri ditiagun, bestela … 

PEL.- Gauzak bertan laga eta goazemazue kalera. Elur pixka bat 

zapalduko diagu. Beraz, botak. 

JUA.- Bai, bai. Hobea da, badaezpada. Gero aldatuko gaituk behar 

bada. 

JEO.- Tira, goazen ba! 

PEL.- Egon pixka bat, leihoak itxiko ditiat. 

JEO.- Zabalik al dauzkak ba? Ixtak dena faborez! Hi kapaz … Leihoak 

zabalik egin behar al duk lo? Ez hago sano! 

PEL.- Nire asmoa duk, gero ikusiko diat. 

 

 

 

Igogailua erabili genuen beheko solairura jaisteko. Harreran jendea zebilen 

harat-honat. Batzuk kongresura etorritakoak izango ziren, baina beste 

batzuk turista aurpegiak zituzten: Praga ezagutzera etorriak, hain zen 

handia Pragak zuen ospea … Merezitako ospea segurki. Hurrengo egunean 
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ziurtatuko genuen delako ospea. Izan ere, hurrengo egunaren goiza libre 

izango genuen eta hiria bisitatzeko aukera. 

 

 

 

JEO.- Begira ezazue kontrastea, lagunok. Gaua eta elur zuria batera. 

Ederra, e? 

PEL.- Honek merezi dik poemaren bat. Gauean saiatuko nauk. 

JUA.- Leihoak zabalik? Hoztuko zaizkik metrika eta errima, ideiak eta 

miseriak: dena. 

PEL.- Agian, freskoagoa izango duk olerkia, etzaik iruditzen, Juankar? 

JUA.- Tira, tira, ez diat estabaidatuko, nik nahiago beroa edozertarako 

… 

JEO.- Ibilgailuak astiro zebiltzak. 

PEL.- Beharko. 

JEO.- Hemengo jendea ohituta zagok segurki, baina, hala ere, ongi 

jantzita zaudek, e? 

PEL.- Goazemazue ibai ondora. Jakin nahi diat nola dagoen. Agian, 

hormatuta … Gutxi fidatu. 

JEO.- Goazen, goazen, ez gaituk galduko, ezta? 

PEL.- Keba, hamar bat minutu izango dituk, ezkerretara hartu eta gero 

zuzen, hala esan zidak harrerako neskak. 

JUA.- Orduan, bikain. 

JEO.- Biribilgune hau izango al duk? Hemen zerbait markatzen dik. Tira, 

goazemazue hortik! 

PEL.- Hara, hara, hementxe. Hormatuta ez zagok, baina geruzaren bat 

bazeukak gainean eta ematen dik laster izango diala; gauean 

horma izango duk, ez? 

JEO.- Litekeena duk, baina horretarako kristoren hotza egin behar dik, 

ibaiak ur handia zekarrek, auskalo! 
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Hantxe ibai ondoan eman dugu denbora pixka bat. Harri eta zur gelditu 

gara. Hotz da, benetan. Eskerrak goretexak jantzita atera garen hoteletik, 

dedio! Handik bost bat minutura jauregi handi, eder eta argiztatu bat ikusi 

dugu: berezia ematen du. Pragak sona handiko orkestra dauka eta horixe 

irakurri dugu txartel gorri batean: opera-jauregia, Pragako orkestra 

sinfonikoa. Bapo! 

 

 

 

JEO.- Aukera izanez gero, mereziko likek kontzertu batera etortzea. 

Agian, beste inon baino merkeago izango duk hemen kontzertu 

bat. Hemen musika bizi ditek. Errusiarrak oso zaleak dituk eta 

musikari handiak eman ditik. Ziur nauk arrastoak utzi 

ditiztikeala. 

PEL.- Hori beste baterako utziko diagu. Gaurkoz ongi zagok. Usain 

pixkat hartu zioagu hiriari, nahiz eta gauez izan. Badik bere 

xarma gauak. 

JUA.- Zergatik ez diagu galdetzen? Hi, Patxi, badakik, hoa, argiak 

zeudek, eta galdetu. 

PEL.- Baietz, arrazoi duk. Bihar arratsaldeko seietan orkestrak emango 

omen dik kontzertua: tronpetaren soloa eta beste pieza handi 

batzuk: sarrera 90 pezeta hirurena. 

JEO.- Zer? A zer pagotxa! Niregatik bai, ni prest. Pragan! Ez dik 

edozeinek esango … 

PEL.- Bueno, ikusiko diagu. Biharko, kongresua zeukagu, gero 

judutarren hilerria eta Alde Zaharra, eta, azkenean, afari berezia 

hotelean bertan. 

JEO.- Beraz, lasai eta astiro … 
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Lehenengo gaua eman genuen hotelean. Lehenengo gaua logela berezi 

haietan. Lehenengo gaua luxuzko parafernalia hartan. Lehenengoa … 

sekula pentsatu gabeko atzerriko giro espezial hartan, elurren artean, 

boltxebikek utzitako arrastoen artean, Pragan, Europako hiri zoragarrian. 

 

 

 

JEO.- Lo egin al duzue? Niri ohea handiegia egin zaidak, buelta batzuk 

eman ditiztiat, eta zuek? 

PEL.- Hasieran kostatu zaidak pittin bat, baina berehala jarri nauk nire 

posturan, eta gero seko! 

JUA.- Nik ez diat arazorik izan. Telebista pixka bat ikusi nian, baina 

ohean sartu bezain azkar, ziplo gelditu nauk. 

JEO.- Jendea mugitzen duk, e? Bazieztek gosaltzera, goazemak, Patxi. 

PEL.- Eguneko otordurik garrantzitsuena dela esaten ditek. Europan 

zehar esan nahi diat. Ikusiko diagu … 

JEO.- Ai ama! Ikusten al duzue gela handi hori? Hainbeste al gaituk ba? 

PEL.- Izango gaituk bai. Hizkuntzak, Praga … aitzakia duk hiru egun 

zoragarri pasatutzeko. Jendeak Praga berria ezagutu nahi dik, 

errusiarrek utzi zutenaren gainean eraikitakoa … 

JUA.- Xarma, beraz. 

PEL.- Xarma eta kongresua ere bai. Jendea mugitu egiten duk. Hil ala 

bizi gaudek gu, ezta? Ba zenbait herri txikiren hizkuntzak ere 

halatsu zeudek: aitzinera ala akabo! 

JEO.- Erretiluak hortxe zeudek. 

PEL.- Hortik hasi behar diagu, jendea hortik hasten duk. 

JEO.- Hi, Juankar, mahaia hartzak, aurretik hoa eta. 

JUA.- Lasai, tokia bazagok eta. 
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JEO.- Elkarrekin egoteko esaten diat, ze euskaldunok euskaldunekin, 

ingelesak ingelesekin, frantsesak frantsesekin eta txekiarrak 

txekiarrekin … 

PEL.- Hori iruditzen zaik, Joxepe? 

JEO.- Hi, bazekiagu, hik ez duk arazorik, hire ingelesarekin dena egina 

daukak, baina gizajook? Guk, bonjour eta morning eta egun on, 

hortik aitzinera … a bai, dobredano esaten ikasi diagu … 

PEL.- Tira, segizak aitzinera, pasatuko zaizkik bestela eta. Ogia hortxe 

duzue, nahi baduzue, noski. 

JEO.- Begiraiok aurreko horri. Zer egin behar dik? Hori dena jan behar 

dik goizeko sei eta erdietan? Behia ematen dik, txo. 

PEL.- Utzikiok, beharko dik, ematen baziotek … librea duk. 

JEO.- Bai, bai, porsupuesto, jan dezala, daukan urdaila bete egin behar 

dik, horrek eskatu egingo ziok. 

JUA.- Eta hau ba al dakizue zer den? Arraroa ematen dik, ez? 

JEO.- Probazak, gero esango duk. 

PEL.- Bapo! Hau duk gosaria, eta ez gure kafesnea eta … bizpahiru 

gaileta- maria horiek. 

JEO.- Ohiturak dituk, Patxi. Jende hau ohituta zagok, edo, gero ez ditek 

bazkalduko, edo, batek zekik … 

 

 

 

Kristoren gosaria egin eta gero, zuzenean abiatu gara autobusa hartzera, 

autobusak eramango gaitu kongresua ospatuko den zonaldera. Kale 

zabalak zeharkatu ditugu. Errusiarren urratsak nabariak dira. Etxe handi 

batzuen artean etxetxoak ere daude, batzuk berriak eta beste batzuk 

aspaldikoak, antza. Aipatu kale zabalak ez dira oso lauak, hala iruditu 

arren, maldatxoa daukate. Tranbia dabil gora eta behera. Jendea isila da, 

tranbian doana, bederen. Kaleko jendea gora eta behera dabil hiri 

handietan bezala, nork bere buruari kasu emanez, besterik gabe. Urrutira 
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eraman gaitu tranbiak, uste baino urrutirago, guk gertuago dagoela 

kalkulatu dugu, baina ez, hogei minutu eman ditugu tranbian, tranbia 

elegantea hori bai, praktikoa, iragarki txepelik gabe: geltokiak eta ordua, 

hori da dena. Jaitsi gara eraikin handi baten aurrean. Hori dela gure lekua 

pentsatu dugu, gurekin batera beste batzuk jaitsi dira, gu bezala dabiltza, 

ezker-eskuin begira eta begira. Halako batean txartela irakurri dugu 

“Lenguages International Congress”. Argi dago, ezaugarri guztiak ditu 

agerian. Sartu gara txartela erakutsita eta ez dugu arazorik izan. Eraikina 

betetzen ari da. Areto Nagusira iritsi bitartean hamaika gauza interesgarri 

ikusi ditugu, baina gerorako utzi ditugu, gero begiratzeko eta erosteko 

aukera izango dugula ulertu dugu. Aretoa bete da. Gogoa dago. Jendea 

taldeka eseri da, lagunak edo ezagunak direla ematen du, gu ere txoko 

batean jarri gara, hortik primeran entzungo dugula uste izan dugu, eta hala 

izan da. Aurkezpena primerakoa izan da eta primeran jarraituko dugu 

hitzaldia. Esan dutena, zuzentzaileak hitz egin du, ulergarria izan da, horixe 

nahi genuen eta horixe aurkitu dugu: sintaxia, hiztegia, morfologia, 

fonologia, eta beste xehetasun asko. Ordubete iraun du. Gero galderak eta 

erantzunak izan dira. Hau bukatu denean libre utzi gaituzte. Barruan 

gelditu direnak hitz eta pitz jarraitu dute. Bai kuriosoa entzuten den 

elkarrizketa taldetxo horietan aurkezpen nagusia bukatu eta gero, benetan. 

 

 

 

JEO.- Gustatu al zaik, Patxi? 

PEL.- Dena ez, egia esan. Gehiena bai, sintaxiari dagokionez 

ingelesaren sintaxiaz hitz egin dik gehienbat, baina gure sintaxia 

ezberdina duk, eta … 

JEO.- Guk gurea aplikatuko diagu, eta kitto. 

PEL.- Hala beharko. Hemen orientazioak ematen ditiztek, aplikazioa 

nori berea zegokiok. 
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JEO.- Nik uleru diadana, bederen, ona izan duk, egokia, hitzen 

zehaztasuna nahitaezkoa duk, hau falta zaiguk guri oraindik, 

idazteko euskara batua estandarizatu eta gero: zehaztapena. 

Hauxe zioen Koldo Mitxelenak Donostian ospatutako Euskal 

Mundu Kongresu batean; zehaztapena… adierak … sinonimia … 

antonimia … lexikoa eta hiztegia. 

PEL.- Badik lana gure Euskal Akademiak edo gure Euskaltzaindiak, 

badik. 

JEO.- Horretarako etorri gaituk, kontu horiek nola doazen ikusteko, 

ezta? Lehen liburu ederrak ikusi ditiak, ederrak iruditu zaikzidak, 

bederen. Orain pasatuko gaituk liburudendatik ea zerbait … 

JUA.- Goazemazue denok, ezta? Gauza kuriosoak zeudek, nik ere ikusi 

diat zerbait lehen, marrazkiz betetako liburua duk nik 

ikusitakoa. Iruditeriaren eta lexikoaren arteko harremana 

interesgarria iruditzen zaidak, hortik zerbait aterako diagu. 

JEO.- Hara, hau duk nire liburua:”Vocalularie pour la dissertation”. 

Alegia, hizketarako eta testuen azalpenerako hiztegia. Ona duk. 

Erosiko diat. Ez duk garestia. Laroussek atera dik. 

PEL.- Nik beste hau hartuko diat: “Essential Grammar in USA”, 

Raymond Murphy-rena. Asko balio dik idazle honek. Gainera, 

ariketen erantzunak ere bazetozek, interesgarria izango duk … 

JEO.- Beste Stand horretara noak orain. 

PEL.- Zerbait ikusten baduk, abisa! 

 

 

 

Goiz ederra eman dugu giro zoragarri hartan. Zein gustura hartzen dugun 

hirurok halako giro aproposa gure lanerako. Bai erakargarria halako 

jenderen artean mugitzea, zenbat ikasten den, eta zenbat irekitzen diren 

gure adimenak, bai horixe. Gibelean utzi dugu Kongresu Jauregia. Berriro 

tranbia hartu dugu eta hirigunera jo dugu. Hemen jaitsi gara. Dendak 
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bisitatu ditugu. Horko batean ikusi ditugu Txano xelebre horiek, 

argazkietan, filmetan eta baita musika-diskoetan ere errusiarrei eta 

ingurukoei ikusitakoak, alegia. Garestiak dira. Beste denda batzuetara 

goaz. Badira denda bereziak, hemendik ikusten ez diren horietakoak, beste 

batzuk antzekoak dira. Bada eraikin xelebre bat: kanpandorre baten 

modukoa da, ordua ematen duenean gizontxo bat agertzen da eta jendea 

hori ikusten gelditzen da. Xelebrekeria da baina ikusgarria, demagun 

tipikoa dela, eta kitto. 

 

 

 

JEO.- Ze, Patxi, bazkaldu beharko diagu, ezta? 

PEL.- Naken bezala. Bazkalordua duk. Hemen ere ordu honetan 

bazkalduko ditek. 

JEO.- Lehen tranbiatik ikusi diat jatetxe bat. Hortxe kale kantoi 

horretan. Agian … 

PEL.- Goazemak eta galdetuko diagu. Hori erraza duk. 

JEO.- Esaiek zer ordutan eta hirurentzat lekua diaten. Uste diat ez 

diagula arazorik izango baina galdetzearekin ez diagu ezer 

galtzen. 

PEL.- Itxaron hemen bitartean. 

(…) 

PEL.- Baietz, orain hasi dituk otorduak ematen. Prezio ezin hobea 

iruditu zaidak. Hirurak 300 pezeta. Zer duk hori? Ez gabiltzak 

aparretan baina hori gastatzeko badiagu, ezta hala, Joxepe? 

JEO.- Noski. Ez diagu beste ezertan gastatuko. Bisita bat, kontzertu bat 

eta azkeneko afaria gelditzen zaizkiguk. Kongresukoa egina 

zagok jada. 

PEL.- Orduan, goazemazue! 

JEO.- Hementxe ezertzeko esan al ziguk? Atsegina ematen dik, e? 
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PEL.- Bai, hementxe, berogailurik nahi? Bestela badiagu nahi izanez 

gero. 

JEO.- Ez, nik ez, giro egokia duk. Hik, Juankar, zer diok? 

JUA.- Ni primeran nagok. Etzagok hotzik hemen. 

 

Hitz eta pitz ari ginela … 

 

PEL.- Hara, gure babarrunen antzekoak ziruditek, itxura ederra 

zeukatek. Hasi, Joxepe. 

JEO.- Berdin ziok. Hasi hortik, gertuago zagok, bestela hik, Juankar, 

hasi hik. 

JUA.- Banoak. A zer nolako usaina, dedio! 

JEO.- Usaina gozoa baduk, mamia gozoagoa oraindik, ziur. 

PEL.- Espezieak zeuzkak, erramua, ereñoa, ezkaia, edo … belarrak, 

bederen. Zapore berezia ematen ziok. 

JEO.- Gozoa zagok, jangarria. Baina ez diat errepikatuko, e? Nahikoa 

diat honetatik. 

JUA.- Ba nik beste pixka bat bai, gustatu zaidak. 

PEL.- Jan ba! 

JEO.- Bestea ere bazetorrek. Zer ote duk? Kolore beltza zeukak, 

auskalo  

PEL.- Oreina duk. Txartelean jartzen dik: Oreina mendiko zaporetan 

bustita. 

JEO.- Jango diagu, ez diat inoiz probatu baina itxura ederra zeukak. 

Ilarrak, patata egosiak eta hemen ere belar batzuk … 

PEL.- Ohitura izango duk. 

JUA.- Bai gozoa, bai samurra, bai dastagarria, arraioa! 

PEL.- Ardo pixka bat edan beharko diagu ba? 

JEO.- Hor zagok, edan zuek. Hemengo urak ona ematen dik, nik ura 

edango diat. 
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Oreina espezial dagoela esan eta gero … 

 

JEO.- Hona zetorrek nirea. 

JUA.- Zergatik hirea? 

PEL.- Zergatik izango duk ba? Gozo kontua Joxeperena duk, bera duk 

maisua, ez duk ba alferrik gaileta-herrikoa … 

JEO.- Wow! 

PEL.- Hara, dantzan jarriko zaiguk gizona. Zer duk? Ezagutzen? 

JEO.- Ez, ez diat ezagutzen baina itxura, itxura kristorena zeukak. Orain 

esango dizuet. 

PEL.-Arrazoi duk, izugarri ona zagok. Hemengo pastela izango duk. 

Etzakiat, izen arraroa zeukak, guretzat, bederen. 

JUA.- Ona, egiaz ona. Ezpainak zupatzen gelditzen duk bat. Gizalegea 

balitz, mihiaz hurrupatuko niake, baina, gizabidea, gizabidea … 

askotan hori duk legea, kortesia, itxurakeria (?). Utz dezagun! 

 

Ez zuten kaferik ematen. Ohitura falta. Guk, aldiz, beharrezkoa dugu, edo 

nahitaezkoa hobeto esateko, zerbait berorekin bukatzea bazkaldu eta gero. 

Aldameneko taberna batean hartu dugu. Gozoa hau ere. Gero Hotelera 

joan gara kontzertuko orduaren zain egoteko. Pintxo-pintxo jartzeko 

aprobetxatu dugu. 

 

 

 

JEO.- Uste diat Hoteleko ibilgailuak eraman behar gaituela. Hori bai, 

harreran eskatu egin zioagu. Beraz, Patxi, badakik. 

PEL.- Prest? Hala baduk, banoak. 

JEO.- Hirurak jaitsiko gaituk. 

PEL.- Hor zagok. Oraingoan beltza duk. Operara! 

JEO.- Esaiok hemen gelditzeko. 

PEL.- Here, please! Thank you very much! 
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TAX.- You´re welcome. 

JEO.- Sarrera elegantea dik. Arriagaren antz handia zeukak, baina 

hemen ez dituk hainbeste eskailera igo behar, Bilbon bai. 

PEL.- Zamarrak kendu eta gela horretan utzi behar ditiagula esan zidak 

andereñok. 

JEO.- Ba, kenduko ditiagu, arazorik gabe. Honek esan nahi dik aretoa 

epel-epel izango dela. 

PEL.- Hala zagok. Elegantea duk. Anfiteatroa ematen dik. Oso sinplea 

duk. Dena egurra. Laranja atalen itxurakoa. 

JEO.- Non jarriko gaituk? Aurrean, atzean, erdian, aukeran diagu. 

JUA.- Nire gusturako ez aurre-aurrean eta ez atze-atzean, erdialdean 

hobe. 

JEO.- Bale, konforme. 

PEL.- Beteko duk, e? 

JEO.- Hemen kristoren zaletasuna zagok, ikusiko duk. 

PEL.- Musika-tresnak fintzen hasi dituk, hau laster hasiko duk. 

JEO.- Desiratzen nagok. Urduri samar ere banagok. Hau guztiau berria 

duk. Non eta Pragan, hi. 

PEL.- Hara, zuzendaria agertu duk. A zer txalo-zaparrada! 

JEO.- Jo pitxu jo! 

 

 

 

Aretoa seko isilik gelditu da. Hasierako zurru-murruak desagertu dira. 

Azkenekoak sartzen dira eta zaratarik egin gabe esertzen saiatzen dira. 

Lortzen dute eragozpenik ez sortzea. Zuzendaria tente-potente dago. 

Orkestra ere isilik. Tentsio pixka bat badago, baina tentsio ona. Kanpora 

kukuxeztulak! 

 

 

 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-96 

JEO.- Tronpetajolea prest zagok. Bera hasiko duk. 

PEL.- Hago isilik! 

JUA.- Ixooo!!! 

Hasi da funtzioa. Aretoak sonoritate izugarria dauka. Primeran entzuten 

da. Gero, orkestrak segitu su. Kristoren harmonia dago tronpeta eta 

orkestraren artean. Bibolinak ere hasi dira gora eta behera, ezker-eskuin, 

Biolontxeloek asimetria sorrarazten dute, gozoa, intimoa, fagotek oilo 

ipurdia jartzen didate, zuzendariak gorputza dilin-dalan mugitzen du eta 

denek jarraitzen diote mugimendu ritmiko paregabean. Piezak ez du lur 

honetakoa ematen. Gogora etorri zait Kartxelaren uharkan aurkitzen 

dudan oreka, Binbaletako leuntasuna, Pakizako belardi gozoan dirauten 

ardi zurien beeaakk: fantasia hutsa! Hala minutuak eta minutuak, 

atsedenik hartu gabe, pieza guztiak bat akorde ezberdinen disonantzian. 

Tronpetajoleak azken irrintzia bota du. Bai garbia urrutira heldu den nota! 

 

JEO.- Ez nian gutxiago espero, hi. Txalo guztiak gutxi izan dituk. Ordea, 

hemengo jendea neurritsua duk. Jo behar duenean jo eta isilik 

egon behar duenean isilik: oreka zirrararen barruan. 

JUA.- Hi, Joxepe, uztak kronika beste baterako. Bazekiagu eta … 

JEO.- Tximeletak dantzan eduki ditiat. Laster bigarren zatia hasiko duk, 

ea nolakoa … 

PEL.- Ixo! 

JEO.- Bazoak! Bibolin 1ek markatu dik. Zuzendaria zetorrek jada. Hor 

zagok. 

 

(Txalo-zaparrada) 

 

JEO.- Komunak bazter horretan zeudek. Kontuz ibili! 

PEL.- SSSSS…. 
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Arratsalde horretako euliak ibaian gelditu dira. Ravelen pieza da jotzen ari 

direna. Ezaguna egin zaigu. Emakume bat sartu da orain eta jendea begira 

gelditu zaio, baina ez oso guapa delako, berandu sartzen ari delako baizik. 

Orain orkestra ozen ari da in crescendo esaten dela uste dut, eta hala 

esaten ez bada, berdin dio. Kristoren momentua da. Zuzendariak, besoak 

gora eta gora, eta jotzaileen gorputzak mugimendu zirkular batean bezala 

ari dira biraka: ikuskizuna da. Merezi dituen txaloak jasotzen ari da 

orkestra, eta zuzendaria, eta solista, eta talde osoa. Azkenean, eta 

jendearen txaloak amaigabeak bitarteko beste musika-pieza bat jo digute 

eta guk eskerrak eman dizkiegu.  

 

 

 

JEO.- Zoragarria izan duk. 

PEL.- Merezi izan dik. Gainera, prezio hori … 

JUA.- Halako prezioa nahi genikek gure Herrian, bai Bilbon, bai 

Donostian, bai Gasteizen eta baita Iruñean ere, baina … 

JEO.- Pozten nauk etorri izanaz. 

PEL.- Bai, merezi izan dik, esperientzia xarmangarria izan duk. Eta ez 

duk luzea izan, e? 

JUA.- Nahikoa. Zertarako gehiago? Gogoratzen Baltasar Gracian-ek 

esan zian hura? “Lo bueno si breve, dos veces bueno, y lo malo 

si breve, no tan malo”. 

JEO.- Hala duk. Martxa, ezta? 

PEL.- Bai, zamarrak hartu eta autobusez, hotelera! 

JEO.- Orain afaltzera? Ez gaituk geldituko. 

PEL.- Baina afaria hotelean duk, ez gaituk mugituko. Beheko solairura 

jaitsi, eseri eta zain egon ea zer … 

JEO.- Hau ere espeziala izango duk. Antolatzaileek antolatzen baditek, 

ez duk edozein gauza izango, ziur. 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-98 

PEL.- Begirazazue mahaiak, loreak, kandelak, pianoa, zerbitzariak … zer 

duk hau? 

JEO.- Ai ama! Lotsa pixka bat ematen zidak, zuei ez? 

PEL.- Uztak lotsa beste baterako. Hemen gaudek eta, aprobetxa! 

JUA.- Hori duk! 

JEO.- Aizue, baina jendea elegante jantzita zetorrek, eta gu? 

PEL.- Zer, gu ere elegante gaudek, zer ba? 

JEO.- Bai, baina, non duk hik gorbata? Eta alkondara lisatua? Eta  

lepoko txoriñoa? 

PEL.- Tira, tira, horiek pitokeriak dituk. Gure janzkera eta tankera 

Arlazia aldekoa duk eta hemen ongi ematen dik txorakeria 

horiek jantzi gabe ere. Gu ez gaituk ñoñostiar batzuk, gu 

gordinagoak gaituk, eta harro gaudek!Ez edo zer? 

JEO.- Bai, bai. hau oso gozoa zagok. Pianoan jotzen duen pieza bezain 

gozoa … Inoiz afaldu al duk, Patxi, musika tartean? 

PEL.- Bai, inoiz edo behin, bai. Maria Cristina Hotelean, behin.  

JEO.- A! Jende ospetsuarekin izango hintzen, jakina. Hi ere hortik 

barrena ibiltzen baihaiz … 

JUA.- Etzekiat nola bukatu behar diken honek, baina martxa ona 

zeramak. Hemendik zuzenean ohera, txo! 

 

 

 

Afariak luze samar jo du. Gaueko hamabietan amaitu da. Bueno, guk 

hamabietan amaitu dugu. Han gelditu dira beste asko. Ordu txikitan egiten 

direnak egiten, ziurki, baina gu ez ginen horretan sartu. Gure ordu txikiak 

lotarako erabiltzen ditugu guk. Nekatuta gaude eta zuzenean ohera joan 

gara. Hurrengo egunean bizkar zorroak eman digu denbora: arropa, 

liburukiak, opariak, betikoa. Egonaldia probetxuzkoa izan da. Alde 

guztietatik begiratuta probetxugarria. Herri bat ezagutu dugu, Herri horren 

tradizioak, gastronomia, kultura, jendea, antolakuntza, izatasuna, 
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nortasuna, sinpletasuna, balioak … Balio handikoa izan da gure bidaia, gure 

kongresua, gure etxea utzi eta honaino etortzea. Biba zuek, gu formatzeko 

halako erraztasunak eman dizkiguzuen zuzendariak, biba, biba! 

 

JEO.- Bueno, Patxi. Aitzakiarik ez daukak. Hemendik poema-sorta atera 

behar duk, hori uste diat, bederen. 

PEL.- Saiatuko nauk. Nota batzuk hartu ditiat. 

JEO.- Honen emaitzak metodologikoak izango dituk nabarmen, baina 

hire inspiraziotik zerbait jasoko diagu, ezta? 

PEL.- Zerbait agertuko duk. 

JEO.- Saritutako zerbait bada, bikain, baina bestela ere, wonderful, 

totally amazing! 

JUA.- Kaixo, jaunak! Beste bat arte. Ongi bukatu eta ongi hasi. Bihar 

eskola zagok, ez ahaztu! 
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JEO.- Patxi, asteburu honetan Izabara joateko asmorik bai? 

PEL.- Bai, Joakinekin noak, etorri nahi baduk? 

JEO.- Horregatik deitu diat, joateko amorratzen nagok. Aspaldian ez 

diat bueltarik eman handik. 

PEL.- Badakik, autobus geltokian lau t´erdietan, Amara Plaza deitu 

hotelaren aurrealdean. 

JEO.- Konforme. Poztu nauk. Elurra izango duk, ezta? 

BORDAKOA 
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PEL.- Bai, Frantxora deitu diat eta herrian pixka bat badagoela esan 

zidatek, baina goian, Juanpitotik gora, dezente dagoela, beraz, 

atera kontuak. 

JEO.- Jokin Azkoitik al zetorrek? 

PEL.- Ez, Jokinek hemen emango dik gaua, Ikastetxean, hirugarren 

solairuan, ohituta zagok. 

JEO.- Primeran, orduan, ostiralean arratsaldeko lau t´erdietan autobus 

geltokian Amara Plaza hotelaren aurrealdean. 

PEL.- Hori duk. Badakik, polainak, goretexa, pioleta eta bestelakoak, 

ahaztu gabe. 

JEO.- Laster arte. Zaindu marranta hori, Piku. 

PEL.- Hori han sendatuko diat, supazterrean, Teodorakis-en musika 

entzunez … 

JEO.- Teodorakis, Teodorakis … Atenasen jarri beharko huke 

kanpadenda eta bertan amodioz akabatu … 

PEL.- Aizak, ez duk ideia txarra, baina … 

JEO.- Tira, esandakoa, laster arte. 

PEL.- Aio, Joxepe. 

 

 

 

Telefonoa eskegi dut, telefono finkoa, Elkartekoa. Patxik ez dauka 

segapotorik, nahi ere ez. Amorrazioa ematen diote. Alde horretatik ez da 

modernoa, ez dago à la page Miarritzekoek esango zuten bezala. Irratia 

bai, zintak ere bai, horiek ongi kontrolatzen ditu, baina xakelekoa, 

segapotoa, mobila … ezta, ezta, ezta … oparituta ere. Patxik baditu halako 

gauzak. Eskola pozik eman dut egun horretan. Badakit asteburu ederra 

izango dudala. Badakit naturarekin bat egin eta Izabako artzaina agurtuko 

dudala. Badakit aukera handia izango dudala bordatik irten, Juanpitoraino 

joan eta handik Binbaletara igotzeko aukera paregabea izango dudala, 

baita elurra badago ere. Egun horretan bertan bizkar zorroa preparatu dut, 
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ongi beteta laga dut, armairuaren aldamenean utzi dut eta bizpahiru aldiz 

ireki eta itxi egin dut ezer utzi ez dudala ziurtatu naizen arte. Ongi beteta 

eramango dut, badaezpada … beti bezala, gero erdia erabili gabe 

itzultzeko, baina porsiakaso … betikoa! Trena Azitain-Eibar geltokian hartu 

dut. Easo geltokiraino ordu bat eta hogei minutu dira. Oso puntuala da. 

Bizkar zorroa bizkarrean jarri eta tipi-tapa Amara Plaza hotelerat abiatu 

naiz. Ni bezala beste bizpahiru mendizale ikusi ditut bizkar zorroa gainean, 

haiek ere norabait joango dira, esan diot nire buruari. Baina nik ibilgailu 

xelebre baten zain egon behar naiz, eta Jokinen zain, noski. Bai otzana, 

umila eta langilea delako Jokin hau. Adinean aurrera doa baina ez da 

atzean gelditzen: xirriki-xarraka, bere kasa, baina beti aitzinerat. Lagun 

jatorra da.  

 

(…) 

 

 

PEL.- Joxepeee!!! 

JEO.- Hepa! 

PEL.- Pixka bat aurrerago. Hemen ezin diat aparkatu. 

JEO.- Banoak. 

PEL.- Atzekoa zabaldu eta jarri hor bizkar zorroa. 

JEO.- Beteta zagok. Egintzak tokia, bazagok eta. Ongi, orain bai. 

PEL.- Ze, ongi? Aspaldian, ezta? 

JEO.- Bai, aspaldian hara joateko gogoarekin, hala duk. 

PEL.- Trenean ongi? 

JEO.- Niri trena gustatzen zaidak. Erosoa duk. Denbora pixka bat 

gehiago behar dik, baina garaiz hartuz gero, niri bost hamar 

minutu gora edo hamar mintu behera. Bazterrak miatzen 

etortzen nauk. Ustekabean pasatzen duk denbora; edo, bestela, 

liburua ireki, eta kitto. 

PEL.- Arrazoi duk. 
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JEO.- Eta, hi, Joakin, nola hago? Zerbait izan duk, ezta? 

JOK.- Bai, baina hori joan duk. Eroriko txiki bat izan zuan, garrantzi 

gutxikoa. Kaleko espaloi batean irrist eginda, plof! Ezer gutxi 

izan zuen, baina, badakik, geldirik egon behar, eta gero ba 

betikoa, erreabilitazio xelebrea. 

JEO.- Baina orain ongi hago. 

JOK.- Ongi esan beharko. Zerbait bazagok oraindik, baina ibiltzeko 

gauza nauk, astiro-astiro bada ere. 

PEL.- Joxepe, entzun al duk zerbait Atxagaren azken eleberriari buruz? 

JEO.- Obabari buruz? Bai, bai. Izugarri ona omen duk. Kritika ona jaso 

dik, ez nau harritzen. Hala ere, uste diat ez dela eleberria 

zehazki esanda, baizik eta testu ezberdinak liburu batean 

bilduak. 

PEL.- A! Hori beste kontu bat duk. 

JEO.- Baina, hori bai, izugarri ona dela ematen dik. Lauzpabost 

hizkuntzan zagok jada. Oraindik ez diat erosi, baina erosteko 

asmoa zeukat. Asteasuarraren ziklo bat ixten dela esaten ditek. 

Hala baduk, beste bat hasi beharko dik, normala duk, ez? 

PEL.- Hala behar likek, baina ikuskizun zagok. 

JEO.- Leizarandik hoa, ezta? 

PEL.- Bai, bai, onena duk, motzena, hamabost bat minuturen aldea 

zagok nire kontuen arabera. 

JEO.- Hala izango duk. Askotan etorri haiz hemendik, ez? 

PEL.- Beti ez, baina gehienetan bai. 

 

 

 

Une batez isilik goaz. Txoferrarekin gehiegi hitz egitea ez omen da ona. 

Isildu naiz eta Elomendiren parean goazela ohartu naiz. Bidea konpondu 

dute, oraingoak autobidea ematen du, zuzen-zuzen doa ia Esaraino, 
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osatzeko asmotan daude, baina Aragoikoek ez omen dute dirurik oraingoz, 

orduan zain egon beharko. 

 

JEO.- Garai batean hemen gelditzen gintuan zerbait hartzeko. 

Baltaxarrek kafe xorta hartzen zian, eta zigarro bat erre. 

PEL.- Haren erritua zuan. Merezi zian. Kilometro dezente egin zitian 

gure mesedetan, alajainkoa! 

JEO.- Gustura etortzen zuan. Zaharra ez zuan baina gazteekin pozik 

hura beti. Maulekoa, adibide. 

PEL.- Orain Joakin zeukagu … e, Joakin? 

JOK.- Nik ez nian ezagutu. Entzun nian Bedarbidekoa, bai. 

JEO.- Ba harekin etorri ninduan lehenbizikoz Izabara. Berak erabiltzen 

zian furgoneta erakarri genian, beteta. Bide bazterrean hustu 

genian dena, 3. Kilometroan, Makaldegian, gu bertan gelditu eta 

hura buelta, etxera. Haren marka eta balentria! 

PEL.- Ni ez nindian zuekin orduan … 

JEO.- Ez, ez. Hi ikasle zintzo samarra hintzen garai hartan, gero okertu 

haiz. 

PEL.- Hara bestea! Hi zer izan haiz ba? Babiloniako aingeru zuria, edo? 

JEO.- Antzekoa … 

PEL.- Aitu al diok, Joakin, alproja honi? 

 

 

 

Esa zeharkatu dugu. Erronkariko bidegurutzean gaude jada, gasolindegian. 

Ez gara inoiz hor gelditu gasolina hartzeko, baina erreferentzia izan da beti, 

eguraldi onarekin, txarrarekin eta Esako lainoak ikustea oztopatzen 

zuenean ere: gasolindegia! Hor Aragoian sartu gara une labur batez. 

Horraino sartzen da Fernando Faltsarioaren erresuma, bai horraino. Gero, 

bost bat kilometro egin eta gero, berriro sartu gara Nafarroan, Erronkariko 

oihanean, haranean eta menditzarren artean. Zoragarria! Erreka hazita 
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dator. Tontorretako elurrak urtu dira pixka bat eta errekara datoz bizi-bizi. 

Sigi-saga batzuk egin ondoren Burgin sartu gara: Burgidorren, bai hala 

deitzen diote bertakoek, haraneko lekurik zabalena delako eta eguzkiak 

gehienetan beste inon baino egokiago jotzen duelako, bai, Burgidor! 

 

 

 

JEO.- Patxi, ogia erosiko diagu? 

PEL.- Bazekargu baina hor ogi gozoa egiten ditek. Erostak, bai. Jaitsi 

eta hoa, hemen itxarongo diagu. 

JEO.- Zenbat? 

PEL.- Hartzik bi ogi, gaurko eta biharko, hemengoa primeran 

kontserbatzen duk, opilak dituk, garai bateko baserri-ogia. 

JEO.- Bale, bidebatez gozotik ere pixka bat … 

PEL.- Madalenak! Gosaltzeko! 

JEO.- Hire aginduetara, maisu! 

PEL.- Egina? Tira, goazemak ilundu baino lehen. 

 

 

 

Erronkaritik pasatu gara eta frontoi luzean umetxoak ikusi ditugu 

futbolean. Ez dugu euskararik entzun. Vasco-Navarro soy del valle roncalés 

kantatu zuen tenore hark, gureak, euskaldunak, Gaiarrek, alegia. Orain 

ikastola dago eta neska-mutilek badakite beren aitonen eta amonen 

hizkuntza, hots, linguae nabarrorum delakoa, beraiena zela eta dela gaur 

egun ere. Izabako kale nagusian gazte batzuk daude. Iruñeatik 

etorritakoak. Han ikasten ari dira eta asteburuan jaioterrira itzultzen dira, 

gurasoen etxera. Beste harena hauek ere: “baina bihotzak dio, zoaz …”. 

Herria zeharkatu dugu eta zuzenean jo dugu zazpigarren kilometrora. Han 

dugu Patxiren borda, edo, Patxik gobernatzen duen borda, hobeto esanda. 

Hango denek dakite salletar baten eskuetan dagoela hango giltza eta han 
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bizi dela urteko garai batzuetan Legorretako olerkaria, Piku deitzen 

duguna. Erreka ondoan aparkatu dugu. Hura da aparkatzeko leku pribatua. 

Ibilgailu bat ikusten baduzu eta ez gehiago Patxiren ibilgailua dela esan 

dezakezu edo haren adiskide batena edo Patxiren anaiarena edo 

aldamenean bizi den artzainarena, Jesusena. 

 

 

 

PEL.- Elurra zagok goian, e? 

JEO.- Primeran! Zapaltzeko asmoa diat. Ikusiko diat nora jo, baina 

zapalduko diat, hago ziur. 

PEL.- Pixka bat ibiliko gaituk. Asko ezingo diagu, baina, ez gaituk 

bordan itxita geldituko. Jokin, hartu esnea eta olioa, bale? 

JOK.- Konforme. Zerbait gehiago? 

PEL.- Ez, gainerakoa Joxepek eta biok igoko diagu. Hi, lasai. Nahikoa 

duk horrekin. 

JEO.- Mendiko gauzak bertan utziko ditiagu, ezta? Zertarako igo, bihar 

berriz jaisteko? 

PEL.- Hori duk. Bizkar zorroa bai, baina kranpoiak, pioletak eta 

polainak bertan utzita ongi zeudek. 

JEO.- Tira ba, gora! 

PEL.- Atea ongi itxi, Joakin. 

JEO.- Patxi, noiz konponduko duk igoera hau? Euria ari duenean, gaizki 

zagok, oso gaizki, irristatzen haiz eta arriskua zagok. Hau 

konponduz gero ibilgailuarekin goraino, eta primeran! 

PEL.- Tira, Joxepe, hago isilik, hau ongi zagok dagoen bezala, natural. 

JEO.- Natural bai, baina praktikoagoa? 
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Ez zegoen modurik Patxiren buruan ideia berririk sartzeko. Igoera 

konponduz gero butano-bonbonak eta bestelako paketeak ibilgailuz egingo 

lirateke eta ez Patxiren bizkarrean. Aldea dago, alafede! Baina, betiko 

borroka: ekologia-mundulogia, hara hor dilema, ataka. Berehala ireki dugu 

bordako atea. Barrua gozo samar dago. Aurreko egunetan norbait izan da 

bertan eta epeltasuna sumatzen da, baina sua pitu behar da gaua behar 

bezala eman nahi bada. Horretan saiatu da Joakin. Gure azkoitiarra artista 

da sua pizten. Patxik Berogailua piztu du eta neuk sukaldea hartu dut nire 

esku. Nork bere zeregina. Hirurok etorri izan garenean gauza bera egin 

dugu. Elkar ezagutzen dugu. Afari legea egin dugu eta hurrengo eguneko 

asmoa mahai gainean bota dugu. Patxi eta biok hasi gara. Joakin gure 

sanetara dugu. 

 

 

 

JEO.- Tira, Patxi, bihar Binbaletara, ezta? 

PEL.- Uste duk? 

JEO.- Bai, zer ba? Hemendik aterako gaituk gosaldu eta gero, atea ongi 

itxita utziko diagu, badaezpada, gero Arrokorat abiatuko gaituk 

eta handik Juanpitoraino. 

PEL.- Eta handik? Zein duk hire asmoa? 

JEO.- Ikusiko diagu, baina uste diat bidea egiterik izango diagula erreka 

pasatu eta gero. Ziur nauk jendea ibiliko zuala gu joan aurretik, 

bestela, astiro-astiro zabalduko diagu, 

PEL.- Elurra sano ote? 

JEO.- Ikusiko diagu. Bertara joan eta erabakiko diagu, ez? 

PEL.- Ongi. Biharkoa bihar. Orain ohera noak. Bihar esnatu, Joxepe. 

JEO.- Nire kontura. Hi, Joakin, esnatuko haiz? Bestela nik esnatuko 

haut. 

JOK.- Lasai, nik bazeukat itzargailua. Hala ere, jozak atea jaikita ez 

banagok, bale? 
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JEO.- Bueno ba. Aire, ohera! Nik ohea hementxe jantziko diat, suaren 

aurrean, gozo-gozo. Bihar arte. 

 

 

 

Gaua ederra da. Zerua izartuta dago. Hilbetea. Hotza, ikaragarria. 

Haranean dena isilik. Artzainaren ibilgailua pasatu da eta hau ere ohera 

doala ematen du herrian azken tragoa bota eta gero. Dena lotan dago, 

baita oreinak, basurdeak, katamotzak, basahuntzak, orkatzak, txirritak, 

inudeak eta saguak ere. Zein gozo eta eder … Ixo! Atea itxi dut eta 

azpialdean zapi zahar bat jarri ere bai, aire hotza pasa ez dadin. Gabon, 

Joxepe! 

 

 

 

JEO.- Patxi, ordua duk, jaiki! 

PEL.- Zer ordu duk ba? 

JEO.- Seiak. 

PEL.- Joder, Joxepe, zer egin nahi duk, ez duk deus ikusten eta. 

JEO.- Joakin ere esnatu duk. 

PEL.- Zoazte antzarak ferratzera! Oraintxe nagok gozo-gozo … 

JEO.- Tira, garbitu, gosaldu, bildu eta irteten hasteko zazpiak joak 

izango dituk. Elurra zapaltzekotan, orain, orain zagok gogor 

samarra, ibiltzeko primeran … 

PEL.- Banoak, banoak! 

JEO.-Joakin, piztuzak sua, pittin bat bada ere, gero piztuko diagu 

berriro. 

JOK.- Su txikia egingo diat orain, gela epeltzeko lain, besterik ez. 

PEL.- Hori duk presa hori, Joxepe! 

JEO.- Has hadi, hoztuko zaik esnea eta. 

PEL.- Zer arraio diagu gosaltzeko? 
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JEO.- Mahai gainean zagok, gehiago nahi izanez gero, barruan bazagok 

zer jan. Sobratzen dena bizkar zorroetan sartuko diagu mendira 

eramateko. 

JOK.- Hau ere bai? 

JEO.- Bai, sartu hire bizkar zorroan, bakoitzak berea eramango dik, 

badaezpada, inoren mendean ez egoteko, bale? 

PEL.- Bueno, ni prest nagok. Zuek? 

JEO.- Ni ere bai, Joakin ere uste diat prest dagoela irteteko. Makilak 

bai? Pioletak? Kranpoiak? Juanpiton jarriko ditiagu, haraino ez 

ditiagu beharko… 

PEL.- Come on! Atea ixtera noak. 

 

 

 

Atea itxita gelditu da. Oraingoan ez dira zaldiak sartuko, ezta artzainaren 

behiak ere, are gutxiago Arrondotik jaisten diren oreinak eta basurdeak edo 

katamotzak. Horiek usaina berehala hartzen dute. Norbait bizi bada, 

hemen dira ustekabean. Ez, larraina bakarrik gelditu da arratsalde arte 

gauzak ongi bidean. 

 

 

 

JEO.- Eguraldi bikaina zetorkiguk, Patxi. 

PEL.- Nahi bezalakoa. Hau nahi genian, ezta? 

JEO.- Gure azalak finduko dituk, ez uste? 

PEL.- Gure azalak eginak zeudek jada. Gu sendotuko gaituk, ezta 

Joakin? 

JOK.- Nire sudurra hasi duk, kandelarioak zintzilik Izaban … 

JEO.- Filius Dei et hominis … nola duk hori? Bai, Azkoitian kantatzen 

duzuena Aste Santuan kalez kale … 

JOK.- Ni ibili nauk kalez kale eta ez diat hori gogoratzen. 
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JEO.- Ibiliko hintzen beste … 

PEL.- Hara, Malengo hor zagok. Goiz hasi duk. 

JEO.- Malengo! Bagoazak! Gero arte! 

PEL.- Polita duk ikustea, baina artaldea zaindu egin behar duk, e? Eta 

giro honekin polita izango duk baina gogorra, erabat gogorra, 

dedio! 

JEO.- Negua gogorra duk, batik bat paraje hauetan. Goian elurra, 

behean zer nahi duk ba? 

PEL.- Orain ezkerraldera hartuko diagu. Arrakotik igoko gaituk. 

Errekaren purrustada ikusiko diagu. 

JEO.- Belagua izango duk, ezta? Bai, hau duk. Gero haranetik barrena 

joango duk sigi-saga. 

PEL.- Etzekiat noiz, baina hemen festa egiten ditek: Arrakon! Jendea 

biltzen duk, erruz! 

JEO.- Pasatuko al gaituk? Jauzika zetorrek, e? 

PEL.- Bai, motel. Kontuz izkina horretan, egurrak mugitzen dituk, 

ikusten? 

JEO.- Erne ibili, Joakin. 

JOK.- Nik libratu diat. Tira!  

PEL.- Bada, orain gorat eta ezkerreko bidea hartzerat, aitu? 

JEO.- Ongi sartzen duk bota, elurra primeran zagok. Patxi, nekatzen 

bahaiz, pasatuko nauk aitzinera, esan! 

PEL.- Lasai, oraingoz ongi noak, gainera, ordu erdi bat baino ez duk 

Juanpitora, beraz … 

JEO.- Hara, hara, ikusi al duk? Zer zuan? Azeria edo … Ziztu bizian 

pasatu duk. Gizajoak ez dik zer jan izango. 

PEL.- Bilatuko dik. Hurbilduko duk Gorriaren ingurura eta han … 

JEO.- Primean goazak, ezta Joakin? 

JOK.- Ni bai, ez kezkatu. Ongi noak zuen arrastoen gainetik. Segi, segi! 

PEL.- Ikusten diat Juanpito. Ke zuria tximinitik irteten ari duk,  jo eta 

fuego ari dituk jada! 
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JEO.- Beti martxan. Haran honetan gauza asko erori duk, baina 

Juanpitok betikoa dela ematen dik.  

PEL.- Seinale ona. 

JEO.- Bueno, hemen gaudek. Orain, zer? Galdetu beharko genikek 

jendea ibili den. Banoak galdetzera. 

PEL.- Zer esan dik? 

JEO.- Baietz, atzo baietz… baina gaur goizean gu gaituk aurrenak. Hala 

ere, atzoko lorratsak hor izango dituk, esan zioat. Eta hark 

baietz, seguru baietz. 

PEL.- Komeniko zaiguk kranpoiak jartzea, ezta? 

JEO.- Bai, uste diat baietz, ez zigutek enbarazorik egingo. Elurra gogor 

samarra duk orain, gero ikusiko diagu, eta polainak, noski. 

PEL.- Hor al dauzkak, Joakin? 

JOK.- Bai, bai. Ni listo nagok. Nahi duzuenean, martxa, gorat! 

 

 

 

Laino zuri pixka bat bazen, baina nahikoa ikusten zen. Basoan barrena 

abiatu gara sigi-saga eginez. Patxi aurretik doa. Astoa aurretik! Esan diot 

eta poztu da, ohorea da Patxirentzat aurretik joatea, ba … doala! Haren 

urratsen gibeletik ederki joaten da, neke gutxiago, arre burro! Isiltzea hobe. 

Indarrak zaindu behar dira. Hitz egin behar bada, beharrezkoena, eta kitto! 

 

 

 

JEO.- Patxi, kranpoi berriak? 

PEL.- Bai motel. Lagun handi batek oparitu zizkidak. 

JEO.- Lagun benetan onak dituk. 

PEL.- Neskalagunari oparia egin nahi ziola eta, poema bat egingo nioan 

… 

JEO.- Eta hik, to, poema! 
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PEL.- Hire polainak ere hala dituk, berriak, ezta? 

JEO.- Bai, Alde Zaharrean erositakoak, baina ongi pagatutakoak, aizak! 

PEL.- Joakin isil-isilik zetorrek, baina dakartzan makilak eleganteak 

dituk, edo ez? 

JOK.- Bai, orain gutxi Forum-en erositakoak dituk. Behar nitian. 

 

 

 

Lehenengo basoa zeharkatzen ari gara egokiena iruditzen zaigulako. Sigi-

saga eginez aldapa ez duk hain gogorra eta irrist egiteko aukerak … 

gutxiago. Sustrai ondoko zuloetan elurra franko dago eta ibiltzeko traba 

da. Hala ere, nahi dugun abiada daramagu. Zelai batera irten gara. Gaur ez 

du ematen zelaia denik, elurrez josita baitago, baina badakigu hori zelaia 

dela, askotan ibili gara aldapa koskor honetan. Badakigu aldamenetik 

errekasto bat doala nahiz eta orain ikusi ez, baina errekasto horretan 

oreinak ikusi izan ditugu eta horiek edatera jaisten dira. Gaur lasai-lasai 

zapal daiteke elurrak betetzen duen esparru txikia. Nabaritzen da elurra 

bigunagoa dela, baina ongi eusten dio gure pisuari. Tarteka zuhaitzetatik 

elur malutak erortzen dira eta gure txanoetan pausatzen: politta da. 

 

 

 

JEO.- Patxi, begira, begira! Ikusten al dituk hor? 

PEL.- Non? 

JEO.- Arrondoko mazelan … dozena erdi bat … oreinak, ezta? 

PEL.- A, bai! Kumeak dituk. Gizajoak. Zerbait jan nahiko ditek. Jai 

zeukatek gaur … 

JEO.- Elurra mihizkatu beharko ditek, bestela … Behera jaitsi beharko 

dituk, beherago baditek zer jan eta edan. 

PEL.- Ongi goazak? Edo pausaldi bat egingo diagu, bestela? 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-114 

JEO.- Hago pixka bat. Gero eskuinera hartuko diagu, ez? Hemendik 

gorat etzagok markatuta, baina oker ez banagok, eskuinetik duk. 

PEL.- Bai, bestela Kartxelaren arroilara joango gaituk, eta etzaiguk 

komeni. 

JEO.- Joakin, ongi? 

JOK.- Bai, bai. Nik eusten zioat, mantsoago baina beti aitzinerat! 

JEO.- Eskerrak eguraldia … Zoragarri zagok. Arlaziara joan ginenekoa 

ematen dik. Han ere … gogoan al duk eguzki alu hark nola 

egarrarzi ziguan? Ur tantak ere estimatzen genitian. 

PEL.- Bai, gogoan diat, baina hemen ur gehiago zagok, hura karstikoa 

duk eta den-dena zulora joaten duk. 

JEO.- Eta ni betaurrekorik gabe, gainera, txepel halakoa! A zer gaua 

eman nian Latza mendiaren aldapan! Lo egin nahi eta eizn. 

Begiak itxi nahi eta ezin. Eskerrak Izabako farmazeutikoari! 

Tanta batzuk eman zizkidaan eta haiek hartuta sumatu nian 

hobekuntza. 

PEL.- Aurrerantzean, gehiagotan ez. Ikasi egiten duk … 

 

 

 

Bigarren aldaparat goaz. Binbaletaren behealdean gaude. Mendiaren 

bisaia hasi da distiratzen. Eguzkiak ematen dio eta benetan da ikusgarria. 

Binbaleta handia eta txikia dira, biak ala biak amazing Zuberoa eta 

Belagua ikuskatzeko, bi lurralde hauetaz gozatzeko, alde bateko 

leuntasunean murgiltzeko eta beste aldeko gogortasunaz sendotzeko: 

halakoak dira Zuberoako zelaiak eta Belaguako larrak. Gure ezkerraldetik 

talde bat dator. 
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JEO.- Ikusten al dituk, Patxi? 

PEL.- Ez dituk ba militarrak izango … 

JEO.- Zer galdu zaiek hemen horiei? 

PEL.- Praktikak, praktikak egiten … 

JEO.- Kapaz dituk mugitzen diren oreinkumeei tiro egiteko … 

PEL.- Bai zera! 

JEO.- Zertarako ekartzen ditiztek fusilak mendira? Tximeletak izutzeko, 

agian? Ya podrán! Mendira jantzitakoarekin etortzen duk, eta 

asko jota mendiko gauza tipiko edo ohikoekin: kranpoiak, 

polainak, makilak … baina fusilak! Doazela pikutara! 

PEL.- Tira, Joxepe, uztak. Sermoirik ez, hemen, ongi gaudek eta. 

JEO.- Konforme, ari gaituk. Berrehun bat metro eta lepoko azken 

aldapan sartuko gaituk. Ikusiko diagu nola dagoen. Oro har ez 

zagok arazorik han, baina gaurkoa espeziala duk, elurra 

espeziala duk, mendirako eta begiez gozatzeko, baina … 

PEL.- Baita labaintzeko eta hankaz gora joateko, ezta? 

JEO.- Hori duk, maisu. 

PEL.- Goizean baino bigunagoa zagok elurra, hori iruditzen zaidak, 

eztuk hala? 

JEO.- Beharbada, bai. Kranpoiak ongi sartzen dituk eta horrek behar 

dik … pioleta ere bai, eta makilak, Joakin? 

JOK.- Ba, tira, nahiko ongi. Igoko nauk, ez diat uste … 

JEO.- Zer ez duk uste? 

JOK.- Arazorik gabe igoko nauk, eta kitto! Txanda! 

 

 

 

Jokinek ez du hitz egiteko gogo handirik. Une batean irrits egin du eta ez du 

arreta galdu nahi. Hobeto doa isilik Joxepek eta Patxik markatzen duten 

bideari ekinez. Horra azkeneko aldapa, lepora eramaten duena. Hasieran 

ez dago arazorik. Normal ari gara igotzen. Ur-zirrizta dator goitik, harri 
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artean sartzen da eta arrakala txikia sortzen du. Kontrastea ikusgarria da. 

Animalia batzuen arrastoak ikus daitezke, baina ez dakigu zein animaliak 

diren, ez gara adituak. Izatekotan, eta susmoa besterik ez da, oreinak, 

basurdeak, azeriak eta katamotzak izango dira, bestela … orkatzen bat, 

agian? Litekeena da. 

 

 

 

JEO.- Hara, goian gaudek ia. 

PEL.- Hamar metro. Kontuz hemen, litekeena duk elurra jauztea, 

etzagok asko baina aldapa pikua duk. 

JEO.- Erne, Joakin! 

PEL.- Goian gaudek. Zoragarria duk. Begirazak, Putreak eta Otxogorri 

nola … hor bai elurra! Elurrak libre harrapatzen dik lekua, zelaia 

duk, belardiak … pausaleku paregabea. Zuberoako behi zuriak 

zeudek, zer jan behar ditek? 

JEO.- Utzikiek! Bazekitek zer egin. Ez dituk galduko, gu lehenago 

galduko gaituk … hau beren esparrua duk, ohituta zeudek. 

Ikusten nolako dunbak dauzkaten? 

PEL.- Zer, hasi al haiz? Horietako bat nahi, ezta? Fijo baietz! Hi kapaz … 

JEO.- Ez, ez. Ez nauk krudela izango. Kapaz duk artzaina bertan egoteko 

eta ez niake horren zartailutik mama gozoa dastatu nahi, ez 

horixe. 

PEL.- Hobe duk …  

JEO.- Bueno, nahikoa mintzatu gaituk. Jo gorat! 

 

 

 

Astiro-astiro abiatu gara azken tontorrera. Normalean ez du arazorik 

sortzen: bidea dago eta den-dena ikusten da, baina gaur biderik ez eta 

amildegiak ezker-eskuin, beraz, erne ibili beharra dago. Patxi aurrean jarri 
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da, Jokin erdian dator eta ni azkena. Gibeletik dena ikusten da eta gorat 

ongi goazela dakusat. Patxi gelditu da apur bat. Besteok ere gauza bera 

egin dugu, bestela … kontua batera igotzea da eta batera iristea ahal bada. 

Hizpideak sobran daude. Harmonia behar da, norberaren harmonia, 

barrukoa eta kanpokoa, batek bakarrik ez du balio, biak ala biak behar 

dira. Badakigu nolako arriskuak izaten diren pitokeriak tartean agertzen 

direnean, beraz … Arreta handiz goaz, jada tontorra dakusagu, honek 

adorea ematen digu. Bai, Patxik pioleta jaso du eta … aupa Athletic! ozena 

bota du. Kasualidadea! Hirurok zuri-gorriak gara, nahiz eta kiputzak garela 

esaten den … 

 

 

 

JEO.- Aupa, mutilak! Egin diagu. Ongi. Zoragarri zagok. Han, Mahaia, 

Anie, Atxerito, Petretxema, Sobarkal, ezkerrerago, Ori ere bai, 

eta ingurukoak. Hau paregabea duk. Eta Midi? Ikusten al duk 

gure idoloa, Patxi? Hor zagok, bakarrik, tente, zutik eta, beti 

bezala, erronka botaz hartu nahi duenari. 

PEL.- Ederra zagok orain. Ea nor animatzen den. Kostako zaiok … 

Pirineoak zeudek ikusteko, alajainkoa! Bueno, ba al diagu 

zerbait jateko? Txokolate pixka bat, edo … 

JEO.- Bai, motel. Oraintxe aterako ditiak bizkar zorrotik. Hura nahi, 

Joakin? 

JOK.- Ez, ongi nagok. Nahi badiat eskatuko diat, lasai. 

 

 

 

Gustura gaude. Gustura egoteko tontorra da, zalantzarik gabe. paisaia 

ikusgarria da. Lainorik ez dago eta ikuskizuna paregabea da. Hamabost bat 

minutu eman ditugu begira eta begira, atzera eta aurrera begiratuta 

mundua gurea dela ematen du, eta ez da hala, ez gara ia deus menditzar 
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hauen aldamenean: inurriak gara edo gutxiago oraindik, bueno zerbait bai, 

ezin ukatu, baina garena garenarekin gozaten dugu, Jainkoaren 

handitasuna miresten dugu, planeta kaxkar honetan bizi gara, baina baditu 

gauza zoragarriak eta ikusten ari gara, pribilegiatuak gara. Mugitu gara. 

Izerditan gaude, bai, izerditan gezurra dirudien arren, eta mugitzen hastea 

komeni da. Igotzen utzitako urratsak aprobetxatzen ditugu jaisteko. Hala 

ere, kontuz hartu dugu jaitsiera. Zenbait lekutan jaitsiera igoera baino 

arriskutsuagoa da: labainkorragoa. Alabaina, arazorik gabe ailegatu gara 

Juanpitora berriro. Barrura sartu gara: bero-bero dago eta salda usaina 

dago. 

 

 

 

JEO.- Salda beroa? 

JOK.- Nik gustura … 

PEL.- Laster bordan gaudek eta … 

JEO.- Benga, Patxi, behingoz egintzak besteen esana, ongi sartuko duk 

orain salda beroa. Etxean izango duk zerbait, bazekiagu hori … 

PEL.- Arrazoi duzue. Ederki sartzen duk. 

JEO.- Nik ordainduko diat, Bilbotik natorrek eta badakik … 

PEL.- Hi beti igual, Bilbotik natorrek, Bilbon bizi nauk, Bilbon ematen 

diat bozka, Bilbo munduko hiria duk, Bilbon Guggenheim diagu 

… eta halakoak. 

JEO.- Eta? Egia, ezta? 

PEL.- Hala, pagazak eta goazemak, bestela kalte egingo ziguk saldak 

eta … 

 

 

 

Juanpitotik Arrakora jaitsi gara. Handik errepide nagusira pasatu gara. Tipi-

tapa goaz eta gure polainetako elurrak erortzen ari dira. Kentzen ditugu, 
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kranpoiak ere bai, jakina. Bizkar zorroetan sartzen ditugu eta irmo goaz 

bordara. Bidean Malengo agurtzen dugu eta nondik gatozenesaten diogu. 

Esan diogu gero buelta bat emango dugula eta gazta erosiko diogula, prest 

edukitzeko. Barre egin du, eta gero, gazta beti dagoela prest gehitu digu. 

Eroslea behar izaten duela. Orain guk egin dugu barre, pozik, gure laguna, 

haraneko artzain hau xelebre samarra delako. 

 

 

 

JEO.- Egin diagu! 

PEL.- Uste baino lasaiago, gainera. 

JEO.- Orain gozoagoa duk giroa, eguzkiak dena egiten dik, dena eta 

onerako. 

PEL.- Hala ere, sua piztuko diagu, ezta hala Jokin? 

JOK.- Nire kontura. Zuek sukaldea gobernatu. 

JEO.- Erdia egina zagok saiheskiak geroago egingo ditiago. 

PEL.- Bai, Joxepe, hori gero, aurrena dilistak, bero-bero. 

JEO.- Ba, mahaia jantziko diat jesus amen batean. 

PEL.- Tira, bedeinka dezagun hartzera goazena! 

JEO.- Eta Pikuk preparatu duena, ezta? Hire espezialidadea. Beti 

dilistak. Asmatzen duk, e?  

PEL.- Ederrak zeudek, bai. 

JOK.- Nik jango niake pixka bat gehiago. 

PEL.- Ekartzak platera! 

 

 

 

Gustura ari gara hirurok. Eguzkiak ate zaharrean jotzen du eta dezente 

berotzen du gure Aula Magna; izan ere, Belaguako bordak Aula Magna 

dauka, bertan egiten dira gauza gehienak, baita otoitzak ere. Gehienetan 

bazkaldu eta gero egiten ditugu, baina bereziak dira gure otoitzak. Patxik 
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egindako poemaren bat hartzen du, harmonika hartzen du eta biak 

konbinatuz edota tartekatuz, primeran gelditzen gara lozorroan suaren 

txinpartek egindako soinu apartaz gozatuz. Hala egin dugu bazkaldu, 

ontziak garbitu eta Aula Magna txukundu eta gero. Giro espeziala sortu du 

Patxik harmonikaren lehenengo notak aireratu dituenean. Bob Dylanen 

pieza jotzen ari da. Su aurrean dagoen eserlekuan gaude jezarrita. Suari 

begiratzen diogu sugeak txoriari begiratzen dion bezala: tinko, barruko 

mintzoari entzuteko prest. Gero, aurreko gauean idatzi duen poema 

irakurri digu. Honela dio: 

 

 

 

PEL.- Nor ote Jainkoa, 

gure izaera lurtar eta lurkoian gu hartu 

eta maite gaituen bezala maitatzeko? 
 

 Nor ote Jainkoa, 

gurekin batera hain gabeko, 

hain zaurgarri izateko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

maite-jokotan, laztanez laztan 

eta bekoz beko gurekin lotzeko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

bihotz xume gardenetatik at 

ezin aurkitu ahal  izateko? 
 

 Nor ote Jainkoa, 

gurekin jarri bada bidean 

gure bidaia bera egiteko? 
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Nor ote Jainkoa, 

gurekin egiten badu ostatura 

su berean ospelak gozatzeko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

elkar maita dezagun eskatzen badigu 

bera maite ahal izateko? 
 

Nor ote Jainkoa, 

gure zauria nahikoa badu 

bere bihotza mintzeko? 

 

 

 

JEO.- Hala biz! 

PEL.- Orain, Xabier Leterena joko diat. 

JEO.- Hasi! 

PEL.- “Adiskide bat bazen orotan bihotz bera…” 

 

 

 

Une oso gozoa izan da. Jo duen bitartean Binbaletako tontorra izan dugu 

gogoan eta tontorraren beste aldean dauden artzainak, etxolak, mazelak, 

artaldeak, Urepeleko artzaina, elurrez jantzitako basoak, zakur nabarren 

joan-etorriak, gora eta behera, ardiak gobernatuz nahiz eta Urepeleko 

artzainaren txistukaden nahiak betetzeko prest… Paradisu txiki honen 

geruza zurian eman dugu arratsaldea, arratsa eta gaua. Beste batean 

beharko esanez jarri gara martxan gure hirira, euskararen hiri zaharrera, 

lezeetan mintzatzen zen hartara … baga, biga, higa, laga, boga, sega, zai, 

zoi bele, arma, tiro, pum! Ai, Mikel, hementxe bazina, zein ongi ulertuko 

genukeen zure mezua Txindoki mendiaren magalean sortua, bai horixe! 
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JEO.- Izan ontsa! Hi, Piku, hurrengo batean, Lertxundiren “Itzaltzukoa” 

e?” 

PEL.- Bale, aio! 

 

 

 

Tren geltokira jo dut. Euskal trena hamar gutxitan dut. Ez dut galdu nahi, 

bestela, nire gaueko asmoak pikutara joango dira, eta ez da kontua. 

Ailegatu naiz. Txartela daukat eta honek errazten dit trena ez galtzea. 

Trenaren erdiko bagoian sartu eta libre zegoen eserleku bakarrean jarri 

naiz. Erdi lotan noa. Zarautz aldera iritsi naizenean asaba zaharren 

mintzaira entzun dut hodei zuri batetik atera bailitzan niregana iristeko 

asmoz. Poztu naiz. Bazen garaia, dedio! Gurea gure eta besteena beste, eta 

kitto. Zazpikaleak-en nago. Metroa hartu eta Sarrikoraino eraman nau. 

Giltzak baditut eta txintik atera gabe zuzenean ohera egin dut. Gabon, 

pitxon! 
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Egia da euskara jo eta fuego ari ginela irakasten gure eskoletan. Egia da 

euskara irakasteko metodoa hobetzeko ahaleginak eta bi egiten ari ginela 

SEIE taldean. Egia da gure Herrian egiten ziren metodoen artean gurea zela 

egokiena eskoletan eta talde handiekin erabiltzeko, egia da eta ezin izan 

dute ukatu gure mundu bertsuan mugitu diren beste euskal irakasleek. Hau 

gure lanaren ondorioa izan da, zalantzarik gabe. Hala ere, gero eta gehiago 

nahi genuen, gero eta errazagoa, gero eta modernoagoa, esango nuke 

VRIJE UNIVERSITEITEKOA 
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adierazi nahi dudana argitasunez esateko. Bai. Laborategiak zeuden 

bueltaka, hizkuntza laborategiak. Gure eskoletan ez genituen erabiltzen 

batean izan ezik, Santiago Apostol eskolan, hor bai, hor erabiltzen zuten, 

baina ez zuen inork azaldu nola erabili behar ziren ahalik eta etekinik 

handienak, probetxugarrienak eta ikasgarrienak ateratzeko. Pedro deitu 

salletar batek erabiltzen zuen, baina ez genuen sekula jakin pozik zegoen 

ala ez egiten zuen erabilerarekin. Alabaina, puri-purian zegoen tresna 

honen erabileraz egiten ziren elkarrizketak eta hizpideak, edonon egiten 

baitziren, eta guk zurrumurru guztien gibeletik genbiltzan, erne. Hala 

gauzak, Amsterdamen ikastaro berezi bat egitera zihoazela jakin genuen. 

Bai, Herbeheretan, hango unibertsitate batean, VRIJE UNIVERSITEIT-en 

hain zuzen ere. Uztailean izango zen. Bidali ziguten propagandan uztailaren 

bigarren astea markatzen zuen, gure eskolak amaitu eta gero, hain zuzen. 

Niri primerako aukera iruditu zitzaidan bertara iristeko eta bertan 

erabiltzen zituzten tresnak, alegia, hizkuntza irakasteko tresnak eta horien 

artean laborategiak, behin eta betiko aztertzeko. Esan nahi baita, gure 

eskoletan jartzea komeniko ziren ala betiko sistema, liburuen sistema eta 

ikus-entzunezkoen sistema, hobetzen jarraitu beharko genuen. Beti bezala 

nire taldekoei jakinarazi nien zer nerabilen eskuen artean eta, beti bezala, 

lehen hitza baietz izan zen, garai egokia zela, eta aukera izanez gero, 

aprobetxatu behar zela, erantzun zidaten bai Patxik eta bai Juankarlosek. 

Ohi bezala tramite guztiak egin eta gero, bidaia preparatu genuen. Bidaia 

Bilbotik Parisera hegazkinez egingo genuen eta Paristik Amsterdamera 

trenez. 

 

 
 

JEO.- Patxi, oraingoan ez haut oso animatuta ikusi, baina gustura 

hator, ezta? 

PEL.- Nola ezetz? Bai horixe, gustura etorriko ez nauk ba? Gertatzen 

dena zera duk, liburu batekin ari nauk eta hortxe utzi behar izan 

diat beranduago arte. 
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JEO.- I am sorry, my lovely friend, sorry! 

PEL.- Arraioa, Joxepe, hori ere ikasi duk? 

JEO.- Zer uste duk ba? Ingelesa gora eta ingelesa behera … ez nian 

gibelean gelditu nahi. Bai, ingeles akademia batera joaten nauk. 

Irakaslea zeukat niretzat, Irlandan, Manchesterren eta 

Londresen ikasitakoa duk, eta nahiz eta ahoskera hemengoa 

duen eta ez natibo batena … honek asko esan nahi dik  … hala 

ere ezer baino hobea duk, eta hara … 

PEL.- Ongi, ongi! Oraingoan hobeto moldatuko haiz kongresisten 

artean … 

JEO.- Hori espero diat, zer ba? 

PEL.- Ez, ezerez, arraroa egiten zaidak hiri ingelesez entzutea, hain haiz 

Axularren jarraitzailea … frantsesa bai, frantsesez ikusten haut, 

baina Shakespearen … 

JEO.- Yes, my teacher. I am so happy right now, do you understand 

me? 

PEL.- Okay, okay. Ez pasatu orain. Jarrai dezagun muskerraren bidea 

asmatu zuen asteasuarraren hizkeran. 

JEO.- Noski. Hobeto moldatuko nauk, bestea harrotasun punttu bat 

duk, banabilela adierazteko. Juankarlos ere jakin gainean zagok. 

Prest zagok gurekin etortzeko. Jatorra duk deustuarra. 

PEL.- Dirua heuk eskatuko al duk? 

JEO.- Bai, etzaidak inporta. Ni joango nauk Javiren bulegora, 

bosgarrenera, eta Ikuslariaren baimena badiagula esango zioat. 

Diru-aldaketa berak egingo dik eta nik jaso besterik ez diat 

egingo. 

PEL.- Ongi, Joxepe. Laster arte.  

JEO.- A, aprobetxa liburuaren orriak luzatzeko edo gehitzeko, bederen, 

gero izango duk denbora eta. 

PEL.- Saiatuko nauk. Izabara joango dituan neska-mutilak ere 

preparatu behar ditiat. 
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JEO.- Noski, izan ere, ingelesa ematen diek, ez? 

PEL.- Bai ba, eta hori preparatu egin behar diat, badakik … 

JEO.- Behin esan genian onenak … eta hala duk: serioak, sakonak eta 

birtualak ere bai, behar bada. 

PEL.- Aldaketarik bazegok … abisa! 

JEO.- Nire esku, lasai. 

 

 

 

Gauzak pentsatu bezala ari ziren sortzen. Sasoi horretan Joseba 

Sarrionadiak bere “Narrazioak” deitu liburua argitaratu zuen: zoragarriak. 

Ez dakit nola demonio lortzen duen halako zehaztapena idazten duenean; 

honek bai Koldo Mitxelenak, Oreretarrak, zioena, hots, hitz bat esanahi bat, 

eta akabo, betetzen duela. Edozeinek ez du hori egiten. Horregatik da, nire 

uste apalean, euskal idazlerik onenetakoa, onena ez bada; iritzi honetakoa 

zen, baita ere, Gotzon Garate jesulaguna, Deustuko Unibertsitateko euskal 

irakaslea. Beste gauza asko gertatu ziren gu Amsterdamera joan aurretik, 

baina ez ditut hemen esango, nire gaia ez baita kronologia egitea, ez. Nire 

asmoa Herbeheretan egingo genuen ikastaro berezia ongien preparatzea 

zen, eta horretan eman nuen denbora uztaila gerturatu aitzin. Javik dirua 

dolarretan eman zidan eta kontu handiz zaintzeko erregutu zidan. Nik 

baietz, kontuan hartzen nuela aholkua eta ea ez zen gogoratzen aurreko 

ikastaroetan ere erantzukizunez erabili genuela berak utzitako dirua. 

Gogoratu nahi izan nion, zeren batzuetan ahaztu egiten zitzaiola ematen 

baitzuen. Nire bizkar zorro txikian sartu nuen eta bizkar zorroa atzekoz 

aurrera eraman beharrean aurrekoz atzera jarrita eraman nuen kontrola 

zorrotzagoa izan zedin. 
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JEO.- Patxi, dirua zeukat jada. Atzo bertara gerturatu ninduan eta jesus 

amen batean egin genian bakea. Herbeheretan diruak dezente 

balio duela eta kanbioak gutxi utziko zigula, baina emandakoa 

nahikoa izango geniala. 

PEL.- Ongi zagok. Esan al diok Juankarlosi? 

JEO.- Hitz erdi bat esan zioak. Hura beti zagok konforme, jatorra duk. 

Tira, astelehen arte. Eibartik pasatuko zarete, uste diat, eta han 

egongo nauk zuen zain, bidesariatik irten eta berehala, han bira 

egin eta Bilborat. Konforme? 

PEL.- Ados! Ordura arte. Ongi eman! 

 

 

 

Eguna ederra dator. Karakateko antenaren ondoko argitasunak pinudien 

iluntasuna argitzen du eta behealdeko laino zuriek irudi espeziala sortzen 

dute Debabarrenean. Azitaingo biribilgunearen inguruan trafikoa handia 

da. Badira Maltzaga aldera doazen ibilgailuak, badira Arrasate aldera 

doazenak eta badira, gehienak, Durango aldera joan beharrean aurkitzen 

direnak. Nik denak ikusten ditut, denak pasatzen direlako nire begien 

aurretik. Bidesaria ere martxan da eta betiko errutina erabiltzen da 

ordaintzeko: txartela eta cash-a. Horra hor autopistetan ikusten den ohiko 

ariketa. Nire lagunak laster behar dute hemen. Es dut uste ezer gertatu 

denik errepidean, beraz, une batetik bestera ibilgailuen fokoak nire bisaiara 

helduko dira, esanez: hi, hemen gaudek! 

 

 

 

JEO.- Hemen, hemen, eskuinera! Hemen lekua duzue. 

PEL.- Kaixo, Joxepe. Denbora asko itxaroten? 

JEO.- Ez, bost bat minutu. Normal. 
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PEL.- Itziarren trailer bat gurutzatuta gelditu duk eta maniobra egin 

behar izan diagu, ez guk bakarrik, denek. 

JEO.- Kaixo, Juankar. Ongi? 

JUA.- Bai, beti bezala. Bidaian … beti ongi. 

JEO.- Hementxe jiratu, Patxi, eta Loiura. Abisatuko diat non hartu 

aireportura. 

PEL.- Ados! Goazemak! 

JEO.- Kontuz, bira honetan, oso azkar etortzen dituk errei honetatik 

eta guk begiratu egin behar diagu errei nagusian sartu baino 

lehen, badaezpada. 

PEL.- Orain? 

JEO.- Tira, jozak! 

 

 

 

Bide berria hartu dugu. Tunel berria egin dute eta bizpahiru kilometro 

mozten da tramua. Durangoko bidesariaraino ez dugu arazorik, hortik 

aitzinera konplikatzen duk dena pixka bat, Markinatik, Elorriotik eta beste 

bazterretik sartzen dituk ibilgailuak. Egia da beste errei bat gehiago 

dagoela eta ibilgailu-andanak lekua baduela lasai joateko. Honela goaz 

Durango atzean utzi eta gero. Zornotzara iritsi gara. Hemen trafikoa 

banatu egiten da apur bat. Batzuk Bilborat doaz, beste batzuk Gernikarat 

eta besteak, gu barne, Txorierrirat. Hemen trafikoa gehitzen da. Badira 

aireportura doazenak, badira Mungiara doazenak eta handik itsas alderat, 

badira Leiora doazenak eta handik Getxorat doazenak: trafikoa arina eta 

traba barik.  
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JEO.- Erne, Patxi. Laster eskuinalderat hartu beharko duk. Kontuz, 

zeren lehenengo bira estutzen baituk pixka bat eta ezkerretik 

datozenak gainean dituk deskuidatuz gero. 

PEL.- Orain, ezta? 

JEO.- Emaiok! Gero, aireportua duk ikusi beharreko seinalea: gorria 

duk. Ekiok! 

PEL.- Beti al zagok halako trafikoa hemen? 

JEO.- Ia beti. Garai honetan aireportuak trafiko izugarria zeukak. Txiki 

samarra gelditzen ari duk. Luzatzekotan ari dituk, ikusiko diagu 

zertan … 

PEL.- Hemen seinale asko zagok. Zein duk jarraitu beharrekoa? 

JEO.- Hartzak ezkerretik eta ez utzi errei hori, gurea duk. Ibilgailua 

aparkatuko diagu, hor geldituko duk itzuli arte. 

PEL.- Segurua al duk? 

JEO.- Hi, Patxi, Bilbo duk, e? Hau ez duk Indonesia, txo! 

PEL.- Zertzekiat ba nik? 

JEO.- Aurreko batean hemen utzi genian eta dena zintzo demonio 

aurkitu genian. Hemengo jendea zintzoa duk … 

PEL.- Hemen ezkerretara esan duk? 

JEO.- Bai, jozak! Orain lekua aurkitu behar diagu. Ibilgailu asko zagok, 

baina aurkituko diagu, hik jo aurrera! 

PEL.- Lehenengo solairua beteta zagok. Igual … 

JEO.- Igual ez, beste solairura jaitsi beharko diagu, seguru. Jozak! Hara, 

hor ikusi diat leku bat. 

PEL.- Non? Ez diat ikusten. 

JEO.- Jozak pixka bat aitzinerat, erdialdean zagok, ikusi diat. 

PEL.- A, bai. Orain asmatu egin behar diat. 

JEO.- Atzeraka ala aurreraka? Nola aparkatzea gustazen zaik? 

PEL.- Aurreraka. 

JEO.- Orduan, egon hadi pixka bat, aterako nauk eta esango diat. 

PEL.- Juankar, atera hi ere! 
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JEO.- Ongi, ongi. Libratzen duk, ez duk ukitzen. Primeran! Listo! 

Begiratu zenbakia: 1245. Papertxo batean idatziko diat, bestela 

… hamaika buelta eman behar izaten dituk aurkitzeko. 

 

 

 

Bagoaz solairu nagusira. Bizkar zorroak gainean hartuta goaz Patxi eta 

biok. Juankarlosek suitcase dakar. Itzuli-mitzuli batzuk egin ditugu eta 

azkenean asmatu dugu nondik igo hegaldia preparatzen den solairura: 

boarding-era. Kontrolak erraz pasatu ditugu. Ez daramagu deus okerrik. 

Hala ere, pikolo batek geldirazi nau eta nire botak erantzi behar ditudala 

esan dit. Dirudienez nire botetako burnizko kako txikiek piiii-ka ari dira 

egiten. Bai, jauna, esan diot eta orduan bai, orduan txirrinak ez dit jo. Libre 

naiz. Hogeita hamar minutu ditugu oraindik. Eseri gara eskailera ondoan 

dagoen bankuan eta bozgorailuetakoari erne jarri gatzaizkio. 15 garren 

zenbakia da gurea. 

 

 

 

JEO.- Ikusten? Txartelan jartzen dik: 15a. Jendea hasi duk mugitzen. 

Altxa! 

PEL.- Hau aldatuta zagok, Joxepe. Aspaldian ez nauk hemen izan, baina 

ezberdin zagok: berritua, alegia. 

JEO.- Esan diat hau Bilbo dela, honetan ere sumatzen duk. Oso erraz 

mugitzen duk bat hemen, oso praktikoa duk. Txikia baina koket. 

Dotore eta apain. 

PEL.- Hasi dituk. Goazen! Pasaportea eta txartela erakutsi behar 

ditiagu, eskuetan eduki. 

JEO.- Juankar, segi aurretik. Ni azkena. 

AZA.- Arratsalde on! Txartelak? 

PEL.- Berdin, hemen nirea. 
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JEO.- Kaixo! Tori! 

AZA.- Ongi da, bide on! 

 

 

 

Oinez joan gara hegazkinera. Vueling bat da. Merkea eta segurua 

dirudienez. Orain arte hala izan da. Lanuzteak izan dituzte azken boladan, 

baina orain jator dabiltza. Barrura sartu aurretik gure zain dauden 

azafatak, hegazkin-zerbitzariak, agurtu ditugu eta ez dugula laguntzarik 

behar esan diegu. Hala izan da. Patxi leihoan eseri da, Juankar pasiloan eta 

ni neu beste lerro batean baina leiho ondoan ere. Egia esan, egun aproposa 

dugu leihotik behera begiratu eta gure mendi eta bazter ezagunak 

begiratzeko. Beteta dago hegazkina. Jendea izugarri mugitzen da. 

Ordubete izango da, gutxi gorabehera, eta Parisen izango gara, Orlyn. 

Hegazkina mugitzen hasi da eta abiadura hartu bezain azkar bozgorailuak 

hasi dira, esanez: “Ongi etorri bidaiariak. Hauxe duzue Bilbo Paris hegaldia. 

Konpainiak bidaia segurua eta atsegina opa dizue. Eskerrak gure hegaldia 

aukeratzeagatik. Saiatuko gara bidaia ahalik eta atseginena gerta 

dakizuen. Milesker berriro”. Gero, betiko kontuak hasi dira: hortxe duzue 

haizea hartzekoa behar izanez gero; baita jaka berezia erabiltzeko agindua 

entzuten baduzue; hala eta hola erabili behar izanez gero, etab. luze bat. 

Bukatu dutenean, bakean utzi gaituzte. Orduan hasi gara gure artean 

mintzatzen … Konturatu orduko Paris gainean gaude: galanta da 

Frantziako hiriburua. Goitik ikusgarria da, Londres ere ikusgarria den 

bezala gotik begiratuz gero: lau-laua, zabal-zabala, etxez beteta, ibaiak 

zeharkatzen duela, Tamesis han eta Sena hemen, bai ibai ederrak! Abisua 

eman digute jaisten hasiko garela. Preparatu gara. Gerrikoak lotu ditugu. 

Lurra hartu arte ez askatzeko agindu digute, honela egin dugu. Atsegina 

izan da. Ez dugu inolako arazorik izan. Hain denbora gutxian … hala ere, 

ongi! Aireportua ikaragarria da: handia, benetan handia! Ongi mugitu gara 

barruan eta azkar asko jakin dugu zer egin handik atera eta hurrengo 
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pausoa emateko. Autobus batek eraman gaitu Waterloo tren geltokira, 

gurekin jende asko etorri da.  

 

 

 

JEO.- Handia duk, Patxi. 

PEL.- Handiagoa ezagutu diat, Londresen, adibidez, edo, Montparnase, 

Parisen. 

JEO.- Hemen jende asko zagok. Europan gaudek … 

PEL.- Pentsazak, hemendik gorat zoaztik: Bruxelarat, Amsterdamerat, 

Ganterat, eta beste hainbaterat: handia duk, bai. 

JEO.- Zer ordutan diagu gurea? 

PEL.- Egon hadi pixka bat! 

JEO.- Txartelak hor dituk? 

PEL.- Bai, baina bizkar zorrotik atera behar ditiat. Hago! 

JUA.- Tren handia izango duk, hemen jende multzoa zagok … 

PEL.- Gureak hamabietan dik irteera, oraindik hogei minutu ditiagu. 

Joxepe, begirazak ea Sport dagoen, agian … 

JEO.- Txantxetan, Patxi? 

PEL.- Hau nazioartekoa duk. Kioskoa hor zagok, hoa! 

JEO.- Arrazoi huen, Piku. Bazagok, hemen ere euro 1 duk. A ze 

pagotxa! 

PEL.- Zer jartzen dik? 

JEO.- Betikoa. Hemen ere garbi zeukatek nor den munduko onena … 

PEL.- Eta … 

JEO.- Ba, arkakusoa, motel, txikia baina handia aldi berean: Lionel 

Messi. Begirazak hemen, erdian, hizki handiz … 

PEL.- Pozik, ezta? Bidaia ordu eta erdikoa duk, gutxi gorabehera, baduk 

zer irakurri. 

JEO.- Gauean irakurriko diat. Orain trena bazetorrek eta hemengo 

bazterrak miatu nahi ditiat. 
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PEL.- Torizue txartela! Igo, ikuskariari erakutsi eta hark esango dizue 

zuen eserlekua zein den. 

JEO.- Zinematan bezala? Luxua, benetan. 

PEL.- Bazagok ohitura alde honetan. Hau mundu txiki honen beste 

aurpegia duk: jendea isilagoa duk, lekua uzten diate, irribarrea 

aurpegian, begirunezko keinuak … hau beste kontua duk, txo. 

JEO.- Ikasiko diagu zerbait, baietz uste diat. Puntualak, e? Bazoak. 

PEL.- Eserlekuak erosoak, ezta? Ea lastertasuna hartzen dian. Agian, ez 

dik handiegia hartuko. Berez ez duk lastertasun handiko trena, 

baina, hala ere, abiada koskorra hartzen ditek. 

JEO.- Nola dakik? 

JUA.- Patxi ibili duk hemendik barrena, ziur. Itzulpenak direla eta ez 

direla, beti nagusiekin ibiltzen duk, bai Erroman, bai Maltan, bai 

Parisen … bai … deitzen baziotek, joan egiten duk: ongi egiten 

dik, zer arraio! 

JEO.- Gu ere hola gatozak, aukera eman zigutek eta … hara, hemen 

gaudek. 

JUA.- Behar den bezala … 

PEL.- Amsterdamen erne ibili behar diagu. 14 zenbakia hartu behar 

diagu. 

JEO.- Autobusa? 

PEL.- Bai, bai. Autobusa duk, 14 zenbakia dik. Kanpo alderat eramango 

gaitik. Han jauregi baten antza handia duen etxe baten ondoan 

jaitsi behar diagu. Uste diat lekaime batzuen etxea dela. 

JEO.- Lekaimeen etxea? 

PEL.- Bai, esan nian, gogoratzen ez, ala? 

JEO.- Ongi, ongi. Finak izango dituk, horretaz ziur nagok. Oñatiko Santa 

Ana Konbentukoak bezalakoak badituk, ziur nauk finak izango 

dituala … 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-134 

JUA.- Lekaimeen etxeetan finezia agertzen duk barra-barra. Halakoak 

dituk, batik bat, zerratuak badituk, eta halakoak izango dituk, ez, 

Patxi? 

PEL.- Hori etzekiat, baina gutxi dituk. Baso batean bizi omen dituk, 

alegia, baso batean dagoen jauregitxo batean. 

JEO.- Aaa!!! Orain ulertzen diat. 

PEL.- Ari gaituk hurbiltzen. Trena bera gelditzen ari duk. Azkar etorri 

gaituk. 

JEO.- Oso gutxi gelditu duk. Zer, bi aldiz, hiru aldiz…? 

PEL.- Hortxe, hortxe. Erosoa izan duk. Hala iruditu zaidak. Gainera, 

bazkaria ere eskaini zigutek. 

JEO.- Egia, baina ez nian jateko asmorik, ezta gogorik ere. 

PEL.- Hik galdu duk … 

JEO.- Hara, iritsi gaituk. Hau ere beste tren geltoki handia. Ospetsua 

ematen dik. Johan jartzen dik. Ezagutzen diaguna ote? Auskalo! 

Ez duk Johan bakarra izango, ezta? 

PEL.- Hemen oso zaleak dituk, e? 

JEO.- Eta Barçan jokatu badik, are eta zaleagoak … 

PEL.- Arin, goazemak! Autobusak beste espaloian zeudek, zain zeudek. 

Galdeiok horko munipari! 

JEO.- Zain dagoela ematen dik. Guregana zatorrek. Antzeman ziguk 

kanpokoak garena. 

PEL.- Excuse me, can you tell me if this bus go to … 

MU.- Yes, it is. Go, go fast! 

PEL.- Thank you very much! So long! 

JEO.- Hori duk, ezta? 

PEL.- Bai, goazemak azkar irtetera zoak eta gure basorat zoak, haraino, 

han bukatzen dik ibilbidea. 

JEO.- Primeran! 
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Euria ari du. Lainoak estaltzen du Holandako hiriburua. Jendea erruz dabil. 

Geltokia bera hiriaren erdialdean dago. Kanalak ia geltokiraino iristen dira. 

Nahi baduzu txalupaz joan zaitezke: komunikabide mota bat da. Baita 

etxebizitza bat ere. Hiriari itzuli handi bat eman dio txoferrak. Azkenean, 

eta guri hala esanda, baso baten izkinan gelditu da. Gure jauregitxoaren 

aitzinean gaude. Dena txukun dago. Ez dago zakarrontzirik. Zertarako? 

Nork bere buruan du zakarrontzia. Beste kultura da. Badugu zer ikasi. Patxi 

aurreratu da eta txirrina jo du. Emakume panpoxa batek zabaldu dio atea. 

Elegantea da. Ez du abiturik, agian modernoak direlako, agian, beraien 

ustez eta gure ustez ere, abituak ez duelako lekaidea edo lekaimea egiten. 

Atsegina ematen du. Badu gure berri, badaki etortzekoak garela. Patxi hasi 

da berbetan. Etxeko lekaimeek ingelesez ongi hitz egiten dute nahiz eta 

beren hizkuntza propioa daukaten. Nagusiak Patxiri eman dizkio argibide 

guztiak. Patxiri esan dio gure gelak non diren, jangela non den, egongela 

zein den, sartu eta atera nondik egin dezakegun, telebista gela ere erakutsi 

dio nahi izanez gero... Gero, Patxik, lekaimearekin bukatu duenean, guri 

eman dizkigu orientazioak. Etxean gaude gurea bailitzan. Oso txukuna da 

jauregitxoa. Ez dira loreak falta. Izan ere, Loreen nazioan gaude. Trenean 

gatozela ikusi izan dugu zelako lore-sailak dauden kilometro eta 

kilometrotan … Ikaragarria! 

 

 

 

JEO.- Jatorra ematen dik, Patxi. 

PEL.- Hala duk. Hemen bizi duk, baina Poloniarra duk. Joan Paulo II.a 

maite dik … ez dakit zenbat! 

JEO.- Poloniarra baduk, ez duk harritzekoa. Poloniarrek santu 

handitzat zeukatek, idoloa, esango niake, Levandoski baino 

dezente estimatuagoa, noski. Levandoski traidoretzat zeukatek, 

dirugosezalea dela ziotek, besterik ez. 

PEL.- Bai, e? 
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JEO.- Hala duk. Bazekiat nik pixka bat … Eta orain? 

PEL.- Ba orain gora igoko gaituk eta giltzak emango zizkigutek, giltzak 

eta gelak eta etxeko ordutegiak eta arauak … 

JEO.- Orduan, zintzo-zintzo ibili beharko diagu, ez? Noski, noski. Hala 

izan behar dik. 

JUA.- A zer-nolako distira duen etxeak! Eskailerak, leihoak, ateak … 

JEO.- Zoragarria! Uste diat hiru egun hauek primeran emango 

ditiagula. Patxi, esan al diok nola deitzen den? 

PEL.- Etzioat galdetu baina berak esan zidak: Terka deitzen duk, bai, 

Terka Kos. 

JEO.- Bistan zagok poloniarra dela, ezta? Izen eta abizen hori … 

PEL.- Urte modorxka zeramatzak hemen eta bertako hizkuntza ere 

primeran ikasi omen dik. 

JEO.- Behar den bezala, jakina. Gure lurraldean ez duk hau gertatzen 

beti. Gure salletar batzuk ezagutzen ditiat. Beirazak! Ezagutzen 

ditiat bi fraide Leitzan egondakoak, bizpahiru urte eman ditiztek 

han bizitzen eta eskola ematen eta ez ditek euskara ikasi, 

arraioa! Zer duk hori? Eta lekaime hau poloniarra izaki eta 

ingelesa, holandarra eta berea, noski, bazekizkik. Beste burua 

ditek, beste kontzientzia, beste sen aberatsagoa … 

PEL.- Bazekiat bai. 

 

 

 

Gure gelak hartu eta gero, jangelara jaitsi gara. Bertara etorri da Terka Kos 

nagusia eta diosala egin digu. Guk ere agurtu dugu. Salletarrak garela esan 

diogu eta baietz, esagutzen dituela salletarrak esan digu, Polonian badirela 

lauzpabost ikastetxe salletar eta bertako fraide bat edo beste ezagutu 

zuela. Harremana estutu egin da gure artean. Denerako eskaini digu bere 

laguntza. “Gurekin handikiro jokatu zara, Jauna”, esan dezakegu orain ere. 
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Hirira joateko moduak jakinarazi dizkigu, eta eskertu diogu gure moduz: 

irriño batez. 

 

 

 

JEO.- Afaria zer ordutan duk? 

PEL.- Gure kasa duk. Gauzak hemen zeudek eta gure kasa moldatuko 

gaituk. 

JEO.- Primeran! Askatasun osoa guretzat. Bai. Nahiago hala. Beraiek 

bakean laga eta gu gure martxan. 

PEL.- Hori bai, ateak itxita uzteko eskatu zidak. Kanpoko jendea izaten 

dela inguruan eta komeni dela dena ongi itxita uztea. Bazeukak 

logikarik, ezta? 

JEO.- Bai horixe! Orduan, biharko plana, Patxi? 

PEL.- Ba, jaiki, gosaldu, eta autobusa hiriraino. Han trena hartuko 

diagu eta Unibertsitatera. Han diagu kongresua. Bale? 

JEO.- Ongi, ongi. Egitaraua eraman beharko diagu orduan? 

PEL.- Komeni. 

JEO.- Beraiei abisatu behar zieagu partitzean? 

PEL.- Ez, ez. Guk gure bizimodua egingo diagu. Zerbait nahi badiagu, 

orduan bai, orduan nik deituko zioak Terka Kosi eta esan 

beharrekoa esango zioat, eta kitto, bitartean … gu libre. 

 

 

 

Autobusa goizeko zazpi eta erdietan heldu da. 14a da. Esan bezala tren 

geltokiraino eraman gaitu. Han trena hartu dugu eta Unibertsitateraino 

eraman gaitu. Beste tren mota da. Nik suburbano mota bat dela esango 

nuke, gure “zatorra” bezalakoa. Sarritan ibiltzen da. Bat galduta ere, lasai, 

berehala duzu beste bat. Unibertsitatera heldu garenean mugimendu 

berezia ikusi dugu. Bederatzietan hasiko da kongresua. Sarrera-Hitzaldia 
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emango digute eta gero nor bere arlora joango da. Gure arloa arlo 

praktikoa da oraingoan: laborategiak, hizkuntza irakasteko eta ikasteko 

laborategiak, teoria, maisuak, tresneria, erabilera, baldintzak, azterketak, 

kontrolak … osoa. 

 

 

 

JEO.- Argia iruditu zaidak hizlaria. Etzioak dena ulertu, baina 

ulertutakoa zentzuduna izan duk. Ez duk luzea izan, baina bai 

praktikoa. Behar den bezala. 

PEL.- Gure gela 122.a duk. Beraz, hara joko diagu. Goazemak. Hortik 

ez, Joxepe, hemendik. 

JEO.- Bale, bale. Banoak. Txartel bat ikusi diat eta zer jartzen duen 

jakin nahi nian, besterik gabe. 

PEL.- Aaa!!! Konforme. Tira, izkinakoa duk. Jende dezente zoak hara. 

Gurea nahiko ditek, ziur. 

JEO.- Laborategiak, laborategiak… hau duk kontu nagusia orain. 

Irakaspen pertsonalizatua. Autokontrola. Maisua bai, baina nork 

bere akatsak eta zuzenak … Ikasiko diagu zerbait. 

PEL.- Gainera, gero bazagok bisita praktiko bat eskola batera, eskola 

edo institutu batera. Han ikusiko diagu nola erabiltzen diaten 

hizkuntza laborategia. 

JEO.- Anderea duk, eta gaztea. Atsegina ematen dik. 

PEL.- Hala izango duk, Joxepe, baina hemen jakituria behar diagu, eta 

hori edukiz gero, gero gerokoak. 

JEO.- Ongi, ixo! Juankar, ongi entzuten al duk? 

JUA.- Baiii! Baleee! 
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Agur batekin hasi da anderea. Nazio ezberdin askotakoak garen galdetu 

digu eta guk baietz erantzun diogu. Barre egin du. Gero, ingelesez eta 

frantsesez hitz egingo duela bota digu, bera hobeto manejatzen dela 

holandarrez baina … ez dela arazorik, eta hala egin du: ingelesez eta 

frantsesez. Gu konforme. Batzuetan dezente ulertzen diogu eta beste 

batzuetan eskas. Berriro ikasi dugu halakoetara hizkuntzez jantzita etorri 

behar dela, bestela, galduta edo erdi galduta ibil zaitezkeela. Gure 

nagusiek noiz ikasiko dute lezioa? Ez, gurea misioa da, misioa eta 

hizkuntzak jakitea kontrako gauzak bailiren. Beraiek ez dira trebeak 

hizkuntzatan eta orduan ez dela beharrezkoa iruditzen zaie. Ea geroak 

beste zerbait erakusten dien, aber, aber… Hiru ordu laurden iraun du 

lezioak, gero galderak eta erantzunak izan dira. Denetatik ikasi dugu, 

galderetatik eta erantzunetatik: aberatsa! 

 

 

 

JEO.- Bikain, ezta? Zer diok, Patxi? 

PEL.- Bai, ongi. Berak ohitura handia zeukak laborategietan dabilelako, 

eta ikasle gutxirekin, gainera. Orduan, aberatsa duk. Baina 

sartzik berrogei ikasle gela batean, laborategian, jango duk me! 

Teoria polita izan duk, nahiz eta bere eskarmentua azaldu, 

besterik gabe. 

JEO.- Bera ezin duk denen kasuan jarri, bere eskarmentuaz baliatu duk. 

Ongi egin dik. Guk ere Euskara Mailaka azaltzen ibili gintuanean 

gure eskarmentuaz baliatu gintuan, ez gintuan besteen egoeran 

kokatu … 

JUA.- Egokia iruditzen zaidak jarrera hori. 

PEL.- Hogei minutu ditiagu. Gero beste lezio bat diagu. Hemen bertan 

izango duk. 
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JEO.- Ba al dakik nor izango den? Ez, baina oraingoa gizasema ematen 

dik. Izenak hala esaten dik. Vrije dik izena. Hori hemengoa duk. 

Izen hori ez duk Txoritokietakoa, ezta Ordiziakoa ere. 

PEL.- Zahar samarra duk. Informazioaren arabera Amsterdam-goa, 

beraz, bertakoa. Ikusiko diagu. Mintzaera argia badik, gaitzerdi. 

JEO.- Goazemak, ba. Lehengo eserlekuetan? 

JUA.- Niregatik bai. Nik ongi entzungo diat dena hemendik. 

PEL.-B a, bertara! 

 

 

 

Eseri gara. Jendea ere eseri da. Gela beteta dago. Gizasema zutik jarri da 

eta agur esan digu. Gizalegea zer den …! Gero, zuzenean hasi da. 

Laborategien historia laburra egin du. Nondik datorren, zertarako den, 

nolako baldintzetan erabili behar den, zein den helburua, ikasle kopurua, 

autokontrola, ikuskaritza, maisuen eta andereñoren trebezia … eta beste 

hamaika gauza. Ahots apala dauka, baina dena edo ia dena ulertzen diogu. 

Honek frantsesez egin du ia dena. Zerbait ingelesez. Konturatu da bertan 

gaudenok errazago jarraitzen dugula frantsesez. Irudiak ekarri ditu. Irudi 

horietan laborategi batzuk ikusten dira. Leku bakoitzean ikasle bat ikusten 

da eta ondoan irakasle bat, tutore bat, gidari bat, aholkulari bat… erraza 

ematen du. Erne ibiltzeko gomendatu digu, lan handia dela eta den-dena 

ongi egiten kosta egiten dela. Guk ere hori pentsatu dugu maisuari entzun 

eta gero. Aholku praktiko batzuk eman dizkigu eta guk koadernoan jaso 

ditugu. 

 

 

 

JEO.- Dena ez duk aparra. 

PEL.- Noski, nik bazekiat zerbait honetaz. Santiago Apostolen ikusi diat 

nola erabiltzen diaten, eta, dena ez duk aparra, Joxepe, hik esan 
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duk. Aurrena tresna menderatu behar duk, gero, ikasle bakar 

bat zagok pantailaren aurrean, hemen ikusi duguna hala izan 

duk, gainera, lezio pertsonala gidatu behar duk. Zerbait egin 

dezakek denentzat, baina, gehiena banaka. Gainera, proiektatu 

dizkigun irudietan bi eta hiru irakasle ikusi ditiagu, atera 

kontuak. 

JEO.- Ikusten nagok ez haizela oso laborategizale, ezta? 

PEL.- Zale, zale … nahi baduk bai, baina, gero gelan beste kuku batek 

jotzen dik. Orduan, jakiteko ongi zagok, dudarik gabe. Ahal 

dutenek egingo ditek, baina iruditzen zaidak gehienok 

betikoarekin moldatu beharko diagula: testu-liburuak, arbelak, 

klerak, ikus-entzunezkoak, bideoak, diapositibak, argazkiak, 

aldizkariak, irakurtzeko liburuxkak, egunkariak, eta aldamenean 

ditiagun beste elementu normalak, alegia, beraiek erabiltzen 

ditiaten gauzak: estutxeak, koadernoak, esku-lanak, musika-

piezak, CDak, eta hainbat eta hainbat gauza gehiago. 

JEO.- Orain arte ongi baliatu gaituk honetaz guztiaz, ez? 

JUA.- Bai, ni bai, behintzat. 

JEO.- Besteok berdin. 

PEL.- Hala ere, ongi esan dik: kontuz ibili, eta aukeratu aitzitik egoera 

ongi aztertu. Logika hutsa duk. Honaino etorri gaituk eta ez 

diagu ezer extralurtarrik aurkitu. Burua nola erabili irakatsi ziguk 

zaharrak, baina azkarrak. 

JEO.- Lezio ederra. Arbelekoa eta arbeletik at-ekoa. Horretarako balio 

dik eskarmentuak, eta gizaseme horrek bazeukak kiloka. 

PEL.- Bueno. Zerbait ikasi diagu. Ez gaituk ezer gabe itzuliko. 

JEO.- Orain, zer? Bazkaltzera? Goiz samar, agian? Hemen berehala 

hasiko dituk. Jendea ikusten diat harat jotzen. 

PEL.- Ba, goazemak gu ere, ez? 

JUA.- Bai, goazemak, zer egiten diagu hemen bakarrik? 
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JEO.- Aire, aire! Jaten hasi eta berehala sortuko zaiguk gogoa. Usain 

ona zetorrek hortik. 

PEL.- Txartelak hor al dituzue? 

JEO.- Bai, bai. Karpeta honek asko balio dik. Hemen zeudek gure 

sekretu guztiak, edo, ia guztiak. Arratsaldekoa pentstau behar 

diagu, libre gaudek eta hiria ezagutu beharko genikek … 

PEL.- Ikusiko diagu, Joxepe. 

 

 

 

Jangelan kristoren bufetea ikusi dugu. Ez dago ezer jatekoa ez denik. Badira 

gauza arraro batzuk, baina bertaratu eta ezezagunak izan arren, itxura 

onekoak denak. Patxik bereak hartu ditu erretiluan, Juankarlosek berdin 

egin du eta Joxepek, zer? Bada Joxepek belarrez bete du bere azpila. 

Badago zer jan eta zer edan. Ogirik ez dago, beste ogi mota erabiltzen 

dute. Hori faltan bota dugu: non zaude Ogi-Berri? Dena ezin da. Berehala 

bete da jangela. Jendeak ordu horretan bazkaltzen du. Normalagoa 

iruditzen zait. Hemen ohitura txarra dugu, nire ustez. Zenbat eta 

beranduago orduan eta normalago. Bai pitokeria, lerdokeria eta huskeria, 

bai, uste hau. Alabaina, sartuta dago gure Herrian, eta normala iruditzen 

zaigu. Nire esku balego, Europako ohitura jarraituko nuke kontu honetan. 

Garbi. 

 

 

 

JEO.- Zer, Patxi, gozoa? 

PEL.- Ezin gozoagoa. Asmatu diat. Zapore ederrekoa izan duk, batik 

bat, okela. Etzekiat zerena, baina ona, pila bat, brutala, guay, 

guay! 

JEO.- Nirea ezaguna zuan gehiena. Letxua, eskarola, azenarioa, tipula, 

kalonjeak, aguakate, mangoa, arrautza egosia, endibia, zer 
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gehiago … a bai, atuna, arto egosia, eta baratxuri zuztarrak. 

Galanta! Hala nagok orain: suabe-suabe eta arin-arin. Pasma bat 

gibeletik segika ere, ez nindiake harrapatuko, ez. 

JUA.- Ba nik betikoa hartu diat eta beti bezala pozik atera nauk. Okela 

primerakoa iruditu zaidak, piperrak berdin, saltsa … min pixka 

batekin baina ez gehiegi. Ongi gelditu nauk. 

JEO.- Antolakuntzak ordaindu dik dena. Hola egiten dituk gauzak eta 

kongresuak. Hola ekartzen duk jendea, eta ez airea hartzeagatik 

ere kobratuz, hola ezerez! Ez hemen, bederen. 

PEL.- Orduan, Joxepe, orain? 

JEO.- Ba orain trenen ordutegia atera eta ikus ditzagun orduak. Nik 

tren geltokira joko niake, eta gero, txalupa batean kanaletara. 

Zer iruditzen? 

PEL.- Zer galdu zaik tren geltokian? 

JEO.- Xarma berezia zeukatek, nik uste. Jendearen emana, harat-

honat, hizkuntza ezberdinak, kanpoko eta bertako jendea, 

eskaleak, etxekalteak, bizimodua, hitz batean. Hamabost bat 

minutu izango dituk, gero, txalupatan. Eguraldia okertu duk eta 

ez zagok kalez kale ibiltzeko, beraz, estalitako txalupa batean 

sartu eta patroiak eramango gaitik. 

PEL.- Konforme. Hiriko autobusak 7 zenbakia zeramak. Hori bazekiat. 

JEO.- Hara, zain zagok. Goazen! 

 

 

 

Autobus laranja da. Ez dakit zergatik baina hemen laranja kolorea ikusten 

da gehien: autobusak, mikrobusak, trenak, dendak, erakusleihoak, baita 

eskaparatetan dauden puta eleganteen kolorea ere, laranja. Elegantea da 

kolore hau, niri gustatzen zait. Futbol taldeen koloreak ere laranjak dira, 

nazio-taldearena ere berdin. Autobusa bete da. Ez dakit zenbat ordaindu 

dudan, juxtu eman diot eta okay erantzun dit. Bertako dirua erabili dut, 
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noski. Tren geltokia Bilboko Indalezio Prieto izena duenaren antzekoa da: ez 

handiegia baina bai interesgarria. Bertan eseri naiz eta jendearen emana 

ikusten saiatu naiz: flipatu dut. Patxi eta Juankarlos harat-honat mugitu 

dira, ikusten, kuriostatzen, begiratzen, iragarkiak irakurtzen, irudien 

koloreak argazki makinetan sartzen … Azkenean, txalupatara jotzea 

erabaki dugu. Badakigu Amsterdam-go tren geltokian jendea nola 

mugitzen den. Han ere, eskale jendea ikusi dugu, ugari. Gizajoak! Hauek 

igualak dira Bilbon, Londresen, Parisen eta Singapurren, beti berdin. 

Pribilegiatuak gara, dudarik ez dago, batzuk, noski. Txalupan gaude. Euria 

ari du. Bat-batean lainotu du eta hiria geruza zuri baten pean aurkitzen da. 

Dirudienez normala da hau. Herbeheretan ere bai. Ez da euri gogorra, arina 

da, baina busti egiten du. Pasai Donibane ekarri dit gogora. Han ere 

txalupak estalpea dauka. Euria ari duenean jendeak barrua nahiago izaten 

du, hemen aukera hori egin dugu. Barrutik ubideetako hiria ikusten dugu, 

beste hiri bat da, beste kale batzuk dakuskigu, beste etxe batzuk, jendea 

ubideetan dauden baporetoetan bizi da, hori da batzuen etxea edo 

etxebizitza. Txalupa ez doa abiadura handian horrela bazterrak hobeto 

ikusten ditugu eta eskertzen diogu lemazainari astiroago joatea. 

 

 

 

JEO.- Patxi, uste diat bi aukera ditiagula. Bidaia luzea bat eta motza 

bestea. Zer aukeratuko diagu? Eguraldi honekin motzarekin 

nahikoa, agian? Zer uste duk? Eta hik Juankar? 

JUA.- Ongi goazak, denbora diagu. 

PEL.- Nik ere nahiago luzea. 

JEO.- Orduan esaiok garaiz lemazainari, esaiok aukeran nahiago 

diagula ibilaldi luzea edo itsasaldi luzea edo kanalaldi luzea, 

etzekiat nola esan … esaiok pagatuko zioagula behar dena. 

PEL.- Ados. 
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Minutu bat deliberatu eta gero, konformidadea eman du lemazainak. Bira 

batzuk eman ditugu hiriaren barruan, baina puntu batera iritsi bezain 

azkar, norabidea aldatu du eta beste leku zabalago batera eraman gaitu. 

Gurekin datozenek aukera bera egin dute, beraz, txalupa beteta doa eta 

euriaren beldurrik gabe. Zoragarria da Amsterdam-en kalez kale ibili ordez 

uretan ibiltzeko aukera izatea, zoragarria. Eskertu diogu lemariari gurekin 

kristoren jarrera azaldu duelako. Hiriko plaza ezagutzeko eskatu digu, 

gustatuko zaigula eta. Gero, nahi badugu, hiri gorria ere badela eta hango 

jendea ezagutzeko parada ezin dugula baztertu, espeziala dela, hori bai, 

kontuz ibili behar garela, ez dakielako batek nolako jendearekin topo 

egingo duen. Eskertu dizkiogu aholkuak. Txalupa hartu dugun lekuan 

berean utzi gaitu. See you later esanez agurtu dugu. 

 

 

 

JEO.- Zoragarria izan duk, Patxi. Ibili al hintzen aspaldian halako 

kaleetan? Uretan? Uretako etxeetan jendea bizi dela ikusten? 

Aparta duk. 

PEL.- Ba, ez, Joxepe. Kristorena izan duk, nahiz eta euria … Baina, 

bestela, tope guay! Biziki ontsa. 

JUA.- Ez diat ahaztuko. Pasai Donibaneko txalupa eta bertan egin 

daitekeen ibilaldia ez diat ezagutzen, baina gaurkoa eta hemen, 

hiriaren erdian uretan ibiltzeak txundituta utzi naik. 

JEO.- Plaza gorriarena? 

PEL.- Ikustekotan orain beharko, bihar martxa diagu.  

JEO.- Beraz, Patxi, galdezak non dagoen delako Plaza ospetsua. 

PEL.- Hemendik hamar bat minutura esan zidak. Munipa zuan, 

hemengoa, boby baten antzekoa, baina atsegina. Igarri dik 

kanpokoak gaituala. 

JEO.- Oinez joango gaituk, ezta? 
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PEL.- Noski, hamar minutu dituk, Joxepe. Oinez ibiltzen ohituta 

gaudek, edo, ez? 

JEO.- Bai, bai. Euria ari dik eta horregatik galdetu diat. Bale, bale. 

 

 

 

Hurbildu gara. Jendea hara bildu da. Bistan da hura dela bilgunea. Han 

trapitxeatzen da drogarekin, han saltzen da eta han erosten, dena librea 

da. Jendea usoen artean mugitzen da eta hegaztiak ez dira izutzen. Jendeak 

jaten ematen die nahiz eta debekatuta dagoen, Parisen debekatuta dagoen 

bezala eta Londresen eta … Bilbon ez, Bilbon dena da libre baldin usoak 

akatzen ez badituzu, hori debekatuta dago. Gizajoak! Nori egiten diote 

kalte? Zikintzen dutela? Zakurrek ere zikintzen dute eta ez dut inoiz zakurra 

akatzen ikusi Bilboko kale batean. Buelta osoa eman diogu Plazari eta 

benetan da ikusgarria bertako giroa. Gero, kanpotik jarraitu dugu buelta 

ematen eta handik beste zerbait ikusi dugu: andereak gizasemeari 

eskaintzen, barrura sartzeko giro gozoa izango duela berarentzat 

berarekin. Adierazi ere giten dio eskuz eta keinuz zer egingo dion, 

kitzikagarria suertatzen da, baina lehenbailehen alde egitea erabaki dugu. 

Giro hori ez dugu egokitzat jo. Baina, ikusi dugu eta orain badakigu Plaza 

Gorria zer den eta zergatik ospetsua den. 

 

 

 

JEO.- Bueno, ikusi diagu. Bazekiagu zer den eta zer dagoen. 

JUA.- Kuriosoa! 

PEL.- Ez nian ezagutzen baina bazela bai. Beste mundu bat duk hau. 

Hemen ez dagoena ez zagok inon, Joxepe. 

JEO.- Ikaratu ere egin nauk une batean. Gure gibeletik gizon bat 

zetorrean, etzekiat zer nahi zian, horregatik esan diat 

lehenbailehen alde egiteko handik. 
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PEL.- Bai? Egitan? Nik ez diat deus sentitu. Baina litekeena duk. Isilik 

eta gure gibeletik, zerbait nahiko zian, agian? Oi, oi, oi! 

JEO.- Tira, tira, txantxa gutxi. Kanpoan harrapatzen hau, hik ez dakik 

ezer horretaz eta, dzast! Ez, ez. Txalupan, hobeto, edo tren 

geltokian, edo lekaimeen jauregitxoan. Beraz, goazemazue hara 

eta han bero-bero gure bizkar zorroak preparatuko ditiagu. 

 

 

 

Hara goaz jada. Institutuko bisita utzi dugu eta hiriko zenbait leku bisitatu 

ditugu. 14 zenbakidun autobusa hartu dugu eta jauregitxoraino heldu gara. 

Han dena da isila, dena bakea, dena ezberdina. Ez dugu laranja kolorea 

ikusten, berdea ikusten dugu, uztailekoa, esperantza ematen duena. Gu ere 

esperantzaz bete gara, nahiz eta laborategiez argi gutxi jaso. Hor daude 

eta hortxe dituzte aipatu baldintza guztiekin erabili nahi dituztenak. Guri 

etxera itzultzea tokatzen zaigu, eta pozik itzuliko gara oraingoan ere. Trena 

hartuko dugu Bruxelara, han gaua emango dugu agentziak preparatutako 

motel batean eta hurrengo egunean Bilbora. Gure ibilgailua bertan izango 

da, ziur. Berak eramango gaitu Eibarrera eta Donostiara, gure Herrira. 

 

 

 

JEO.- Patxi, bidaltzak zerbait Ihintzara. Merezi dik. Bat edo beste zain 

egongo duk zer egin diagun jakiteko. Betikoak … 

PEL.- Agian, poema bat sortuko diat, gozoagoa izango duk. 

JEO.- Ongi asmatzen baduk, txo! Hitz laburretan asko esan behar 

izaten duk poema sortzerakoan. Poemetan erretorika gutxi. 

PEL.- Eta zertarako behar duk erretorika? 

JEO.- Arrazoi duk. Egizak nahi bezala. Arrakasta izango duk, ziurki. 
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JUA.- Nik irakurriko diat. Ikusiko diat zer asmatzen duan eta zer ez. 

Hirurok ikusi diagu den-dena. Orain, pixka bat asmatzen baduk 

ere, lasai, ez kezkatu, ulertuko diagu, bale? 

PEL.- Alproja halakoak! Zoazte antzarak ferratzera! Bihar eguzkia 

agertuko dik eta. 

JEO.- Biba gu! Izan ontsa! Esaiozue Javiri halako batean handik 

pasatuko naizela kontuak ematera. 

PEL.- Goraintziak hire Gorbeiari! 

JEO.- Hire aldetik … 
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Salletar Anaidiak hizkuntza kongresu berezi bat antolatu zuen Budan eta 

Pesten. Aspaldiko nomenklator baten arabera bi herri ziren, orain, aldiz, 

bat eta bakarra da: Budapest. Bada hiri galant honetan antolatu zen 

arestian aipatu hizkuntza konkresua, itxura ederra eta dotorea duen hiri 

honetan. Euskal Herriko eskualde honetara ere iritsi zen deia. Roman zen 

gure nagusia garai hartan. Bera zen Hezkuntza Arduraduna eta haren ideia 

izan zen gu, euskararen munduan genbiltzanok, kongresu hartara 

gonbidatzea. Niri heldu zitzaidan gonbidapena eta honekin batera harako 

egitasmoa. Kongresu hartan azaldu behar genuen eskualde honetan egiten 

BUDAPESTEKOA 
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ari ginena euskararen inguruan: tradizioa, lana, liburuak, helburuak, 

eskarmentua, praktikak, dinamika, eta abar luze baten pean zeuden 

ekitaldiak eta ekinbideak. Nire erantzuna baiezkoa izan zen, nola ez ba? 

Ongi nekien ordura arte egindakoa zer zen, nola egin zen eta zertarako egin 

zen. Ederki, bada hori idatziz jarri behar nuen, euskaraz jarri behar nuen 

nahiz eta Kongresuan ingelesez irakurriko zen. Nork irakurriko zuen? Esan 

beharrik ez dago irakurlea eta nik euskaraz idatzikoaren aldarrikatzailerik 

bikainena Patxi zela. Hala eskatu zioten Patxiri. Romanek eskatu zion. Nik 

Patxiri esan nion euskaraz egingo nuela, Romani eskainiko niola eta 

onespena ematen bazuen, berak itzuli beharko zuela han Kongresuan, 

irakurtzeko. Garaiz esan ziguten egin beharrekoa eta garaiz burutu genuen 

irakurtzekoa. Romanek erabateko baiezkoa eman eta handik gutxira 

pasatu nion Patxiri lana itzul zedin. Hala egin zuen. Jarraian Romanek bi 

bertsioak izan zituen eskuetan: euskal bertsioa eta ingeles bertsioa, biak 

ala biak onartu zituen eta, aurrerantzean, gure kontua izan zen dena, 

ekinbideari dagokionez. 

 

 

 

JEO.- Patxi, etzekiat dakian badiagula konpromiso handi bat gure 

euskara-lanarekin, ba al dakik zerbait? 

PEL.- Romanek zerbait esan zidak, baina ezer gutxi, egia esan. 

JEO.- Gure eskarmentua, euskal eskarmentua noski, azaldu behar 

diagu Budan egingo den Kongresuan. 

PEL.- Eta zein Kongresu mota duk? 

JEO.- Anaidiak antolatzen dik: hizkuntza kongresu bat duk. Hizkuntzak 

bultzatu nahi ditiztek gure Anaidian eta guk lan dezente egin 

diagu honen gainean. Gure esperientzia ezagutu nahi ditek. Hau 

duk. 

PEL.- Etzagok gaizki. Egia duk. Guk zerbait egin diagu. Agian, beste 

inork baino gehiago, agian. 



Hitz eta pitz maite nuenarekin 
3-151 

JEO.- Kontua hau duk: nik euskaraz egingo diat dokumentua, txostena 

edo dena delakoa. Saiatuko nauk bikain egiten eta gero hik 

ingelesez egingo duk: itzuli eta han, Kongresuan, irakurri. Hori 

duk kontua. Biok joango gaituk eta Roman bera ere bai. Roman 

gure begiralea izango duk eta gu geu benetako protagonistak. 

Zer iruditzen? 

PEL.- Primeran, Joxepe. Erakutsiko zieagu nor garen, zer garen eta … 

JEO.- Eta zertan eman diagun denbora luze bat gure Herrian, Harrizko 

Herri honetan … Gabriel Aresti bilbotarrak arrazoi zian esan 

zuenean eta gero idatzi poema-liburu gisa “Harrizko Herri Hau” 

ospetsu hura. 

PEL.- Lan bikaina egingo diagu, Joxepe. Hik pentsazak zer idatzi eta niri 

pasatu, nik Oxford-eko ingelesez itzuliko diat, sor eta lor 

geldituko dituk Budara joaten dituan guztiak, ikusiko duk. 

JEO.- Begien bistan zagok lan hau gustuko duala, ez? 

PEL.- Gustuko eta egin beharrekoa ere bai. Guk ere, Joxepe, beste hark 

bezala: “Jalgi hadi plazara, mundura …”. Beraz, ni prest hire 

lanari Shakespearen aurpegia emateko, bai, prest! 

JEO.- Buruari buelta batzuk emango zizkioat, eta. gero, hasiko nauk 

paperean gauzatzen. Nire kontura lehen lana, lasai. Abisua 

pastauko diat amaitzerakoan. 

PEL.- Datorren asteburuan Izabara noak. Etorri nahi al duk? 

JEO.- Kontxo, nahi bai, baina ezin diat oraingoan, ikasleekin Orixolera 

noak. Hitza eman diat, eta ez ditiat aho-zabalik utziko, ezta? 

PEL.- Ulertzen diat, Joxepe. Beste batean izango duk. 

JEO.- Hala beharko. Ongi eman. 

PEL.- Esaiok Romani gauza ikusgarria egingo diagula, serioa eta 

imitagarria neurri batean … 

JEO.- Dena esango zioat. Testuarekin beste zerbait azalduko diagula 

ere esango zioat, ez diat uste …  
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PEL.- Askatasun pittin bat emango ziguk, badakik … ohituta gaudek eta 

ez duk inoiz gaizki atera, beraz … 

JEO.- Tira, hoa lanera, ikasleak zain izango dituk eta. 

PEL.- Aio, laster arte. 

 

 

 

Egunak pasatu ziren eta lanaren funtsa buruan nerabilen bueltaka. Joan-

etorrietan zerbait berri bururatzen zitzaidan eta ona iruditzen zitzaidan, 

baina dena lotu behar zen lanari gutxieneko lotura emate aldera. Nondik 

hasiko nintzen zen kezka. Atzetik aurrera ala aurretik atzera? Gauza oso 

ezberdina baita nire uste apalean. Urte asko eman ditugu euskararen 

aldeko lanean eta ez zen ideia txarra ondorioetatik hastea eta helburuaren 

kabira jotzea. Baina, mendian barrena ematen diren jira-birak alferrikoak 

ez baitira, horietako batean hasieratik hastea erabaki nuen. Hurrengo 

egunetan eta inori deus esan gabe hasi nintzen eskribitzen buruan bueltak 

eta bueltak eman nizkion testua. Lehenengo zirriborroa egin nuen eta pozik 

gelditu banintzen ere, ez zitzaidan erabat gustatu. Hau ere normala dela 

esan behar dut, baina ez nuen egindakoarekin inora joan nahi. Zehaztu 

behar nuen. Egiaztatu. Berretsi. Findu. Osatu, hitz bakar batez esateko. 

Horregatik, beste bi aste erabili nituen azken testuari gorputza emateko. 

Orain bai, esan nion nire buruari, eta agindutakoa egin nuen, Patxiri eman 

aurretik Romani pasatu nion ea zer iruditzen zitzaion. Honek ederki zegoela 

erantzun zidan eta beragatik aurrera segitzeko horrekin. Gero, Patxiri 

jakinarazi nion bagenuela baimena aitzinera egiteko, beraz, bizpahiru 

egunetan eskuetan izango zuela bere lana hasteko, hots, ingelesez jartzeko. 

 

 

 

JEO.- Iritsi al zaik, Patxi? 

PEL.- Ez, oraindik ez. Bidali al didak ba? 
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JEO.- Bai, ostiralean jarri nian postetxean. Agian, asteburuan ez ditek 

lanik egiten eta astelehenean aterako ditek. Laster iritsiko zaik. 

PEL.- Zaila egin al duk? 

JEO.- Bai zera! Nola izango duk bada zaila guk egindakoa? Gurea beti 

izan duk argia, xumea eta ulertzeko modukoa. Hau ere halakoa 

duk: klarua!  Arratia haranean esaten diaten bezala: klarua! 

PEL.- Hola, hola, Joxepe. 

JEO.- Eusklal idazle batzuen testu batzuk erabili ditiat. Adibidez, 

Gabriel Arestiren “Nire aitaren etxea defendituko dut …” 

Testuari ohorea emango ziotek eta hizkuntzarekin batera 

kultura ere barruan doala jakingo ditek. 

PEL.- Ongi irizten zioat. 

 

 

 

Egindako lanak mami handia dauka. Ez dauka deus galtzeko. Gainera, dena 

egia da, ez dago ezer asmatuta. Asmatuta dagoena edertasuna da, 

zehaztasuna, ilusioa, adorea eta etorkizuna … euskararen alde, hala 

jakinarazi diot Patxiri, beraz, kontuan hartzeko mami hau ingelesera 

pasatzerakoan. Badakit Patxik jakingo duela nola biribildu nik eskainitako 

txostena ingelesera pasatzerakoan, bai. Badakit ingeles txukuna erabiliko 

duela eta, aldi berean, duina, jendearen aurrean irakurtzerakoan, jendeak 

berak entzuterakoan, harri eta zur gelditzeko. Horretarako gauza bada 

Patxi, hori espero dut oraingoan ere. 

 

 

 

JEO.- Kaixo, berriro ere, Patxi. Oraingoan, bai? 

PEL.- Bai, atzo arratsaldean jaso nian. Gauean irakurri nian eta 

primeran zagok. Bikain. 

JEO.- Noiz hasteko asmoa daukak? 
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PEL.- Ba, laster batean. Gaur ezingo diat, beste lantxo batekin ari nauk, 

baina hau bukatu bezain azkar Budakoari ekingo zioat. 

JEO.- Patxi, baina … izugarria izan behar dik, e? 

PEL.- Noski, zer uste duk ba? 

JEO.- Badakik zer? Gauza bat pentsatu diat testua osatu bitartean. 

Testuaren luzera eta atalak kontuan izanik, hiru musika pieza 

sartzea pentsatu diat, alegia, hasiera harmonika-pieza batekin, 

tartean, testuaren erdialdean-edo beste harmonika-pieza bat 

eta bukatzeko hirugarren harmonika-pieza. Zer deritzot? 

PEL.- Bikaina! Nik ere banian halako ideiaren bat. Asmatu duk, Joxepe. 

JEO.- Pozten nauk. Beraz, bi lan dituk: bat, testua ingelesera pasatu eta 

bi, hiru harmonika-pieza preparatu. 

PEL.- Ekilikua! Bermiotarrek dioten bezala. 

JEO.- Nire ustez politto geldituko duk. Beste inork ez dik halakorik 

egingo, ziur nagok. 

PEL.- Guk adieraziko zieagu gauzak nola egin behar diren … nahi izanez 

gero, jakina. 

JEO.- Hori beti egin diagu, Patxi. Sinesgarriak gaituk, eta kitto! Agian 

norbaiti etzaiok gustatuko, ba… doala haizea hartzera. Ziur nauk 

Danubio ibaiaren ertzetan haize freskoa aurkituko duela  delako 

horrek, ez? 

PEL.- Ongi zagok. 

JEO.- Egun batzuk barru deituko diat berriro nola hoan jakiteko, ados? 

PEL.- Ados. Aupa Athletic! 

JEO.- Makina bat aupa beharko ditek gizajoak… Bueno, bueno, ez 

gaituk horrekin hasiko, bestela, jai diagu. Aurten ez jaistearekin 

aski diagu, nik uste. 

PEL.- Ezkor ikusten haut, Joxepe. Txopok lortuko dik gelditzea… 

JEO.- Baloia gelditzea… tira! Baina taldea gelditzea… gero eta 

zozoagoak dituk, motel. 
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PEL.- Budara goazenerako salbatuta gaudek. Azkenean ez duk jaitsiko. 

Barçarekin batera segituko dik jaitsi gabe gure Atheltic-ek. 

JEO.- Gure Baltaxar zenaren laguntza eta guzti beharko dik, alafede! 

 

 

 

Telefonoko berbaldia luzatu dut, baina beharrezkoa nuen. Gauzak 

zehaztuta gelditu dira, ustekaberik ez bada, guk pentsatu eta egin bezala 

azalduko dira. Lasaitasun ederra hartu du Romanek dena eginda dagoela 

esan diogunean. Egindako lanak ere bidali dizkiogu. Bera arduraduna baita, 

ongi jakingo du nola aurkeztu, nolako formatoa eman, hitz batez, zein 

izango den aurkezpena. Ziur nago ongi egingo duela. Bera ere artista da 

gauza hauetan eta Budan erakutsiko du gure euskal Barruti honetan 

gauzak era berezi batez egiten direla. Astebete geroago deitu zidan, esanez 

lana gustatu zaiola eta koadernatuko duela ohi bezala, azala koloretan 

aterako duela eta testuaren barruan argazki bat edo beste jarriko duela, 

era horretan eskaintza bikaina egingo dugula. Ni biziki pozik jarri naiz 

ikusirik lanak balioa duela eta balio handiagoa izango duela oraindik 

Patxiren ahotik irteten denean. Aretoa bera txundituta geldituko da.  

 

 

 

JEO.- Patxi, Romanek esan zidak txartelak atera ditiala. Berak 

eramango ditik. Gu lasai ibiltzeko. Hi berarekin joango haizela 

Loiura eta ni nire kontura joateko. 

PEL.- Eta hi, hi nola joango haiz? 

JEO.- Eramango naitek hemendik. Autobusak ere bazeudek, ez diat 

arazorik izango. Han elkartuko gaituk hirurok. 

PEL.- Ba al dakik zenbat irauten dian hegaldiak? Hiru bat ordu? 

JEO.- Enagok oso ziur, baina hortxe. Gauzak ongi bidean ez diat uste 

gehiago … 
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PEL.- Ongi. Orduan, Loiun elkar ikusiko diagu. Zaindu! 

JEO.- Gauza bera. Etzi arte. 

 

 

 

Esan bezala Loiun elkartu gara. Garaiz heldu gara. Gure maletek erraz 

pasatuko dute kontrola. Bi bizkar zorro eta maleta bat eta hau txikia. Lau 

egun … arropa eta liburu bat edo beste. Hori da dena. Aireportuan jendea 

dago guk uste baino gehiago. Uztaila da baina lehenengo astea. Oporrak 

geroago hasten dira, Bilbon behintzat. Egia da beste nazioetan ekainean 

ere hasten direla mugitzen, baina hemen ez hainbeste. Bozgorailuak 

dantzan hasi dira: hemengoak hona eta hangoak hara! Harat-honat eta 

zenbaki batetik beste zenbakira: aireportuko dinamika, giroa eta higidura. 

Gure txanda heldu denean hilaran jarri gara. Gure aurretik doazenak gauza 

gutxi daramate eskuetan, ez doazela denbora luzerako ematen du, agian 

gu bezala doaz, hiruzpalau egun pasatzera, edo, Kongresura hauek ere, 

agian. Kontrola erraz pasatu dugu. Agurtu ere egin digute eta bidaia ona 

opatu. Eskerrak eman dizkiegu denei eta gure eserlekuak hartzera joan 

gara. Hegazkin zerbitzariak lagundu digu eta, gainera, irriño bat eskaini, 

bai politta! 

 

 

 

JEO.- Roman, hemen nahi duk? Niri berdin zaidak. 

RO.-  Ongi nagok hemen. Hoa, hoa hor, mendiak ikusiko dituk hortik. 

JEO.- Nongoak? 

RO.- Pirineoak, Alpeak … mendiak! 

PEL.- Elur gutxi orain, garai honetan. Agian, Alpeetan… baina gutxi hala 

ere. 

JEO.- Ameto, hementxe ni eta hi hor. 
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PEL.- Hasi duk mugitzen. Orain ixo pixka bat betiko aholkuak emango 

ditiztek eta. 

JEO.- Bai, pilotoaren ahotsa duk. Ingelesez ari duk, ezta Patxi? 

PEL.- Bai, baina gero hungarieraz hasiko duk, hara goazak, ez ahaztu. 

JEO.- Bale. Hik esan gauza seriorik baduk, bestela bazekiagu zer … 

RO.- Ni Laurarekin noak. Gizajoak etzekik euskara eta eztiagu bakarrik 

utziko, ez? 

JEO.- Arrazoi duk. Zaragozatik zetorrek eta ingelesa bazekik. Hik 

zaindu, horren tutorea ere bahaiz. 

RO.- Vas bien, Laura? 

LA.- Si, si, perfecto. A ver si no me mareo. Mi vértigo es fatal. No sé lo 

que me pasa, pero los aviones … no son lo mío. 

RO.- Tranquila, si te pasa algo, aquí estamos. 

JEO.- Zerbait gertatzen al zaiok? 

RO.- Ez, ez. Betiko gauzak: hegazkina, altura, bertigoa, izua, kezka … 

ezerez. 

PEL.- Hemen gaudek zerbait behar … 

 

 

 

Euskal Herria berehala zeharkatu dugu. Gero, Frantzian sartu gara. 

Romanek esan bezala Alpeetan elur pixka bat ikusten da, baina ez neguan 

bezala, jakina. Neguan Alpeetan barrena joatea ikuskizuna da. Hala ere, 

mendien artean ikusten diren haranak izugarriak dira: berde-berdeak, 

luzexkak, estuak batzuk zabalagoak besteak … ikuskizun ederra, hau da 

hitza. Ordubete pasatxo daramagu eta hegazkinak eskuinaldera egin du, 

norabide zuzena hartu du, ez da gehiago okertuko. Budapesten hartuko du 

lurra. Bitartean, otordu txikia eman digute. Nik ez du nahi izan, ez zait 

gustatu ikusitakoa. Bidaietan ematen dutena izango da, baina ez diot 

itxura onik hartu, eta ez dut jan. Besteek bai, den-dena jan dute. Gozoa 

izango zen. Ni barazkijalea naiz eta bestelako gauzen aitzinean atzera 
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egiten dut. Gainera, ez zait ezer pasatuko otordu bat gutxiago izateagatik, 

bai zera. Jaisten ari gara. Goiko zeruan eguzkia izan dugu, baina orain 

lainoen artean sartuko gara, pilotoa trebea dela pentstau nahi dut, baina 

ikusi ez da deus ikusten. Elizaldeko astoa ere inork agindu gabe joaten da 

iturrira eta inork eskatu gabe itzultzen, beraz, hegazkinak hainbeste 

jakingo duela pentsatu nahi dut. Hala izan da. Primeran hartu du lurra, 

baina pasaiariak arnasa hartu dute une horretan. Lurrean gaude. Horrek 

asko esan nahi du. Protokoloa segituz hegazkina hustu dugu eta 

autobusetan eraman gaituzte kanpoaldean dagoen autobus geltokira. 

Handia da. Bertan autobusak eta taxiak daude. Gu lau gara eta Romanek 

pentsatu du onena taxia hartzea dela, hala egin dugu. Gure hotelaren 

helbidea eman diogu eta zuzen eraman gaitu. Ez du karrera luzatu, egin 

zezakeena baino ez du egin: jatorra gizona. Beste askok ere gauza bera 

egin dute. Egia zen hegazkineko asko eta asko Kongresura zetozela. Han 

goian, Budan, elkartu gara ia denak. 

 

 

 

JEO.- Denak salletarrak al dituk? 

PEL.- Hala izango dituk. 

JEO.- Batek zekik. Orain abiturik eta paparrik gabe … 

RO.- Bai, gehienak ezagutzen ditiak. Batzuk sekularrak izango dituk, 

gure Laura ere hala duk, sekularra. 

JEO.- Orduan, katalanak ere hemen izango dituk, ez? 

RO.- Ez pentsa, denak ez dituk gure moduan ibili hizkuntzarekin. Guk 

lan egin diagu gure hizkuntzarekin, besteek, agian, ingelesa eta 

frantsesa landu ditek, agian. Ikusiko diagu. 

JEO.- Hara, hi, hori ez al duk gure Bakeroa? Errumanian dagoena? Bera 

duk. 

PEL.- Egia. Igual zagok, gizenagoa, baina, bestela … 

RO.- Gero agurtuko diagu. Orain goazemazue geletara. Ea zer esaten … 
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JEO.- Bidea ikasi behar diagu, e? Hemen basotik joan beharko diagu. 

Etzagok gaizki. 

PEL.- Bazkaria hiruretan, irakurri diat. Berandu, ez? 

RO.- Orain iritsi gaituk ia denak, ba … orain. Orduan, hiruretan hemen 

denak. 

 

 

 

Jangelan bildu gara. Otordua oparoa izan da. Bertako ohitura sumatu 

dugu: okela, gantza, barazki batzuk ere bai, patata egosia … tokian 

tokikoa, beste batek esango zuen bezala. Giro ederra da ikusten duguna. 

Gehienak salletarrak arestian esan bezala, baina ezezagunak, honek 

gertukoekin ongi konpontzera eraman gaitu. Nik katalandarrak ezagutu 

nahi izan ditut, eta lortu dut. Nor naizen eta noiz izan naizen haien Herrian 

jakinarazi diet. Ordudanik, bat gehiago izan naiz beraiekin eta haiek 

nirekin. Ez diet gezurrik esan: hemendik alde egin behar badut, hara joango 

naiz, trabarik jartzen ez badidate. 

 

 

 

JEO.- Zer, Patxi, gustatu? 

PEL.- Bai, motel. Gauza batzuk xelebreak dituk, baina goserik ez … 

JEO.- Ez, ez, bazagok jatekoa herri honetan, ohitu egin behar, besterik 

ez. 

PEL.- Joxepe, ba al dakik noiz den gure txanda? 

JEO.- Romanek esan zidak bigarrenak gaituala, beraz, lasai. 

PEL.- Ongi entzungo al duk? Soinu kalitaterik ba al zeukat gela honek? 

JEO.- Hik ongi jozak eta entzungo diagu. A, eta irakurtzerakoan 

presarik ez, aitu? 

PEL.- Hepa! Joxepe, ez al nauk ezagutzen? 

JEO.- Bai, noski, baina gelaren sonu kalitateaz ari gaituk, ba … 
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Jendea eseri da. Gela isilik dago. Aurkezleak arratsaldeko egitasmoa eman 

du eta, egiaz, gurea bigarrena izango da. Salletarren artean dabil hizkuntza 

jokoa. Honek konfiantza ematen du. Adituak izango dira, baina gu baino 

adituagoak, gutxi. Beraz, animo, Patxi, esan diot eta lehenengoarena 

entzuten jarri gara. Lan serioa ematen du esaten duenak, baina oso 

teorikoa iruditzen zaigu. Handik eta hemendik jasotako ideiak ekarri ditu, 

ongi daude baina ez dakigu praktikan gauzatu ahal izango diren. Hala ere, 

bukatu duenean txalo-zaparrada jaso du: merezitakoa. Aipu dezente ekarri 

ditu eta horrek maila jasoa eman dio hitzaldiari. Atseden labur bat eman 

du antolatzaileak. Patxik eta biok azken ukituak eman dizkiogu esan 

beharrekoari. Patxi prest dago. Roman aurrean jarri da eta lanaren 

aurkezpena egin du denak isildu direnean. Patxik harmonika dauka 

eskuetan eta mahai gainean txostena. Begiak itxi ditu, ez dio inori begiratu. 

Gelatik at dagoela ematen du, edo, hobeto esateko, gelan dagoen 

espaziotik at, bere espazio propioa bilatu du eta hor gustura sentitzen dela 

ematen du. Denak harri eta zur utzi gaitu Xabier Letek Urepeleko artzainari, 

Xalbadorri, egindako kantua jotzen hasi denean. Oraingo isiltasuna 

bestelakoa da. Euliak ere gelditu dira, eta entzuleen belarrietan pausatu. 

Segidan, begiak zabaldu ditu eta txostenaren lehenengo zatiarekin hasi da: 

“Long time ago…” Gorputz eta arima jartzen ari da, nabari zaio. Kontuan 

ditu aurretiaz esandakoak eta jendea entzuten ari dela ematen du, gogo 

bereziz ari ere. Pausatuki ari da. Patxiren ingelesa Oxford-en ikasitakoa da 

nahiz eta Londreseko tonua ez duen galdu. Hala jarraitu du hamabost bat 

minutu. Patxi, aski duk, esan diot nire buruari, eta hala izan da. Hartu du 

harmonika berriz eta zer uste duzue jo duela? Bada, hauxe : ” Urtxintxa 

goianean jauzika adaxkatik adaxkara…” Pellok, lapurtarrak, hainbat aldiz 

kantatu eta CD zoragarri batean utzi diguna. Ongi ari haiz, Piku, esan diot 

nire buruari, eta jendearen erreakzioa ikusi besterik ez dago primeran ari 
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dela jakiteko. Jarraitu du gero. Gure eskarmentua ari da azaltzen, gure 

lezio praktikoak han eta hemen, eta jendeak dena ulertzen ez badu ere, 

zeren ez baita erraza ulertzen egin dugun lan bikaina, konturatzen da 

egindako lanak frituak eman dituela. Hala jarraitu du bukatzeko une heldu 

zaion arte. Orduan, azken gomendioak eman eta gero, azken kanta ere 

bota digu ditxosozko harmonika hartuta. Hara zer: Mikel Laboak kantatzen 

duen “Hegoak ebaki banizkion, nirea izango zen, ez zuen alde egingo…” jo 

du eta sentiberatasuna azaldu du oroz gain. Bukatu duenean, begiak 

zabaldu ditu eta jendeari begiratuz berea bukatu dela adierazi digu. Jendea 

zutik jarri da, denak jarri gara zutik, txalo-zaparrada jo dugu eta nik 

zuzenean begiratuta baietz esan diot, bikain egon dela eta gure lana maila 

handikoa izan dela, eta irakurri duen moduan irakurrita zerbait gehiago 

erantsi diola berez eta hasieran zegoena. Hirugarrena hasi denean gauza 

ezberdina entzun dugu. Nire arreta Patxik aurretik egindakoaren inguruan 

zegoen oraindik. Hain izan da ezberdina, hain izan da espeziala, hain izan 

da gure-gurea eta ez beste inorena, hain izan da prozesu baten ondorioa 

eta ez bulego batean asmatutako txosten teorikoa … 

 

 

 

JEO.- Bikain, Piku. Elegante egon haiz. Abestiak ongi aukeratu dituk, 

zinez. 

PEL.- Ongi, orduan? 

JEO.- Esan diat, ongi ez, hurrengoa, orain esaten den bezala, beraz, 

hago pozik. 

PEL.- Dena jarri diat, hori badakik hik, Joxepe. 

JEO.- Bai, eta biziki ongi nabaritu diat: abestiak, irakurkera, 

pausaldiak… bikain! 

PEL.- Hala egiten ditiagu gauzak guk. Oraingoan uste diat lezioa ongi 

eman diagula, beste hartan bezala, VRIJEn. Gogoratzen? 
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JEO.- Etzekiat hau argitaratuko diaten, baina merezi dik, nola eztik ba 

mereziko… 

PEL.- Uste diat duintasunez jokatu diagula, ezta, Joxepe? 

JEO.- Esan diat ba, Patxi. Ez al duk jendea zutik ikusi, txaloka eta irriñoz 

hi goraipatzen? 

PEL.- Seinale ona, orduan? 

JEO.- Egin diagu, eta kitto! Bete diagu gure hitza. Hau agindu zigutean 

eta hauxe burutu diagu, biba gu! 

RO.- Zorionak, Patxi, zorionak, Joxe. Primeran egon duk. Uste diat 

argitaratuko diatela, baina etzekiat noiz, baina aterako duk 

Europako aldizkari batean. Bazagok bat, ez diat izena 

gogoratzen, baina azalduko duk. 

JEO.- Bikain. Bistan duk ez gaituala atzean gelditu. Honetan ez, 

bederen. 

RO.- Ezta gutxiago ere. Beste talde bat bazagok eta gure antzeko lan 

bat egin dik, baina gurea espeziala izan duk. Jendeak hala 

iruzkindu dik hor kanpoan, bukatzu diagunean. 

JEO.- Bai? 

PEL.- Nik ere entzun diat zerbait. Pozik egon gaitezkek, jaun-andreak. 

JEO.- Bale, orduan, zer diagu arratsalderako? Hemen ez gaituk 

geldituko… Hemengoa egina zagok. 

RO.- Oker ez banagok, arratsaldean bisitak ditiagu, eta gero, iluntzean 

edo, meza itsasontzi batean. 

JEO.- Meza itsasontzi batean? Nola duk hori? Ez diat sekula halakorik 

ikusi, ezta gauzatu ere. 

RO.- Ba, hala izango duk. Aurrena, bisita leku historiko eta turistiko 

batera, bai. Goialdean zagok eta bertatik hiria ikusten duk: 

ederra omen. Gero, salletarrok txikien eskola zeukagu eta 

bisitatuko diagu, ondoren, zazpietan edo, esan bezala, meza 

itsasontzian, eta bukatzeko, hiria gauez bisitatuko diagu. 

JEO.- Plan ederra. Denetara joango gaituk, ez? 
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PEL.- Nik ez diat iluntzekoa galdu nahi. Bazekiat zer den. Bigarren 

Mundu  Gerran hildako judutarren aldeko prozesioa izango duk. 

Kandela piztuen prozesio duk eta horren bitartez hildako 

judutarrak gogoratzen ditiztek, isilik eta ibai ertzean: Danubio 

handia eta urdina lekuko delarik… 

JEO.- Ederki. Ikusiko diat zer den hori. 

 

 

 

Gauzak esan bezala egin dira. Hiriko muino batera joan gara eta bertatik 

hiriaren edertasuna eta dotoretasuna ikusi ditugu. Ibaia bere luzetasunean 

eta zabaltasunean, edertasunean, Legebiltzarra ez Londrreskoa baino 

handiagoa, baina ezta txikiagoa ere, hortxe-hortxekoa hau ere. Ikusgarria. 

Hartzen diren erabakiak hain ederrak badira, ez dago gaizki kontua. 

Eraikinik handienak primeran ikusi ditugu. Gidariak azalpen batzuk eman 

dizkigu eta dena sinestu dugu. Badakigu zerbait gehiago. Gero txikien 

eskola bisitatu dugu: modernoa, baina Austriako Anaiek ordaindutakoa. 

Badirudi Bienako salletarrek ahalguztidunak direla hezkuntzan, hots, dirua 

daukatela, edo, bestela, konpromiso handia hartuta daukatela 

behartsuekin, kasu honetan, Budapesteko salletarrekin. Ongi dago. 

Daukanak eman dezala eta ez daukanak apaltasunez eta eskerronez har 

dezala. Hala egiten dute bertako salletar eta sekular saiatuek. Mezaren 

ordua iritsi da. Ibaira jaitsi gara. Itsasontzia zain daukagu. 

 

 

 

JEO.- Beraz, egia duk, Patxi. Meza ospatuko diagu ibaiaren erdi-erdian. 

Bai, itsasontzia etzekiat ongi baina mutur hartaraino joango duk, 

hala esan ditek, eta bitartean meza hasi eta bukatu bertan 

egingo diagu. Ikusteko irrikitan nagok. 
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PEL.- Niretzat ere lehenengo aldia izango duk hau. Begirazak, dena 

preparatuta zagok: aulkiak, aldarea, apaiza jantzita zagok, bi 

akolito zeudek zain eta taldetxo batek kantatuko dik. 

RO.- Bertako korua duk, salletarrona, ohore handi bat duk, zinez. 

JEO.- Oparia izango niake nik. Kanpotik etorri gaituk eta meza 

itsasontzi batean eta bertako salletar abeslariekin: opari 

bikaina! 
 

 

 

Itsasontzia astiro-astiro doa ur gainean desbideratu gabe. Iluntzen hasita 

dago eta itsasontziko argiak piztuta daude, honek gu ere pizten gaitu. 

Aldarean apaizak berak egiten ditu eta besteok meza jarraitu bai, baina 

paisaiari ere begiratzen diogu; izan ere, ikusgarria baitira ibai handiaren 

bazterrean dauden eraikinak, baina meza normal ari da. Gure Aita latinez 

abestu dugu, guk badagiku baina gu baino gazteagoek ez, ez dakite, ez 

dute latinez ikasi, nork bere hizkuntza erabiltzen du oro har; gu 

batikanistak gara, edo, beste era batean esanda, Elizaren hizkuntza 

erabiltzen ikasi dugu, eta nabari da hori. Kilometro bat, gutxienez, egin 

dugu harat, eta beste bat gelditzen zaigu honat, abiatu garen punturat. 

Meza bukatu denean, iruzkinak hasi dira. Jateko zerbait emn digute: afaria 

deituko diogu. Itsasontziko kapitainak motorra geldiarazi eta txikot-a bota 

du nasa ondoan dagoen burdinean lotzeko. Poliki-poliki atera gara denak 

kanpo aldera. Hain zuzen, bertako espaloi zabalean gaudela hasi da 

prozesioa gure aurretik iragaten, denak isilik datoz, bata bestearen atzetik 

dator, isilik, kandela zuria dakarte piztuta esku batean eta besteak 

arrosarioa edo antzeko zerbait dakarte, ez dute deus esaten, aitzinera 

begiratzen dute eta ikusten denaren arabera beste zubiraino joateko 

asmoa daukate, beste zubi handiraino, han bukatuko da prozesioa. 

Eguneroko egiten omen dute. Alajaina! Hori da sentiberatasuna, 

oroitzapena, hori zinez gogoangarritasuna, beren asaba zaharrekiko 

bihoztasuna… 
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PEL.- Begirazak, Joxepe. Hori duk hori! Hori duk tradizioa eta 

oroitzapena. Hori herri sendo baten arima. Hori hildakoen 

aldeko otoitza, errezua, gogoramena. Hori … 

JEO.- Hau ongi zagok, Patxi, nahi duana, baina gaur egun beraiek ari 

dituk herri xumea zapaltzen, akatzen, beren lurretik ostikatzen… 

nola ulertu hau guztiau? 

PEL.- Hauek defendatzen ari dituk … 

JEO.- Ze defentsa eta zer arranopola! Besteak akatu, bestak umildu, 

besteen lurrak ebatsi, konkistatu… bereak eraikitzeko? Ez al 

ditek aski berearekin? Edo dena berea dela uste ditek? 

PEL.- Joxepe, utzi kontua beste baterako. Gaur liturgia ederra izan 

diagu. Honekin geldituko gaituk. 

JEO.- Gaurkoa ederra izan duk, etzagok zalantzarik, baina… 

RO.- Aizue, hirira goazak, autobusa hor diagu. Ziurki hirigunera 

eramango gaitiztek, han zeudek monumentu ospetsuak. Ez 

ahaztu hau estatu handia izan zuala: austro-hungariara deitu 

zioaten, izango zuan zerbait … 

JEO.- Hauek ere besteen kontura agian, ezta? 

RO.- Gerrak, gerrak, zer dituk ba gerrak, bestela? Kalterako. 

Mesederik? Gutxi batzuei bai, baina gehiengo bati kalte eta 

kalte, hilak eta hilak, zaurituak eta zaurituak … guk ere historia 

apur bat badiagu Gernikan, Durangon, Donostian, Irunen eta 

inguruetako zelaietan: frantsesak direla, ingelesak direla, 

espainolak direla, eta urrutirago joanda, godoak, erromatarrak, 

mairuak, Orria, Amaiur…, Orbaizta arma lantegia, 

Zumalakarregi, Santa kruz apaiza… tira, zertarako jarraitu. 

Badiagu eskarmentua. 

JEO.- Ez segi, ez segi. 
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RO.- Ez segi, baina hor zagok historia, gurea … 

JEO.- Ziur nagok, Patxi, honek guztiak piztuko diala zerbait hire 

kaskoan eta gero paperera pasatuko duala, ziur nagok, ez? 

PEL.- Hago ziur. Ez diat hau guztiau alferrik pasatzen utziko. Besteetan 

ere egin izan diat eta orain ere zerbaitto aterako duk. 

 

 

 

Gure arima beteta irten zen gertakizun haietatik. Egindako gauza guztiek 

benetako betetasuna sortu zuten gure baitan. Budan egindakoek merezi 

izan zutela iritzi genion. Espeziala izan zela ez guk egindakoagatik soilik 

den-denagatik baizik. Gogoan daukat gau horretan eskerrak eman nizkiola 

Jaunari eta bertako San Esteban handiari ere, hura baita hiri eder 

hartakoen zaindaria, beraiek jakingo dute zergatik, nik informazioa baino 

ez daukat. Gainera, gauez egindako bisitan plaza handian dagoen 

monumentuen artean San Estebanena da handiena eta erdi-erdian dute 

jarrita. Gaua izarrez beteta dago eta loari atsedena eman dio. Ametsak 

urdinak ez baina zuri-gorriak izan dira gau horretan. 

 

 

RO.- Patxi, Joxepe, Laura, eskerrak denei hona zuen esperientzia, lana, 

adorea eta aitzinera egiteko gogoa ekarri duzuelako. 

JEO.- Aio. 

PEL.- Izan ontsa. Aizkorrik jarraituko dik haize hotzarekin batera umore 

ona igortzen, eta guk eskertuko ziogu. Y a tí, Laura, que los aires 

del Moncayo te refresquen las ideas que hagan vivir tu vida con 

ilusión y tenacidad en el colegio de la Gran Vía. 

JEO.- Berriz ere, aio! Berriz arte! 
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“Borrokarako buruzagia zarela pentsatzen baduzu eta inork 

jarraitzen ez badizu, zu paseatzen zabiltza”  

(Joseba Sarrionandia. “Bizitzea ez al da arriskutsua?” 133 or) 

 

 

 

ROTTEN ZEGOENEKOA 
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JEO.- Kaixo, Patxi, egun on. Zer moduz hago? Itxura hobea daukak. 

Aurreko batean ilunago ikusi hindudan, gaur beste kolore bat 

duk aurpegian. Hala iruditzen zaidak. 

PEL.- Bueno, ari nauk. Ahal dudana egiten diat. Pixka bat irakurri, 

beste pixka bat eskribitu, pixka bat ibili Josetxu Debalderekin, 

ariketa pixka bat egin, eta hala … 

JEO.- Zer ariketa mota egiten duk ba? 

PEL.- Errealibitazioa duk. Sendagileek hau esan zidatek. Hemen, 

laugarren solairuan tresna egokiak zeudek eta bertan zangoak, 

eskuak, besoak eta gorputza bera ere mugitzen ditiat. 

JEO.- Lehen mendian egiten huen hori guztia. 

PEL.- Bai, lehen, orain enagok horretarako, bistan zagok. Orain 

honekin konformatu behar … 

JEO.- Hala ere, hau ongi zagok. Nik ere egingo nikek … 

PEL.- Hik ez duk behar. Nahikoa eta gehiago egiten duk mendian. Non 

ibili haiz asteburu honetan? Ibiliko hintzen, ezta? 

JEO.- Bai, ibili nauk, bai. Zera, oraingoan luze ibili nauk. Ba, begira. 

Etxetik goizeko bostetan irten nauk. Esku-argia hartuta irten 

nauk. Jakina, dena ilun zagok ordu horretan. 

PEL.- Bostetan? Burutik hago hi! 

JEO.- Egitekoa egiteko? Beste ordurik etzagok. 

PEL.- Tira, segizak. 

JEO.- Etxetik Arrateko aldapetan barrena igo nauk sigi-saga. Aldapa 

hauek egokiak dituk lehenengo beroaldia hartzeko. 

PEL.- Eta zakurrak? 

JEO.- Zakurrak lotan zeudek ordu horietan, mutil. Gainera, makila 

eramaten diat badaezpada ere: kainabera diat, oso ederra, 

Guadalupeko bidean hartutakoa. Debekatuta zagok, baina … 

PEL.- Baina, hik ebatsi. Hi bitxoa, hi! 

JEO.- Arraten etzagok inor ordu horretan, jakina. Hortik aurrera egin 

diat Kalamua aldera. Berrogeita hamar bat minutu dituk. Han 
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hasi duk argitzen pittin bat. Oraindik esku-argia piztuta zeramat. 

Larrunen eguzkiaren printzak ikusten ditiat eta eguraldi ederra 

iragartzen zidatek. 

PEL.- Jakina, inor ez, bidean, ezta? 

JEO.- Ez, ez. Bide horretan igandetan izaten duk jendea, igandekariak 

dituk oro har, bestela, lasai ibiltzeko lekua duk. Tarteka basurde 

alupitaren bat agertzen duk, baina etorri bezala hanka egiten 

dik. Ez badiek deus egiten beraiek ez ditek ezer egiten. Hala duk. 

PEL.- Gogoratzen al dituk Arrondoko orein haiek? A zer nolako 

zalaparta menditik beherat! Ene! 

JEO.- Gogoan ditiat, bai. Gainera, elurretan. Hemen etzagok elurrik, 

hemen sasia, garoa eta malkarra, besterik ez. 

PEL.- Eta Kalamuatik? 

JEO.- Enauk tontorrera igo, zertarako? Ez dik merezi. Behetik jo diat, 

ezkerretik.Bazagok bide bat eta Barinagara eramaten hau. 

Baserri eder batzuetatik pasatzen haiz. Bertako jendea zain 

zagok bizpahiru hitz esateko, baina ordu horretan, inor ez. 

PEL.- Hire ama ez zuan hortik izan gerra garaian? 

JEO.- Bai, inguruan bai, baina Aginagan izan zuan, Barinagaren ondoan 

zagok. Aginaga Eibarko auzunea duk eta Barinaga Markinakoa 

oker ez banagok, bederen. Barinagara iristen nauk. Hau ere 

auzune txikia duk, baina jendea bizi duk, hori bai, nahiz eta nik 

batekin ere topatu ez. 

PEL.- Zenbat denbora behar izan duk horraino iristeko, Joxepe? 

JEO.- Hiru ordutan sartu nauk. Hortik Etxebarriara ordu erdi bat gutxi 

gorabehera eta Etxebarriatik Markinara beste hogeita hamar 

bat minutu.  

PEL.- Beraz, hire etxetik Markinara badituk lau bat ordu … 

JEO.- Bai, hori duk. Bederatzietan Markinako kafetegian sartu nauk. 

Zabalik egoten duk ordu horretan, zabalik eta jendez gainezka. 
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Gozodenda ere baduk. Inoiz edo, hartu izan diat euskal 

pastizaren bat biderako. Badakik, azukrea …, diotena. 

 

 

 

“Ni natorren herrian, Hitzaren Arbolak ehunka urte ditu: arbola 

sakratua da eta han hitz egiten dena ere sakratua da. Hitz egitea 

sakratua da eta entzutea ere sakratua da, eta isilik geratzea ere 

sakratua da”.  

(Joseba Sarrionandia. “Bizitzea ez al da oso arriskutsua? 90 or) 

 

 

 

PEL.- Hortik barrena joaten haiz, ez duk inor ikusten, hi bakarrik habil, 

eta pentsatu zerbait pentsatuko duk, ezta? 

JEO.- Egia esan, nire gauzarik sakonenak halako ibilaldietan pentsatzen 

ditiat, egia duk. Gure artean garatu ditiagun egitasmoak 

halakoetan pentsatuta garatu ditiagu, gehienetan. Nik, Josebak 

bezala, uste diat mendietan pentsatutakoa ba … badik barruko 

mintzoaren oihartzuna, deia… 

PEL.- Nik ere hala pentsatzen diat, Joxepe. 

JEO.- Ba, gero, Markinan beste tramu bat hasten duk: Markinako 

plazatik Ziortzarainokoa, Monasteriorainokoa. 

PEL.- Zeri deitzen diok Ziortza? Ez duk ba Zenarruza izango? 

JEO.- Horixe. Zenarruza jartzen dik zenbait lekutan baina hori Ziortza 

duk. Euskaldunok Ziortza deitzen zioagu. Bi izen hauek jatorrak 

dituk, baina nik Ziortza nahiago. 

PEL.- Ez nauk inoiz Markinatik Ziortzaraino joan. Ez diat uste. 

JEO.- Ba, zoragarria duk. Donejakue bidea erabiltzen diat. Oso 

markatuta zagok. Kanpoko jendearekin topo egin diat askotan 

eta egun honetan ere bai. Ingelesak, frantsesak, alemanak, 

poloniarrak, espainolen bat edo beste, baina euskaldunik ez, ez. 
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Euskaldunok joan-etorrian ibiltzen gaituk, egun bateko buelta 

egiten diagu, nik egun honetan bezala. 

PEL.- Bolibar hortik izango duk ba? Bolibar ezagutzen diat. Ezagutzen 

diagun Bolibarren aitak edo aitonak, enagok seguru, eskultura 

bat zeukak herrian … 

JEO.- Hala duk, Patxi. Etzekiat inork kasurik egin zioan baina han zagok 

tente potente txorien pausalekutzat eta, baita ere, jende 

gaztearen eserlekutzat. Hara ateratzen nauk Iruzubietatik igaro 

eta gero. 

PEL.- Ziortzaraino igotzeko? 

JEO.- Galtzada zagok. Errepidea ere bai, baina nik galtzada nahiago, 

zuzenagoa duk baina dotoreagoa, ia monasterioraino iristen 

haiz. 

PEL.- Eta han? 

JEO.- Ba han dena duk isiltasuna. Eliza zabalik zagok beti, egun 

honetan ere bai, jakina. Sartu nauk eta nahi gabe arlauza batzuk 

zapalduz joaten haiz kaperatxo bateraino. 

PEL.- Ze kaperatxo? Kapera bat baino gehiago zagok, ezta? 

JEO.- Bai, noski. Baina nik kaperatxo berezi bat zeukat. Sartu eta 

ezkerraldean zagok, ia ezkutuan, Jauna duk eta bihotza 

erakusten dik. Zoragarria duk, zain dagoela ematen dik. Antz 

handia zeukak Polonian erabiltzen diaten beste Kristoren 

bihotzarekin. Hangoan zera hau jartzen dik: JEZU UFAM TOBIE, 

alegia, zurekin fidatzen naiz Jauna. 

PEL.- Hara! 

JEO.- Hik ere oraingo egoeran esan dezakek hauxe hemendik 

Hondarribiko Guadalupe eta Itsasoa aurrez aurre ikusten 

dituanean … zeren hemendik ikusten diagun paisaia zoragarria 

baituk, ez? 

PEL.- Arrazoi duk, baina hain duk gogorra nire egoera hau … ezen kosta 

egiten baitzaidak … 
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JEO.- Ulertzen haut, Patxi. Alabaina izango duk hor nonbait hire poema 

horietako bat, supazterrean egindakoren bat esan nahi diat, ez? 

PEL.- Ziur nagok, baina hor izango dituk, joan hadi aurkitzera orain, 

horretarako ere umorea behar duk eta nik orain bertan 

etzeukat. 

JEO.- Etorriko zaik, ez etsi! 

 

 

 

“Hemen ere laster hasiko da belarra berdatzen. Urtaro aldaketa, 

zenbat eta iparralderago nabarmenagoa da. Ez hainbeste 

hemen… Euriak bai, maiatzean hasiko dira ia arratsaldero” 

 (Joseba Sarrionandia. “Bizitza ez al da oso arriskutsua? 91 or) 

 

 

 

JEO.- Bisita bukatu eta zerbait jan diat. Bertako belardian eserita jan 

diat. Belardia beti zagok garbi eta txukun. Ikusgarri zagok. 

Handik hasten duk nire ibilaldi luzearen bigarren tramua. 

PEL.- Zenbat behar izan duk Ziortzaraino? 

JEO.- Bost ordu eta erdi, minutua gora minutua behera. 

PEL.- Orduan, beste hainbeste geldituko zaik Gernikaraino? Hortik 

tirada zagok oraindik … 

JEO.- Ba ia bost ordu gelditzen dituk. Munitibar, Bizkaiko Balkoia, 

Urrutxu, Albiz, Mandata, Ajangiz eta Gernika, hauek dituk 

pasatu beharreko herrixkak. 

PEL.- Izen batzuk ezagunak dituk, adibidez, Munitibar, Mendata eta 

Gernika bera, jakina. Beste horiek ez. 

JEO.- Arrazoi duk. Ez bahaiz hortik ibiltzen … ezinezkoa duk. Hala ere, 

ederrak dituk: baketsuak, garbi-garbiak, jende amultsua, 

hizketarako gogoarekin izaten dituk, orientazio bat edo beste 

emateko beti prest. Batzuetan laguntza behar izaten duk … 
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PEL.- Sinesten diat. Bide horretan gora eta behera ugari izango dituk, 

ezta? 

JEO.- Badituk bai eta ez gutxi, baina lasai joanez gero, etzagok arazorik. 

Mendatan gelditu nauk oraingoan. 

PEL.- Zer dela-eta? 

JEO.- Ez al haiz gogoratzen? Arantzazuko frantziskotar baten jaioterria 

duk, beltzarena … 

PEL.- Zein duk beltza Arantzazun? 

JEO.- Motel, motel. Zein izango duk beltza Arantzazun? Gandiaga, 

Patxi, Gandiaga. 

PEL.- Jakina. Horkoa al duk?  

JEO.- Bai ba. Herri dotorea duk. Muino batean zagok. Frontoi ederra 

zeukak. Eliza zeresanik ez: galanta, eta tabernak, eta 

monumentu hsitoriko batzuk, eta ikastola … herri koskorra duk. 

Beltzaren hitz batzuk zeudek hormetan. Argazki batzuk atera 

ditiat. Begira … 

PEL.- Eleganteak! Hara gure beltzaren herria! 

JEO.- Hor atsedena hartzen diat, hirugarrena eta azkena. Hortik 

Gernikara zazpi bat kilomtero baino etzeudek. Orduan, barrua 

pozez betetzen zaidak, ia dena eginda dagoela pentsatuz. 

PEL.- Gogoa ere izango duk iristeko … 

JEO.- Bai, egia duk. Hala ere, falta zaizkidaan kilometroen pisua ez duk 

astuna nahiz eta zangoetan zama nabaria den. Ordura artekoa 

zortzi bat ordu izan dituk, beraz, beste bi ordu geratzen dituk, 

baina, esan bezala, adorez beteak izaten dituk. 

PEL.- Gainera, maldan behera izango duk azken tramua, Mendata 

muino batean bazagok … 

JEO.- Hala duk. Baina esan diat, Gernika ikusten duk, Foru ere bai, 

kokatzen haiz eta aukerak dituk bide bat edo beste hartzeko. 

Oraingoan Lamikizeko bidea hartu diat eta Industrigunera atera 

nauk. Gero buelta luze samar bt eman behar izan diat lantegiek 
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bideak moztu ditiztek eta. Emakume bati galdetu behar izan 

zioat nondik demonio sartu herrian, ez baitiat sarbiderik ikusi. 

Azkenean asmatu diat. 

PEL.- Aldaketa handiak izango dituk paraje horietan … 

JEO.- Ez dakik ongi. Josita zagok: lantegiak, hipermerkatuak … beste 

mundu bat duk, Patxi. Bertatik ikusi behar duk, bestela … ni 

bezala galtzen haiz. Eta Gernikan nondik sartu galdetu behar 

izatea … baduk kontua gero … 

PEL.- Baina, pozik. Hire ibilaldi klasiko bat eginda, pozik. 

JEO.- Bai. motel. Arropa aldatu, zerbait likidoa edan eta trena 

etxeraino. 

PEL.- Gernikatik? 

JEO.- Bai, Patxi. Bermiotik Atxurira zagok trena, baina ni Lemoan 

jaisten nauk Bilbotik datorrena hartzeko. Hori ezaguna diat. 

Laurak eta hogeita bian hartu diat tren luzea, luzea esan nahi 

diat Bilbotik Donostiara datorrena, ulertzen? 

PEL.- Nik ere egingo niake, baina … hau tokatu zaidak, eta … 

JEO.- Ba hik, Josetxu Debalderekin egiten duk hirea, atzera eta aurrera, 

aurrera eta atzera, hola nekatu arte. Horixe agindu diate, ezta? 

Ba hori duk hire ibilaldia. 

 

 

 

“Harrigarria egin zait hemen ere, Habanako Parke Zentralean, 

Hitzaren Arbola aurkitzea. Zertan hitz egiten duzue, pilotari 

buruz? Beisbolari buruz?   

(Joseba Sarrionandia. “Bizitzea ez al da oso arriskutsua” 91 or.) 

 

 

 

JEO.- Athletic-i buruz hitz egitea alferrik duk, Patxi. 

PEL.- Etzakela esan. Horiek bai rotten, dedio! 
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JEO.- Kobratzen ditek ba, e? 

PEL.- Hauek ikusi eta gero, Baltaxarrek hautsiko zitian halamau 

transistore, seguru … 

JEO.- Hamalau lehenengoak, igandero zeudek harpa jotzen eta! 

PEL.- Bueno, Joxepe, ordua duk nire txangoa egiteko. Orain 

ezkiondoen pasealekura joango gaituk eta han nire “gelatik 

langarainoko” txangoa egingo diat, egunero bezala, erdia oinez 

eta beste erdia eserita. 

JEO.- Ongi. Lagunduko diat. Bertatik ikusiko diat nolakoa duan txango 

xelebre hori. 

PEL.- Hator, hator, eta ikusi. 

 

 

 

“Uhartea tranpa bat da, hain txikia, hain pobrea: duintasuna oso 

garestia da. Futuro perfektuan sinetsi gabe, futuroaren zain egon 

da Sergio, baina etorkizuna ez da etorkizunaren zain daudenen 

alde heltzen … “  

(Joseba Sarrionandia. “ Bizitzea ez al da oso arriskutsua?” 76-77 or.) 

 

 

 

JEO.- Gaur ez haut aurpegi ona ikusten, Patxi. Lo egin al duk? 

PEL.- Ez nahi beste. Bizpahiru aldiz iratzarri nauk. Gaizki. Gero, eguna 

hala-nola pasatzen diat. Hik nabaritu duk. 

JEO.- Bai, aurrekoan alaiago hengoen, hire gaitzarekin, baina alegerago 

esango niake. 

PEL.- Zer egingo diagu ba? Hala dituk hemen egunak, gauak, etab. 

Eguzkia nora, zapiak hara, ziok esaera zaharrak. 

JEO.- Egia duk. Hala ere, eguna aurrera atera beharko. 

PEL.- Kostata baina aterako diagu. 
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JEO.- Hori duk. Gogoratzen al duk zera hura gure gaztarokoa: “Ekin ta 

bultza denok batera …” Ba, etzagok beste jokamolderik, ekin eta 

jarrai … 

PEL.- Ba al duk asmorik datorren astebururako? Izango duk… 

JEO.- Ari nauk nondik joko pentsatzen. Oraindik ez diat zehaztu. 

Badakik. Eguraldia kontuan hartu behar izaten diat: eguzkia, 

hotza, euria, izotza, haizea, eta Barça eta Athletic … 

PEL.- Baldintza asko dituk, Joxepe. Gure garaian ez genioan hainbeste 

begiratzen naturaren zerako zerari, ez duk uste? 

JEO.- Hala duk, baina garai haiek joan dituk, hiretzat eta niretzat. Gaur 

egun beste kontu batzuk zeudek. Alabaina, norabait joango 

nauk. Agian Gorbeiarat joko diat, agian, Anbotorat, agian, Aralar 

aldera, agian zeharkaldiren bat, ikusiko diat. Esango diat 

hurrengo bisitan. Hi, bitartean, hire gauzak indartzeko eta poliki-

poliki gero eta gehiago ibiltzeko jardun, aitu? 

PEL.- Hala egingo diat Joxe Debalderekin … 

 

 

 

“Joera dago pentsatzeko historia garaipen handiz eta momentu 

estelarrez osatzen dela, eta ez da hala. Historia derrotarik 

derrotara egiten da, eguneroko lan eskergez, eta okerrak ere 

eraikuntzaren parte dira. Arazoa da ea eraikuntza ondo antola 

daitekeen, behin baino gehiagotan zapuztu arren.”  

(Joseba Sarrionandia. “Bizitzea ez al da oso arriskutsua?” 140 or) 

 

 

 

JEO.- Egun on, Patxi! 

PEL.- Kaixo, Joxepe. 

JEO.- Gaur ere hire txangoa egiten? 

PEL.- Bai, hik esan duk, txangoa egiten Joxe Debalderekin. 
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JEO.- Zenbat joan-etorri egin dituk jada? 

PEL.- Etxekiat, baina dozena bat bai gutxienez, gehiago ez badituk. 

JEO.- Zer moduz hago gaur? 

PEL.- Beti legez. Bagabiltzak baina kristoren mina zeukat. Hankak, 

hankak zeuzkat ahul. Zutik jartzerakoan … indarrik ez. 

JEO.- Eguraldia ere etzagok dantzarako, Patxi, horrek eragina izango 

dik. 

PEL.- Agian bai, baina zomorroa barrutik zoak, gustura zagok ematen 

duenez. Batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, baina hor 

zagok. 

JEO.- Sendagilearekin izan al haiz aspaldian? 

PEL.- Heldu den astean joan behar diat. 

JEO.- Donostiara? 

PEL.- Bai, bai, hara. Emakume jatorra duk. Zerbait esan beharko zidak. 

Analisiak egin zizkidatek eta emaitzak jaso behar ditiat. 

JEO.- Orduan, emaitzak jaso arte hik betikoa: atzera eta aurrera, 

aurrera eta atzera, eguneroko errutina. 

PEL.- Hala duk. Egunerokoa egitea onena duk, egiteko gaitasuna 

baduk, noski. 

JEO.- Kostata, baina egiten duk, hori duk sanoena. 

PEL.- Eta hi, Joxepe, ibili al haiz asteburu honetan? Ibiliko hintzen… 

JEO.- Bai, bai. Mugitu nauk, enauk etxean gelditu. Esan nian zerbait 

egingo niala, eta egin diat. Elegantea izan duk. 

PEL.- Non ibili haiz ba? 

JEO.- Oraingoan Debagoienara jo diat, bai. Autobusez Puertasoleraino 

joan nauk eta handik hasi diat txangoa. 

PEL.- Puertasol? Zer duk herri bat? Auzune bat? 

JEO.- Enagok oso ziur baina uste diat Arrasate eta Atxabalpe artean 

dagoen auzunea dela, uste diat. Arrasatetik aitzinera dagoela 

bai. 

PEL.- Eta? 
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JEO.- Ba, tipi-tapa hasi nauk. Bikote bati galdetu zioat Urkulura 

nondik… eta berehala esan zidatek: erreka jarraitu behar duk 

eta gero eskuinera hartu. Aurrean Urkulu ikusiko duk. Handik … 

handik bazekiat bidea, esan nioan bikoteari. 

PEL.- Hala zuan? 

JEO.- Halatsu. Handik mendiko bidea hartu nian porland bidea utzita. 

Igoera zoragarria izan zuan. Aldapa pikua zuan baina 

gustagarria. Basotik irten eta Andarto ikusi nian aurrez aurre. 

PEL.- Igoko huen, ezta? 

JEO.- Bai, noski. Egun espeziala egin zidaan eta tontorreraino igo 

nindian. Goitik dena begiratu nian, arranoak egiten dian 

moduan harrapakina nahi dikenean. 

PEL.- Hirea poza! 

JEO.- Bai, motel. Ez duk sinestuko baina hirekin gogoratu nindian. Hi 

hor eta ni  hemen, pentstau nian. Ohi bezala, nire barrura bildu 

nindian eta zeruko our Lord-i otoitz egin nioan. 

PEL.- Garai batean hire otoitza oihu bat izaten zuan, ez? 

JEO.- Gogoratzen diat, bai. “Gora Euskadi Askatuta” deiadarkatzen 

nian, eta oihartzuna haranetara iristen zuan. Orain beste kontu 

bat duk: intimoagoa bihurtu nauk. 

PEL.- Ongi, Joxepe, ongi. Eta handik? 

JEO.- Ba, jaitsi eta Degurixa nire begien aitzinean. Berdea, lasaia, 

zabala, ez ordea Urbia bezain zabala baina oso antzekoa, 

horregatik deitzen ziotek Urbia txikia, txabolak, artzainak eta 

ardiak, behiak eta txahalak, zaldiak eta mozalak … paradisua, 

motel! 

PEL.- Zoragarria, ikusgarria eta miragarria, “garri” guztiak gutxi dituk 

bertako marabilak deskribatzeko. Behin izana nagok eta zinez 

egoteko modukoa duk: hirea zortea! 

JEO.- Astiro-astiro zeharkatu nian dena. Argazki batzuk atera nitian eta 

bertakoez gozatu eta gero Gurutzeberri aldera jo nian 
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ezkerraldetik. Bai, aldapa koskor bat zagok eta goian seinaleak: 

Leintz Gatzaga, Zalduendo, Atxabalpe, Arrasate … nik 

Atxabalpeko bidea hartu diat. 

PEL.- Luzea orduan, ez? 

JEO.- Oso luzea ez duk, egia esan, baina ibili behar duk, hori bai. 

Bizpahiru pagadi zeharkatu, eta kitto. Gogoan al duk, Patxi, 

Atxeritoko gaina heltzeko egin behar izaten genian diagonala? 

Ba, halako zerbait egin diat Gurutzeberriraino ailegatzeko. Hori 

bai, Atxeriton harria besterik etzagok eta hemen pagadia zagok: 

aldea galanta duk, Patxi. 

PEL.- Bai horixe! Eguzkiak jotzen badik, esango didak. 

JEO.- Eguzkiak jotzen zian baina ipar-haize pittin bat ere bai, igotzeko 

giro xuabea izan nian. 

PEL.- Beraz, goian hogei minutu geroago. 

JEO.- Bai, hortxe-hortxe, ez diat kontrolatu baina halako zerbait izango 

zuan. 

PEL.- Eta goitik … Debagoiena, Aramaio, Anboto, Udalaitz, Tellamendi 

eta beste tontor batzuk … 

JEO.- Baina beste tontor horien izenak etzekizkiat. Gero, beste aldetik 

jaitsi nindian Puertasoleraino. Hemen autobusa hartu eta 

Arrasatera eta Dragoiaren herritik Eibarrera, etxera. 

PEL.- Joxepe, hi bizi haiz hi! A ze pagotxa hirea! 

JEO.- Zer, hi ere JMI bezala? Zer egingo diat ba? Ahal badiat egingo 

diat eta ezin badiat konformatu beharko diat hi orain bezala, 

ezta? 

PEL.- Ongi egiten duk. Nik hemen segituko diat Joxe Debalderekin … 

ametsetan, hurrengo poemari aurpegia sortzen … 

JEO.- Horretan ari al haiz? Ez al haiz nekatzen? 

PEL.- Nekatu? Bai zera! Horrek ematen zidak lasaibide pixka bat … 

JEO.- Gogoan izango dituk mendietan ibilitakoak, ez? 
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PEL.- Bai, eta horri esker arintzen zaizkidak ene penak eta minak, horri 

esker, zinez. 

JEO.- Gogoan al daukak Otxogorrikoa? Bazkaldu eta gero, Mintxetatik 

gora, Badiola eraman gintuenekoa? 

PEL.- Bai motel. Arratsalde hartan ongi pagatu huen hire tripakailu-

jana, e? Larri ibili hintzen, gogoratzen diat. 

JEO.- Etzaidak ahaztuko. Aurrena tripakailuak jan, gero kristoren 

beroa, gero Mintxateko aldapatzar hura, eta errematatzeko hire 

abiadura behetik gora, lehertu nindian, alupita! 

PEL.- Bai, baina azkenean onera etorri hintzen eta batera iritsi gintian 

tontorrera. Aldapa lore horiz josita zegoan, gogoratzen? 

JEO.- Orain gogoratzen diat, orduan aski nian nire arnasarekin, loreen 

kolorea kontuan hartzeko … zera! 

PEL.- Batzuetan halako oroitzapenak ekartzen ditiat burura, geroxeago 

nire oraingo errealitatera itzultzeko, jakina. 

JEO.- Geroztik enauk han izan, ez diat uste, bederen. 

PEL.- Ongi, Joxepe. Nire protokoloak esaten zidak orain gora joan eta 

erreabilitazioari hasiera emateko, eta hori egingo diat. 

JEO.- Ongi, ongi! Hik egizak hirea, hobekuntza horrek emango dik. 

Laugarrenean, ezta? 

PEL.- Bai, hori duk nire gimnasioa. Hor zeuzkat nire tresnak eta baita 

nire sendagilea, oso garrantzitsua, jakina. 

JEO.- Zein duk? 

PEL.- June duk. Jatorra. Xumea eta egia esaten zekik, argi eta garbi hitz 

egiten dik. 

JEO.- Goazemak! Ikusi nahi diat hire ariketa multzoa … 
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“Hegazti herrariak pausatu dira leihoan argia eta itzala bereizten 

diren lekuan, argia eta itzala leihoan pausatu dira hegazti 

herrariak.”  

(Joseba Sarrionandia. “Gure oroitzapenak, poema musikatuak” 10 or) 

 

 

 

JEO.- Gogor egiten duk, e? 

PEL.- One, two, three, four, five, six, seven … 

JEO.- Zenbat egin behar dituk? Nekatu arte? Esan al diate zenbat? 

PEL.- Hogei bat, gutxi gorabehera. 

JEO.- Ongi zagok. Eta horrela egunero, hemen eta June aldamenean 

duala, ezta? 

PEL.- Hala duk. Zerbait nahi badiat, Juneri deitu eta … aurrera! 

JEO.- Ohitura hartuta daukak eta maisu bihurtu haiz, Patxi. Pozten 

nauk. Baina, joan beharra zeukat jada, Patxi. Zatorra hartu 

behar diat Donostiaraino eta han gure Herriko tren txutxua. 

Badakik, onena besterik etzagok, eta … 

PEL.- Milesker, Joxepe. Hire bisita estimatzen diat, ez dakik zenbat … 

JEO.- Tira, Patxi. Ez al duk gogoratzen esaldi hura: “Friends are God´s 

way of taking take care of us” delakoa? Orduan? 

PEL.- Hoa, hoa, bihotzean min sortuko didak eta, orduan okerrago 

izango duk. 

JEO.- Tira, eutsi goiari, my Bro. Laster arte. 

PEL.- Aio, Joxepe. Goraintziak hurrengo mendiari, nire partez, bale? 

JEO.- Hori egina zagok … 
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“Legearen beso luzeaz harantzago heldu ginen hodeiertzera. 

Hemen gaude, enbaxadore, enbaxadore hodeiertzean. Nongoak 

zarete? Nortzuen ordezkari? Zer da ba nahi duzuen hori? Hemen 

ere bandera behar duzu, enbaxadore, hodeiertzean”  

(Joseba Sarrionandia. “Gure oroitzapenak, poema musikatuak” 15 or) 

 

 

 

JEO.- Ai ama, Patxi. Gaur baduk zerbait. Ez haut aurreko egunetan 

bezain baikor ikusten. Hire aurpegiak salatzen hau. Zer duk? 

PEL.- Morning, Joxepe. Hemen al haiz gaur ere? Enagok sano, ez. Lo 

gutxi, eztula, burukomina, ondoeza, Joxepe. 

JEO.- Hartatu al haute? 

PEL.- Bai, bai, hori egunero, baina bizitza latza duk, nire bizitza orain 

latza duk. Uste nian aurrera ari nindiala, baina gaurkoa … 

karramarroarena duk, gibelerat. 

JEO.- Hau ere pasatuko duk, Patxi. Hodeiertzak, enbaxadoreak … 

zerbaiten adierazleak dituk. Hainbat poema egin dituk eta 

denetan mezuren bat zagok, ongi dakik hau. 

PEL.- Aiii, poemak, poemak! Errazagoa duk eskribitzea 

eskribitutakoaren konpainian bizitzea baino. Sinestak, Joxepe. 

JEO.- Beraz, gaur ez duk eguna. Gaur sufritzea tokatu zaik. Orduan, 

Golgotara begiratu beharko duk eta Harena ikusi, hala, agian, 

hire bihotza altxatuko duk … 

PEL.- Paradisuak hori eskatzen al dik ba lehenago? 

JEO.- Hiri bai, behintzat, une honetan. 

PEL.- Maisu ona haiz, Joxepe. Lehen ere nahikoa sufritzen diat 

Williams, Aduriz, Munian eta antzekoekin … ez ditek deus 

jokatzen. Galduta gaudek horiekin, Joxepe. 

JEO.- Uztak bakean, ez dik merezi eta … 

PEL.- Jakina, hik Barça badaukak eta horrek pena gutxi, ezta? 
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JEO.- Hik ere badaukak Manchester United edo Deabru Gorriak, ez? 

Garai batean bai, behintzat … 

PEL.- Bai, baina gure Athletixe duk taldea, besteak osagarriak dituk. 

JEO.- Tira uztagun hau, hirearekin aski diagu. Aterako haiz. Pazientzia 

behar duk. Sendagile onen eskuetan hago, fida hadi! 

PEL.- Atzo nire anaia Feliziano izan zuan hemen. Asteburuan Izabako 

Bordan izan omen dituk. Malengorekin izan dituk eta nitaz 

galdetu omen ziek. 

JEO.- Normala duk, Patxi. Hainbeste denbora handik azaldu gabe … 

Haien guztien babeslea haiz, batik bat, Malengorena. Gogoan al 

duk artza zela eta etzela eta Gabriel Arestiren poema ekarri 

hiola eta hura izan ziala bere teoriak defendatzeko mailua? 

PEL.- Bai, ongi gogoan zeukat. “Otsoaren kontra, lukurreriaren kontra 

… nire aitaren etxea …” Denbora luze batean atean zintzilik izan 

zian nahi zuenak irakurtzeko. 

JEO.- Baina otsoa otsoa duk eta ez artza, hori duk kontua. Hala ere, 

nire amak ere otzoa deitzen zioan guk artza deitzen diogunari, 

beraz, arrazoi pittin bat izango zian artzainak poema 

aukeratzerakoan. Belaguan jakingo ditek artza eta otsoa zer 

diren, ezta? 

PEL.- Bai, jakina. Malengok bazeukat eskarmentua gauza hauetan. 

Artalde ederra zeukak, beraz … 

JEO.- Bizi izan ditiagu esperientzia ederrak, e? Haraneko artzainekin, 

Jesusekin eta Malengorekin, eta, beharbada, hi gehiagorekin … 

PEL.- Jende jatorra duk. Nik ez ditiak gehiagotan ikusiko. Hi joaten 

bahaiz, goraintziak emaiek, eta kitto! 

JEO.- Etzekiat, bakarrik enauk joango, norbait beharko diat, nik 

etzekiak ibilgailua gidatzen ongi dakik hik. Baina, bueno, joaten 

banauk, gogoratuko nauk haiekin … eta esango zieat hire aldetik 

goraintziak eta betiko erpinetan ikusi arte, ez? 

PEL.- Hori duk, Joxepe. Nik aurrea hartuko zieat, ziurki. 
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JEO.- Hori etzekiagu, Patxi. The bro teath … beste hark esan bezala, 

batek zekik! 

PEL.- Bueno, Joxepe, bazkaltzeko ordua diat. Orain etorriko zaidak Joxe 

Debalde, eta mokadu bat jan beharko diagu, ezta? 

JEO.- Legezko otordua, Patxi. 

PEL.- Etzeukat gogo handirik, baina zerbait jan beharko diagu bizirik 

irauteko, bederen… 

JEO.- Hori duk eta! Izan ontsa eta have a good meal. 

PEL.- Okay. 

 

 

 

“Ez duzu aldegiten utzi behar udazken arratsalde doratuak 

azkenak agian eskaintzen dizun tren noragabea azkena agian ez 

duzu aldegiten utzi behar ezkenengo trena.”  

(Joseba Sarrionandia. “Gure oroitzapenak, poema musikatuak”. 25 or) 

 

 

 

JEO.- Zer gertatu zaiok, Feliziano? 

FEL.- Gaizki zagok. Bat-batean ekarri behar izan diagu. Gaixotasunak 

eraso egin ziok eta jada hirugarren aldia duk. Gaizki zagok, 

Joxepe. 

JEO.- A zer aurpegia! Ez al duk mugitzen? 

FEL.- Gutxi, ezer gutxi. Zerbait aitzeik, baina mugitu ia batere ez. 

JEO.- Hau ezustekoa! Enian hau espero. Azken bisitan gure gauzez 

mintzatu gintian, baina oraingo itxura … gogorra duk hau! 

FEL.- Sendagilearekin hitz egin diat, eta oso gaizki zagok, esan, eta 

negarrez hasi nauk. Ez dik atzerabueltarik … 

JEO.- Bazoak gure mutila! 

FEL.- Lasaigarriak eman zizkiotek, hala ez dik sufritzen. Bazoak, baina 

sufritu gabe. 
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JEO.- Nahikoa sufritu dik gizajoak. 

FEL.- Mikel eta June izan dituk goizean. Bazekiat Junerekin egon dela 

une batez, berarekin bakarrik, baina etzekiat … 

JEO.- Gaixoa eta osagilea, biak ala biak, aurrez aurre, egiaren ordua. 

Ordu bikaina eta gertukoa. Zer esan ote diote elkarri? 

FEL.- Hori etzekiat. 

JEO.- Azken hitza, azken gomendioa, azken hatsa, azken ukitua, azken 

begiratua, azken musua, azken … hemen, planeta txiki honetan, 

non nazaretarra bera bizi izan zen, eta dezente gazteago joan 

zen Aitaren Erreinura ordua iritsi zitzaionean. 

 

 

 

“Litezkeen gauzarik ederrenak ez dira. Zeresan zentzuzkoenak, 

esate baterako, esateke daude. Herrialde gehienak herrialde 

ezezagunak dira. Ez den zenbat gauza, ez den zenbat jende den 

munduan.”  

(Joseba Sarrionandia. “Gure Oroitzapenak, poema musikatuak” 69 or) 

 

 

 

Bilboko Kamen elizaren atarian harrapatu ninduen albisteak. Patxi hil da. 

Utzi gaitu. Joan da. Arranoa ere joaten da berea egin duenean. Ez dakigu 

nora, baina atsedena hartzera joaten da harraparia beste aukera ikusten 

duen arte. Bagenekien joango zela, badakigu joango garela, baina ez dugu 

geuk aukeratzen ez eguna, ez orena eta ez modua. Joaten ari gara ia 

konturatu gabe itsasontziak norat definitua duen bitartean uhinen joan-

etorriekin batera. Itsas zabalerat. Desiratu dugun herrialdera. 
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OHARRA: 

 

 Azken lan honetan bi idazkera mota ezberdinak erabili ditut: a) Letra 

etzanarekin doana; hau euskara batuan dago idatzita; b) Elkarrizketak, letra 

zuzenarekin idatzita dagoena; hau Patxi eta biok erabiltzen genuen hizkera 

da, edo, Patxik, Juankarlosek eta Perikok eta laurok erabiltzen genuena: 

hitanoa da, baina ez erabat hitano batua, lagunen artekoa baizik. Hau 

gogoan hartu behar da, bestela, akatsak direla pentsatuko du norbaitek, 

eta izan litezke, baina nahita erabiliak dira. 

 

Beste kontu bat: Izenen laburdurak erabili ditut elkarrizketetan eta honako 

hauek dira: JEO (Joxe Ertzibengoa Otaegi); PEL (Patxi Ezkiaga Lasa); FEL 

(Feliziano, Patxiren anaia); RO (Roman, Hezkuntza Ikuslaria izan zenekoa 

eta gaur egun ARLEPeko Ikuslari Titularra dena); JUA (Juan Karlos Alonso 

da, lankidea); PER( Periko Alkain da, lanidea); IBA (Ibarretxe da, salletar 

adiskide bat). 

 

Bukatzeko: Nik, Joxek, trilogia eskaini diot Patxi Ezkiaga Lasari. Aurrena 

“Arrakotik…” izan da. Bigarrena “Elur malutak…” izan da eta, hirugarrena 

“Hitz eta pitz…” izan da. Nire euskal oparia izan da euskararen alde 

hainbeste egin duen salletar euskaldunari. Berriro idatzita utzi nahi dut 

elkarrizketa batean jada eskribituta utzi dudana, alegia, “Friends are God´s 

way of taking care of us”. Patxi eta bion kasuan egia izan da. 

 

 

 

      Anai Joxe Ertzibengoa  Otaegi 

 


