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Heriotzak luze saihestezina du itzala: denok/dena hil beharra. Finitoak 

gara. Jaioko dira berriak, dio gure kanta batek, baina heriotza hurbil 

sentitzen duenarentzat ez da kontsolamendu. Azken ordua hurbil ikusten 

duenak eutsi egin nahi dio bizitzari, atzeratu egin nahi du heriotza, 

erremedioak bilatu nahi ditu aje, adin, ahuldade eta gaixotasunaren 

kontra. Bizitzaren legea da bizitzari eutsi nahia, eta heriotza existituko ez 

balitz bezala jokatzen dugu. Hala ere, gertatzen da gorputzaren flakiak 

edo osasuna galtzeko arriskuak eragin egiten diola bizitzari.  

 

(Anjel Lertxundi, Demagun ehun urte barru. EIZIE 2017, 19 or.) 
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Orrialde hauetan gure artean bizi izan den pertsona salletar, artista 

eta zintzo baten irudia, musika eta dantza jaso nahi da. Hamaika 

leku, paisaia eta irudi bizi izan dituen pertsona erlijioso eta 

euskalduna, besteak beste. Oztopo guztien gainetik, gaixotasun 

ororen goitik, poz eta ohore askoren besotik ibili izan dena 

munduan zehar eta, beraz, Euskal Herrian zehar ere. Gogoeta 

batzuk izango dira eta hortik aitzinera zelaietako mitxoleten pare 

murgiltzen saiatu zenaren joan-etorriak margotzen saiatuko naiz 

ahal dezakedan neurrian. Bidaiak, egiazkoak eta irudimenezkoak, 

esango ditut eta horietan izandako pasadizoak bertakoekin eta 

urrutikoekin, ezagunekin eta ezezagunekin, aberatsekin eta 

behartsuekin, olerkariekin eta narratzaileekin, musikariekin eta 

dantzariekin, JMIrekin eta LITAkoekin, euskaldunekin eta 

ingelesekin, frantsesekin eta espainiarrekin, kontinente 

guztikoekin…, unibertso zabalarekin, xuxurlarekin eta 

isiltasunarekin, abelgorriekin eta txori hegalariekin…, Baztango 

bazterrak dira agertzen harat-honat egiterakoan. Baina, berriro 

Euskal Herrira itzultzerakoan konturatu zen hauxe zela leku bakarra 

existitzen segitzeko berak uste zuen moduan. Agian, orrialde hauek 

oso pertsonalak izango dira eta ez dira denen gustukoak izango. 

Onar ezazue mugatua naizela, baina hau bai, bihotz-minez 

egindakoak izango direla, zor diodan amultsutasunez. 

  

AAAuuurrrkkkeeezzzpppeeennnaaa   
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Oso gogoan izan dut Patxiren anaia, Feliziano. Harekin eman 

ditut une gozoak eta gaixoak eta harekin batera etxeko guztiekin 

akordatu naiz. Akordatu naiz era berean Alpeetan, Pirineoetan, 

Aralarren, Aizkorrin eta Gorbeian izan ditudan adiskide 

guztiekin, Orreagan izan ditudanak alde batean utzi gabe. Nola 

utzi esan gabe salletarrak, hainbat eta hainbat, oraingoak eta 

aspaldikoak, eskola berrikoak eta zaharrekoak? Ez nuen indar 

nahikorik izango esan nahi dudan oro orrialde hauetan 

atxikitzeko aurreko hauek guztiak gogoan izan gabe. Beraz, 

Patxirekin harremanen bat izan duzuen guztiok zaituztet gogoan 

eskarmentu mordo hauek hein apal batez transkribitzerakoan. 

Eta, batik bat zuri, Patxi, eskaini nahi dizut gift hau, zu partitu 

eta ni hemen gelditu bainaiz oraindik… Konturatuko zinen, Piku, 

zuka ari natzaizula eta ez hika, elkarren ondoan geundela egiten 

genuen bezala; izan ere, zu beste egonlekuan zaude orain, 

egonleku lorios eta begirunea merezi duen punttu batean, eta, 

ni, berriz, negarrak biltzen dituen maindire zuri-beltzean; nire 

ohore guztia zor dizut, jauna. 

  

EEEssskkkaaaiiinnntttzzzaaa   
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Si le hubieran preguntado, Yerry Dermott podría haber jurado 

con la mano en el corazón que jamás había hecho daño a 

nadie conscientemente en toda su vida y que no merecía 

morir. Pero eso no le salvó… El hombre llevaba un abrigo largo 

y obscuro sin abrochar, pero que mantenía cerrado con las 

manos hundidas en los bolsillos. Lucía una especie de gorro 

con dibujos geométricos y la única cosa rara para quien 

hubiera estado mirando, que no fue el caso, era que debajo 

del abrigo no llevaba vaqueros sino una especie de túnica 

blanca. Más adelante se determinó que la prenda era una 

dishdasha árabe.” (Frederick Forsyth, La Lista, 15-16 orr.) 

 

Badakit hor zaudela sartuta ospitalean. Berriro ere zuk nahi ez duzun 

leku batean sartu zaituzte halabeharrez. Zer gertatu zaizu oraingoan leku 

ez-atsegin horretan sartuta egoteko? Zerk eraman zaitu horra? 

Hirugarren aldia dela uste dut eta hirugarren hau ez da dirudienez 

aurrekoetan sentitu zenuena baino arinagoa, aldiz, okerragoa. Zein da 

barruan daukazun zomorroa eta bakean uzten ez zaituena? Badakit zuk 

ez duzula aukeratu ospitale batean sartuta egotea, baina ez al duzu beste 

hauturik izan? Esan didate larri antzean zaudela eta horregatik eraman 

zaituztela horra, Amara deitu ospitalera. Non dago ospital hori? galdetu 

dut. Berehala eman dizkidate azalpenak. Bai, gora ailegatu, busez joan 

zaitezke, eta eraikinen artean lehena, aurrena, ez zara galduko. 

Orientazio hau aski argia izan da eta ez naiz galdu. Jakina, nola galduko 

naiz maite dudan laguna bilatzen ari banaiz? Nola utziko diot pasatzen 

nire adiskidea daraman trenari? Ez, haraino joango naiz eta behar bada 

ere, larrialdietako galga erabiliko dut eta txoferrak bagoi guztiak stopean 

utziko ditu. Horrela gertatu da. 

111   ---         AAAzzzkkkeeennn   iiirrruuudddiiiaaa    
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Autobusetik jaitsi naiz, edo, bajatu naiz, horrela esaten dute Arratia 

haranean: nahi bezala. Kontua da berehala asmatu dudala bidea eta 

berehala asmatu ere zu zauden ohea. Etzanda ikusi zaitut. Ahoa zabalik. 

Begiak itxita. Begiak itxita askotan ikusi dizkizut, baina orduan musarekin 

harremanetan egoten zinen, ikusten edo hari begiratzen, orain, aldiz, 

zure begiek beste misterioa adierazten didate: gaixorik zaude, benetan 

gaixorik. Txantxak alde batera utzita beldur naiz zerbait esan eta 

erantzungo ez ote didazun, eta, orduan, nire kezka handiagoa izango da. 

Izan ere, galdetu dizudan bakoitzean erantzuna jaso izan dut nahiz eta 

batzuetan irriñoarekin soilik jaso dudan zure erantzuna; zertarago 

gehiago? Gauza gutxi behar izan ditugu biok elkar ulertzeko: keinu bat, 

irribarre bat, oihu-hari bat, imintzio bat, isilune bat, begirada bat, gero 

arte bat, how are you bat, are you ok bat…, bai gutxi behar izan dugula 

biok elkar ulertzeko. Eta orain ere zu nire begien aurrean ikusita, ecce 

homo baten gisan etzanda ikusita, ez dut gehiagorik behar. Asmatzen ari 

naiz norekin ote zauden, zerk eraman ote zaituen plastizidade horretara, 

ageriko ilusiorik gabeko une tamalgarri horretara edo, agian, aldez 

aurretik espero zenuena gozatzera… 

 

Rotten, rotten, rotten, erantzuten didazu batzuetan, alegia, ustelduta, 

ustelduta, ustelduta, eta nik gure trip-ak gogoratzen nituen orduan, 

hainbeste neke eta akidurak, baina gero bat-batean konpondu izan 

ditugunak. Orduan, gure gorputzak bestelakoak ziren nahiz eta zu Patxi 

izan eta ni Joxe. Orain zu ohe gainean zaude etzanda, egon gabe, zu 

etzanda zaude, kasik deus entzun gabe edo bestelako musika entzuten 

jada, zuk ezagutzen nauzu, baina kasik ezagutu gabe; bai, oraindik Joxepe 

ahoskatzeko gauza zara eta, orduan, zure sermoiak gogoratu ditut, 

sermoirik ederrenak euskal literaturari buruzkoak zirenean, batik bat, ez 

soilik. Orain, berriz, isiltzea hobe, bestela ez dizut barruko mintzoari 

entzuten utziko eta. Zaude bakean. 
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Ospitaletik irten naiz amore eman eta gero. Badakit egunen batean, ez 

oso urrun, Felizianok deituko didala eta zure destino eta adur berria, 

heriotza, gertatu dela jakinaraziko didala. Orduan, zer esango diot, 

egunero esan diodana? Honek ez duela atzera-bueltarik? Badoakigula? 

Hori badaki ederki asko Felizianok, eta beste askok ere badakite, eta 

neuk ere badakit, baina pixka bat luzatu nahi izan dugu luzatu ezin dena: 

honelakoak gara gizakiak eta horrelakoa ere izan da Patxiren borondatea 

bizitzan zehar. 

 

Bizpahiru egun geroago Bilbon nintzen nire osagilearekin berbetan. 

Indautxu plazan barrena nindoan eta segapotoak txirrina jo zidan: bai? 

Joxe? Bai ni naiz. Bada, Patxi hil da! Ai ama! Oihukatu dut zerbait 

esatearren. Espero nuen, baina penak bildu ninduen hainbeste, ezen beste 

ezer gehiago esateko gaitasun eza sentitu nuen. Metroa erabili nuen euskal 

trenera joateko. Etxera heldu nintzen eta inork ez zidan gezurtatu 

Felizianok esandakoa. Beraz, egia zen. Konsumatum est! Zure adiskide 

handiak esan zuen moduan deiadarka egin zenuen zeuk ere, biak ala biak 

gurutze odolduan josita eta Aita-Amaren nahia onartuz. 
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“May the Lord bless you and keep you. May the Lord let his 

face shine on you, and be gratious to you; May the Lord 

uncover his face to you; and bring you peace”. (Book of 

Numbers 6, 22-26) (Patxiren Kaleidoskopio-tik 2015-2016) 

 

Orain bertan gogoratzen ez dudan leku batean nintzen. Zu Belaguako 

bordan zinen. Betiko bordan, Frantxoren bordan, Izabako Frantxoren 

bordan. Belagua haranean dagoen zure borda zazpigarren kilometroan 

aurkitzen da, Belaguako Zokora goazela zazpigarren kilometroan eta 

ezkerraldeko muino batean. Han zeunden udako oporrak ematen. 

Aidanean, beste lagun batekin zeunden, beti egoten zinen lagun batekin 

edo gehiagorekin, beti konpainia nahi zenuen nahiz eta askotan 

bakardadea maite zenuen zure irudimenari ateak zabaltzeko. Hango 

bordan biltzen zinen zure barruarekin hitz egin nahi zenuenean, zure 

lumak papera behar zuenean dilistak sutan jarrita astiro-astiro egiten 

ziren bitartean. 

 

Arratsalde oso arrunta zela esango nuke. Eguzkiak berotzen zuen, ohi 

bezala, bazter haietan. Zuberoako lainoak agertzen zirenean freskatzen 

zuen pixka bat, zeren laino gris horiek Binbaleta eta Kartxela mendien 

artetik agertzen baitira agertzen direnean eta, orduan bai, orduan, 

bordako larrainean atsegin handiz ematen zenituen minutuak, orduak 

eta egunak buruan Atletiken ikurra zeukan txapela gorria jantzita, 

Londoneko edozein zaldun, mister eta man bezala. 

 

Zure laguna mendirat joana zen goiz-goizean, oso goiz, freskurak 

atsegina bihurtzen baitu mendiko ibilaldia. Ez galdetu nora zen joana 

zure laguna ez dakit-eta, nire iduriz hori ez baita oso garrantzitsua. 

222   ---         AAAlllbbbiiisssttteee   mmmiiinnngggaaarrrrrriiiaaa    
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Dakidana da zuk bazenituela bizpahiru poema eginak beste hura 

bazkaltzera etorri zenean. Erakutsi zenizkion eta hark arreta handiz 

irakurri zituen. Baietz esan zuen, ederrak zirela, eta, gero, zeuk 

irakurtzeko eskatu zizun, zuk irakurrita beste xarma baitzeukaten eta 

bestelako zirrara sortzen baitzuten. Horrela egin zenuen eta, egiaz, 

menditik ekarritako poza nahikoa ez nonbait, eta poemen melodiak, zuk 

emandakoak, erabat bete zuen zure adiskidea. Eskerrak eman zizkizun 

eta zuri ongi iruditu zitzaizun haren esker ona, zurekin bat egiteak 

atsegina ematen baitzizun eta, jakina, beste poema gehiago egiten 

jarraitzeko adorea. 

 

Etxera heldu nintzen. Uste dut, oker ez banago, arratsaldean heldu 

nintzela edo ilunabarrean, beharbada. Dutxatu nintzen eta, ondoren, 

elkarteko lantokira jaitsi. Ordenagailuaren aurrean jarri eta gero, 

lehenengo lerroak eskribitu ondoren, zuzendaria heldu zen nengoen 

lekura eta albistea eman zidan: Patxi gaixotu da Izaban eta supituan 

ekarri behar izan dute Donostiara. Harri eta zur gelditu nintzen. Ez nuen 

honelakorik espero, baina hala gertatu omen zen egun hartan. Lanean 

jarraitu nuen burua ordenagailuan eta bihotza Belaguako larrainean. 

Gero, heldu zitzaizkidan beste albisteak. Asto baten moduan ibili zinen 

egurra mozten. Neguko egurra preparatzen aritu omen zinen. Aizkoraz 

jardun zinela jakin nuen eta, zu ezagututa, ez nau ezerk harritzen. Zenbat 

kolpe eman ote zenituen hasitako lanari amaiera emateko? Zuk bakarrik 

jakingo duzu zehaztasunez, besteok sumatu bai, sumatzen dugu. Baina, 

gaixorik jarri zinen, oso gaixorik aidanean. Gero, ondorioak etorri ziren, 

ez oso onak. Orduan ere ospitalean izan zinen eta ez zenuen alde egin 

nahi izan zer zen zeneukan ondoeza hura ziur ezagutu arte. Osagileek ez 

zuten asmatzen, pazientzia eskatzen zizuten eta zu kezkatuta aurkitzen 

zinen. Bisitan joaten ginen eta zure aurpegian ezohiko tristura, tristezia 

eta goibeltasuna nabaritzen genuen. Kanpoko itxura onarekin ikusten 

zintugun, baina psikologia bere lana egiten hasia zen. Ez naiz hemendik 

joango zer daukadan jakin arte! Horra hor zure eta denon jakin-mina. 
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Ordudanik bagenekien zerbaitek eraso zizula, eta, zomorro erasotzaile 

moduko baten joera erakutsiko zuela urteak joan eta urteak etorri, agian 

inork jakin gabe, apika ondorioak begien bistan izan gabe. Jarriko zinela 

esaten genuen, osatuko zinela, eta zeuk sinesten zenuen, denok honela 

uste genuen. Hura guztia astakilo baten moduan jarduteak eragin zizula 

esaten genuen, eta zuk ere horrela sinesten zenuen. Logikoa zen. Gure 

logika erabiltzen genuen. Hiruzpalau hilabete iragan eta gero, osagileek 

asmatu zutela zer zeneukan esan zizuten, alegia, gaixotasun arrotz batek 

jo zizula, oso ezezaguna hemengo aldean, baina noizean behin gertatzen 

zela gehitu zizuten. Beraz, zuri tokatu zitzaizun eta aurrerantzean kontu 

handiz ibili beharko zenuen; tratamendua zorroztasunez eraman 

beharko zenuen; zure burua zaindu beharko zenuen; zure aldetik jarri 

beharko zenuen osagileek jartzerik ez zutena, zure borondatearen eta 

burdinazko nahiaren eskuetan utzi zuten dena. Hau entzun eta gero, 

zalantzaz josita joan ginen etxera igande goiz hartan, gogoratzen dut. 

Albiste mingarria zen, zinez, baina itxaropenak bazuen tarte bat zure eta 

gure bihotzetan. 
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Eskolatik atera berriak,  

Harripilara goaz futbolean jokatzera.  

Etxean utzi ditugu etxeko lanak eta kutxatilak,  

eta koloretan margotu beharreko txorien laminak.  

Amari pezeta bateko txanpona eskatu diot,  

patrikan aurki dezan kukuak,  

kantatzea bururatzen bazaio.  

Urrutian aita ikusi dut,  

ohol bat bizkar gainean hartuta,  

trenbidea zeharkatzen.  

Udaberriko hodei zuriek ere  

ez dute askoz gehiago behar  

aurpegia alaitzeko.  
 

(Patxi Ezkiaga, Urrutiko lur hauek, 2012.eko otsailaren 1ean, 7 or.). 

 

Zure fitxa pasatu didate eta bertan 1943an jaio zinela irakurri dut. Zu ere 

Bigarren Mundu Gerra bukatu baino lehenagokoa zara, ni bezala, ni pixka 

bat lehenagokoa oraindik. Baina, zer axola zaio noizkoak garen? Nork 

galdetu digu ea guk aukeratu genuen data hori? Niri ez dit inork galdetu 

eta uste dut zuri ere ez. Baina mundu honetara ekarri gintuzten gure 

gurasoen mundua baino hobea izango genuelakoan. Gure gurasoek 

asmatu zuten neurri batean. Gu poztu ginen nahiz eta hasierako pozak 

negarrez bilduak erakutsi genituen. Gogoratzen? Zu Legorretan, Goierrin, 

Gipuzkoan, garai bateko Barduloen lurraldean, eta nortzuk ziren bada 

jende haiek? Batek daki, ez dago jakiterik ziurtasunez, nahiz eta hamaika 

kontu esan dizkiguten haiei buruz. Baina, egia esan, zer axola dio horrek 

ere? Ez, horrek ere ez dio batere axolarik. Axola duena da gurasoak izan 

333   ---         UUUrrrrrruuutttiiikkkooo   llluuurrr   hhhaaauuueeekkk    
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zirela zure ondoan: aita eta ama edo ama eta aita. Biak ala biak zure 

babestaileak, biak ala biak zure gidariak, biak ala biak zure herriko 

plazara erakarri zintuztenak. Hoberik bai? 

 

Geroago eskolara. Bai, jauna. Eskola, ikasketak, etxeko lanak, lagunak, 

kaleak, eraikinak, papar zurizko eta jantzi beltzezko pertsonak zure 

inguruan, salletarrak omen, zuzentzaileak, maitagarriak batzuk zorrotzak 

besteak, lagunak batzuk hitz gutxikoak besteak, eta zu beti aitzinera 

barruan zenuena agerian jartzen, eta maitatzen, eta bide berriei aukerak 

ematen. Zuk papar zuridun haietako bat bezalakoa izan nahi zenuela-eta 

zalantza sortu zenuen zure etxean. Eskolatik etxera eraman zenuen 

ipuina entzun behar izan zuten zure aitak eta amak edo zure amak eta 

aitak. Geroago erabakiko zuten zuk korri egiten eta saltoka ari zinen 

bitartea. Zure bizitza balkoi bat bihurtu zen eta handik uste baino 

elementu gehiago ikusten hasi zinen, zure bizitzan eragina izango zuten 

elementu xumeak, apalak, erakargarriak, nahi baduzu. Ez al da bada 

hala? 

 

Aitaren lantegi gaineko balkoitik  

Bilkoin mendia ikus zitekeen 

 eta trenbidea.  

Ez zen behatoki txarra inoiz itsasoa eta lur zabalak  

ikusi ez dituenarentzat.  

Udan gereziondoak, ezkiak eta pagoak  

oraindik berdez jantzita zeudenean,  

zeruak egunetik egunera urdinagoa ematen zuen,  

itsaso inbertitua balitz bezala.  

Eta gure jolasetan Telmo Zarra edo Eddy Mercks  

izatearekin amets egiten genuen.  
 

(Patxi Ezkiaga, Urrutiko lur hauek, 2012.eko otsailaren 2an, 8 or.). 

 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-14 

Ametsek leku bat hartu zuten zure barruan, buruan eta gogoan, eta 

bihotzean esan al dezaket? Begien bistan dago. Astiro-astiro gauzatzen 

joan ziren leku ezberdinetan. Irunen, Haritzetan, Irunen, Londonen, 

Deustun, Donostian, Pragan, Iyväskylan-Yliopisto, Budapesten, Hipien 

lurraldean, eta hainbat eta hainbat lekutan. Oroz gain, Nafarroako zure 

paradisuan, zure gozotegian. Denetan jardun zara ametsak betetzen: 

lekuetan eta ekintzetan, eskolan eta hitzaldiak ematen, liburuetan eta 

musikan, irratietan eta telebistan, lagunekin eta zure antzeko rara avis 

izan direnekin, zeren egia baita zu bezalako ameslariak eskas ikusten 

direla gure plaza hauetan, non eta ez diren zure enbor berekoak, jakina. 

 

Zure ametsak erronkak izan dira beti edo horrela hartu izan dituzu, 

bederen. Ez dakit gehiegikeriaren bat esango dudan kasik denetan 

asmatu duzula esaten badut, agian bai, baina eta gehiegikeria bada ere, 

zer axola dio horrek? Egiatik oso hurbil daudela esan behar dut, nik ere 

ikusitakoa sinesten baitut, On Tomasek bezala. Bai, ikusi zaitut eta 

hurbiletik, gainera, gure elkarrekiko komunikazioa estua izan delako, 

gertukoa, nahiz eta batzuetan Txindoki azpiko lainoek ez diguten 

errealitate osoa ikusten laga. Orduan, ordea, ereduak izan ditugu, izan 

dituzu: eskola zaharrekoak ziren, gure esanetan. Guk honela deitzen 

genien; haiek bai imitagarriak, haiek bai ameslariak eta, aldi berean, 

ekintzaileak eguneroko zereginetan. 

 

Amets batek Ingalaterrara eraman zintuen Parisetik barrena. Han zure 

ametsa zilegia ote zen galdetu zizuten eta zuk baietz, egiazkoa zela, ez 

zela apeta txatxu bat, mundura zabaldu nahi zenuela zure euskaltasuna, 

zure ideala, zure jakin-mina, zure geroa hitz batean. Hala ere, hilabetea 

gelditu behar izan zenuen frantziarrek hiriburuan zuten euskal etxean. 

Hilabetea zalantzan den-dena argitu zen arte. Uhartean zeunden 

Robinson baten moduan, bakarrik ez, baina bakardadean bai, 

bakardadean bai, eta bakartasunean ere bai, isolaturik ez ordea. Han 

zure ametsa betetzen: ingelesa ikasten, bestelakoa izaten ikasten, 
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ametsek daukaten misterioa asetzen, denen harridura sortzen, eta 

Oxfordeko maisuei nor zinen garbiki eta gardenki erakusten, herriarekin 

bat egiten, inkulturizatzen, zure ametsaren sustraiei osotasuna ematen, 

borobiltzen, egunetik egunera egindako ekintzetan egitura berriak 

jasotzen. Han bi urte eman zenituen, baina bihotzak dio zoaz Euskal 

Herrira. 

 

Beste amets batek Bilbora ekarri zintuen. Bai gauza bitxia! Ingalaterrak 

Bilborekin harreman estuak zituen, orain ere ematen du badituela. Bi 

herri hauek badute zerbait komunean, ongi konpontzen dira. 

Idiosinkrasia? Gallartako mehategietan sortu zen halako iron zoragarria 

gero aliron deituko genuena. Gogoratzen? Bai, dena, all iron, den-dena 

ederra, burdina, eramateko modukoa, ezer ez galtzekoa, aprobetxagarria 

guk egin nahi dugunerako, esaten zuten jauntxo, mister eta man 

ingelesek. Eta gu konforme horrekin, dirua biltzeaz gain, herria ere 

aberasten hasia zen, eta gure eskoletan horixe irakasten genuen 

harrotasunez. Eta zuk ere harrotasunez irakasten zenuen Londonetik 

ekarritakoa: hizkuntza, mentalitatea –espiritua deitzen genion orduan– 

portaera, jokaera, nortasuna, sormena, distira eta ilusioa. Bilbon gazte 

liraina zinen, bizia, munduari aurpegia erakutsi nahi ziona, nahiz eta 

norbait izan zen zutaz gutxi fio zena: Zuk ez dituzu inoiz unibertsitateko 

ikasketak burutuko. Hau bota zizun behin gure nagusi batek ikastetxeko 

jolaslekuan ibiltzen zinelako alde batera eta bestera baloiaz eta pilotaz 

trebatzen. Jakina, hark ez zekien ongi zer-nolako ametsak zenituen eta 

zer-nolako abilezia erakusteko gai zinen dema baten aitzinean. Esan eta 

egin. 

 

Egun batean, Irungo La Salle eneara hurbildu nintzen eta zu agurtu nahi 

izan zintudan. Atea jo nuen esan zidaten lekuan, eta hasieran ez nuen 

erantzunik jaso. Gero, ordea, sartu! entzun eta barruraino egin nuen. Zu 

zeunden han barruan opor-garaian latina eta grekoa ikasten jo eta ke. 

Serio-serio demonio ari zinela esan zenidan, eta nik goiti-beheiti sinestu 
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nuen zu ezagutzen zintudalako. Gogoan dut hitz aspertu batzuk egin 

genituela ez dakit zertaz, baina aditzera eman zenidan unibertsitatean 

sartzeko aurreko azterketa prestatzen ari zinela. Zuri dema bota? Berriro 

diot, nagusi hark ez zekien ongi norekin ari zen erronkan. Zuk atsegin 

handiz hartu zenion erronka, alegia, ez zinela atzean geldituko ikusi nahi 

zuen mundu guztiari erakutsi nahi izan zenion. Izan ere, udara hartan 

gainditu zenituen aitzinean jarri eta egin zizkizuten azterketak. Hortik 

aitzinera gogotsu jarraitzea besterik ez zen izan. Madariaga elkartera 

aurrena eta Ibarrekolandako elkartera gero etorri zinen. Han eskola 

emateko sistema berriarekin topo egin zenuen: zure lana ingelesa 

irakastea izan zen, ez naiz ziur euskara ere irakatsi zenuen: zu 

unibertsitatera ikastera etorri zinen eta bidenabar eskola batzuk 

ematera. Madariagan kristorena armatu genuen euskararekin eta 

mendizaletasunarekin, biok elkartu ginen aspaldiko partean. Patxi, 

oraindik orduko jendea gurekin gogoratzen da, eta onerako gogoratu 

ere. Orain dela denbora gutxi, oso gutxi, haietako batek esan dit: a zer 

bikotea! 

 

Unibertsitatean beste izar berri bat piztu zen zu joatearekin batera. 

Azterketak, lanak, azalpenak, egitasmoak, ilusioak, distirak…, 

arrapaladan zabaldu ziren ikasle eta irakasleen artean. Zein da etorri 

zaigun hau? ziotsoten handik barrena ibiltzen zirenetako askok. Bada, 

Legorretako –Goierriko– seme kuttuna, erantzuten nien galdetzen 

zidatenei, eta atsegin handiz erantzuten ere. Patxiri ez bota erronka 

gehiagorik zertan ari zareten jakin gabe, niotson nire buruari, bai 

bainekien zertarako gauza zen Ingalaterratik etorritako salletar mutila. 

Nagusia ere isildu zen. Onartu behar izan zuen, pozik onartu ere, erronka 

galduta zeukala. Hobe hala, erantzuten zuen nagusiak honetaz zerbait 

galdetzen genionean tarteka-marteka. Patxiren emaitzak espezialak izan 

ziren arlo guztietan. Hain izan ziren ederrak, distiratsuak, eredugarriak, 

ezen Unibertsitateko nagusiek bertako irakasle izatea proposatu 

baitzioten, baina, eta hau Patxiren beste ezaugarria da, ez zuen onartu, 
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harena eskola ematea zelako bai, baina neska eta mutikoei, bere garaian 

ezagutu zituen neska eta mutiko deustuarrei eta ez unibertsitariei. 

Utikan harrokeriak! pentsatzen zuen bere golkorako. Kontua da harri eta 

zur utzi zituela Patxik irakasleak izan ziren gizonak eta emakumeak 

Deustuko Unibertsitatean. Bikain idatzi zioten eman zioten Lizentzian. 

Horrekin gelditu zinen denbora luze batean olerkigintzan saiatzea eman 

zizun arte. Orduan, buruan zenuen beste tekla bat ukitu zenuen, eta 

bestelako melodiak, ahaireak eta musikak aireratu zenituen lau haizetara 

denon gozamenerako. Bibaldi ospetsuak lau urtaroak izeneko obra egin 

omen zuen, zuk, aldiz, lau urtaro baino gehiago asmatu zenituen 

poemetan; nahi baduzu esan dezakegu hilabetean behin jotzen zenuela 

musika harmoniotsua paperezko pentagrametan inori ustekaberik sortu 

barik. 

 

Geroago, gauza logikotzat har dezakegu, Donostiara joateko esan 

zizuten. Harako asmoa ere erakutsi zizuten eta ez zenuen inolako 

zalantza izpirik izan: Donostiako ikastetxea euskaratu behar zen eta 

horretarako buruz eta bihotzez prest zeuden pertsonak behar ziren, 

besteak beste zu zeu, ez bakarrik, noski, baina zu beste batzuen artean. 

Eta luzitu zinen, zineten…, eskola hartako euskal giroa eta sena piztu 

baitzenuten eta, nola piztu, gainera. Zer gutxi behar den sarri askotan 

ilunetik argira eta argitik ilunera pasatzeko, zer gutxi! Zuk eta zuek 

erdietsi zenuten eta ondorengoei bidea erakutsi eta irakatsi zenieten. 

Igualeko hobe orain! Han zure ikurra txertatu zenuen auskalo zenbat 

jarduera eginez. Han ere lagunak, adiskideak, ezagunak eta antzekoak 

egin zenituen, baina erronkak alde batera lagata, han ez zegoen demarik, 

dema bakarra irakastea zen eta duintasunez irakastea, goi mailaz 

irakastea bai eskolan, bai eskolatik at. Donostian itxi zenuen eskola-

garaia, han eman zenion lur zure bizitzan lagundu zizun aingeruari. 

Alabaina, lur emateak bere emaitzak eman zituen, eta delako aingeruak 

ere gozatu zuen emaitza horretaz; ez zen gehiago aldendu zuregandik, 

bukaera arte izan duzu aldamenean, Aitaren eta Amaren etxera eraman 
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zaituen unera arte. Haren eskutik joan zara zuk bakarrik dakizun lekura. 

Hor, jada, Patxi, ni ezin naiz sartu nire txanda izan arte. Orduan, baten 

batek, agian, ni orain esaten ari naizena esango du nitaz, baina hori beste 

kontu ezkutu bat da. Demagun misterio baten aitzinean gaudela. 

Misterioa bada, nola jarraitu horretaz berba egiten zer den igarri gabe? 

Utz ditzagun misterio guztiak daukaten sekretupean. Bilatzen jarraitu dut 

zuk bilaketa horretan ireki zenigun bidean barrena… Horixe uste izan 

zenuen zeuk ere honako poematxoan diozun bezala: 

 

Ez dakit hiltzen naizenean zer izango naizen.  

Baina sinestu nahi dut Nazareteko profetak bezala 

behin betiko aurkituko dudala gauzen ezkutuko zentzua, 

aseko dudala etengabe irritsen atzetik ibili beharraren irrika 

eta kosmosaren soineko infinituaren zetazko pusketatxo 

dirdaitsua  

izango naizela,  

unean uneko liparra eta eternitatea nigan bat eginda,  

Eguzki handiaren magalean baitaratuta,  

gaztetako taupadak odolaren berotasunean bezala.  
 

(Patxi Ezkiaga, Urrutiko lur hauek, 2012.eko urriaren 5ean, 264. or.) 

 

Nik egindako gogoeta arestian aipatu testua baino lehenagokoa da, baina 

biok genuen harremana kontuan izanda, ez da harritzekoa kasik hitzez 

hitz gauza kasik bera aipatu izana, bistan baitago bat bitan banatzen dela 

kasu honetan ere, edo, bitan bat nahi baduzu. Orain, ordea, berak badaki 

zein den Nazaretarra eta nik oraindik susmopean daukat nahiz eta badela 

sinesten dudan, jakina. Zorionekoa zu, Patxi. 
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Atal honi eman diodan izenburua 1997.ean argitaratu zen liburuaren 

izena daramana da. Gure eskuetara heldu zenean, denak sor eta lor utzi 

gintuen. Batetik, salmoak ziren guk poemak zirela uste genituenak eta, 

bestetik, zauriak izenarekin agertzen ziren. Bazen zerbait berezia 

izenburuan. Jakina izan da Patxik Itun Zaharreko salmoak maite zituela 

eta salmo haietan agertzen zena ez zela dena arrosa kolorekoa; salmo 

haietan salmogilearen aintzak, loriak, kezkak, penak, esker onak eta 

zoritxarrak, besteak beste, agertzen zirela; horregatik, beharbada, eman 

zion izenburu hau Patxik hain modu ederrean eta txukunean argitaratu 

zuen testuari. Jende askori eskerrak eman zizkion Patxik liburuan esku 

hartu izana, baina zalantzarik ez dago liburuan mintzoa berea zela, 

bereak, era berean, hedatu nahi izan zituen mezua eta funtsa. Hara 

hemen liburuaren hasieran idatzita utzi ziguna: 
 

Hau da liburu honi eman diodan izena. Poema hauek 

zauriarenak dira, bertan islatuta dagoen giza errealitatea –

plazerra, mina, oreka, larritasuna– haragi bizitan 

ahuenkatutako orroa delako.  

Bizituriko egoerak dira hemen aurkituko dituzunak, 

esperientzi gisa bizitutakoak, nostalgia gisa oroitutakoak edo 

amets bilakatu diren irritsak asko eta asko.  

Eta salmoak dira. Salmoak, ez beharbada Bibliako 

salmoen egituraketa bera dutelako –nahiz eta sarritan 

paralelismoak, anaforak eta Liburu Santuaren idazleek erabili 

zituzten hainbat baliabide erabiltzen saiatu naizen– baizik 

elkarrizketatuak izan nahi dutelako, batik bat, askotan 

Jainkoaren ahots posiblea iluntasuneko xuxurlapen baino ez 

den arren.  

(Patxi Ezkiaga, Zauriaren Salmoak, 9. or.) 

444   ---         ZZZaaauuurrriiiaaarrreeennn   sssaaalllmmmoooaaakkk    
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Patxik ez du autobiografiarik idatzi nahi izan, baina liburu honek badauka 

dezente autobiografiatik, zalantzarik gabe. Zer da bada autobiografia 

batean esan behar dena edo idatzita utzi behar dena norberari bizitzan 

gertatu zaizkion gertakizunak esaten ez badira edo idatzita uzten ez 

badira irakurri nahi duenarentzat? Nik uste dut horixe dela norberaren 

biografia idaztea, eta bizitza batean denetatik baitago, zentzu zabal 

honetan, Zaurien Salmoak, autobiografia ere badela esango nuke oker 

handirik egiteko zorian nagoela esan gabe. Patxiren biografia orrialde 

hauetan aurkituko du ezbairik gabe gure protagonista ezagutu nahi 

duenak. Gainera, zerk egin duen liburu hau salmo-zerrenda bat 

izateraino gertatzea poema-bilduma denean, aipatuko ditudan 

poemetan aurkitzerik izango du. Hona hemen adibide batzuk: 

 

BI BIDEAK 

 

Urraturik iritsi zaizkit eguzki oihalak  

sahats adasken artetik,  

urraturik utzi du ene igeriko tximeletak  

putzuko hosto ohatze okrearen uhara.  
 

Haizearen haserreak jaso du ertzetik zerura 

 baretasun ortuzainaren bilketa lana,  

une batez izar horiska dantzari eginik  

ostera lurrera egingo duen orbela 

…  

Udazkenaren argia bezala, urraturik zatozkit  

eta urraturik doakizu nire izaeraren ispilua.  

Nire neurrira egin zaitut. Agian horrexegatik  

jan dit gardentasuna herdoilak.  
 

(Patxi Ezkiaga, Zauriaren Salmoak, 13. or.) 
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Urraturik, urraturik hamaika bide egin eta gero. Izaera baten gauzatzea 

udazkeneko argia iluntzen den moduan, gardentasunak herdoila 

bereganatzen duen bezala Shalom-en oreka erdiesten ez denean. 

Orduan, gure neurrira egiten ditugu gauzak Mazeko pagadiak horitzen 

diren moduan negua hurbiltzen zaienean. 

 

ST. ANNE’S CATHEDRAL 

 

Talde osoa bildu arte itxaron du gidak. 

“Ikustazue, ikustazue zeinen beltzak diren hormak”.  

“Zuri ditzatela, ze arraio!”, erantzun dio  

elizako aulkian erdi lotan zegoen mozkorrak.  
 

Ezaba, ezaba ditzatela, honela ulertu diot,  

Kristoren odola eta ezaba bere zauriak,  

ezaba Jainkoaren mina eta gizonaren  

izularriaren kandelak.  
 

Ezaba, ezaba ditzatela jaiotzaren beldur-oihuak  

eta ezaba heriotzaren isiltasun mingarria,  

galderaren lehorraldiko eztarria  

eta apaizaren xuxurlapen kontsolagarria.  
 

(Patxi Ezkiaga, Zauriaren Salmoak, 87 or.) 

 

Gogoan daukat Londoneko katedral hartako nagusi-lezioa. Uda batean 

izan zen. Azalpen hartan jakituria ez ezik irakasteko maisutasuna ere 

begien bistan gelditu zen. Patxi bertan izandakoa zen eta besteok entzule 

zintzoak zerbait izatekotan. Ahaleginak eta bi egin genituen esan ziguna 

ulertzeko, baina ez genuen mozkorrik aurkitu galdu behar ez zuen 

lekuan. Hala ere, ongi zuritu zizkigun gure adimen kaxkarrak, herdoilez 

jantziak. Ordura arte belztu genituen istorioak ezabatzeko agindu zigun 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-23 

eta lozorrotik esnatzeko, gauzak aldatuz zihoazela eta. Aholku batekin 

bukatu zuen gure bisitaldia, beste liburukote batean irakurrita zeukana 

nonbait: Gera biezazue zuei hasierako eginkizun babeslaria, otoitzik 

gabeko suari darion Jainkoa, estalpea, estalpea; estalpea, garagardo 

usaina eta mozkorralditarako zerrautsa. Eta guk sinestu egin genion 

ikusirik begiak itxita barruko mintzoaz ari zela bere borondaterik 

onenarekin eskuinaldeko beirateari so zegiola. 
 

ZERGATIK EZ DUZU ZUK ZEUK HARTZEN? 
 

Nik ongi dakit Patxiri bere kasa ibiltzea izugarri gustatzen zitzaiola eta 

neu ere haren tankerakoa nauzu, adiskide. Alabaina, behin baino 

gehiagotan lagun bat behar izan du bere ondoan zernahi gauza 

burutzeko. Trebea izan nahi zuen, baina, aldi berean, mugatua zela 

ikusten zuen; bordako hoditeria ez zebilela behar bezala? mekanikaria 

behar zuen aldamenean, orduan, Zarauzko lagunaz gogoratzen zen edo 

bere anaiaz edo herriko gizasemeren baten premia adierazten zuen. Bai, 

bere gauzatan ez zuen inoren beharrik, baina mugatuak gara eta 

horretaz jabetuta zegoen, nahiz eta nahas-mahas ozen bat sortzen zen 

bere barrualdean. Onar ezak, esaten nion askotan, bai, noski, onartzen 

diat, baina horrek katramila sortzen zidak, horrela beharko dik, gehitzen 

nion. Gero aulki zahar batean eseri eta idazten jarraitzen zuen. Honela 

idatzi zuen haietako batean, gero, niri erakutsi zidan nire iritzia jaso nahi 

zuela eta: 
 

Eskuz zizelkatu nahi dut  

zure mendi santura eramango nauen  

gurdiaren ardatza.  

Baina garraiobidea besterik ez dakit egiten,  

ardatzaren inguruan doazen gurpilak,  

aulkia eta estalperako markesina.  

Galdurik nago, ez dakit bidea,  

beste norbaitek izan beharko gida.  
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Zergatik ez duzu zuk zeuk hartzen?  

Ohoretuko zaitut, zerbitzatuko, maitatuko  

eta gurdiko Jainko egingo, Nazareteko Jesus Jauna.  

Zure zirkuituko mekanikaria izanen naiz,  

ogi eta ardoaren hornitzailea…  
 

(Patxi Ezkiaga, Zauriaren Salmoak LXXIII, 157 or.) 

 

Tankera honetako jarrera biziki egiazkoa erakusten digu Patxiren hain 

adiskide-min den JMIek Inertziak deitu sonetoan: 

 

Zurrunbilo batek damait bizileku, 

bihotzean nik bai baitakit zer dudan;  

burmuinak, berriz, hor, taigabeko dudan,  

ez atsedenaldi ez atsedenleku.  
 

Nekatuta nago, eta ez galdetu  

noiztik edo nola maitatzen zaitudan.  

Ez dut pentsatu nahi, izan baizik zugan,  

zure gorputza hartu,debekuz debeku.  
 

Jainkozkoa balitz zinez, maitemina,  

mugarik ez luke: zergatik gureak,  

ordea, du beste maitasun bat muga?  

Sutea itzali aitzin –ene estura!–,  
 

beldur nago, beldur, ito nazan keak,  

ardo gozoaren upelak ozpina…  

Horrelako gauzak omen maitasunak…! 

Sasi eta asunak…!  

(JMI  Biziminaren Sonetoak, 33 or. ) 
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Musika maite izan duzu eta ez nolanahikoa. Zure musikak misteriotik 

zeukan dezente eta misterioaren barruan sartzen zinen bertako ahairea 

entzuteko. Zuk bakarrik dakizu zer entzuten zenuen mintzoaren mundu 

horretara hurbiltzen zinenean edonon zeundelarik ere. Beti izaten 

zenuen bidaiaren bat, beti erabiltzen zenuen doinuren bat, beti elkartzen 

zenituen bidaia eta doinua, musikaren doinu espeziala, zeina zuk 

bakarrik asmatzen zenuen definitzen. Beraz, zure programa zen: bidaiatu 

eta bidaiari doinua jarri eginkizun zehatz horrekin maitemintzeko eta 

maitemintzearen ariketa xume horretan ahaireaz gozatzeko, kontuan 

izanda ere dena ez zela gloria in excelsis Deo bezalako zerbait izango. 

Triste est anima mea usque ad mortem bat baino gehiago ere izango zen 

bidaia horretan, ez dut inolako zalantzarik, baina egitasmoa betetzera 

abiatu nahi zenuen zintzurretan, troketan, uharketan barrena, ur asko 

ala gutxi izan bideetan, txalupaz ala oinez abiatu behar izan sarritan, 

putzu gardenak ala arroka lehor batzuen gainean pausatu behar izan 

atseden pixka bat hartze aldera. Eta orduan, arroka lehor baten gainean 

geldirik ala putzu baten barruan bustita egon Greziako doinuak 

eskuratzen zenituen, edo, Urepeleko maldetan ibiltzen zen artzainaren 

melodia xumeak, edo musikari klasikoen pentagrama xarmangarriak, 

orduan, arnasa hartu eta gero, berriro ekiten zenion bidaiari, orduan 

ekiten zenion berriro doinuari, orduan begiak itxita joaten zinen 

gorputzak ezin zuen bazterrera, eta han otoitz baten babesean eta 

naturarekin bat eginda zerurantz begiratzen zenuen aingeruen melodia 

arinak entzun nahi izango bazenitu bezala, besteok zure misterioaren 

barruan itxaroten genuen bitartean. 
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Horrexegatik gara dantza-koru, harmonia, 

jazz orkestrakoa, 

ederra bezain asaldatzailea,  

kontraesan basati, gordinaren simetria,  

doinu, kantu, sinfonia; baina erosta, garrasi.  
 

(Patxi Ezkiaga, Bidai doinua, 34 or.) 

 

Natorren hurbilagora. Zure gelan sartu nintzen behin. Orduan Donostian 

bizi zinen hirugarren solairuan. Zure gelaren atean Patxi Ezkiaga jartzen 

zuen eskuz idatzita. Oraindik ez zeuden gure geletan ez ordenagailuak, ez 

berrikuntzak ekarri dituen tresna bereziak, onak, bestalde, noski. Zure 

gelan sartzeko baimena eman zenidan. Hasierako agurrak egin eta gero, 

berehala ohartu nintzen lanean ari zinela, zure bidaia bat egiten ziur naiz, 

baina aldamenean musika-tresna martxan zegoela, zure bidaiak ez 

baitziren halakoak musikarik gabe, harmoniarik gabe…, eta entzungailuak 

belarrietatik kendu eta berbetan hasi ginen. Berehala igarri nuen bat 

zetozela idazten ari zinena eta entzuten zenuena, a zer-nolako sinbiosia, 

benetan! Gure gauzez mintzatu ginen. Zertan ari haiz? galdetu nizun, eta 

zuk, begira ezak testu hau, ederra atera zaidak, erantzun zenidan. Eta era 

honetan joan zen gure elkarrizketa. Ziztu bizian amaitu nuen bisitaldia, 

konturatu bainintzen bidaiaren erdian ez nintzela enbarazo izan behar 

eta, gainera, bidaiak berak nahiko arroka eta oztopo izaten dituela berez 

beste zer gehiago gehitu gabe. Orduan ere, musika leun, lau, gozo, 

atsegin, baketsu, zirela bidaide zurekin ilunabarreko ordu haietan ohartu 

nintzen. 

 

Jakin nahi nuke zein izan zitekeen  

zu eta zure ametsen arteko haria,  

nongoak daitezkeen zure eskuen  

ederra eta zure begien argia.  
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Nongoa ura baino ezpainen laztana  

nahiago dugun egarrituon kanta,  

nongoa lehen amodio otzana,  

bizitzari gaitzakeena imanta. 
 

Zergatik den bizitza zorionaren  

baldintza, zergatik gorputz bateginak  

diren guztion behar zaharrenaren  

sendakari, baina gerorako mina.  
 

(Patxi Ezkiaga, Bidai doinua, 38 or.) 

 

Nik jakin izan banu bitxi hauek guztiak zenituela gogoan ate joka hasi 

nintzenean, bertan utziko nuen nire bisitaldia, baina ez nekien hau, eta 

banekiena zen antzeko zerbaitetan ariko zinela, beraz, ez naiz harritzen; 

halako bidaia egiteko halako musika behar zenuen, orain ulertzen dut 

oso ongi, biziki ongi ulertzen dudan bezala zergatik hartzen zenuen 

larrainean harmonika eta Txamantxoiara begira jartzen zinen inguru 

hartan hegan ari ziren saiei eta ez dakit nori edo nortzuei eskaintzen 

zenien bihotzaren tekladutik ateratzen zitzaizkizun nota elkartuak, 

lotuak, lora-sorta baten modukoak, zinez. Zeren dudarik ez daukat 

bordako aulki eta ate zahar haien aitzinean eserita sortzen zenituela 

bidaia atseginagoa egiteko baliabideak, ziur naiz honetaz. Orduan, 

zazpigarren kilometrotik auto bat edo beste iraganen zen, beti iragaten 

direlako, baina zure erritmoari ez zioten behaztoparik jartzen, zurea 

goiti-beheiti maite zenuena zen, bazenekien nondik-norakoa, argiztatua 

zenuen bidea eta ez zegoen ez basurderik, ez oreinik, ez basakaturik, 

zure ildotik aterako zintuenik. Hau bai bidaia egiteko modu dotorea, 

preziatua eta estimatua. Orain ulertzen ditut, berriro ere ulertu 

beharrean nauzu, onartu behar dut, idatzi zenuen beste hura: 
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Ezkutuaren aurrean, Altxerrin,  

gizonaren larrimin kosmikoak  

margotu egin zuen. Hitzik ezin  

esan biziak eta hildakoak  
 

lotzeko, izar zaharren ardora  

suarekin uztartzeko eta, hantxe,  

harkaitz eta margo, hantxe, gerora  

bultzatu zuen bizitza, iratze  
 

lehor baino gehiago izan zedin,  

norbera baino handiago,  

ametsen arma etikoen urdin  

begiak, harriduraz zabalago.  
 

Eta materiari esan zenion  

“hiru bider santu” eta “egizu  

ez dezan gizon-emakume erion  

heriotzak geroa abortatu”.  
 

(Patxi Ezkiaga, Bidai doinua, 39 or) 

 

Zaldiak zure ingurura etortzen ziren; begiak zure ate ondora etortzen 

ziren; ametsak gainezka zenituen supazterrean; miruak egunero egiten 

zizun bisita espero ez zenuen orduan; artzainak zerbait esaten zizun 

zuregana hurbiltzen zen bakoitzean; haizeak negar egiten zuen zure 

ordurik ederrenetan; Sakuloko tximeletak bordaraino egiten zuten beren 

bidaia nekatu gabe helburu bakar batekin: badakigu Patxi hor izango dela 

burua paperaren gainean eta eskuan idazluma zahar batekin lerro batzuk 

eskribitzen…, baina goazen, hala ere, esanez abiatzen ziren goizero 

eguzkiak zelaiak epeltzen zituenean; eta tximeletak zoragarriak ziren, 
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kolore askotakoak, sekula ikusi gabeak, eta pozten ziren zuk zure burua 

jaso eta agur ezberdina egiten zenienean. Orduan ere, arrazoi zenuen, 

zure bidaian doinuak zeuden eta une oro profitatzen zenuen esperientzia 

hartu eta zure apunteetara pasatzeko. Horrelaxe egin zenuen egun 

hartan Binbaletako laino grisak Belaguako Zokoa estaltzen hasi zenean: 

 

Jaioko dira axeri kumeak,  

jaioko apaburuak, tximeleta  

harra airean dantzatuko da emeak  

deituta, argia luzatu eta  
 

haziko dira lore-azkarriak,  

itzuliko udazkenean hegora  

joan ziren kurriloen oroitzapenak  

eta berriro hasiko, itsasgora  
 

bailitzan, askatasunik libreena;  

orokortasunaren bihotzetik  

sorturiko heriotzaren haurrena,  

egunen batez hilobiak hutsik  
 

egonen direla esaten diguna,  

lurra jainkosa dela eta hargatik,  

ni ere lur naizelako, biguna  

izango zaidala azken ohetik  
 

luzatzen didan harako eskua:  

jainkotasun bihotzera berriro  

nire odolaren burdina, izua  

Hitzak bentzututa, txeraz, astiro.  
 

(Patxi Ezkiaga, Bidai doinua, 122 or.) 
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Ai, aulki zahar hark hitz egiteko ahalmena izango balu eta esateko 

baimena eman izan bazenio, orduan gure zalantza guztiak haizeak 

eramango zituen partekatzen ez diren bazterrera, baina bizitzen diren 

paradisu galdura. Han proposatzen zenion zure buruari nolako bidaia eta 

zein soinu aukeratzen zenituen zure bizitzari itsas argi bat jartzeko, faro 

batek arrantzuntzi txiki nahiz handi bati erakusten dion moduan nola eta 

nondik sartu Pasaiako portu estuan. Zuk ere Etty Hillesum-ek bezala: 

 

Ez nuke ihes egin nahi, nire munduaren halabehar kolektiboaren 

fardeltxoa bota nahi nuke bizkarrera eta, korapilo gero eta 

estuagoz, gero eta indartsuagoz lotuta kalera egin, zamapeko 

anonimato solidarioan,  

(Etty Hillesum, 29 urte, Auschwitzen hila)  

 

esan nahi ote zenuen? Bistan da aulki zaharreko gogoetak ez zirela 

sutara botatzeko suaren epeltasunean gordetzeko baizik. Begira, Patxi, 

nire eskuetara iritsi dira eta aukera izan dut denei gogorarazteko zu 

zinela bidaia hartako erromesa, helmugaren bila abiatutako ibiltaria 

munduko zamaren zati bat bizkarrean hartuta. Eta liburu bat utzi zenuen 

idatzita, eta liburuaren lehen orrialdean honako hau: Hiretzat, Joxepe 

Roa, magister!!! Begirunez, Piku. Ez nuen hainbeste merezi, baina… 

2005.eko abuztuaren 26an. Bada Melodía para un viaje liburua nire 

aurrean dudala eskribitu ditut lerro hauek, 2018.eko abuztuaren 6an, 

Tabor mendiaren tontorrean Nazaretarra antzaldatu zela ospatzen 

dugun egunean berean. 

 

Ez dut esango bakardadera joan zarenik, ez. Ziur naiz amesten zenuen 

kantua aurkitu duzula denbora berdinen erritmoz, eta unibertsoaren 

harmonia ikusi duzula, eta zitara nola jotzen den ikasi duzula, eta musika 

horretara gauzak, lagunak, gurasoak, etxekoak, salletarrak eta 

aingerutxoak jarri direla dantzan, esferen txirulak eraginez astroei eta 

guri gizakiek ere jauzi egin dezaten galaxietako Jainkoaren etxean. Aizu, 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-32 

Patxi, entzun al duzu jada Cafe d´Art CDa? Niri eman zenidan opari gisa 

eta nik andereño bati zuri laket zizula esan nionean. 
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Bi mila eta hamahiruan idatzi zenuen liburuaren izenburua da, Patxi. Ez 

dut inolako zalantzarik bazenekiela zer esatera zindoazen izenburu hau 

erabiltzerakoan, zeren, egia esan, gauza dezente baitaude mundu 

honetan beldurra sortzen dutenak, eta zuk esaten diguzu “Ez izan 

beldur” eta, horretarako edo hori frogatzeko, liburu batean poemak utzi 

dizkiguzu non argi eta garbi ikusten den erabat jabetuta zeundela ez zela 

egokia beldurrez bizitzea. Uste dut izango zenuela arrazoi sakonen bat 

izenburu hau aldarrikatzeko, edo, bestela, bazirela zure bizitzan 

eskarmentuak, funtsezkoak, beldurrak uxatuz bizi behar genuela 

aholkatzeko. Erbesteko kantak direla dioskuzu erbestean bizitzeak 

lasaitasuna ekartzen duelakoan edo. Lehenengo orrian, orain ere zure 

eskuz idatzita hauxe jartzen didazu egoera berezi baten aitzinean 

nengoela asmatu izan bazenu bezala: Joxepe, you´re the greatest!. 

Orduan eskerrak emango nizkizun, baina utz iezadazu orain ere nire 

esker ona erakusten, espresatzen, nahiz eta nik ongi dakidan lerro hauek 

eskribitu eta gero ere, ez ditudala zurekiko zorrak kitatuko erabat. 

 

Utz iezadazu nire ikasle ohi batek eskaini zidan liburuaren orrialde 

bateko testua hemen idazten. Los perros de la playa deitzen da. Hark ere 

eskribitu zuen liburua eskaini zidan. Ziur naiz bazekiela nire kasua zurea 

bezalakoa zela neurri batean eta maite nituela haren lanak zureak maite 

ditudan bezala. Hara nola adierazten zuen barruan zeukan kezkaren 

islada: 

 

La arena es dorada y húmeda y el agua del mar plateada 

como un enorme cuadro suspendido sobre una pared. El cielo 

gris y las rocas que bordean la playa, oscuras. Cerca de la 

orilla y de frente el Atlántico, los misterios del mar conversan 
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entre sí de perlas y de hogares abandonados, de peces 

enfermos y de sirenas apasionadas. Un perro duerme sobre la 

arena custodiado por otro de pelaje blanco y delgadez 

acentuada, chicos de pasiones jóvenes caminan por la orilla 

de suaves olas otoñales. El invierno se acerca, se puede ver su 

rostro en la lejanía, allá donde el cielo se funde con el mar, el 

otoño moja sus dorados colores en las playas entristecidas por 

la lluvia del pasado verano.  

(Fernando Telletxea, Fama, 249 or.) 

 

Hondartzan gutxitan ikusi zaitut, Patxi, baina egun batean Irungo La Salle 

enean geundela euskara irakasten gure mahaira etorri zirenei, auskalo 

zer ikusi zuten guregan, aisialdia hartzeko erabakia hartu genuen 

nagusiekin deliberatu eta gero. Goazemak Hondarribiara, esan nizun, eta 

zuk, zertara? Ez zenuen gehiegi maite itsasoa bertan egoteko eta ez dakit 

zer-nolako poemak egiteko. Baloi bat hartu genuen eta biok Athletic-en 

elastikoak hartuta jo eta ke hasi ginen baloian jolasten. Biok bakarrik 

geunden jolasten, ezohiko orduetan joan ginelako. Guk baloia maite 

genuen hondartza bainoago. Zuk bota eta ni gelditzen saiatzen nintzen; 

gero, nik bota eta zu gelditzen saiatzen zinen: oso jolas erraza zen. 

Argazki bat edo beste izango da hortik zehar esaten ari naizena egia dela 

ziurtatzen duena. Baina, itsasoari beldur izan diot nik, zuk ez? Zeri ez 

beldur izateko dioskuzu orduan? Mendiari ez diogu beldur izan, ez dakit 

ongi zergatik, han ausartagoak izan gara, nik uste, zuk ongi dakizu nik 

esan gabe ere. Jakina, ez badiogu ezeri beldur izan behar, zer-nolako 

beldurraz ari zara liburu honetan? Orrialdeak zabaldu behar ote ditut 

bada? Badakizu ez zaidala batere kostatzen hori egitea, alderantziz, 

irrikaz nauzu zerbait gehiago eta probetxuzkoagoa ikasteko, are gehiago 

zuk idatzitakoa baldin bada. 

 

Ez da makala igortzen diguzun aholkua: 
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… Hitz horren bitartez esango zaigu geure buruaren 

ahanzturatik abiatzen dela betetasunerako abentura, eta 

abentura misteriotsua dela. Hitzak hitzari darraio, abegi 

egingo dion ostatu baten bila. Horretan datza poema hauen 

ahalegina.  
 

(Patxi Ezkiaga, Ez izan beldur, 8 or.) 

 

Noan abentura horren gibeletik misterioaren zenbait zertzelada 

erdiesten ditudan eta ez naizen delako hitzatik urruntzen. Ahaleginean 

saiatuko naiz, hori omen da eta, lorpenaren lehenengo urratsa. 

 

Isaiasen esaldi zahar hura hartu duzu, alegia, ez izan beldur, askatu egin 

baitzaitut … honako poema hau burutzeko xumetasunez eta 

plastizitateari lekua utziz denok arazorik gabe uler dezagun: 

 

Horregatik,  

munduko txoko guztietatik  

hondoratu ez ninduten urak maite ditut bereziki,  

Itsasoarekin bat egin nintzen hartan.  
 

Horregatik,  

munduko txoko guztietatik  

kiskali ez ninduten sugarrak maite ditut bereziki,  

Sutearekin bat egin nintzen hartan.  
 

Horregatik,  

munduko txoko guztietatik  

ito ez ninduten malkoak maite ditut bereziki,  

Minarekin bat egin nintzen hartan.  
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Itsaso, Sute, Min …  

ez dira nik asmatutako hitzak, Jauna,  

eta badakit inoiz ez naizela egongo  

izenik gabeko toki batean, beti biziko naizela hitzen baitan.  

Baina hain nireak direnez  

egin itzazu salbamen hondartza 
 

(Patxi Ezkiaga, Ez izan beldur, 11 or.) 

 

Hasiera batean kostatu egin bazait ulertzea zer esan nahi zenuen 

beldurrik ez izateko esaldiarekin, orain, oker ez banago, garbiago daukat 

zertan ibili zaren Itun Zaharreko Protagonista bidaide gisa hartuta, esan 

nahi baita, zertan ibili zaren Jainkoarekin harreman zuzena zeukan 

igarlearekin, Isaiasekin. Hala nola beldurtu? Bidaide horrekin ba al dauka 

lekurik izuak, beldurrak, ikarak? Era honetan irakurri behar ditut zure 

liburuko poema guztiak. Izan ere, honela irakurtzen baditut, hau da esan 

nahi didazuna, ohartuko naiz pekata minuta direla nire gehiegizko kezka 

guztiak. 
 

Bide bazter guztietan aurkituko dute larrea, muinogorri 

guztietan bazka. Ez dira gose, ez egarri izango, ez ditu 

sargoriak, ez eguzkiak joko, gupidaz hartuko baititut eta 

gidatuko; iturburu freskoetara eramango”. (Is. 49, 9-10) 

 

Baina, beti dago bainaren bat, Patxi, zuk dioskuzu zertan datzan “baina” 

hori:  
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Baina guk badakigu  

gauaren isiltasunean murmuriatzen duela  

errekak ozenen,  

eta gauez datorkigula zure hitza bihotz barrenera,  

itxaropenez eta atsekabez jantzita.  

Eta badakigu adimenezko amodioa  

dela ulergaitzena,  

zuk eskaintzen diguzuna onartu gabe  

egin nahi zaitugula gurea.  

Ai, Jauna! Zure betiereko udaberri horien promesa!  

Gizon-emakumeok ikusiko ez bagenu bezala  

gereziondoaren loreak urtero erortzen direla,  

eta etangabe hausten direla labarretan  

ozeanoaren uhinak!.  
 

(Patxi Ezkiaga, Ez izan beldur, 53 or.) 

 

Hala ere, ziur naiz arrazoi duzula. Arrazoi duzula, batik bat, eskarmentu 

handia duzulako. Zure bizitzako egunetan bilatzen ibili zarelako eta, 

azkenean, giltzarekin eman duzulako. Isaiasen hitzak zureak egin dituzu, 

eta horien inguruan zure teoria fabrikatu, aldi berean. Isaiasek esaten 

bazuen ekiteko denok poz-oihuari, baita Jerusalemgo horma eroriak ere, 

zera honengatik esaten zuela uste duzu, Jaunak bere herria kontsolatuko 

zuelako eta Jerusalem bera askatuko zuelako. Orduan, bai, orduan 

onartzen dut zuk emandako izena eta zure liburua: Ez izan beldur. 

 

Zeren bai baikoaz Jaunaren herrira. Eskaileretan gora, behera datozen 

itsu zaharrekin aurrez aurre ez jotzeko tentuz. Goian Jainko Aita-Ama 

zain daukagula dioskuzu. Saskitik erramu, oregano, perrexil eta 

mendafin-sortak eskainiko dizkigula. Otarreko piku beltzak ez direla 

beltzak, urdin ilunak baizik, eta haragi arrosari ezti-malkoak darizkiola. 

Bizkar batean eguzkiaren eskua daramagula, itzalarena bestean, besotik 
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hartuko gaituela, berarekin Itunaren Tenplura egin dezagun. Han 

belauniko, isiltasuna entzungo dugula, askapen zoriona egin dadin kantu. 

 

Esker mila, Patxi, irtenbide zuzena eman diguzulako. Zure hitzek 

helmugara eraman gaituztelako, horretarako espero ez genituen 

geltokietatik iragan behar izan badugu ere, baina helmugak merezi zuen, 

arrazoi zenuen. Ez izan beldur. Beharbada, hori zen zure aurpegiak 

adierazi nahi zidana bisitan izan naizen bakoitzean azken arnasa eman 

aitzitik. Ez zara beldurbera izan nahiz eta beldurgarriak izan ezagutu 

dizkizudan azken egunak. Ni, bederen, zure burua sekula baino larriago 

ikusita, beldurtu nintzen guztiz. Beldurrak airean irten nintzen Amara 

ospitaletik. Hala ere, zein arrazoi handi zuen esaera zaharra asmatu 

zuenak, alegia, ez egik gaitzik eta ez euk beldurrik. Beldurra bera zaldi. 

 

Alabaina, Patxi, gizakia flakiak jota bizi da sarri askotan eta, orduan, 

erlojuaren orratzak beste aldera jiratzen hasten dira eta gure orduaren 

zentzua antzaldatzen da, bestela bihurtzen da. Orduan, arimak masta 

berria behar du haizearen aurka gogor ekiteko, noraezean ez ibiltzeko. 

Nor orduan lemazaina? Orduan galderak pilatzen dira eta ez beti errazak 

erantzuten. Beldurrak, kezkak, kinkak, izuak, atsekabeak, etab., hasten 

dira ernetzen gure baratzeko zuhaitzetan, zuhaitzetako adarretan, 

zuhaitzen sustraietan ere bai, maiz. Orduan, beldur naiz zenion zure 

poema eder horietako batean: 

 

Mugagabeko bidetik noa  

ertzagabeko itsasora,  

aparrik gabeko hondartzara,  

bustidura gabeko uhainetara,  

hondar gabeko eremura. 

 Eta beldur naiz.  
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Bakardadearen hatzapar zorrotzek 

haragiak urratu dizkidate,  

eta oihu etengabe batez  

izoztu zaizkit bihotzeko  

odol koloregabeak,  

hosto gabeko larrosak,  

arantza gabeko osinak,  

eztenik gabeko arantzak.  

Eta beldur naiz.  
 

Ez dut barkerua ezagutzen  

eta ur beltzetan begiratzen den  

txalupak ez du motorrik,  

ez du arraunik, ez du  

beletan haizearen musurik.  

Segalarien itzal luzeak  

murgildu nau eta ihitaiaren  

hots isila deika datorkit.  

Eta beldur naiz.  
 

Bizitza maite dut, mendian  

trumoiaren zurrunbiloak  

eta tximistaren argi urdinek  

inguratzen nautenean  

estalpe desiragarria,  

euriaren ezpain haragikoiak,  

ihintza paregabearen  

kolore sinpleak, lotsatiak.  

Eta beldur naiz.  
 

(Patxi Ezkiaga, Haize hurbila, 41 or.) 
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Beraz, zu ere, nire lagun eta estimatu berezi hori, gizakia izan zara, eta 

halako batzuetan Olibadiko Gizakiak bezala, baina zure neurrian, beldur 

izan zara. Gainera, kaliza edan duzu, bazenekielako edan beharra zegoela 

portura iristeko. Motel, motel, izan duzu gero kuraia, bai horixe. 

Alabaina, etsi ez, ez duzu inoiz etsi, horretarako norbaitek ahalmena 

eman dizulako, ezbairik gabe. Orduan hasi zara sinesten badela norbait 

zure inguruan eta ez zabiltzala alone bidean, beti izan duzula bidaideren 

bat, aukeratua edota aukeratu gabea, baina lagun eta adiskideren bat. 

Zein egia den, ene jauna, adiskidetasuna betirako dela eta maitasuna 

denbora baterako. Nik ere honetaz sinesten dut zuk egin zenuen bezala. 

Zure itsas argiak argitu nau eta itsasoko uhin erraldoiek ez naute 

zapuztu, sano iritsi naiz salbamen-arroketara. 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi98PKSwvneAhVEQhoKHRrOCAwQjRx6BAgBEAU&url=https://turismo.euskadi.eus/es/playas/playa-de-la-concha-san-sebastian/aa30-12375/es/&psig=AOvVaw3s1pERmQR4rAeue0YKzlwq&ust=1543577890537528


Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-41 

 

 

 

 

Hasieran bazen Hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta Hitza 

Jainkoa zen. Hasieran Jainkoarekin zegoen Hitza… 

Hitzarengan zegoen bizia eta bizia gizakien argia zen.  

(Joan, Elizen arteko Biblia, 1, 1-4) 

 

En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra 

estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. 

En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad.  

(Juan, La Biblia Ecuménica, 1, 1-4) 

 

In the beginning the Word already existed; the Word was with 

God, and the Word was God. From the very beginning the 

Word was with God. The Word was the source of life, and this 

life brought light to humanity.  

(John, Good News Bible, 1, 1-4) 

 

Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec 

Dieu et la Parole était Dieu. Au commencement, la Parole était 

avec Dieu. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres 

humains.  

(Jean, La Bible, Parole de Vie, 1, 1-4) 

 

Baina, hasiera daukan zerbait hori mugatua da, ezta? Agian erratuta 

nago, baina, nahiz eta askotan esan eta entzun Jainkoa alfa eta omega 

dela, egia al da Hitz honek hasiera eta bukaera bat daukala eta beraz 

finitoa dela? Edo beste zerbait esan nahi da? Argi al zenuen, Patxi, 

erabilitako hitz guztiak hasiera batenak zirela eta azkenak, aldiz, 

bukatuak, norarik gabekoak? Edo, hasiera eta bukaera bat eta bera zen 
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zuretzat? Noiz hasi zinen hitza erabiltzen ahoz eta idatziz? Gogoan al 

duzu hasieran zu ere hitza, letra ttipiekin, zinela eta hitz horrek errekak 

sortu dituela denbora iragan ahala? Zer diot errekak, ez al dira ibaiak ere 

ernetu erreketako hitz guztiak pilatuta eta norabide beretsuan? Begira 

zein garrantzizkoa den “hitza” delako berba hau, Euskal Akademiak –

Euskaltzaindiak– bi orrialde oso-osorik eskaini dizkio argitaratu berri 

duen Hiztegi berrian. Nik ez ditut hemen adiera guztiak aipatuko, 

horrekin bakarrik nire orrialde berezi hauek beteko nituzke, eta hau ez 

da nire asmoa, ez da kontua, nahiz eta kuriosoa izan berez. Baina, “in 

principium erat Verbum”-ekin hasi naiz eta horri helduko diot zu, Patxi, 

gidatzat hartuta. 

 

Euskal Herriko Unibertsitateak “Gaur Egungo Euskal Poesia” deitu 

atalean edo hobeto esanda arloan, zure liburukotea argitaratu zuen 

1994an. Liburukotearen izena Haize Hurbila zen, eta, Félix Maraña eta 

Felipe Juaristi izan ziren Bildumaren zuzendariak. Agian, baina ez naiz oso 

ziur, liburukote honen zuzendariak ere izango ziren. Biak ala biak 

ezagutzen ditut eta liburukoteak merezi zituen aitabitxiak direla esan 

behar dut. 

 

Hara! Hasieran hitza bazen zuk berehala hartu zenuen eta zurea bihurtu, 

gainera. Talentua behar da gero, ausardia ere bai, ilusioa zer esanik ez, 

hain loriatsua izan den hitza hartu eta zurea bilakatzeko, zure erreminta 

egiteko, zure misioaren transmisorea bihurtzeko. Zuk hitza hurbildu egin 

duzu. Zuk hitza bazter guztietara eraman duzu, noranahi esango nuke. 

Kontua da zure hitza ailegatu den zoko-moko oroetara kabi gozoa aurkitu 

duela, eta kabi horietako kumeek, haurrek, nanoek eta, ustez, helduek 

ere bai, harrera ezin hobea egin diotela. 

 

Zure hitza haizeak darabil. Haize hurbilak darabil. Ez dakit bada nik zer 

esan. Hasiera batean eskaini zenizkigun hitzen kolorea belzkara zela 

esango nuke, ez beltza, ez, baina zuria ere ez. Ez zen erraza zure hitza 
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ulertzen. Beharbada, oraindik ere ez zaigu erraza egiten “hasieran bazen 

Hitza…” delakoa ulertzea, baina, aldeak alde batean utziz, egia da kosta 

egiten dela ulertzea Hitza haragia egin zela onartzea, kosta egiten den 

bezala ulertzea delako “ez izan beldur” eta “beldur naiz” direlakoak aldi 

berean. Baina, arestian esan bezala gizakiak gara eta txanponaren bi 

aldeak, leon eta kastillo, txotx ala motx, ditu pertsona bakoitzak. 

 

Harrigarriena da liburukote honen eskaintzan niri esandakoa. Oraindik 

sor eta lor nauzu, Patxi, jakin nahiz zergatik sartu naizen hainbeste zure 

antzinako koba misteriotsuan benetako ardura eskuratu gabe, baina 

sartu egin naiz ziur, bestela ez zenizkidan esango hitz hauek, zeren hauek 

ere hitzak baitira zure eskutik ateratakoak eta bihotzean mamituak: Joxe, 

noizbait asmatuko ote duk noraino hagoen hitz hauen muinean 

errotuta!!! Hirekin euskalgonia berean bat, Patxi. Martxoaren 94an. Zu 

joan zatzaizkit eta, halako batean, ulertuko dut, espero, esan nahi izan 

zenidana. 

 

Felipe Juaristik diosku “gela beteko bakardadea” deitu testuan idatzi 

zuena, hots, bera irratian ari zen unean Patxi Ezkiaga aurkeztu ziotela 

eta, egia esate aldera, pertsona hark bazuela poeta itxura. Zergatik 

galdetzen dio bere buruari eta erantzuten ere bai, nahiz eta oso zaila den 

definitzen Feliperen ustez? Begiak joaten zitzaizkizula esaten du, orduan 

definitzen ez zekien puntu batera, orain kritikari izena merezi ez dakit 

baina daramaten dutenek puntu poetikora deitzen duten lekura, ez 

zerura eta ez lurrera, inon finkatzen ez den puntura, alegia. Jakina, Patxi, 

Felipek zure hitza ulertuko zuen, baina besteok zure bizitza ulertu dugu 

eta, hasiera hartan, argiak argitzen zuen bezala, guk jakin badakigu 

zertan, zeinetan eta zenbat argitu duen zure hitzak. Zure ondoan bizi 

izandako abantaila da, Piku, gurea, nirea. 

 

Gogoan daukat Bilboko Ikastetxe handi hartako Piku poeta. Egia da 

gazte-gazte hasi zinela lehen urratsak ematen. Badakit biak ala biak, zu 
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eta ni, oso gazte ginela, zenbat hitz bidaltzen genion elkarri paperean, 

nik Irundik eta zuk Londonetik. Gure komunikabidea zen, postaz, tintaz 

eta bihotzez, orduan ez genituen gaur egungo aurrerapenak eta 

abantailak. Orduan lotu genuen gure ferrata partikularra, eta, orduan 

ekin genion euskararen hedatzeari bion artean. Harrezkero, ez gara 

gelditu nahiz eta hitzak zurrunbilo asko eta asko izan dituen Euskal 

Herriko plazetan eta gure eskoletako jolaslekuetan. Bada esaten nuena. 

Santiago Apostolen irakurri nituen zure lehenengo poesiak, lerroak, 

esaldiak eta metaforak, aliterazioak eta sinbologiak, orduan argitaratzen 

zen “Enlace” deitu aldizkari txikian. Uson-ek zuzentzen zuen, galiziarrak 

eta salletarrak, txukuna zen txukunak ziren bezala zure lehenbiziko 

bihozkada haiek. Han ezagutu nuen Piku, gero, Patxi, gero Francis, eta 

azkenik Linden. Izenak eta goitizenak, orduko den-denak, baina funtsa 

bat eta bera: hitza. 

 

Geroago, hitz hori umotzen joan zen. Gizakia umotzen joaten den 

moduan heltzen joan zen zure hitza. Edozertarako egin zenuen baliagarri. 

Hitza objektu eta tresna bihurtu zenuen eta ez ente abstraktu eta 

ulertezina. Orduan zureganatu zenituen denbora luzean zurekin 

atxikimendurik ez zuten elementuak, eta, espazio berriez jabetu zinen. 

Hitzak espazioa behar zuen, lekua, lehertzeko espazio egokia, ekimenari 

lekua eman behar zitzaion, nola ez?: 

 

Espazioko leihora jo nuen  

deiadarkatu eziniko hitzen  

bila… mihi mutuaren  

bitsa itoarengana…  

eta haragia soma nezake  

jadanik joandako espazioan…  

zenbait elurte-usaineko  

hortzen urtukera…  

atzoko estalagmiten  
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beso hedatuak beti motz  

biharko estalaktitak besarkatu nahian…  

perretxiko aurretiko zirujia plastikoa…  

merkatuko haragi berria  

zorigaitz honen begi inkiritzailean  

zu beste baten iztarren artean  

zeutzan bitartean…  
 

(Patxi Ezkiaga, Haize Hurbila, 455 or.) 

 

Zure hitza urtaro guztietara heltzen da. Lau urtaro dauzkagu musika-

munduan, baina gehiago balira, denetara iritsiko zinateke zalantzarik 

gabe. Udazkena maite zenuen udaberriko kukuaren lehen kanta maite 

zenuen bezala. Hala ere, kukuak jo izan balizu beti eta modu egokian, 

agian, beste kantu batek poztuko zintuzkeen, gintuzkeen, orain, baina 

kukuak behar eta nahi duenean soilik jotzen du, eta berdin zorteak, 

adurrak, zoriak eta patuak ere. Zuk udazkena maite zenuen orduko 

pagadiak kolorez betetzen zirenean. Hara bildu zenuen zure hitza beste 

batean: 

 

Atsegin dut eritasun kolorearen magia,  

ez dut urrutirago, oi Jainko, begiratu nahi.  

Zergatik oroitu, esan!, hurrengo geltokia  

azken aurreko bagoiarekin izanik aski.  
 

Garoak eutsi egiten dio sendotasunari  

eta gizakiaren ahuleziari ematen neurri;  

uda ondoko basoko iturriaren emari  

xumeak bizitzako borroka latzaren berri.  
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Belardiak ez du etsi, ondiño ez da makurtu  

elurte zanpatzailearen zamaren azpian;  

azken loraketa lehian dabil, ez da ihartu  

saparen ausardia beldurraren hilobian. 
 

Txolarre bikoteak ekiten dio oraindik  

gosaldu aurretiko maitasunezko jolasari;  

ospakizun kantarik ez bada ere zergatik  

zapuztu bere mugazia eta triskantza hasi?  
 

Amodioa zaila denez gero, aizu Jainko,  

etzazu mila baldintzen etxe ezinera eraman,  

haragitu zaitez eroriaren larruan, tinko 

berotu nahi eta ezin duenaren epeleran.  
 

(Patxi Ezkiaga, Haize Hurbila, 383 or.) 

 

Oraingoan, zure hitzak Iratiko oihanera jo du, oreinen paradisura. Zer 

dela eta haraino? Zer galdu zaio hitzari Iratiko oihanean errekastoen 

erdian, pagadietan, hariztietan, orbelen artean eta Irabiako urmaelean, 

aintziran? Hitza igarlea da, joanaren historia irentsi nahi duena, haragitu 

nahi duena, esperantzazko petaloetan loratzen dena, ilusioen setazko 

arragoan goritzen dena, oin txindurrituen uharre garden-gardeneko 

aiztoa bihurtuko da. Ekainera, Etenetara, Okabera, Gernikara… daramazu 

jendeak jakin dezan zertan diharduten gure Herria zapaldu nahi izan 

dutenak eta lortu dutenak neurri batean guk jakinda ere: 

 

Sofrikarioaren erromesak gara  

suzko gurditan lehar eta etxeak,  

zaldirik ez eta oin minberatuak  

astiro ezezagunaren Herrira.  
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Jainkoak utzi gaitu beste horien  

indarrarenpean makur gaitezen  

makilak lurrean, kopetak euren  

errege sandaliadunaren izen  
 

gorena oihukatuz, gure profetak,  

botere berrien bitsa dastatuz  

basoko koba zapuztu eta ateak  
 

goroldio eta huntzazko giltzez iltzatuz,  

joanak baitira besteren bandera  

irabazleen izenak aipatuz.  
 

(Patxi Ezkiaga, Haize Hurbila, 291 or.) 

 

Zure hitza librea da. Haizeak nora, zapiak hara, dio euskal esaera 

zaharrak. Oraingoan zure hitza urrutira joan da. Kanadan aurkitu du 

pausalekua. Zenbat desiratu izan duzun elurraren eta basoen tenplura 

joatea, zenbat. Badakit harako asmoa izan zenuela, baina uste dut zure 

anaia Felizianok gauzatu zuela behin zuk burutu nahi zenuen asmoa. 

Beraz, ez kexatu, zure etxeko puska batek bisitatu zuen lur eta itsas 

hartako paradisu galant hura, itxura ederreko lurralde inbidiagarri hura. 

Eta han zer? Han zure musikari, artista, eta abeslari ospetsua aurkitu 

duzu: Leonard Cohen. Horra hor zure idoloa, musikan eredua, kantatzeko 

zure arimak beti prest izan duena, zure zoria. Nik ere ez dut Kanada 

bisitatu. Nahi bai, nahi izan dut, baina urrutiegi dago niretzat, ez naiz 

haraino iristen nire ahotsa ere Leonard-en bihotzeraino iristen ez den 

bezala. Alabaina, zu saiatu zara, eta, Etenetako atea azaldu bezain azkar 

honako koplatxo hau azaldu da zure begien aitzinean: 
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Hay en Canadá una vieja choza  

con diecisiete salones de baile,  

siete chimeneas,  

cien mil espejos  

y millones de flores… 
 

 En las cabeceras de todas las camas  

pende tu invisible figura  

para la muchacha que te ha llevado  

a su lecho en sueños  

y para los que vienen buscando  

el río del bosque  

está la almohada de tu canción 
 

… 

 

Hay una vieja choza en Canadá  

y en el hogar hay whisky,  

pintura de labios y ungüento  

de menta por litros;  

espuma de rana y… la nocturna luna  

reposa en la bebida de amor de todas las noches,  

mientras bebemos y bebemos,  

pero no logramos apagar la sed.  
 

(Patxi Ezkiaga, Haize Hurbila, 846 or.) 

 

Ziur naiz oso, Marilyn Ashcroft-ek idatzitako poematxo-otoitz hau 

sinatuko zenuela zure hitzari azken besarkada eman aurretik. Zuri 

eskaintzen dizut niretzat askotan otoitza izan dena: 
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“Sing a new song to the Lord, praise and glorify His name, He 

is the great unchanging, He is evermore the same… He is our 

great salvation, let us with one accord join hearts and hands 

together as we praise the living Lord”.  

(Marilyn Ashcroft, From the Heart, 16 or.) 

 

Zer iruditzen zaizu? Uste al duzu zure bihotzeraino iristen dela eta 

Gallineroko aterpe zaharrean zuk asmatuko zenukeena bezalakoa dela? 

Uste al duzu Maladetetako elurrek zure bihotz mindua osatuko zutela 

bertako supazterrean gitarra jotzen ari zinen bitartean? 

 

Espero lora urdin-gorri-hori hau onartzea, Patxi. 
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Inork imajina zaitzake, Patxi, kantutik at, musikatik at, edo, nola esan, 

zuk sortutako hitzei pentagramako notak jarri gabe eta, gehiago esango 

nuke, nota horiek definitzen dituzten melodiak ahopekatu gabe? Orain 

zer da, Patxi, zure poemak abestiak direla? Testuetan jartzen duzun 

tentsioa melodia batek askatzen duela? Orduan, esadazu, nori abesten 

diozu? Zer abesten duzu? Zure gogoari gustua ematea al da zure xedea? 

Badakit, ongi jakin ere, ongi abestu duzula beti eta oso gustukoa zenuela 

abestea, nahi zenuela abestu, zure tonu berezia erabiltzen zenuela kantu 

bat interpretatzeko orduan, hau guztiau badakit, baina, nahiz eta gogoan 

ditudan hainbat eta hainbat testu gero musikatuak izan direnak, zer dela-

eta liburu bat hamar kantarekin eta udazkenekoak direla adieraziz? 

Urtaro hau al duzu gustukoen inspirazioa jasotzeko ala besterik gabe 

izena jarri diozu goiz horretan umoretsu jaiki eta hortik eman dizulako? 

Hau jakin nahi dut batetik eta, bestetik, lehen nire buruari galdetzen 

diodana galdetzen dizut zuri ere: nori eta zer abesten duzu? Utziko al 

didazu liburutxoa zabaltzen eta barruan duzuna irakurtzen, ulertzen, 

aztertzen eta, azken batean, gustukoak ditudan ikusten? Esker mila. Zu 

beti hain zuhur eta hain bihozbera, hain zuzen eta hain zehatz, hain 

sentibera eta, aldi berean, hain zorrotz. Zuk, badaezpada, eskaintza 

egiten didazu nik ezer eskatu gabe eta, era honetan, liburutxoaren 

bihotzean murgilarazten nauzu: Joxepe, hik, bai, hik badakik batzuetan 

“ontzi abandonatu bat konkistatzeko zilegi dela mundu oso bat 

galtzea…”, bihotzez, Patxi Ezkiaga, 1999.eko abenduaren 12an, alegia, 

nire urtebetetzean. Egia esan, bihotza urratu zenidan beste behin. 

 

Liburutxoaren kontrazalean azalpen laburra eman didazu eta ulertu dut. 

Isiltasunen oroitzapena dela diostazu, minaren, edertasunaren, 

Jainkoaren, maitasunaren eta mugaziaren isiltasunena batik bat. 
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Horrexegatik, koloreek eta soinuek ere xuxurlan adierazten dituztela 

biziraun ahal izateko hain beharrezkoak ditugun kontakizunen hitzak. 

Liburua lipar baten buruan sortu eta hiltzen diren unibertsoz beterik 

dagoela eta eternitatea askatzera gonbidatzen gaituzula, ezinezkoa beste 

neurririk ez dagoela sinetsita. Sentsualitatez jantziriko poesia dela, hala 

ere biluzia, liburuak epigonoetako historia izan nahi duela, hauek ez 

direlako izarren ibilbidea ezpataren bitartez alda dezaketen garaiak. 

 

Zazpigarren kanta aukeratu dut, ez dakit zergatik. Beharbada, zazpi 

zenbakia mitikoa delako. Agian, nire Euskal Herriak zazpi lurralde 

dituelako. Apika, zazpigarren alaba Araba delako Gorkak kantatzen zuen 

bezala. Ez dakit. Badira gure bizitzan pentsatu gabe egiten ditugun 

gauzak eta, azkenean, ongi egin ditugula onartu behar izana. Hau ote da 

kasua? Hara, bada: 

 

Doinuari eman natzaio, hitzari, koloreari, salbamenerako 

zirrikituen bila, ahantzita doinuak, hitzak, koloreak biderkatu 

egin dezaketela edo argitu, baina ez direla argia sortzeko 

gauza. Bihotzarekin jokatzen ez duenak ez baitezake irabaz 

harik eta maitasunarekin topo egiten dugun arte… Behin 

doinu ederra jo ziguten musikariek. Ahoko soinu baten nota, 

sagarrondotik erortzen den errezilsagar heldua udazken 

arratsean, baso bat sagardo, txotx kantatu orduko upeletik 

beherako urre-ibai haien azpian…”.  
 

(Patxi Ezkiaga, Udazkeneko Hamar kanta, 38-39 orr.) 

 

Orain gogoratu berri dut Irunen eta euskal elkarteetan abesten dugun 

kantaren hasiera hura edo leloa, berdin dit, baina kantaren handitasuna 

adierazten duena, alegia, “zein haundia zaren, Jauna”. Letra hark 

hirugarren kantarekin harreman estua dauka eta atsegin dut hemen 

idaztea, primeran espresatzen duelako zure mintzoaren izaera. Jainkoari 

galdetzen diozu ea hutsa den, txikitan ez zenituela halako galderak 
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imajinatzen. Orain erantzutea dagokiola eta horretan saiatuko dela, 

erantzuten: Hutsa bazina, hustasunari izua izan ordez, naizen materia 

hau hustasun egingo litzateke zurekin, hustasun absolutuaren hutsa. 

Hustasun absolutua, alabaina, erdigune geometriko pentsaezina zaizula, 

berriz jarri beharko zinatekeela Zorionekoen Uhartearen bila, 

erreferentziaz eta euskarriz bakarrik egindako ozeanoan amesten dugun 

bidea… Orduantxe konturatzen naiz, ordea, gure aurretik izan dugun 

eternitateari buruzko galderatik inoiz baino gutxiago naitekeela libra, 

“Materiaren ala Jainkoaren eternitatea?” galderari nahiago nukeela 

paradisuko kontaerarekin erantzutea. 

 

Patxi, hamargarren kantak liluratu nau, egia da. Biziki poztu nau sekula ez 

bezala. Banekien askatasuna maite zenuela, baina hainbeste, hain greziar 

tonuan eta eran, hain mediterranear ahairearekin, kasik yo también nací 

en el Mediterráneo esatera iristen zara, katalandar hark egin zuela 

bezala. Pixka bat dauka haren espiritutik. Hau uste dut zinez. 

 

Zer inporta du nora goazen jakiteak, bidaiarako hartu dugun 

ontzia gondola ote den ala gabarra, eta zerk tindatzen ote 

duen –urrez ala zilarrez– itsasoan uzten dugun uhara, inoiz 

maite zaitut esan eta mintzatzeko gai izan ez bagara. Hori 

baita benetan ebainduta uzten gaituen edertasun mota 

bakarra.  
 

(Patxi Ezkiaga, Udazkeneko Hamar Kanta, 61 or.) 
 

Nire adiskide-min hori. Nire begien aurrean daukat kanta-liburu bat 135. 

orrialdean eta bertan irakurtzen dut Zein haundia zaren, Jauna izenburua 

daraman abestia. Gero, letra ttipi-ttipiz norenak diren hitzak eta hau dio 

“Anai Patxi Ezkiaga”. Bigarren lerroan, hau ere letra ttipi-ttipiz “O Store 

God” suediar abesti herrikoia. Beraz, Jainkoari, zure amodioari, eskaini 

nahi izan zenion beste behin, eta musika herrikoiaren ahairea hartu 

zenuen zure testu ederra aplikatzeko. Nire adiskide-min hori, bai ederra 
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testua eta bai ederra, hein berdinean, letra eta musikaren arteko 

atxikimendua. Honekin, laburpen gisa, bukatu nahi dut atal hau. Utziko? 

Agian, biok kantatzen hobeto emango luke, baina zuk abantaila hartu 

didazu eta, begirune osoz, zure pausoak jarraituko ditut, utziko, berriz 

ere? Tira bada: 
 

Ene Jauna, zure izen haundia  

miragarri zait mundu guztian;  

zeruen gain zure argi distira, 

 ipar orratz ostadar ibaian.  
 

Zure aintza abesterakoan zein haundia zaren, Jauna!!!  

Zure izena deiadarkatzean zein haundia zaren, Jauna!!!  
 

Umetxoen bular otzanetatik  

doakizu gorespen zolia;  

abereen orru ozenetatik  

naturaren izan nahi samina.  
 

Zure aintza…  
 

Itsasoko uhainen kaleetan 

zatoz, Jauna, giza hondartzara;  

txalupa eder, ahul, kulunkarian  

naramazu Jainkozko kaiara.  
 

Zure aintza abesterakoan kuzkurtzen naiz zure altzoan.  

Zure izena deiadarkatzean babesten naiz zure etxolan. 
 

Eta zure ur isil, gardenetan  

murgildurik eman nahi dut hatsa;  

azken lore, azken kantu epela,  

azken argi, zorion ametsa.  
 

 (Kanta Jaunari, 135 eta 135a orr.) 
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Oso testu gutxi, edo asko, ez dakit, utzi dizkiguzu zure Jaunarekiko 

maitasuna adierazteko honek baino gehiago balio dutenak. Ugari eskaini 

dizkiguzu, baina kantu honetan adierazi duzuna zirrara da, mintzoa, 

kuttuntasuna, barrukotasuna. Elurren artean aurkitu al zenuen Jainkoa 

edo Larrako arrakalen artean? Elur-oreinen artean pausatu al zinen eta 

haien hatsek eragin al zizuten hainbeste, hain egoki, hain maiteminez? 

Imajinatzen zaitut erritmoa hartzen eta zabaltzen bai zure fingers-ez eta 

zure feet-ez, eta pixka bat geroago lapitza hartu, zuk lapitza esaten 

zenion besteok bezala, eta berehala hitza paperean txertatzen. Biba zu, 

Patxi. Horrelako bitxia ez da Suarez deitu Bilboko bitxi-dendan aurkitzen 

eta are gutxiago diruz ordaintzen. Biziki pozik abestuko nuke zurekin 

batera abesti hau, Patxi, Miruak kabia egiten duen ezpeletan, baina 

orain, bederen, ezinezkoa da, beste batean beharko du izan, batek daki 

noiz eta non elkartzen garen. Utz diezaiogun zuk deitutako Jainkoari hau 

guztiau gerta dakigun. Ziur naiz Jainkoak berak eskertu dizula already. 
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“O Jesus, who during your prayer to the Father in the garden 

was filled with so much sorrow and anguish that your sweat 

became as drops of blood; have bercy on us”.  

(The Treasury of the Holy Spirit, 269 or.) 

 

Gaur goizeko otoitzean gogoratu ditut hitz hauek. Irudikatu egin behar 

izan dut den-dena ez dudalako izan leku horretan izateko adurra, zoria 

eta zortea. Azkenean, Jesusek onartu behar izan zuen Jainkoaren 

borondatea, hitza bete zuen, mundu honetara etorri zeneko mezuari 

bidea eman behar izan zion. Hitza zor. Jakina, hitza Jainkoaren 

borondatea. Eta orain, Patxi, zuri diotsut edo galdetzen dizut nahi 

baduzu: nondik sortu zenuen Lourdeseko Ama Birjinaren aurrean besoak 

gurutzatuko zenituela ibilaldi hura bukatu eta gero, eta han gogoan 

izango zenuela Baltaxar? Nire osabari hitz emandako kontua izan al zen? 

Orduan ere zure mintzoari eman al zenion kasu? Beraz, ibilaldi zoragarri 

hura bukatu zain egon zinen, zeren egia baita kobara heldu eta berehala 

jarri zinela Birjinaren eta jendearen aurrean eta arrosario oso bat 

errezatu zenuela erromes penitente baten moduan. Horren lekukoa naiz. 

 

Bada, ongi gogoratuko duzu urte hartako gure ausardia. Gogoan izango 

duzu bospasei anaia ginela. Zu, Lezamiz, San Martin, Mikel nire anaia, 

Jose Luis nire anaia eta ni neu. Ziur naiz ideia zuen etxetik atera zela, 

Donostiako Elkartetik. Izabatik Lourdesera joango ginen. Zuretzat eta San 

Martinentzat bigarren aldia zen oker ez banago, baina besteontzat 

lehenengoa eta biziki espero genuen hautu hori. Zuek ezagutzen zenuten 

bidea, bideak esango nuke, eta besteok zuen gibeletik joango ginen 

zintzo-zintzo, artaldea artzainaren gibeletik joaten diren moduan, pozik 

eta alai, ederra izango zela bukaera kontuan izanik. Jarraitu aitzitik esan 

999   ---         HHHiiitttzzzaaa   zzzooorrr    
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behar da gazteak ginela orduan eta sasoiko. Ilusioz gainezka geunden. Ez 

nuen zalantzarik izan nire etxeko anaiei gustatuko zitzaiela eta baietz 

esan zidaten jesus amen batean. 

 

Lezamizen aitak Zurizaraino eraman gintuen, gogoratzen? Bai 

gogoratuko duzu burua argia izan duzu beti eta. Tropel txiki hark 

sekulako ibilaldia egingo zuen. Auskalo zein lurraldetan ibiliko ginen, 

pentsatzen nuen sarritan preparazioak egiten ari ginela. Baina, erabat 

fidatu ginen zurekin eta San Martinekin. Urduritsua zen gure gizon hura, 

baina maisu azkarra eta kulturaz betea. Hark ere bazekien bidea, zuk 

bezala. Biak izango zineten gidariak. Hura ere mendizalea izaki, nahiz eta 

behin mendian zebilela topo ez-atsegina izan zuen gazte batzuekin eta 

harrezkero beldur pixka bat izan mendira egiten zituen trip horietan. 

Baina gurekin ziur zen: guztiok ginen mendizale iaioak, zintzoak eta 

berehalakoan uzkurtzen ez diren horietakoak. 

 

Bizkar zorroak ongi beteta genituen. Kristoren zama zen, baina arestian 

esan dudan bezala gazteak ginen eta, batik bat, ilusioz gainezka bizi 

ginen. Zama bai baina kexurik gabe abiatu ginen Lezamizen aitari agur 

eta laster arte esan eta gero. Haiek Izabara itzuli ziren eta gu Txipeta eta 

Petrafitxa aldera jo genuen astiro-astiro aldapa zahar hark eskatzen zuen 

bezala. Hitz gutxi erabiltzen genituen, behar zirenak besterik ez. 

Hemendik, hortik, ongi goaz eta antzekoak. Zertarako gehiago? Hitzak 

haizeak daroaz edo nire osaba batek esaten zuen bezala, harri ibiltariari 

goroldiorik ez. Arrazoi zuen. Txipetaren lepora heldu ginen eta handik, 

arranoek egiten duten moduan, paisaiari so egin genion: ederra zen 

ikusten zena. Mendiak ezker-eskuin eta haran berdeak; ur-jauziak, ur-

lasterrak, errekastoak, ardiak, ahuntzak, behiak, zaldiak, moxalak, 

behorrak, sarrioak, etab., horiek izango ziren ibilaldian zehar gure 

lagunak bai maldan gora eta bai maldan behera. Behera jaitsi eta 

berehala ohartu ginen leku hura garai bateko militarren lekua izan zela, 

barrakoiak zeuden edonon. Bada halako batean edo bitan eman beharko 
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dugu gaua esan zenuen, besteoi jakinaraziz nolako gaua izango genuen, 

izaten bagenuen. Noski, ibilaldia ederra, zoragarria eta ilusionagarria zen, 

baina osagarri guztiekin, batzuetan onak eta bestetzuetan txarrak. Zer da 

bada bizitza, ezta, Patxi? 

 

Azkenean, lortu genuen. Harana zeharkatzen zuen errekastoak sigi-saga 

besterik ez zuen egiten, eta sugeak etorri zitzaizkidan burura. Badakizu, 

Patxi, zenbat maite ditudan sugeak (?) eta gau hartan lo hartu aurretik 

sugearen irudia burutik kendu gabe eman nuen. Nekeak konpondu zuen 

den-dena. Errekastoak zekarren uraren xuxurla entzuten nuen bitartean 

hartu ninduen loak. Zorionekoak gu, Patxi, halako leku bateko 

naretasunak harrapatzen gaituenean, ezta? Lasaitu ginen dezente egoera 

hartan goizeko bostak aldean norbaitek oihua bota zigun arte, orduan 

jaiki ginen edo zutitu esan beharko etzanda egondako nagiak ateratzeko. 

Zerua urdin zegoen eta izar batzuen dir-dira sumatzen genuen goian 

mendien erpinek markatzen zuten erlaitzen gibelean. Bigarren eguna 

zoragarria izango zen, esan zenuen, eta denok honela sinestu genuen. 

Nola ez sinestu gidarien hitza? Buru-belarri fidatuta geunden zurekin eta 

San Martinekin. 

 

Gaur Kandantxuraino! Jakinarazi zenigun gosaltzeko oinarrizko lau gauza 

hartu eta gero. Zer izango ziren ba? Fruitu lehorrak, oso lehorrak, 

goizean goiz, esne pittin bat ahal bezala berotua, fruta apur bat bizkar 

zorrotik pisua kentze aldera eta gaileta bat edo beste, ah, eta txokolatea, 

jakina. Afrodisiakoa omen… 

 

Badakizu nire aitak zer esaten zuen –behin baino gehiagotan esan nizun– 

gogoratzen? Berriro errepikatuko dizut: duna dunakin eta astoa bere 

txalmakin. Horra zer egin genuen zutitu eta bigarren eguneko martxa 

hasi genuenean: norberak bizkar zorroa hartu eta eup! Tipi-tapa, tipi-

tapa, aintzira baten ondora iritsi ginen. Begira gauzak nola diren: han 

bainua hartu genuen, bai, bainu bat elurra nagusi den leku batean. 
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Ekintza horietara bultzatzen gintuen barruko pozak, naretasunak eta 

elkartasunak. Benetan zen ederra aintzira, baina ura biziki hotza zen eta 

laster batean irten ginen gorputzak behar bezala freskatu eta gero. Hark 

sustatu gintuen hurrengo pausua ematera. Egun hartan aldapa gutxi igo 

genituen, mendien inguruetan ibili ginen, itzuli-mitzulika. Batzuetan 

atseden apur bat hartzen eta bestetzuetan nekeari bizkarra emanez. 

Dena zen ederra: berbaldiak, atsedenaldiak, janaldiak, edanaldiak, etab. 

Gogoan al duzu zelako aholkuak ematen zenizkigun leku haietan barrena 

ibiltzeko? Begien bistan zegoen zu zinela gure gidaria, gure artzaina, gure 

egiazko bidaidea. Horretan ere, Patxi, maisu handia zinen eta zuk 

bazenekien. 

 

Lauzpabost ordu egin genituen eta Kandantxu gertu genuen. Han 

sorpresa, ustekabea esango nuke nik, zenuen guretzat. Etxe batean 

egingo genuen lo. Denak sor eta lor utzi gintuzun. Nola da hori? Etxe 

bat? Baina zuk bazenekien dena. Zure lagun-min batzuek etxea 

erabiltzeko esan zizuten eta bertan zegoen guztia aprobetxa genezakeela 

nahi izanez gero. Gure aurpegiak ikusi zenituen eta poza besterik ez 

zenuen igarri. Bizkar zorro handi haiekin, mendizale itxura harekin, 

aurpegi gorrikarak agerian, eta, etxe batean afaltzen eta lotan, a zer-

nolako pagotxa. Badakizu ongi profitatu genuela zure lagun-minak 

emandako aukera, nik bezain ongi gogoratuko duzu, ziur naiz. Entsalada 

erraldoi bat egin genuen eta, gero, oilasko bularkiak patata frijituekin. 

Hau izan zen afaria. A, bai, gero txanpaina. Mendizaleak eta txanpaina? 

Bai, Patxi. Gogoan al duzu zelako txanpain ederra zeukaten gordeta 

hozkailuan? Frantsesa zen: Möet edo halako zerbait. Topa egin genuen 

eta hura izan zen ohera joateko modurik egokiena: batetik, nekea, 

bestetik, txanpaina, akabo pilula guztiak, zer hoberik? Baina, hura 

salbuespena izan zen, bai, benetan, salbuespen desiratua edonorentzat. 

 

Hurrengo txangoa oso bestelakoa izan zen. Kandantxutik Midi d´Ossau-

ra. Aurrekoa ikusgarria izan bazen eta, halakoa izan zen, gaurkoa 
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espeziala izango zen, aparta, orduan esaten genuen bezala, gaur egun 

jendeak brutal, de escándalo, espectacular… eta antzeko esaerak 

erabiltzen ditu, guk bikaina esanda aski dugu, eta, zinez bikaina izan zen. 

Astunetik iragan ginen, han kanpaleku batean zeuden neskak eta mutilak 

ariketak egiten ikusi genituen eta haien inguruan ahuntzak, sarrioak, 

oreinak, zaldiak, behorrak, moxalak, behiak eta asto batzuk, arranoak eta 

putreak hegan egunean zehar zorte pixka bat izaten zuten zain. Zenbat 

itzuli-mitzuli eman genuen aterpera heltzeko. Zenbat hitz eta pitz ikusten 

genuenaren miragarritasuna adierazteko. Eta kontua da, eta ezin bada 

esan zergatik, hitz bakoitza sentiberatasun bereziaz zamatuta irteten zela 

gure ahotik, edo bihotzetik? Beharbada, zuk hobeto adieraziko zenuke, 

eta adieraziko duzu zauden lekuan ingurukoei, azkoitiarrari, adibidez, 

esplikatzen diezunean. 

 

Arratsaldeko laurak izango ziren. Beste aterpera heldu ginen. 

Azkoitiarrak eman zituen azalpenak eta besteok apal-apal eta esaneko 

bizkar zorroak barruan laga eta bizpahiru gauza hartu eta gero, zuzenean 

jo genuen Midi Beltza igotzera: hura bai ausardia! Kasik pentsatu gabe 

joan ginen, zeren pentsatzen hasiz gero, agian ez baikenuen igotzea 

erabakiko: gogorra da, nekagarria, arriskutsua, izua ematen du behetik 

gorantz begiratzen hasita. Baina deliberatu zen eta kitto. Hitza zor. 

Bidean ikusitako ahuntzak gure ondoan zeudela ematen zuen, hala eta 

guztiz, pixka bat gehiago kostatu zitzaigun guri tontorra ukitzea, baina 

erdietsi genuen. Igo ginen eta zerua ukitzen genuela iruditu zitzaigun, 

baina, nola diren gauzak, zenbat eta gorago igo orduan eta urrutiago 

egiten zaigu goi-goia: bizitzako kontraesanak. Egia ote da, bada, Patxi, 

orain jakingo duzu, zenbat eta gorago igo kolpea erortzerakoan 

handiagoa izaten dela? Tira, ez dezadan filosofia merkea saldu. 

Tontorretik jaitsi, kontu handiz jaitsi ere, eta bainu bat hartu genuen 

aterpearen inguruan dagoen aintziran. Sartu eta atera ziztu bizian egin 

genuen gure zatirik delikatuenak izoztuko ez baziren. Hotza? Hotza ez, 

hurrangoa, gaur esaten den bezala. Alabaina, gorputzek atseden handia 
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hartu zuten. Zein ederki eman genuen arratsalde hura Pombie aterpean. 

Orduan, zure harmonika atera zenuen eta nota batzuk jo zenituen: 

berriro mediterranear abestiak eskaini zenizkigun, nahiz eta mendien 

artean egon. Baina zer axola dio non gauden, gauden lekuan entzuten 

dugunak asetzen bagaitu, zorioneko egiten bagaitu, aitzinera egiteko 

ahalmena ematen badigu? Horrela ulertzen zenuen zuk nortasuna, 

euskaltasuna, pertenentzia, etab. Horrela kutsatzen gintuzun besteok. 

Tira, goazen lotara, esan zuen azkoitiarrak, amaitzeko, eta denok zintzo-

zintzo lotara, hurrengo goizean ere argitu aurretik jaiki behar baikenuen. 

Bidaia genuen, bai jauna, eta ez nolanahikoa. Arremoulin aterpea zain 

genuen. Haraino iristeko zati luze, gogor eta neketsua iragan beharko 

genuen. Eta, zer? esaten genuen zure gibeletik joaten ginenok. Gure 

jarrera honek zu ere animatzen zintuela uste dut, ez? 

 

One evening, while Peter sat in his cell, he heard a strange 

noise. It was the sound of marching feet, Then a coice called 

through the darkness”.  

(Gerald T. Brennan, The Man who never died, 80 or.) 

 

Baina guk ez genuen deusik entzun, ez trumoirik, ez arrabotsik, ez 

dunbotsik. Gu lo seko gelditu ginen aurreko egunean hartutako jipoiaren 

eraginez. Guk azkoitiarraren deiadarra entzun genuen, hori bai, eta 

inolako dudarik gabe jaikitzeko zela ulertu genuen. Adorez bete gintuen 

hurrengo eguna argitu zuela ikusteak. Gosaldu genuen. Aterpeko 

zerbitzariak ohikoak diren gauzak jarri zizkigun mahai gainean. Denetik 

jan genuen pixka bat, ez gehiegi. Zuk eta biok badakigu gehiegi jateak ez 

duela onik egiten mendiko ibilaldietan, baina ase ginen hein batean, eta 

arin-arin maldan behera hasi ginen Portaleteko errepidera eramango 

gintuen bidezidorra jarraituz. Gogoan dut zuk eta biok Tourreko 

etaparen bat edo beste ekarri genuela gogora eta haiek bizikletaz egin 

behar izaten zutena gu oinez egiten ari ginela, eta umore onez. Errepidea 

zeharkatu genuen eta, bat-batean, hurrengo aterpera eramango gintuen 
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zuri-gorriz markatutako bidea aurkitu genuen. Good luck, esan zenuen 

eta besteok ulertu genuen zerbait, zorte on edo antzeko zerbait esan 

nahi izan zenigula, eta behar genuen. Handik aitzinerat dena ezezaguna 

zen gehienontzat, ez zuretzat eta azkoitiarrarentzat, ordea. A zer aldapa! 

It was a very big slope! Basoan barrena gindoazen tarteka pausaldi bat 

edo beste eginez. Gustura hartzen genuen itzal pixka bat goizeko 

eguzkiaren epelean. Izerdi patsetan gindoazen, baina gogoa atzean laga 

gabe. Ezerk ez gintuen kezkatzen ez bazen mendizale kaiku batzuek bide 

okerra adierazi zigutenekoak. Orduan ere, guk asmatu genuen nondik jo, 

kontua ez baitzen batere erraza. Gogoratzen al duzu aldapa kasik bukatu 

eta ezkerretara hartzera gindoazela behe-behean ikusi genuen aintzira 

kanpotik urdina eta barrutik beltz-beltza? Egia esango dizut, nire 

gorputzak eskuinera egiten zuen kasik nahi gabe zelako amildegia zegoen 

ikusita. Uste dut denok egin genuela eskuinaldera, baina ez nuen asmatu 

bakoitzaren kriterioa zein izan zen: joera bai, argi nabaritu nuen. Hura 

iragan eta gero, dena izan zen sew and sing edo nahi baduzu josi eta 

kantatu, edo, oso erraza, egiaz. Leku zoragarri batera heldu ginen. Beste 

aterpe bat: Arremoulin zuen izena, hala zioen sarrerako atean. Zuk eta 

azkoitiarrak gogoratzen omen zenuten, baina besteok ez, besteok 

mundu berri batean bezala sartu ginen han. Dena zen isila, dena 

begirune handikoa, dena mendirako eta festarako, non eta festa ez 

bazen, bederen, mendi tontor bat egitea eta hura ospatzea. Halako 

bizpahirurekin topo egin genuen. Akordatzen al zara ezkerrean Palas 

ikusten genuela eta eskuinean Balaituz mendiak? Gu erdi-erdian 

geunden, lapiko zabal batean bezala eta gure ondoan elurra mendietako 

mazeletan eta aintzira elur urtuaren urak biltzen zituena. Han garbitu 

nuen gure zartagin txikia eta beltza. Patxi, agian, hantxe egongo da per 

secula seculoren; izan ere, niri ahaztu zitzaidan jasotzea eta gogoan dut 

ur urdin haien azpian gelditu zela. Nork egin liezaioke kasu zartagin txiki 

bati Balaitus mendia egitera badoa? Balaitus mendi erraldoia da eta 

erpinean tripode bat dauka, edo zeukan, orain ez baitakit nola dagoen. 
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Horregatik esaten dizut, beharbada, han egongo dela oraindik, inork 

atera ez badu kutsatu ezin den paradisu-zati hartatik. 

 

Aterpeko otordua jan genuen. Ase ere bai. Lo primeran egin genuen. 

Lozakuak erabili genituen gaua freskoa zelako eta hurrengo egunean 

ibilaldi luze samarrak espero gintuelako. Gainera, Palas mendia igotzeko 

asmoa erakutsi genuen nahiz eta horretarako aldatz pikua igo beharko 

genuen. Kostata igo genuen, gogoratzen? Lortu bai, lortu genuen baina 

batek baino gehiagok izua zer den ikasi zuen dardarka izan bazen ere. Eta 

goitik beherakoa? Gogoratzen al dituzu frantziar jendarme haiek? 

Ahuntzak oso erraz ibiltzen direla komentatzen dugu maiz, baina militar 

haien ibilera ez zen makala eta pertsonak ziren. Harkaitzetatik 

harkaitzetara zalutasunez, azkartasunez eta kristoren erraztasunez 

ibiltzen ziren: jakina, horretarako preparatuta zeuden eta guk miresten 

genituen, gure erritmoa bestelakoa zen; gu mendizaleak ginen eta ez 

saltokariak, zuhurrak eta ez arduragabeak. Gure asmoa bete behar 

genuen: hitza zor. Helmuga Lourdes zen eta urruti gelditzen zen. Kontu 

handiz ibili ginen arrakala eta erlaitz haien artean. Jende batzuk ikusi 

genituen, baina Lourdesera joateko asmoz inor ez. Bide normal batera 

heldu ginen eta bizkar zorroa askatzeko asmoz, barrutik zenbait jaki 

atera genituen: fruta, fruitu lehorrak, txokolate pixka bat, ur apur bat, 

gaileta bat edo beste, etab. Zuk badakizu nik bezain ongi maldan behera 

errazago jaisten dela oro har, badira salbuespenak noski, baina egun 

hartan arinago egin genuen beherantz gorantz baino. San Martinek nola 

eraman gintuen zuzen-zuzen lastotegi batera, gogoratzen? Bai, lastotegi 

bat zen, iruzurrik gabe, baina inguruan taberna eta aterpe txikia zituena. 

Han topatu genituen gazte batzuk padelean jolasten. Soinu berezi bat 

egiten zuten eta gure Lezamizek imitatzen zien berak bakarrik dakien 

moduan. Aizu, bada gozo-gozo eman genuen gaua lastoen artean. Dena 

den, nik ez nuen gogoratu Belengo kontaera, eta zuk? Zuk agian bai, 

hortik aurrerantzean Jesus haurrarekin harreman estuak izan baitituzu, 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-63 

zorionekoa zu. Gauean txirritak entzun nituen hasieran baina berehala 

lokartu nintzen eta uste dut besteak ere ziplo gelditu zirela ziplo. 

 

Kontuz ibili orain, esan zigun San Martinek, zeren gure ondoan jendea 

lotan baitago  eta ez ditugu iratzarri behar. Ez, ez, Joxe Luis, esan zenion 

zuk. Hor kanpoan geldituko gara eta gosaldu bidean egingo dugu, izango 

da merkaturen bat hurrengo herrian-edo jarraitu zuen azkoitiarrak. 

Begirune handiz jokatu ginen eta inor esnatu gabe egin genuen alde 

handik. Aurreko gauean ordaindu genuen eskatu ziguten kuota: lasto-

kuota, alegia. Ordubete eman genuen bidean herri txiki batekin topo 

egin genuenean. Goizeko zarata txikia sumatu genuen. Taberna bat edo 

beste zabalik. Han, Frantzian, jendea goiz bizkortzen da, eta mugitzen. 

Leclerc izena zuen merkatu batean sartu ginen. Zer erosiko dugu? 

galdetu nuen. Errazena, erantzun zenidan, eta txintik atera gabe denak 

konforme gelditu ziren. Hiru ogi erosi nituen, baguette deitu 

horietakoak, meheak eta luzeak, gozoak, zinez. Eta orain? erantsi zenuen 

zuk azkar samar. Bada, orain urdaiazpikoa-edo ezta? Honela egin nuen. 

Kontua da kristoren flautak edo txirulak egin genituela: bero-beroak eta 

samur-samurrak, krisx-krasx egiten zutenak, haiek bai otartekoak. Haiek 

jaten abiatu ginen bidean behera errepide kasik ezagun batera heldu 

ginen arte. Ordurako gure otartekoak bizitza hobera joanak ziren. Han 

bidegurutze bat eta seinaleak. Nik, Patxi, bat gogoratzen dut zuk agian 

gehiago eta Luz Ardiden jartzen zuen. Ai ama! Zer zen hura. Handik igoko 

ziren Tourrekoak. Bai ederra landscap hura! Beste seinale bat: Lourdes 

24. Ederra kontua. Denok egin genuen deiadar bera: errepidetik 24 

kilometro? Bada, jaunak, hauxe dugu bukatzeko azken tartea. Ekin eta 

jarrai. Zu jarri zinen aurrean, zuk markatu zenigun pausoa, zuk 

ohartarazten zenigun zenbat kilometro egiten genituen eta zenbat 

faltatzen zitzaizkigun oraindik, eta, bitartean, ibilgailuen zaratotsa, kea, 

monoxidoa eta beste hamaika zikinkeria, ordura arteko bideetan jasan 

izan ez genuena, baina, hitza zor, Lourdesera iritsi behar genuen, hara 

heldu eta han arrosarioa errezatu, Baltaxarri hitz eman bezala, zure hitza 
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zen, baina denok beteko genuen elkarrekin delako hitza, elkarrekin egin 

genuen bezala gure bizitzako ibilaldirik politenetakoa: Izabatik 

Lourdesera. 

 

Zeruak zabaldu zitzaizkigun Lourdeseko etxe batzuk begien aurrean izan 

genituenean. Uste dut orduan mugitu zitzaizkizula barruak eta gertu ikusi 

zenuela zure hitz gogotsua betetzeko unea. Orduan, denak poztu ginen. 

Kristoren zeharkaldia egin genuen. Ez zitzaigun deus txarrik gertatu, 

denak xuxen eta osorik iritsi ginen. Denak osasuntsu eta adore handiz 

hurbildu ginen kobara, Ama Birjina agertu zela tradizioak eta fedeak 

esaten duten lekura. Hara iritsi eta zu belauniko jartzea bat izan zen. 

Berehala asmatu nuen zertan hasi behar zenuen. Baltaxar, musu gorria, 

izan zenuen gogoan. Haren alde egingo zenuen egiten hasitakoa. Besteok 

eseri ginen, atsedena hartu genuen eta tarteka-marteka otoitz labur 

baina mamitsua egiten saiatu ginen. Nik ez dakit gure errezuak zerura 

iritsi ziren ala ez, baina ziur naiz, hau benetan esaten dut, zure arrosarioa 

Baltaxarren bihotzeraino iritsi zela, eta hunkitu ere bai, hark bazekielako 

zu bihurria izan arren, bihotz onekoa zinela, eta, onena dena, ematen 

duzun hitza betetzen duzula: zure hitza zor! Euskal hitza da eta, denetik 

dagoen arren, zure hitza, zor!!! Eta orain nire txanda da. Zuk azken 

arnasa eman aurretik, ikusi bainuen zure amaiera gertu, oso gertu 

zegoela, hitz eman nion nire bihotzari zure eta nire bizitzan izandako 

hainbat eta hainbat gertakizun eta pasadizo ez zirela putzu ilun batean 

geldituko, jendeak jakingo zituela, baita zuretzat hain ezagunak ez ziren 

jendeek ere. Eta hemen nauzu oraingo hau eskribitzen nire modura, ez 

bertsotan eta ezta bertso libreetan ere, xumeki eta apaltasun handiz. Zuk 

eta biok dakizkigun beste zenbait gauzarekin ere segituko dut. Ea 

asmatzen dudan, horixe nahi nuke. Hitza zor. 

 

Hau guztiau esan eta gero, inoiz baino presenteago zaude, Legorretako 

Piku. Agian, oihartzunak iritsiko zaizkizu, agian, Otxogorriko otadi 
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horailaren usaina, agian, Okabeko belazetan hazten diren mitxoleten 

agurra, agian… imajinatu ezin ditudan kolorezko besarkadak. 
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Joxe, mahats denbora… ardoa: elkarren arteko kantua, esku 

elkarren artera luzatua.  

(Patxi Ezkiaga, Mahats-denbora liburuaren azal morean 

egindako eskaintza) 

 

Zure liburu hau, Patxi, espeziala izan da. Espeziala izenburuagatik, 

espeziala hiru hizkuntzatan –euskaraz-erdaraz eta ingelesez– argitaratu 

zelako eta espeziala, baita ere, beste batekin batera osatu zenuelako, 

hots, Concetta Probanzarekin. Formatua ere ederra, trinkoa eta orrialde 

distiratsuez. Bertan marrazkiak agertzen dira eta marrazki hauen 

inguruan zure arima jarri duzu; demagun orrialde, otoitz eta poema 

horiek direla mahastian landatu dituzun mahats-mordoak. Bai 

gustagarriak erdietsi dituzun aleak, bai zinez. 

 

111000   ---         MMMaaahhhaaatttsss   dddeeennnbbbooorrraaa    
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Laukote bat agertzen da. Aipatu berri dudan Concetta Probanza 

(Margoen egilea), erdarazko itzulpenarena (José Luis Padrón), 

ingelesezko bertsioa (Xoan Alonso), eta euskal bertsioarena zu zeu, 

azken hau esan beharrik ez dago, baina... Hara bada batel baterako 

laukotea. Orduan, zergatik ez hasi atal hau –luzea izango den atal berezi 

hau– zuk idatzitako testu batekin? Beti biok du izenburua eta metafora 

zoragarria ematen du mahats denbora metaforatzat hartuko dudan 

bezala: 

 

Sustrai eta txorten ezkutuen mitxoleta ala  

itsaso okreen eguzki.  

Eta ni. Beti biok.  

Baina topaketarik egiazkoenean ere  

badago erabateko irekitasuna ukatzen digun  

bete ezinezko espazio ilunik,  

bene-benetan geure burua besterik ezin dugulako aurkitu, 

 ezin dugulako bakardadea desegin.  

Hala ere, mitxoleta ala itsaso,  

ez daukat zugana egin beste aukerarik:  

ni neu ez den norbait koherentea  

behar dut, nire egia aurki dezadan,  

askatasun esparru.  
 

Eta sortu duzu:  

askatasun egin zara, askatasuna aldarrikatu duzu.  

Sortu duzu:  

ez zarenaren,  

izan zintezkeenaren alternatiba onartu behar izan duzu. 

Doanekoaren poeta,  

sortu duzu,  

eta sortu gabekoaren oroitzapen egin gaituzu,  

estetika eder baten akats,  
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tapizik maitagarrienaren patroiak  

bere-berezko duen perfekzio ezinaren  

oihu.  
 

Sortu duzu:  

“Sorkuntzaren egia  

zaurkorra da”,  

diozu.  
 

(Patxi Ezkiaga eta Concetta Probanza, Mahats denbora, 68 or. 

eta Beti biok izena daraman zera paper gainean. 10x15zm 

egindako margoa, 69 or.) 

 

Hara, mitxoleta eta itsasoa. Itsasoa izan da –eta natorren gurera orain– 

guk, biok, eta beste batzuek ere sortu dugun itsasoa euskararen 

munduan. Zuk eta biok ezagutu ditugu mahastiak gure Euskal Herri txiki 

eta handi honetan. Biok dakigu Arabako Errioxak daukan mahuka 

ardoarekin, ardo onarekin, hoberenarekin ez bada, eta munduan barrena 

barreiatuta dagoela. Biok dakigu Bizkaian eta Gipuzkoan ere baditugula 

gure mahastiak eta horietatik gure-gurea den txakolina sortzen dugula 

eta hau ere apurka-apurka baina etenik gabe ari dela munduan zehar 

zabaltzen. Eta zer esan Nafarroako mahastiei buruz? Edozein ardozalek 

daki zer den ardo gorri-nafarra, baita Baltaxarrek ere, bestela galde 

iezaiozu orain gertu izango duzu eta. Agian, bada norbait Irulegiko 

mahastiak ezagutzen ez dituena? Nik esango diet, Patxi, Donibane Garazi 

herri xarmangarriaren inguruan daude mendien mazeletan eta inguru 

haietako biztanleek biziki maite dute, guretzat garesti samarra bada ere. 

Beraz, mahastiz eta ardoz inguratuta gaude. Beraz, mahastiz ari 

garenean badakigu zertaz ari garen. Ameto. Baina, salletarron artean 

mahastiz ari garenean zertaz ari garela uste dute batzuek? Ziur naiz zu 

eta biok ezagutzen gaituztenek badakitela zertaz ari garen. Lehentxoago 

esan dut gure mahastia euskara dela eta mahasti hau gero eta zabalagoa 
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dela, ikusita nola hasi ginen mahatsondo batzuk landatzen eta gero eta 

aihena gehiago eta handiagoak sortu diren hektareak eta hektareak ikus 

daitezkeela gure eskoletatik barrena goazelarik. Guk ere izena eman 

genien mahastiei: hasieran izengabeak ziren –frogetan ari ginen–, gero 

Euskara Mailaka izenarekin argitaratu genuen –argitalpen batzuk eginez–

, eta, azkenean, Txanpa izena eman genion, guk ongi dakigulako txanpa 

egitea zer den, zu Oriozalea zinelako eta ni Errekazalea, zureak horiak 

ziren eta nireak arrosak, eta bagenekielako arraunean gogor egin 

beharko genuela gure ziaboga guztiak behar ziren bezala hartzeko, 

batzuetan irekiak eta beste batzuetan itxiak. 

 

1970.ean gaude, gogoratzen? Zu ikasten eta ni irakasten, edo, hobeto 

esanda, zu ikasten eta irakasten eta ni irakasten eta ikasten. Biok neurri 

berean eta biok ilusio handiarekin. Biok Deustuko ikastegietan: 

unibertsitatean zu eta ikastetxean ni edo arestian esan bezala zu 

unibertsitatean eta ikastetxean eta ni ikastetxean eta tarteka-marteka 

unibertsitatean. Biak zintzo-zintzo zereginetan eta, aldi berean, 

pentsatzen, oldozten. 

 

Halako batean, mendiko buelta batean, –zenbat gauza burutu ditugun 

menditik barrena ibiliz– deliberatu eta gero, erabaki genuen euskara 

irakasteko metodoa sortu behar genuela, nahikoa zela gure amateur 

joera euskara irakasteko erabiltzen ari ginen sistema, eta seriotasunez 

heldu behar geniola zezenari adarretatik. Eta eseri ginen euskal 

departamentuan, eta idazten hasi ginen, larunbatetan, orduan egoten 

zinen zu libre eta. Gurekin Zamalloa etorri zen, hura ere berezko 

mahastia sortzen ari zen-eta eta bai eraginkorra haren ekarpena. 

Hainbeste saiatu zen gurekin ezen uda batean ikastaro bat eman zigun 

San Asensioko Bentan. Jende dezente bildu ginen, denak mahastilariak, 

eta ingelesaren bitartez euskara nola irakatsi erakutsi zigun: hura ere 

maisu handia zen, Patxi. 
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Itzuli ginen gure lanera eta gure lan-zirriborroak egiten hasi ginen. Gero, 

eskolan aplikatzen genituen eta era honetan bizpahiru urte eman 

genituen. Gustura ibiltzen ginen metodo xume harekin: galderak eta 

erantzunak ziren. Galderak, bai eta ez esateko, galderak, esaldi laburrak 

osatzeko, galderak, inguruko ikasleei egiteko, galdera berriak asmatzeko 

oinarrizko elementuak eskainiz, erabilitako hitzez esaldiak osatzeko, 

norberaren esaldiak, sormena lantzeko, etab. Eskolan ikasle-kopurua 

handia zen eta gure frantses-ingeles sistema erabiliz primeran moldatzen 

ginen, gu bai, kanpoko askok ez zuten ulertzen nola irakats zitekeen 

hainbeste ikaslerekin, nola irakatsi euskaraz hitz egiten…, baina guk, zuk 

eta biok, eta beste askok lortzen genuen, agian, oso serio hartzen 

genuelako, egiten ari garenaz sinesten genuelako, gure artean euskaraz 

egiten genuelako, pixka bat behartzen genituelako zekiten gutxi hori 

erabiltzera, bai, pixka bat behartzen genituen, aita batek eta amak batek 

etxeko zenbait gauza egitera behartzen dituzten bezala semeak eta 

alabak, eta aurrera egin genuen. Gure eskarmentua ezinbestekoa izan 

zen beste ikastetxe askotara gure metodoa eramateko. Saiatzen ginen 

sinestarazten posiblea zela esaten ari ginena eta emaitzak bagenituela, 

baina gure entzuleek ez zuten sinesten, ezinezkoa iruditzen zitzaien, 

metodoa gustatzen zitzaien, baina beste baldintzetan erabiliz gero, 

batzuek bai, sinesten zuten, baina sinesten zutenek gure baldintza 

beretsuetan irakatsiko zuten, eta hauek fio ziren. Gogoratzen, Patxi, 

zenbat joan-etorri Euskal Herrian zehar gure mahastiko ardoa dastatzen 

eta dastarazten? Gogoratzen zenbat upategiko nagusi, zenbat sotolari, 

zenbat ardo saltzaile eta ardoketari bildu genituen gure inguruan? 

Euskara Mailaka jarri genion izentzat, eta dezente ongi saldu genuen 

bazter guztietan. Zu eta biok eta beste batzuk ez ginen asko ibili ez 

irratietan, ez telebistan, ez egunkarietan, ez eta…, nahiz eta behin edo 

behin gurea azaltzeko aukera eman ziguten, baina gutxi. Gure ardoa 

zabaltzeko sistema eskola izan zen, eta eskolan ikasleak eta ikasleekin 

gurasoak…, eta gero, gure ikastetxeetako gelak, gurasoak, gurasoekin 

harremanetan zeuden bestelako erakundeak, etab. Sare polita sortu 
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genuen, eta gure mahastiak ere urtaroak jasan zituen, hots, euskararen 

udara, udazkena, udaberria eta negua. Denetatik pasatu ginen baina 

denetatik airoski irten ginen, salbuespenak salbuespen. 

 

Ez dakit gogoan izango duzun, nik bai. Behin batean, gure askatasunaren 

bidean jarri gintuztenean edo jarri ginenean, alegia, gure-gure izaeraren 

eta izaera praktikara eramateko hautua izan genuenean, Ezkioko 

Mendigurenek eta Getariko Mikel Lasa poetak –zuk hainbeste maite 

zenuena–, deitu zidaten zertan ari ginen ager niezaien. Bai, beraiek ziren 

orduan arduradunak eta beraien eskuetan zegoen Euskal Herrian zehar 

mahastiak zabaltzeko ardura zeukatenak. Oraingoan Miramar 

Jauregiaren inguruan dagoen etxe dotore batean bildu nintzen haiekin. 

Nik zintzotasun handienaz azaldu nien den-dena eta poztu ziren ikusi 

zutelako ezjakintasunari bide bat eskaintzen ari gintzaizkiola, euskara 

nola irakatsi zelako arazo larria beraien eskuetan zeuden Zentroetan. 

Ondoren haiek antolatutako ikastaro batzuk eman genituen. Honek 

arazo txiki batzuk sortu zituen kanpoko jendeak uste izan zuelako haien –

agintarien– pribilegiatu batzuk ginela, eta ez ginen noski, gure lana 

denen bistan zegoelako eta guk egiten genuena besterik ez genuelako 

erakusten. Baina, orduan ere, gaur bezala zenbait aspektutan, egiten ez 

eta egiteari trabak jartzen, honelakoak gara buruz jokatzen ez garenean, 

jeloskortasunak logikaren arloa hartzen duenean. Baina hura iragan zen 

eta orduan ere gure mahastia landu genuen mahats-denbora baitzen 

guretzat. Gu ere itsaso ginen eta mitxoleta onez josi genuen gure 

mahastia. 

 

Beste behin, eta hau gure Iñaki Olabeagari esker, garai hartako 

Kontseilari Jeneralak deitu zigun. Orduan ez dakit zu bertan izan zinen, 

baietz egingo nuke, talde bat bildu ginen Erkidegoan zegoen autoritaterik 

nagusienarekin. Esan bezala, Iñakiren lana izan zen, hark mugitu zituen 

hariak, zeren Iñaki euskaldun peto-petoa baitzen eta bazituen dohainak 

harremanetarako, eskola handikoa zen eta, batik bat, egiten ari ginena 
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adierazi nahi zuen jendearen aurrean, eta gora jo zuen, Kontseilari 

Orokorra zegoen etxera, harrapazak! Pozik atera ginen bilkura hartatik, 

baina ez dakit eragin praktikorik izan zuen hurrengo egun, hilabete eta 

urteetan, baina gure burua azaldu genuen. Gogoan al duzu? Agian, beste 

gauza batzuetan sartuta ibiliko zinen garai horretan, bazenuen-eta zertan 

ibili. 

 

Jendeak jakin zuen salletarrok erabat emanda geundela euskara 

zabaltzen, itsasoan, zure itsaso metaforikoan, mitxoletak ereiten, kolore 

guztietako mitxoletak ereiten, eta hazten, eta fruituak ematen. Alabaina, 

zu eta biok eta beste batzuk egiten ari ginena mailakatu eta gero, zerbait 

berriagoa sortu nahi izan genuen, modernoagoa oraingo hitzak erabiliz, 

eta Txanpa izengoitia eman genion traineru berriari, mahasti berriari: 

material berria asmatu genuen hainbeste froga egin ondoren. Nola 

esango nuke? Pinuarekin hasi baginen, gure Herrian pinu ugari 

dagoelako, gero, pagoa hobea zela ikusita, zur gogor horrekin jokatzea 

erabaki genuen. Baina, horretarako Europara jo genuen. Han ere guk 

baino aurreratuago zeuden kontu hauetan eta ikastera joan ginen. 

Hemen egia biribila esan behar dut: gure Nagusiek erraztasun guztia 

eman ziguten egiten ari ginena hobetzeko, eta hobetzeko modu 

eraginkor bat herri haietan zer egiten zuten ikustera joatea zen. Gogoan 

izango dituzu, Patxi, Ingalaterra, Finlandia, Frantzia, gaurko Txekia, 

Bartzelona, Kairo, Budapest, etab. Denetan eman ziguten zer pentsatu 

eta denetan eskaini genuen zer ikasi, denetan egin genuen gure ekarpen 

praktikoa, beti praktikoak izan ginen, teorikoak bainoago. Ez ditut hemen 

esango leku horietan guztietan egin, ikasi eta formulatu genuena. 

Beharbada, gehiegi luzatzea izango zen. Ordea, bat aipatuko dut, 

espeziala izan zen bat. Zergatik diot espeziala izan zela? Gogoan izango 

duzu zein ari naizen aipatu nahian: Budapestekoa, Piku, Budakoa 

zehazkiago esanda, nahiz eta gaur egun ez den bereizten Buda eta Pest, 

gaur Budapest esaten baita mundu guztiak dakien bezala. 
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Bada, begira. Egun batean, Romanek, garai hartan Hezkuntza 

Kontseilaria zenak, dei bat egin zidan eta mesede bat eskatu, mesede 

oso interesgarria bai zuretzat eta biontzat eta beste batzuentzat. Gure 

lanaren historia egin behar nuen, alegia, euskararen historia gure 

eskoletan, gure metodoaren garapena, erabilitako elementuak eta 

izandako emaitzak. Nik euskaraz egingo nuen eta zuk, Patxi, ingelesera 

pasatuko zenuen. Bikain, esan nion Romani. Uste dut gero zurekin hitz 

egingo zuela, uste dut esaten dut ez ditudalako xehetasunak gogoratzen. 

Nik lan polita egin nuela uste dut, ez oso luzea baina nahiko zabala 

eginda geneukan guztiari lekua emateko. Uste dut zuk ere gustura egin 

zenuela zure lana, zuk egindako lan guztiak oso gustura egiten 

zenituelako eta ingelesez izanik are gehiago, ingelesa izugarri maite izan 

baituzu beti, ikasi zenuen ezkeroztik. Beraz, jada preparatuta zegoen 

gure lana. Lanak presentzia agerikoa izango zuen Budan egingo zen 

Batzar Nagusi hartan. Hizkuntza ez- hegemonikoei buruz izango zen 

Batzarra, nazioarteko Batzarra, salletarren arteko Batzar Berezia. 

Administrazio-lanak Romanek egin zituen, zuk eta biok gure lana 

prestatu genuen. Prestatu, guk beti jakin izan dugun bezala: gu onenak 

gaituk, Joxepe errepikatzen zenuen behin eta berriro, eta nahiz eta 

arrazoi izan, pixka bat exageratzen zenuela uste dut, baina ulertzen 

zintudan, taxuz egiten genituen gure lanak, nola bestela saldu gure ardo 

gozoa mahastia zaindu gabe? It´s not possible. 

 

Demagun laugarren postuan jarri gintuztela gure lana azaltzeko. Leku 

zoragarria zen hura. Gela xumea baina praktikoa. Justu kabitzen ginen 

joandako guztiak. Hala ere, hori ez zen oztopo izan norberak bere 

eserleku bat izateko. Lehenengoak hitz egin zuen, baina ez dakit zertaz, 

ez dut ongi gogoratzen, agian, esperientzia batez izango zen. Bigarrenak 

gauza bera egingo zuen, noski, eta hirugarrenak antzekoa. Atsedenak ere 

izaten genituen eta errusiarrek beren garaian bizi ziren bazterrak 

erakusten zizkiguten. Haiek ez ziren makalak, zeren leku haietan zeuden 

gazteluak, jauregiak eta bestelako eraikinak botere handiko jendearenak 
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zirela ematen baitzuten, baina hori beste historia da. Gu urduri samar 

genbiltzan, gure txanda halako batean izango zen. Nik ez nuen zereginik, 

entzun eta entzun, eta, asko jota, txalotu eta txalotu zuk ongi egiten 

bazenuen, eta horretaz ziur nintzen, ez nuen inolako zalantzarik, orduan 

beti gogoratzen nuen zera hura: gu onenak gaituk, Joxepe eta sinestu 

nuen goiti-beheiti hainbatetako eskarmentu bikainak lekuko. Goizeko 

hamaikak ziren. Gosaldu eta gero, astiro-astiro hurbildu ginen gela 

hartara. Basoa zeharkatu genuen, eta bidean ziza horiak ikusi eta gero, 

gure Herrian geundela otu zitzaidan; izan ere, basoan pagoa eta haritza 

zegoen beste zuhaitz mota askoren artean. Gela bete zen. Ni lehenengo 

lerroan jarri nintzen. Zu, mahai baten aurrean. Aitzinean zure txosten 

dotorea, ingelesez, eta aldamenean harmonika, bai harmonika, zure 

testuak beti behar baitu musika dela harmoniak dela gitarra. Gaur egun 

musika jartzen omen die behiei eta etxabereei oro har, gu aurreratu 

batzuk izan ginen. Ez dut esan nahi gure aurrean zeudenak abereak 

zirenik, ez, ez, ez dezala inork gaizki pentsa. Esan nahi dut gure 

mahastian beti izan dugula abestia gogoan, musika eta musikarekin 

batera itzartu direla mitxoletak  mahats mordoen gainetik. Zuk 

harmonika jotzen zenuen eta gitarra, bai gitarra jotzaile zintugun. Bada, 

denak jarrita geunden jada, erne eta zain. Ez dakit nork hartu zuen hitza 

zure aurkezpena egiteko, dakidana da zu jada begiak itxita zeundela, eta 

zure baitan berbetan zure mintzoarekin, auskalo zertan, betikotan 

ziurtasun osoz… kontenplazioan, mintzatzen, pentsatzen edo zein pieza 

edo musika-labur joko zenuen oldozten? Ni ziur naiz zein pieza edo 

musika-laburra joko zenuen aldez aurretik izango zenuela pentsatuta, 

inprobisazioa ez baitzen zure bidea musika-tresna bat hartzen 

zenuenean, beste kontu ezberdina izan da beti zerbait eskribitu behar 

izan duzunean zure paper zaharrean larraineko eguzkipean. 

 

Denak isildu ginen bat-batean eta sor eta lor, gainera, zure txanda 

harmonikarekin hasi zenuenean. Patxi, ez dut gogoratzen zer jo zenuen, 

baina nire aldamenean zeudenak ni bezala zeuden: oilo ipurdiarekin. 
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Gure Patxi begiak itxita, lepoa alde batera eta bestera mugituz, 

harmonika gora eta behera eramanez, sintonia orekatsu batez, etab. 

Bukatu zenuenean isiluneak jarraitu zuen eztul kaskar batzuez soilik 

hautsia. Gero hasi zinen irakurtzen, zeren den-dena irakurri baitzenuen, 

tarteka zure irizpide zehatz batzuk erantsiz. Orrialde bat edo beste 

irakurtzen zenuenean berriro harmonika hartu eta beste musika-labur 

bat jotzen zenuen: zure eginkizuna espeziala izaten ari zen. Uste dut 

jendeak gustura jarraitzen zuela zure hitzaldia, the conference. Nik ere 

zehatz-mehatz segitzen nuen ingelesez nahiz eta ez ulertu oso ongi, 

baina buruan nituen euskaraz idatzitako ideiak. Bi ordu eman zenituen 

zure lanean, eta txalo-zaparrada segidan bukatu zenuenean. Lortu 

genuen. Pozik gelditu zinen. Prest gelditu zinen azalpen osagarriak 

emateko. Izan ziren galdera batzuk. Erantzun zenien. Nik ingurukoei 

begiratzen nien eta elkarren arteko iruzkinak egiten zituzten, batzuek 

erdaraz eta beste batzuek euskaraz, hemendik joandakoak, jakina. Bete 

genuen. Halgi hadi plazara, halgi hadi dantzara, halgi hadi mundu 

guztira… Baxenafartarraren esanak betez… Eman eta zabal ezazu 

munduan fruitua… Ormaiztegitarrarena segituz. Hura guztia zirrara-

betekada izan zen. Mahats-denbora zen eta mahats-mordoak biltzen ari 

ginen. 

 

Patxi, hau guztiau gogoan izango duzu orain zauden lekuan, lekua bada 

zauden lekua, zeren espaziorik ez baitago maitasuna dagoen lekuan, ezta 

maitasuna erakusteko duzun aukeran ere. Zertara etorri den dena? Zuk 

duzu errua, erru bedeinkatua, egia esate aldera. Mahats-denbora dela 

idatzi duzu, beraz, zerbait izango zenuen gogoan. Nola ez izan gogoan 

baldin Danubio ibaiaren magalean meza santua izan genuela esan eta 

zirrara pizten bazaigu bertan izan ginen guztioi? Han ere, musikak balitu 

gintuen, Danubiok dakien musika urdinarekin, eta gauean, bazterretan 

judutar jende andanak kandelak piztu eta prozesioan ikusi genituenean. 

Harrigarria oroitzapen hura, baina ez hain ona, ordea, egun judutar 

bertsuk edo ondorengoak egiten ari direna palestinar jendearekin, 
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Abrahamen seme-alabekin, baina hau beste historia bat da, diot berriro, 

zure aitzinean. Izan ere, judutarren kultura ezagutu zenuen bertara 

hurbildu zinenean Mari Karmen Garmendiak eskatuta, hangoek beren 

hizkuntza nola irakasten zuten ikustera, kibutzetan irakasten zutena 

jasotzera, baina hau beste historia bat da, berriro diot. 
 

Orduan, zer? Zer uste duzu, mahats-denbora dela orain ere? Erantzunak 

edo nahi bada ihardespenak zure lagunek emango dizkigute zure 

baimenarekin. Zer gertatuko zaigu… 
 

“Si te digo que poco a poco nos hacemos faros  

y que alcanzamos el puerto  

para ser del marinero  

el recuerdo de un malecón.  

Si te digo que cada ola que nos golpea  

perdona la orilla.  

Que vivimos  

mirando al mar del norte, 

 ese frontón amargo y oscuro,  

 mundo de algas y sonidos marinos.  
 

Before getting used,  

if I tell you we wonder where everything ends: 

kilometres of sea, kilometres of darkness. 

If I tell you the eternal does not exit.  

That shores follow a course.  

That the ones who set a look upon us  

will evoke  

the candle, the early morning and the time,  

and also remember that life, the life beat,  

the fair wound of the rudder, everything,  

is not but path”. 

(Concetta Probanza eta Patxi Ezkiaga, Mahats-denbora, 94 or.) 
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Hitz ematen dizut, Legorretako Piku eder galant hori, bizi naizen artean, 

mahastilari xumea, behartsua eta adintsua izanik ere, mahats-mordo 

gozoak erdiesten saiatuko natzaizula, zaude ziur. 
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Antzinako Babilonian bazen gizon bat gauero kriseilu 

zaharkitu bat eskuetan hartuta, herriko kaleak miatzen 

zituena. Hiri osoa loreen perfumez lurrinduta zegoen ilbete 

gau batez, kriseilua krabelinez betetako parterre baten 

ondoan jarri eta luzaz jardun zuen bertan, makurtuta, 

aurpegia ezertarako altxatu gabe. Ikusi zuen jauregitik 

etxerako bidean zihoan erregeren sendagileak eta galdetu 

zion: Zerbaiten bila zabiltza edo? Nire amodioaren bila nabil, 

erantzun zion gizonak. Zure amodioa galdu duzu? Bai, nire 

amodioa galdu dut. Hala da. Eta seguru zaude hemen galdu 

duzula? Ez. Orduan, beste nonbait galdu baduzu, zergatik ari 

zara hemen, zakur baten antzera, usnaka? Lurrinik eta argirik 

gehien dagoen tokia delako.  
 

(Patxi Ezkiaga, Haizearen Parabolak, 87 or.) 

 

Behin batean, Beloken nengoela Gogo Jardunak egiten, lekaide batek 

ikusi ninduen izerditan eta euskara gozoan esan zidan: Zer, bidean? 

Baietz ihardetsi nion eta berehala kausitu nuen lekaideak esan nahi 

zidana. Ederra galdera. Eta orain zatozkit beste galdera batekin: 

Zerbaiten bila? Eta zuri ere antzeko erantzuna emango dizut: Bai, 

zerbaiten bila, gure amodioaren bila gu ere, Babiloniako gizon hark 

bezala. Egia da guk, zuk eta biok, ez genuela amodiorik galdu, baina ez 

galdu arren bila genbiltzan zer-nolakoa zen jakin nahi genuelako. Beti 

izan gara kuriosoak, jakin-minaren gibeletik ibili gara, mundu espezial 

horietan mugitzen diren horietakoak, alegia. Hori bilatu nahi genuen 

eskolan gure lanorduetan eta hori bilatzen genuen eskolatik at egiten 

genituen jardueretan eta ekinbideetan. 

111111   ---         ZZZeeerrrbbbaaaiiittteeennn   bbbiiilllaaa    
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Ekinaren ekinez ikasi genuen zer den bilatze aktiboa izatea, ekinaren 

ekinez jakin izan dugun bezala zer den erretiratu aktiboa izatea. Baina 

noan xehetasun batzuk gehiago azaltzera. Ez ziren eskolako ekintzak 

baina eskolarekin lotuta zeuden jarduerak ziren guk ezagutzen 

genituenak edo ezagutzeko prest geundenak. Hauetako batzuk aipatu 

nahi nituzke hemen jendeak jakin dezan gure garaian ere egiten zirela 

orain erasmus eta antzeko izenez egiten diren jarduerak eta ekinbideak. 

 

Deustuko Madariagan ibili ziren gurekin hainbeste sufritu zuten euskal 

irakasle batzuk, sakramentinoak ziren, euskaldunak, Tolosaldekoak, 

jatorrak ez ezik maisu onak ere bai. Haiek bazuten etxe bat Arratia 

haranean, Areatzan, zehazki esate aldera. Garai batean, beraiek 

erabiltzen zuten, baina guk harako asmoa erakutsi genienean, ez zuten 

inolako oztoporik jarri eta gure eskuetan utzi zuten etxea eta etxearen 

gobernua. Hasierako urratsak eman eta gero, heldu zen harako asmoa. 

Gure eskuetan zeuden ikasle batzuei eskaini genien aukera hura: hara 

joan, han euskara praktikatu, mendiko bueltak egin, futbolean jolastu eta 

elkarrekin bizi, bizi baina euskaraz bizi. Dozena bat edo, etorri ziren 

gurekin. Gogoratzen? Orain Gorbeiara joaten naizen bakoitzean eta 

handik jaitsi eta gero, etxerako bidean jartzen naizenean begiratzen diot, 

eta burura etortzen zaizkit erasmus berezi haren oroitzapenak. Biziki 

ongi moldatu ginen, gure sormenak hartarako eta gehiagorako ematen 

zigun, gure nahiek eta gogoek posible egiten zituzten ekimen haiek 

guztiak. Hamar bat egun eman genituen giro ezin hobean. Euskara bai 

baina euskal geografia ere bai zen gure goiburua. 

 

Beste batean, hau ere guretzat halako esanahi berezia zuen beste leku 

bat aukeratu genuen ekinbide bera gauzatzeko: Izabara joan ginen. Guk 

ongi ezagutzen genuen mundu hura. Ordurako ibiliak ginen hango 

bazterretan eta bagenekien nondik norako gehienak. Beste proiektu bat 

izan zen. Egia da Areatzan euskal jendearekin egin zutela topo gure 
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ikasleek honek esan nahi duen guztiarekin, eta Izaban, aldiz, ez zela 

egoera bertsua emango. Han gu izango ginen hiztunak, beti hiztun, eta 

denon artean osatuko genuela haranak ematen ez ziguna. Autobusa 

hartu genuen Bilboko Henao kalean. Iruñeraino joan ginen eta han, 

bizpahiru ordu itxaron eta gero, La Veloz Sanguesina deitu autobus zahar 

samar bat hartu genuen eta, hamaika itzuli-mitzuli eman eta gero, 

Izabaraino eraman gintuen. Aldez aurretik, sakramentinoekin egin 

bezala, Izabako apaizarekin hitz egin genuen. Jesus zen apaizaren izena, 

eta ezagutzen genuen. Gogoratuko duzu, ezta? Harekin konfiantza 

genuen nahiz eta haren ideiak eta gureak ezberdinak izan. Alabaina, hori 

ez zen oztopo izan elkarrekin ongi konpontzeko. Hark atsegin handiz utzi 

zigun bere etxea. Han, ganbaran, mandioan, sabaian, hartu genuen 

ostatu. Han ematen genuen eskola, han entretenitzen mendira joaten ez 

ginenean, zeren behin baino gehiagotan egin baikenuen irtenaldiren bat 

edo beste hango mendi potoloetara. Gogoan dut behin egin genuen 

demasako irtenaldia Ezkaurre mendira. Izabatik bertatik irten ginen oinez 

eta hirugarren kilometrotik gora Belabartzera heldu ginen. Belabartze 

haran luzexka da badakizu, ikusgarria, eta behin baino gehiagotan hara 

joanak ginen futbolean aritzera. Gure ikasle haiek denetarako ziren onak, 

iaioak, sendoak.  

 

Artzain txabola zen erreferentzia. Berehala asmatu genuen non zegoen 

eta hara abiatu ginen. Han errekastoa zeharkatuko genuen eta ondoren 

aldapan gora hasiko ginen, eta hasi ginen batzuen aurpegiak oso 

animosoak ez baziren ere. Gu beti aitzinera, hori izan da bion goiburua 

kontu honetaz guztiaz eta beste batzuez oro har. Gurekin farmazeutiko 

batzuk etorri ziren, senar-emazteak ziren, haiek ere gure bazter haiek 

ezagutzeko gogoa baitzuten. Poza zen eta ez nolanahikoa nekearekin 

batera denok generamana gure gorputzean. Tira har dezagun atsedena 

hementxe bertan, esan nuen, eta besteek pozik hartu zuten erabakia. 

Ura, Cal C vita, deitu pilulak uretan bota eta biziki ongi gelditzen ginen 

hori egiten genuen bakoitzean. Indarra ematen zigula ematen zuen, 
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ondoren arin-arin jarraitzen baikenuen. Ezkaurre, Ezkaurre, Ezkaurre, 

non zira? deiadarkatzen zuten mutil haiek zu aitzinean eta ni gibelean 

gindoazen bitartean. Zu bidea zabaltzen zindoazen eta ni zarratzen inor 

oso atzean geldi ez zedin. Eguzkia kiskaltzen ari zuen altuera haietan 

ohituta ez geundenentzat, eta denak ginen egoera horretan. Halako 

batean, baina, harrate handi baten ondoren belar pixka bat ikusi genuen 

eta lehenengo Ezkaurren geundela igarri genuen. Hala izan zen. Izerdi 

patsetan heldu ginen, baina pozik lehenengo aldia zelako gure mutilak bi 

mila metroko altuera zuen mendi batera igotzen zirena. Ez dakit gogoan 

duzun, baina nik ongi gogoratzen dut haietako batek, Leginak, dzanga 

batez hustu zuela urontzia. Zoragarria izan zen denen jarrera. Honela 

egin genuen bigarren eta hirugarren Ezkaurreetan. Bizkar zorroak hustu 

genituenean behealdera jo genuen, eta behealdean zegoen iboian 

pausatu ginen. Bero zen baina ez genion garrantzirik eman ur ondoan. 

Nikasio gure gidariak bidean jarri gintuen berriz ere eta Ardibidepiku 

deitu tontorrerantz zuzendu gintuen. Han basoarekin topo egin genuen 

eta horrek freskatu gintuen pixka bat denen zorionerako. Luzea egiten 

ari zitzaigun tarte hura baina ez ginen gelditu: ekin eta jarrai, esan nien 

nire aldamenean zetozenei, Euskaltzaindiaren goiburua gogoratuz. 

Ederra izan zen eguna. Nikasiok ez zekien euskara baina egun hartan 

bizpahiru hitz ikasi zituen gure mutilei entzunda. Bilatzen duenak 

aurkitzen duela entzun dugu biok formazio etxeetan ibili garen bitartean, 

eta guk gauza hau bilatzen genuen besteak beste: elkartasuna, 

inkulturazioa eta adiskidetasuna. Non eta euskaldun zahar haiek 

borrokan denbora luzea eman zuten lekuan berean: Erronkariko 

Haranean “onki xin” eta ez “ongi etorri” esaten den bazter zahar eta 

epikoan. 

 

Patxi, zuk nik bezala edo hobeto gogoratuko duzu hau guztiau, baina niri 

dagokit orain kontatzea, zutaz apaltasunez baina txeraz idazten ari 

naizen egun honetan, 2018.eko abuztuaren 11n, San Lontxoren hurrengo 

egunean. Gure amodioa ez dakit aurkitu genuen, baina batzuei gure 
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maitasuna zein zen erakutsi bai, erakutsi genien, zuk zure liburutxoan 

diozun bezala, lurrinik eta argirik gehien dagoen tokian. 

 

Gauza bera egiten jarraitu genuen Markina-Xemeinen eta Irungo La 

Salle-enean. Ez naiz luzatuko. Bi toki horietan ere bilatzen jardun genuen. 

Markina-Xemeinen familia batzuk izan genituen prest mutilak hartzeko 

eta haiek euskaraz bizitzeko. Beste erasmus bat, jakina. Anai Itsasi eman 

genizkion eskerrak bera izan zelako lorpen haren artifizea, egilea. Hark 

etxeko batzuk edo ezagun batzuk zituen han, zestuko pilotaren eta 

pilotarien unibertsitatean, eta gure lana oso-oso erraztu zuen. Irungoaz, 

bada, zer esango? Biok han egondakoak gara hiruzpalau urtetan eta 

bagenekien baliabide anitz zituela gure etxeak hamar bat egun emateko. 

Jolasleku franko, jatena egina, itsasoa eta mendia hurbil, anaiak eta 

langileak, eskola emateko leku aproposak, dena. Ondorioz esan dezaket, 

zutaz gogoratzen ari naizen une honetan, Samarkandako demonio 

harena: 

 

Samarkandan bazen behin demonio zahar bat beti negarrez 

zebilena. Egun batez, monje santu baten bizilekutik hurbil 

pasatzerakoan, monjeak ikusi eta galdetu zion: Baina, zer 

demonio mota haiz hi? Noiztik egiten ditek demonioek negar? 

Ez naiz oraingoa. Oraingo demonioak ezberdinak dira. Ni 

orain bost ehun urte jaio nintzen eta nire etsaiek gorrotatzen 

eman nuen bizitza osoa…. 

 

Patxi, guk negarrik ez. Gure lana nekagarria, unagarria, baina zoragarria 

izan da. Gidari onak izan ditugu. Zuk badakizu zein, zeintzuk. Galileakoa 

omen, elkar maitatzeko esan eta biziki praktikatu zuena bere garaikideen 

artean. Beraz, ez dugu motiborik negar egiteko, pozik bizitzeko baizik, 

zuk hil arte egin zenuen bezala. Badakit ez zaizula damutuko jada. 
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Askotan galdetu diot nire buruari zure liburu berezi honen izenburua 

irakurtzean zerk eraman zintuen izen hau jartzera, eta nekez erdietsi dut 

arrazoi bat, arrazoi txit konbintzenterik, baina nire aitzinean dut eta 

orain ulertzen saiatuko naiz. Badakit zu bertan izanda ez nukeela arazorik 

izango, baina, zuk alde egin didazu eta komediaren Jainkoarekin zaude 

orain, a zer pagotxa, ezta? 

 

Euskaltzaindiak antolatutako sari batera eraman zenuen zure lana, Felipe 

Arrese eta Beitia Sarira 1992.ean. Bilbao Bizkaia Kutxak argitaratu zuen 

1993.ean. Orduan ere, askotan egin zenuen bezala, niri opari gisa ale bat 

ematerakoan zera hau idatzi zenidan: Zuri, Joxe, La Tableren poesia 

ariman daramazun komeriante horri. Patxi Ezkiaga, Tablekideak. Ederra, 

benetan, zer nahi duzu esatea, asmatu zenuen eskaintza honekin. 

 

Lehenengo orrian honela hasten duzu: Iluntasun pribatu baten bertsio 

publikoa da komedia. Erroko gabezien irritsa amodio poema. Orain pixka 

bat argiago dudala esan dezaket. Amodiozko poemetan aurkitzen dugu 

komedia, bertsio publikoan, irritsa ereiten den ortuan. Baina, amodioa 

komedia bada jarraian doan poema komedia galant bat besterik ez da: 

Bisutsa galanta da maluta txikia, ibai berdean dantzan ura eta ihia. 

Biluztasunak ezin estali mihia, nire begininiek zuganako irri. Non zinen 

hau idatzi zenuenean? Esadazu ea Eska ibaiaren bazter batean zeunden 

freskura hartzen edo nahi baduzu igel txiki batzuen jauziak miresten, 

baina ez gelditu isilik irriño baten menpean ilunabarra datorren unean. 

Zeren orduan Tximeletak baitabiltza ihizko landatan, ostadarretan keinu, 

urre isladatan. Ibaiak ezin gorde altxorrak kutxatan, nire txalupak zure 

haizea mastatan. Orain ulertzen dut berdin zaizula itsasoan ibiltzea 

txalupa baten brankan edo txopan, baldin tximeleten hegaldiak ikusteko 
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parada baduzu eta olatu erraldoi batek bazter batera eramaten ez 

bazaitu, hondartzara, beharbada. 

 

Oso bitxiak dira liburutxoan agertzen diren lerro-buruak eta erakusten 

duzun geografia-ikuskizuna. Badakit Europan zehar ibili zarela, batzuetan 

zure body lirainaz eta beste batzuetan espirituak gidatuta edo, beste era 

batez esanda, batzuetan begiak irritsez janzten eta beste batzuetan 

irudimenari leihoak zabaltzen. Ez dakit egondako leku bakoitzean zure 

koadernoa eta lapitza erabili dituzun, hala bada chapeau zuretzat, halaxe 

egiten zuen Jaimek, Desoioko nire adiskideak, eta halaxe egiten duela 

uste dut gure Martin ttipiak eta aldi berean handiak oker ez banago, edo, 

bestela, zure bake-zokoan etzanda, gaur egungo makina horietakoa 

hartu eta askatasun osoz ibili zaren bidean, komediante baten moduan, 

Xenpelarrek Iparragirreri leporatzen zion moduan. Era batean zein 

bestean berriro mintzoa hasi zaizu kalakan eta dis-dis:  
 

Le Roi des Pontsen gelditu da  

eskale zaharra.  

Atsegin du negu, udaberri, uda  

eta udazken, urak  

zutoin biribilei egiten dien  

erronda begiratzea.  

Ur biziaren  

ur lasterkariaren  

handitasun monotonoak  

liluraturik dauka  

eta goizeko listukada bota dio,  

omenaldi gisa,  

bertan garagardoaren apar miketza  

eta aspaldi laztandu ez dituen  

ezpainen larrosa….  

(Patxi Ezkiaga, Komediaren Jainkoa, 54 or.) 
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Oraingoan soneto bat izan duzu gogoan, norena eta Michelangelorena. 

Harritu zaituela diostazu eta arrazoi duzu: Maite dut ilunabarra eta loa… 

bigunduz izaki guztiak… bidaiari aurpegi eman behar badiot ere… Eta 

ezer gutxi aldatu dela konturatu zara ahituak, nekatuak Sévres 

Babylonetik Porte de la Villetera eramaten dituen suburbanoan. Bazoaz 

eta ez alferrik Europan zehar. Miroslaven poemario ireki duzu. Une batez 

Erdi Aroko Erteuropako errege sentitze-sentsazioa izan duzu baina, zurea 

ere egunerokoaren bihotzerainoko bidaia izanik, zure betiko 

zuretasunean aurkitu zara: arratseko zazpiak eta laurdenetako 

monotoniaren poeta. 

 

Koloreak maite dituzu. Zure ustez besteok ezagutzen ditugun koloreak 

baino dezente gehiago existitzen dira. Koloreak aurkitzen dituzu 

musikan, koadroetan, pinturetan, zelaietan eta izaki biziak mugitzen 

diren bazter guztietan. Honetaz askotan hitz egin duzu, gogoratzen? 

Baita Parisen ere aukera izan dugunean. Orduan ere antzeko gogoeta 

egin genuen, baina zuk idatzita utzi zenuen: 

 

Zenbat ur eta zenbat odol ere  

Le Pont Neufen azpitik!  

Baina gardundurik dator  

uharrea amodioaren oinetara,  

Marell deitu diodanetik.  

Jai eguna baita zuhaiztietan  

eta jai eguna koloreen destilazioa  

egiten duen eguzkiaren alanbikeetan.  

 

(Patxi Ezkiaga, Komediaren Jainkoa, 25 or.) 

 

Patxi, aitortu behar dizut nire uste okerra zela zuk itsasoari buruz oso 

gutxi idatzi izana, honela uste izan dut urte askoan. Borondate oso 
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zuzenez pentsatzen nuen zu barrualdekoa izanik ez zenituela harreman 

onak itsasoarekin, eta oker nengoen. Orain zure lan guztiak 

begiratzerakoan ezuste handia eta ona izan dut: itsasoa zure geografia-

espazio horietakoan sartzen da, eta maiz. Egia da kasik beti metafora gisa 

erabiltzen duzula, baina esaldien pentagrametan agertzen da, berdin 

Parisen bazaude, berdin Bilboko itsas adarrean eta Yivaskilako mila 

aintziretan. Itsasora doa beti zure oroitzapena, itsasora doa ibaia, bizitza 

pertsonalean sortzen dugun ibaia, handia nahiz txikia, utopia izan 

litekeen itsasoa. Hauxe datorkit gogora zure poema hau irakurtzerakoan. 

Rodin-en Les Trois Ombres izan duzu presente honako hau eraikitzeko: 

 

Buru makur,  

itxita hiruron begiak,  

bat egin dute zuon  

ezker esku luzatuak.  

 

Buru makur,  

biluzik hiruron haragiak,  

bat egin dute zuon  

aurpegi itzaliak.  

 

Buru makur,  

Les Trois Ombres,  

eta buru makur gu  

hiruron itzalak.  

 

Itsasoratzean joana baita  

gure oroitzapenen ibaia,  

joana ibai izatearen  

karia  
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eta joana, gehienetan,  

itsaso izango garenaren  

utopia.  

 

Rodin-en Les Trois Ombres  

eta gure itzalak.  

 

(Patxi Ezkiaga, Komediaren Jainkoa, 17 or.) 

 

Parisetik bueltan Nafarroako mendietara jo genuen, Pirinioetara, 

Gabatxoen Gorretara, zehazkiago esanda. Han ez genuen itsasorik 

aurkitu, baina bai itsasora joango zen erreka jauzkari bat apar zuriz 

jantzia eta arrabotsez betea, maldan behera. Han iruditu zitzaigun jarri 

behar genuela gure mintzoa, denda eta asmoa. Haraino apaizak eraman 

gintuen, Izabako apaiza zen Jesusek. Gogoratzen? Gorreta aitzakia 

besterik ez zen. Muino hartan kanpadenda jarri genuen eta barruan gu 

biok. Gurekin batera txindurri asko eta asko zeuden. Ez dakit zer ikusi 

zuten gu biongan, baina bizpahiru egunetan gure isiltasuna partekatu 

zuten, gure ilusioaz gozatu zuten, gure itsasoa ezagutu nahi izan zuten, 

gure utopia alegia. Baina, bai. Gorreta egin genuen, jakina. Zer ez dugu 

egin proposatu izan dugunean? Zerbait bai? Agian, ezinezkoa zen 

asmoren bat izan genuen gure golkoan, baina zuhurtasuna ere gu bion 

ezaugarrietako bat izan da, noizean behin izan bada ere. Gogoan dut 

tontorra egin eta gero kanpadendatik ikusitako errekasto jauzkarian 

sartu ginela nahiz eta jakin ur hotzaren labanak gure haragi meheak 

ebakiko zituela. Sartu-atera bat egin genuen pentsatuz hobe genuela 

erpinean jasotako haize berria gurekin mantentzea zoko-moko haietan 

uztea baino. Kanpadendara jo genuen berriro eta hantxe egin genuen 

topo gure bisitari aparta haiekin, txindurriekin. Gertakariz beteta utzi 

genuen espazio hura. Gu handik alde egin eta gero, hutsik utzi genuen 

muinoa, askoren gelaren antzera. Zuk zenion leihotik kanpoko 
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sastrakaren polena besterik ez zetorkizula gogora, hots, haizeak gelako 

zoruan hedaturiko hautsa zela hura guztia. Alabaina, nik beste poema 

nabaritu nuen barruko mintzoarekin berbetan hasi nintzenean, itsasora 

joan ginen egun batean. 

 

Gogoan dut orduan ere zure miruarekin topo egin genuela larrainera 

itzultzen ari ginela, ez baikenuen apaizik izan itzultzeko. Sasoiko ginen. 

Mirua airearen jabe bailitzan zebilen, baina gure barruko airea gurea zen, 

Gorretan erdietsitakoa zen, goraino igotzen direnek eskuratzen duten 

aire gardena, gardena bada, eta miruak larraina maite zuen eta ez 

harkaitz karstiko zatar hura; haraino sarrioak, basauntzak eta biok 

bezalako mendizale trebatuak iristen dira zerbaitek bila zernahi dela ere, 

batek daki zer bilatu ongi ez dakienean ere. Ene! zure miru gaixoa! Hari 

eskaini zenion kantu birakari hau: 

 

Airearen urradura bailiran  

edo Michelangelo Buonarrotiren  

Egunsentia, Ilunabarra,  

Eguna eta Gaua,  

hegaka, laurak batera  

haraneko lau miruak  

bordaren gainean  

jarri dira.  

 

Biraka inguratzen dute  

basoa, biraka borda arestiko  

janaria.  

 

Salbamen historia da:  

zirkuluan ez du etenik  

esperantzak  

eta Calderonen Munduaren Antzerki Nagusian  
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aktore guztiek jantzi dituzte patuaren aurka,  

hegoak: apaizak eta laborariak  

  inkisilariak eta nobleak. 

 

 Orain, miruak bezala,  

eus tea izango da  

komeria.  

(Patxi Ezkiaga, Komediaren Jainkoa, 12 or.) 

 

Bai, komediaren Jainkoa. Mahaian hutsik zeuden edontziak eta etzanda 

botila. Zabalik zegoen ganbarako ohea, itxita atea eta ilargiz asetuta 

lurreko hauts bildu gabea. Eta zu egarriz mozkortuta zeunden, eta 

bizitzaz mozkortuta, zure besoetan zure biluztasun epela, Komediaren 

Jainkoa, Kantarik Ederrenean bezala. Bai ongi menderatzen zenuela Itun 

Zaharrak adierazi nahi diguna misterioz, guduz eta ilusioz betetako 

perpaus zoragarrietan.  
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Bakegilearen otoitza maite zenuen, Asisko Frantziskoren Otoitzaren 

gaurko irakurketa berria maite zenuen. Nik ere zuk bezala Asisko herria 

maite dut. Asisko mendiak, haranak eta lerroan eraikitako etxe zuri-

gorriak. Haraino hurbiltzen den jendearen nahia maite dut, ziur naiz zuk 

ere maite zenuela bakegilearen otoitza. Nor ez da maitemindu behin edo 

behin Asisko Frantziskorekin baldin haraino heldu eta han xurgatzen den 

misterio xumea ukituta gelditu bada? Kalean gora eta kalean behera ibiliz 

gero, harbidea mintzo zaiola sumatuko du, eta zuk nik bezala eta nik zuk 

bezala biok ala biok sentitu dugu horixe Arantzazuko harrietara gerturatu 

garen bakoitzean. Zuk zer duzu Arantzazu… dio abestiak. Zuk zer zenuen 

Leonardorekin maiteminduta egoteko? Zer erakusten zizun zure burua 

shelterrean gordeta izaten zenuenean, behera begira eta entelegua lau 

haizetara joaten utzita? Zerbait izan bazara, eta gauza asko izan zarela 

bistan dago, bakegilea izan zara eta ez bakezalea, gure Koldo Mitxelenak 

Mundu Kongresu batean Donostiako EUTGn, iragarri zuen moduko 

bakegilea, alegia, proaktiboa eta ez pasiboa. Orduan, han nintzen ni eta 

ohartu nintzen zenbat lerro-lats idatzita zenituen jada maisuaren ildo 

berean ibili ondoren. 

 

Natorren berriz Leonardorekin. Bakea da kontua. Zoriona. Norberaren 

izaera ezagutu eta onartzea eta horren arabera zintzotasunez jokatzea: 

otoitza da eskatzen diguna Leonardok bakea bilatzen saiatzen garenean. 

Zuk badakizu zerbait baino gehiago kontu honetaz. Zuri eskaini nahi 

dizkizut gogoetatxo hauek badakidalako oraintxe lortuta izango duzula 

hainbeste urtetan bilatu duzun txera, amultsua eta lilura larrainak zituen 

mugetan. Ziur naiz bat egingo zenuela Leonardoren paragrafo honekin 

eta jarraian aipatuko ditudan guztiekin. 
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Sarritan gertatu ohi da gauza handiek jatorri apala 

edukitzea. Amazonas ibaia, Lurreko handiena uraren 

emanean, Perun, Kuzko hiriaren hegoaldean, Andeetako bost 

mila metrotik gorako bi mendiren arteko iturburu txikian 

jaiotzen da. Brasilgo San Frantzisko ibaia, nazio osoa batzen 

duena, Minas Gerais-en, Serra da Kanastra-ren goialdeko 

iturburu txiki-txikia du jatorri. Poliki-poliki erreka bateko urak 

besteko urekin batuz, eman handiko ibaiak eratzen dira 

itsaso zabalerako bidean.  

(Leonardo Boff, Bakegilearen Otoitza, 15 or.) 

 

Zuk eta biok ezagutu dugu Belagua Haraneko erreka. Badakigu 

Arrakogoitiko uharketan duela iturburua eta, aldi berean, Lakartxela 

menditzarraren zintzurretatik datozkiola ur-lasterrak antxintxika. Gero, 

Eska ibaiarekin egiten du bat Izabako karrika-izkina batean eta sigi-saga 

eginez Burgiraino doa betearen beteaz Esako aintzira handian pausatzen 

den arte. Hau biok ezagutzen dugu hamaika aldiz ikusi dugulako harat-

honat ibili garenean, bakarrik eta neska-mutilekin. Egia esan, ez da 

Amazonas ibaia, baina apala bada ere, handiek izan duten hasiera izan 

du honek ere. Almadia-gizon-emakumeek dezente dakite honetaz, ibai 

honen laztanak jaso izan baitituzte urteetan zehar… 

 

Leonardok diosku antzeko zerbait gertatu zela Bakearen aldeko 

(Bakegilearen) Otoitzarekin ere. Izenik gabe jaio zela diosku, periferian 

edo aldirietan, eta inork ez ziola aparteko garrantzirik eman. Baina laster 

hasi zela otoitz hori jendearen bihotz-adimenak berotzen, bere eduki 

eder eta iradokitzailearen eraginez. Eta horrela, espazio muga gabea 

zeharkatzen duen argi printza bezala hedatu zela mundu osoa 

irabazteraino, “Bakearen aldeko Otoitza”. 

 

Benetan erakargarria iruditzen zait Ibaiaren parabola edo ibilbidea 

nahiago baduzu. Zeren zu zeu eredutzat hartuta besteok ederki ikusi 
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baitugu nondik nora ibili zaren hasi zinen urte haietatik oraintxe bukatu 

duzun arte. Zure lana ere, beraz, gauza ttipia izaten hasi zen eta alde 

guztietako errekastoak jasoz, hots, irrigation channel guztiak bilduz gero, 

handiagoa bihurtu zara. Gaur egun zintzotasunez jokatzen bagara, 

bederen, euskal letretan norbait izatera iritsi zarela esango dut. Honek 

poztu behar zintuzke eta gintuzke zure zati txiki bat garen heinean. 

 

Errekastoaren irudiarekin jarraituz, Patxi, Boff-ek diosku otoitz mota 

honetan dena dela egiazkoa eta sinesgarria. Hain sinplea izanda ere oso 

erraz ulertzen duela edonork. Haur budistek errezatzen dutela Japonian, 

taoistek Tibeten, musulmanek Kairon, Aita Santuak Erroman, oinarrizko 

komunitateetakoek Latinoamerikan, kristau elkarte herritarrek edonon, 

eta baita langileek ere beren manifestaldi eta grebatan. Alegia, denek 

sumatzen dutela, sakontasun eta iradokizun handiz biltzen dituela otoitz 

honek gizon-emakumeen guraririk antzinatikoenak. Egoki erantzuten 

diela bake eta tolerantzi eskabideei, gaur egungo aldaketa-prozesu 

honetan, tokian tokikotik ikuspegi globalera, nazio bakoitzekotik Lurra 

planeta osokora, askotariko gizarteetatik mundu zabaleko gizarte 

bakarrera egiten ari garen bide hain arriskutsu honetan. 

 

Eta larrainen jartzen zenituen banderatxoak datozkit gogora. Neska-

mutilek ikusten zituzten otoitz egiten zutenean, zure azalpenak entzuten 

zituztenean, Nepaleko otoizlarien espiritua haiengan barneratzen 

saiatzen zinenean. Gogoan dut behin galdetu nizula hara hurbildu 

nintzaizun batean zer esan nahi zuten banderatxo haiek, eta zuk irriño 

batez, Boff-ek esandakotik kasik dena aditzera eman zenidala. Zuretzat 

Bordako larraina Tibeteko haurtxoen goi mendietako airea bezalakoa zen 

nonbait. Nolatan iritsi ote zen zure shelterrera “Bakearen aldeko 

Otoitza” delakoa eta “San Frantziskoren Otoitza” Vatikanora, eta nola 

zabaldu handik mundu osora, zure Hariztiganeko gelatzar kulturaz 

betera? 
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Bakea ere ekinaren ekinez egiten da, beste gauza asko bezala. 

Horretarako, zuk ongi jakin izan duzu norberaren mintzoari kasu eman 

behar zaiola eta errekasto moduko hari horiek bideratu, bidean jarri, 

haizetea dugunean, elurtea dugunean, euritea dugunean eta makalaldiek 

inguratzen gaituztenean. Hau esan nahi izan al zenuen Jurgi Oteiza 

gogoan burutu zenuen otoitza? Esan nahi baita:  
 

Harriaren aurrean nagoenean  

ez dut adierazten didana besterik  

ulertu nahi;  

horrela erakusten diot  

sekretu orok merezi didala  

mira,  

eta asmaketetan jardutea, batzuetan,  

esanahi galduari eginiko saldukeria dela.  

Zu ez zara harri bat, ordea,  

eta bihotzean sortu zaidana bota nahi dizut.  

Jakizu: isiltasuna nagusitzen denean  

isiltzen direnekin bat etortzea  

bizitzari eta historiari traizio egitea da.  

Eta nik ez dut errudun izan nahi.  

Utz iezadazu, bada, esaten zure begiek  

kaio tristeak diruditela,  

airean, hego luzeez, arraunean jardun dutela,  

labarretatik urrun,  

edozein hiritako teila-baso baten bila.  

Eta horretan zintzo saiatu zinela,  

kaioak bezalaxe,  

hondartza galdu batetik zatozen arren,  

gu guztion antzera.  

Amen  

(Patxi Ezkiaga, Oteiza profetaren 14 hitz, 49 or.) 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-95 

 

Ongi asko dakizu eskolako maisua izatea zer den, nik ere badakit apur 

bat. Gure oraingo gizartean irakaslea esaten diogu guk, txikiak ginela, 

maisu esaten genionari: maisu-maistra ziren izen arruntak eta izenarekin 

esanahia. Egia da Ebanjelioetan Maisu deitzea gauza serioa zela eta 

kontu handiz erabili behar zela, hau Jesusek berak esanda dakigu. Gure 

artean ere maisu-maistra deitzea gizon-emakume garrantzitsuei izena 

ematea izan da beti. Jakina, salletar egin ginen arte. Orduan Anaiak eta 

Hermanoak izan gara, baina maisu eta maistra izateari laga gabe. 

Maisua-maistra, apaiza eta osagilea ziren pertsonarik garrantzitsuenak 

gu gaztetxoak ginela. Haien eskuetan geunden gehienok. Gaur egun, 

hezkuntza eta gizartea izugarri aldatu dira eta ondorioak ere bai. 

Leonardok diosku irakasle, doktore edo teknikari izatea baino gehiago 

dela maisu-maistra izatea. Zer da, beraz, maisu-maistra izatea? Bere 

teknika arte bihurtzerainoko bikaintasuna lortu duena da maisua eta 

maistra: hizketan izan daiteke bat maisu-maistra, edo idazten, 

margotzen, sendatzen, futbolean jokatzen; edota inori aholkuak ematen, 

eta besteak pozten ere izan daiteke bat maisu-maistra. Maisuak eta 

maistrak ez du irakatsi bakarrik egiten. Irakasten duena bizi egiten du. 

Maisu-maistraren bizitza bere ideien testigantza da. Horregatik, maisu-

maistra deitzen zaie kristautasun, budismo, hinduismo eta bestelako 

tradizio espiritualen sortzaileei eta horien lekuko ospetsuei. 

 

Zenbat ikasle ohi jator, zintzo eta leial, Patxi, gogoratzen den zutaz zure 

garaiko haietako batekin edo besterekin topo egiten dudan bakoitzean, 

zenbat! Deustukoez eta Donostiakoez ari natzaizu. Denek dute zerbait 

esateko. Ziur naiz imitatzeko zerbait jaso zutela zuregandik: zure 

irribarrea, zure profesionaltasuna, zure laguntasuna, zure argitasuna, 

zure pikardia, zure jakituria, zure euskaltasuna, zure salletartasuna, etab. 

Orduan, zu ere maisu zinen eta maisu gisa beste norbaiten lekuko izaten 

jarduten zinen. Lekua gutxienekoa zen, gehiena zen zer irakasten 

zenuen, eta nola. Zeren zuk eta biok ongi dakigu irakasten ari garenean 
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transmititu egiten dugula, barruan duguna eta bene-benetan sinesten 

duguna pasatzen diogula guregandik hurbil dagoenari. 

 

Job-en testua dakart lerro honetara, oso egokia nire uste apalean: Lot al 

ditzakezu zuk izar-multzoak edo konstelazioen loturak aska, artizarra 

bere garaian aterarazi edo Hartzeme Handia eta Txikia gidatu? (Job, 38, 

31-32). Baina are harrigarriagoa da zuk idatzita utzi zenigun poema 

Oteizaren eskultura bati begira zeundela basilikaren bekokiaren goi 

partean: 

 

Haurra,  

amaren begininia  

argiaren hizkuntzan mintzatzen da  

zurearekin.  

Egunen batean, ordea,  

ikasi beharreko isiltasuna  

beste hitzik ez du izango.  

Udazken gauetako ipurtargi,  

ez iezaiozu eska  

argi dezan  

argi dezakeen zirkulua besterik,  

milioika ipurtargi piztu  

eta ilbete bat egin arren  

argitutakoa baino zabalagoak izango baitira  

iluntasuna inguratzen duten  

isiltasunaren ezpainak,  

isilik, iluntasunez.  
 

(Patxi Ezkiaga, Oteiza profetaren 14 hitz, 35 or.) 

 

Besteei ematea omen da norberak hartzeko bidea diosku Leonardo Boff-

ek Jesusen espiritua eskuratuz eta errepikatuz. Beraz, ematea, ematea 
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eta ematea da garrantzizkoa. Horrela bakarrik hartu ahal ditugu 

etengabe: onberatasuna, maitasuna, Jainkoaren grazia eta bizia ugari. 

Horrek eman al zizun bake-giroa zure azken egunetan, Patxi? Egia al da 

Apostoluen Eginetan, 20, 35.ean esaten zaiguna, alegia, zorion 

handiagoa duela emateak hartzeak baino? Nik badakit eta oso ziur naiz 

honetaz zuk dezente eman diguzula, gehiago ere eman zenezakeela, 

baina mugatuak garela badakigu, eta beldur naiz batzuetan motz samar 

gelditu ez ote garen. Alabaina, emandakoak definitu zaitu gure artean, 

eta norbaitek jakin nahi badu zer eta zenbat eman duzun zure lanak eta 

bizitzako esperientziak dauzka eskura; hauei besteoi esan diguzun bezala 

esango nieke: ekin eta jarrai!  

 

Isaiasen hitzak hartu ditut oraingoan atal honi amaiera emateko:  

 

Ez dizute deituko gehiago “Hiri zapuztu”, ezta zure lurraldeari 

ere “Lur hondatu”; zure izena “Ene atsegin” izango da, eta 

zure lurraldearena “Ene emazte”. (Is 62,4) 

 

Eta ondoren zure iruzkina:  

Utz iezadazu,  

utzi zure biluztasuna laztantzen  

zure begien pattar-ontziak  

ilunabarrez gainezka  

egiten ari diren orduan  

gau usainez.  
 

(Patxi Ezkiaga, Oteiza profetaren 14 hitz, 19 or.) 

 

Eta baita zure adiskide handi baten hitzak ere ekarri nahi ditut honetara, 

Patxi. Agian, gogoratuko dituzu. Kanpandorrea du izenburu, liburuaren 

kontrazalean dagoen testutik hartua da, eta dio:  



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-98 

Pertsona guztiak kanpandorreak gara. Kanpaiak jotzen duen 

ala ez beste kontu bat da. Alfonso Pascalenak jo du, Patxi 

Ezkiagarenak ere bai.  
 

(Felix Maraña, Oteiza profetaren 14 hitz, kontrazalean) 
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Behin batean, poema izugarri liluragarria erori zen nire eskuetan, 

hunkigarria egia esateko. Elanicon nengoela eskuratu nuen edo, 

beharbada, Manchesterreko liburu denda batean. Zuk erakutsi 

zenizkidan Londonen liburu denda ederrak, aberatsak, zoragarriak. 

Beraz, ez zara harrituko hango liburu denda batean jaso nuela poema-

otoitz hau esaten badizut. Bada, poema-otoitz honen izenburua hauxe 

da: “Footprints”. Noski, ez dizut esango zer den, ziur naiz asmatuko 

zenuela jada, zuretzat halako gauzak errazak direlako, niretzat Gorbeiara 

igotzea baino errazagoak esango nuke nik. Ni zurekin hizketan ari naizen 

bezala, egun batean, maitalea maitatuarekin ari zen berbetan hondartza 

luze batean. Gauza on eta ugari esan zizkioten elkarri, baina une batean, 

ametsetan ari zela, bakarrik ikusi zuen bere burua eta maitatuari kexua 

luzatu zion konfiantza osoz. Alabaina, kexuak ihardespena jaso zuen 

maitatuaren aldetik, eta ez nolanahikoa. Hara hemen erantzuna: My 

precious, precious child, I love you and I would never, never leave you 

during your times of trials and suffering. When you see only one set of 

footprints it was then that I carried you. Honek hunkitu ninduen eta hau 

da arrazoia zergatik ekarri dizudan orain gogora zuk maitatu horrekin bat 

egin duzun unean berean. Ziur naiz benetan egiaztatu duzula Margaret 

Fishback Powers-ek bere barru-barruan asmatu zuen otoitz miresgarri 

hau. Egiaztatuko zenuen bezala jada gure Fundatzaileak idatzita utzi 

ziguna pentsatzeko, hausnartzeko eta gogoberoz bizitzeko Urteko Gogo 

Jardunetan. Alegia, zera hau:  

 

Hain da ona Jainkoa, ezen ez baitu saririk gabe uzten 

Harengatik egiten den ona, ezta Berari egindako zerbitzua 

ere, batez ere arimen salbamena lortzearren egiten dena, eta 

segidan hau ere bai: Egia baldin bada Jainkoak mundu 

111444   ---         FFFooooootttppprrriiinnnsss    
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honetan ere oparo saritzen dituela Harengatik dena uzten 

dutenak bizialdi honetan ehun halako jasotzeraino iristen 

direlarik gainera, zenbatez gehiago ez ditu sarituko bada, 

oraingo garaian saritu ere, Haren erreinua zabaltzen gartsuki 

saiatzen direnak?  

(San Joan Bautista La Sallekoa, Otoitz gaiak, 729 or.) 

 

Zuk utzi dizkiguzun urratsak kontaezinak dira. Barrukoei eta kanpokoei 

erakutsi diezu nor zaren, nondik zatozen eta norako asmoa zenuen. 

Orain planeta honetatik alde egin duzunean, denok zaitugu gogoan. 

Gogoan bai, baina ez ahaztuta, jakina. Orain, arrainek arrantzontziek 

utzitako uharari jarraitzen dioten bezala, jarraitzen ditugu besteok zuk 

eskainitako bideak, saiatzen bederen, zeren den-denak jarraitzeko 

ahalmena behar baita eta denak ez gara precious, precious child delakoa 

bezalakoak. Zu aukeratua izan zinen eta zintzotasun bikainez eutsi zenion 

erronkari, zeren halako bizitza burutzea erronka baita nire uste apalean, 

eta zu beti egon zara prest erronkari, edozein zelarik, eusteko. Horretaz, 

Patxi, nik ere badakit zerbait, bizitzan zehar delako erronka mota 

horietako bat baino gehiago elkarrekin gauzatu dugulako. Harro nago 

zurekin izandako harremanaz. 

 

Behin baino gehiagotan zuk eta nik, biok, deiadar egin behar izan dugu 

gure buruak arriskuan ikusten genituelako, esanez: “Lord, save me!” eta 

gero aitzinera egiten genuen bagenekielako hainbeste, esan nahi baita, 

bagenekielako deiadar baten gibelean ekintza batek eman behar ziola 

segida gure eskakizunari. Bai egia biribila gure esaera zaharrak dioena, 

hots, Jainkoari erreguz, beharrari (lanari) malluz, eta gure Gotzon Garate 

euskaltzale handiak bildu zuena “Atsotitzak” liburu mardulean 281. 

orrialdean. Orduan sortzen da nahitaezkoa den konfiantza, eta ondorioz:  

Hand in hand, Christ and Peter walked upon the water. And 

together they walked down through the years.  

(Gerald T. Brennan, The man who never died, 29 or.) 
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Barrukoak gogoan izanda, ni izan naiz oraingo honetan kale egin dizuna. 

Nork esan behar zuen? Alabaina, hala izan da. Irunen egin zizuten 

omenaldian ez nintzen izan. Agian, sumatuko zenuen, baina ez ni norbait 

inportantea naizelako, baina bai zure lagun mina izan naizelako. Nola 

ahaztu zurekin eman ditudan uneak, zoragarriak kasik denak, eta diosala 

egin dizugun unean kale egitea? Uste dut ulertuko didazula. Zuk 

bazenekien bertan izango nintzela astelehen hartan, zuk denei agur 

esateko aukeratu zenuen parada hartan, gauzak normal izanez gero, 

baina bizitza apetatsua da, eta egun hartan ni beste leku batean egon 

behar nintzela erabaki zuen patuak. Non eta Loiun, aireportuan, Poznan-

etik zetorkidalako beste adiskide handi bat: ordu berean eta egun 

berean. Amorrazioa eman zidan egindako kale hark. Hala ere, bihotzean 

izan zintudan une oro, bihotzean eraman zintudan bezala Amara 

ospitaleko azken agurra esan nizunean zure anaiaren aitzinean joan 

baino bizpahiru egun lehenago. Gogoratzen? Irriño batekin erantzun 

zenidan. Gauza zoriontsuagorik? Horrekin gelditu nintzen eta orain 

horrekin eta beste hainbeste hamaika gauzarekin ari naiz zurekin 

gogoratzen. Elkarretaratze-sistema da eta guk sarritan erabili dugu biok 

hemen mugitu garen guztietan. Badakit Jose Manuelek dakien moduko 

gogoeta eskaini zizula Irunen eta zure ondoan zeuden guztiak zirraraz 

bete zituela, eta ni Loiun! Badakit zure herrian, Legorretan, herriak 

omenaldia eskaini dizula, zure anaiak esanda dakit, eta bero-beroa izan 

zela, beroa izan zen bezala bizirik zinela eta ni ere presente orduan, 

herriak eta zure lagunek egin genizun omenaldi hunkigarria herriko 

aretoan. Orduan berba batzuk egiteko gauza zinen. Jendeak, isiltasun 

begirunetsuz, begiratzen zizun eta zuk ahal izan zenuen moduan 

eskerrak eman zenizkien guztiei, eta horrekin batera liburu mamitsu bat: 

Urrutiko lur hauek. Bigarren omenaldian ez nintzen izan, orain gutxi jakin 

dut eta, hori gertatu zela. Badakit, era berean, eta zure anaiak esanda 

hau ere, Izaban beste omenaldi bat egin dizutela, meza bat. Herri harekin 

ere harreman estua izan zenuen eta herritarrek bazekiten zenbat maite 
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zenituen. Bazekiten Izaba zerbait handia izan dela zure bizitzan eta ez 

zuten nahi haien agurra jaso gabe zuk alde egiterik. Dantzak eta musika 

izan zenituen eta ziur naiz hori guztia zureganaino iritsiko zela 2018. 

urteko 25 hartan, Donejakue egunean, Izabako jaiak ziren bitartean. 

Patxi, hauek barrukook egin, antolatu eta eskainitako oroitzapenak izan 

dira. Nahikoak? Ez. Demagun gehiago merezi zenuela, ez dut batere 

dudarik, baina jarraitu egin behar dugu zu hor eta gu hemen, denak 

elkarrekin, ez al zuen bada esan Tarsoko Apostolu bihurriak gorputz 

bakar bat garela? Horretaz sinesten zenuen eta horretaz sinesten dugu 

zure bidean mugitzen garenok. 

 

Kanpokoak gogoan izanda, zer esan? Beharbada, zuk behin idatzi 

zenuena datorkit gogora honi esplikazio eta arrazoi egokirik 

aurkitzeko:  

 

Aspaldian esan izan balidate  

halako zereginik emango zenidala,  

agian, gaztetasun joanaren ausardiaz  

bizkarrean hartuko nukeen mundua,  

lanagatik fierki harro nire begiak.  

Harrotasuna, baina, gazte gineneko  

doinua dela sinesten dut oraintxe bertan.  
 

(Patxi Ezkiaga, Oteiza profetaren 14 hitz, 47 or.)  

 

Edo Xabier Letek Zentzu antzaldatuen Poemategia-n eskribitu zuena ere 

bai:  

Gorde nazazu, Jauna, 

 gorde nazazu neronengandik lehenik  

beldur handiaren arratsalde honetan.  

Zerbait gelditzen ote zait oraindik  

itzaletako nire begiek jaso zuten  
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urre gorri eder hartatik…  

Gorde nazazu, Jauna,  

hilezkortasunaren amets harro guztietatik.  

Gorde nazazu izan nintzen hura  

berriro izatetik,  

izan nintzen hura, ezaldakor.  

Gorde nazazu, Jauna,  

ez arerioaren ezpata garratzetik  

itxaropen izugarri honetatik baizik. 
 

(Xabier Lete, Zentzu antzaldatuen Poemategia, 42 or.) 

 

Zu zendu eta berehala piztu ziren alarmak. Zure etxekoak mugitu ziren, 

zure anaiak mugitu ziren, zure ezagunak eta lagunak mugitu ziren, zure 

euskal literatura arlokoak, adiskideak eta ez hain adiskideak suspertu 

ziren…, eta zutaz oroitu ziren, zutaz hitz egin zuten, eta zure lan eskerga 

eta izugarri handia goraipatu zuten. Nik hemen gogoratu nahi ditut era 

labur batean bada ere. Hara: 

 

Felipe Juaristik zure jainkoaz eskribitu zuen. Ongi ezagutzen duzu Felipe. 

Biak izan zineten Aralarko San Migelen euskararen inguruan ospatu 

genuen egun hartan. Biak jarri zineten gu guztion aurrean eta zuen lanez 

mintzatu zintzaizkiguten. Gustatu zitzaigun egin zenuten agerraldia. 

Estimatu genituen zuen hurbiltasuna, zuen seriotasuna, zuen literatura 

lizentzia eta, esan beharra dago, zuen naturaltasuna. Poztu ginen, eta 

oker ez banago zuek ere pozik atera zineten ataka estu hartatik. 

 

Gainera, denen aurrean idatzita utzi du zuk poesia maite zenuela eta 

zuretzat dena zela poesia. Era berean, argi eta garbi idatzi zigun poesia 

zuretzat jainkoa zela, eta jainkoa zuretzat ere poesia. Ez dakidana da 

Felipek jainkoa esaten duenean zeini buruz ari den, beti letra ttipiez 

idazten baitu. Poeta zinela garbi utzi zuen idatzita. Bazenekiela gizakia 

zinela, baina haratago joan nahi zenuela. Eta beste hau ere bai, garrantzi 
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handikoa nire ustez, zuk hitz bakoitzean, esaldi bakoitzean, poema 

bakoitzean transzendentzia bilatu nahi zenuela. Bilatzen ari zinen hori ez 

zela mundu honetakoa, nahiz eta poeta mundu honetan bizi den eta 

gozatu eta sufritu mundu honetan egiten den. 

 

Aritz Galarragak ere bere ekarpena egin zizun. Nik ez dut gazte hau 

ezagutu, baina badakit Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko irakaslea 

dela eta zure ikasle ohia izan dela Donostian oker ez banago. Berak esan 

digu, nik banekien zerbait, alegia, begiak itxita izaten zenituen irakaslea 

izan zinela, eta imajinatzen zaitut oholtzan, gelan, arbela atzealdean 

zenuela, ikasle guztien aitzinean lerro batzuen mamiaz mintzatzen eta 

mezua transmititzen, baina begiak itxita, bai. Kontzentrazioaren prezioa 

zen hura. Gogoratzen du BBCko albistegiarekin esnatzen zenituela 

goizero, belarria egiteko asmo bakarrarekin: ingelesez ari dela uste dut. 

Izan ere, niri lan hori bera erakutsi zenidan behin baino gehiagotan eta 

sor eta lor gelditzen nintzaizun zer esan behar nizun jakin gabe. Pasioa 

transmititzen zeniela esaten du Aritzek. Zerbait hoberik irakasle iaioa 

izateko eta bizi duzuna besteei eskaintzeko? Jakina, zuri eskerrak emanez 

bukatzen du artikulutxoa eta, honez gain, esanez berak orain zuk 

transmititzen zenienaren ehuneko bosta ere ez diela berak transmititzen 

aurrean dituen ikasleei, eta, agian, Euskadi Irratiko albistegiak jartzen 

hasiko dela heldu den urtetik aurrera. Polita, ederra eta loriatsua, Patxi. 

 

Felix Ibargutxi hirugarren lekukoa da. Honek honelako lerro-burua erabili 

zuen zu zendu zinela jakin bezain azkar: Patxi Ezkiaga hil da, 

kontenplazio eta mistikatik poesia egiten zuen gizona. Uste dut 

hirugarren honek hobeto asmatu duela zu eta zure lana definitzerakoan: 

kontenplazioa eta mistika poesian. Zure hitz batzuk ekartzen ditu 

laburpen gisa artikulua hasi aurretik: Hori da niretzat mistika: 

errealitatetik ateratzea, eta errealitate hori iradokizun bihurtzea. Zure 

hitzak dira eta “Hegats” aldizkariari adierazi zenizkion. Felixek argazki 

eder bat, galanta, erantsi dio artikulutxoari, eta gehienbat zuk beste 
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lagun batzuekin izandako berbaldien laburpenak dakartza. Jon 

Cortazarren iritzia dakar, esanez Jonen ustez zure iturriak, nagusiki, bi 

zirela: euskal poesia (Orixe, Lizardi, Gandiaga, Lekuona…) eta ingelesa 

(John Milton, William Blake, T.S. Eliot, Seamus Heane…). Mendizalea 

zinela azpimarratzen du, hau nik badakit ongi, eta Pirinioetan ematen 

zenituela egonaldiak ikasle eta adiskideekin. Ongi ezagutzen zintuen 

Felixek, zeren Dogmersfield izeneko barnetegian, ez dut uste hitz hau 

oso egokia denik zu egon zinen lekua izendatzeko, baina ez diogu mundu 

osoari eskatuko zuk eta nik, adibidez, ezagutzen dugun guztia jakitea. 

Bego. Oxford eta Cambridge ezagutu zenituela barru-barrutik eta han 

ezagutu zenituela bertakoen literatura eta espiritua, arima. 

 

Laugarren baten hitzak jaso ditut, Mikel Lizarralderenak. Honek Berria 

egunkaria erabili du zutaz berri iluna emateko. Artikulu on samar 

horretan bizitzaren esploradorea izan zarela azpimarratzen du. Honekin 

ere bat nator osoki. Idazlea izan zarela dio, irakaslea eta itzultzailea. 

Azken datu hau garrantzi handikoa da. Beharbada, ezkutuan gorde 

duzuna izan da, baina gertutik ezagutu zaitugunok badakigu lan handia 

egin duzula itzulpengintzan, bai idatziz eta bai aldibereko itzulpenak 

egiten, adibidez, Erroman, baina ez bakarrik. Besteak beste esaten du 

narrazioa eta eleberria landu dituzula; hau ere jendeak ez du ezagutu, 

baina zure frogak egin zenituen dela gaztetxoentzat dela helduentzat; 

dena den, olerkigintzan nabarmendu zarela diosku. Arrazoi du. Honek 

aurrekoek esandakoa errepikatzen du, baina besteek aipatu ez duten 

zerbait gogorarazten digu: glotodidaktika landu duzula. Nork ezagutuko 

du zuk eta nik baino hobeto zer egin dugun glotodidaktika arloan? Nork 

esango digu euskara lantzeko eta hedatzeko zer egin dugun eta nola? 

Txanpa metodoa aipatzen du, baina, aurreko orrialdeetan azpimarratu 

dudan bezala, gure lehenengo maisu-lana Euskara Mailaka izan zen, 

bereziki Euskara Mailaka 4, zeinarengatik sari handi bat eman 

baitziguten, liburu gisa bikaina zelako. Lizarralde hau zuk ezagutuko 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-106 

zenuen, nik ez. Baina, ongi dokumentatu zen idatzi baino lehen, zer 

gutxiago? 

 

Bosgarrenaren informazioa daukat nire begien aurrean. Informazioaren 

ondoan zure argazkia dago, 2012an egindakoa. Garak Donostian 

egindako artikulua eta argazkia dira. Bertan, laburpen gisa, zera esaten 

du: idazlea zarela, itzultzailea eta irakaslea eta gaixotasun baten eraginez 

hil zarela ostegunean, ekainaren 28az ari da, jakina. Irungo La Sallen 

hileta egingo dela jakinarazten digu. Zure hitz batzuk erabiliz hasten du 

artikulua. Honela: Sinestu nahi dut oroitzapenak libratzen gaituela 

erabateko negutik, eta heriotzan ere izango dugula nolabaiteko musika. 

Hauek zure azken liburutik hartutako lerroak dira, hots, Urrutiko Lur 

Hauek-etik. Esaten digu oparotasun handiko sortzailea izan zarela. 

Ingalaterratik Euskal Herrira itzuli eta gero, Deustuko Unibertsitatean 

Historiako Lizentzia eskuratu zenuela. Zabala dela euskal literaturaren 

alorrean utzitako ondarea. Bitoriano Gandiagaren Elorri obra izan dela 

zure ibilbidean eragin gehien izan duen obra. Sortzaile erromantiko 

anglo-saxoien jarraitzaile ere izan zarela. 2002an Legorretako Udalak 

herriko seme kuttun izendatu zintuela. 

 

Begien bistan dago zuk hemen utzitako bizkar zorroa ongi eta gauza 

zoragarriz bete dizutela, dizugula nahi baduzu. Beraz, behin esan 

zenuena, beharbada zure baxualdi horietako batean, alegia, ez zenuela 

uste zure zaurien udazkena hain hotza, hain bakardadez josia izango 

zenik, ez da erabat egia, Patxi. Poesia salbagarria dela esan duzu behin 

baino gehiagotan, zeren konturatzen baikara hil egin behar garela 

ARGITASUNA bihurtuta, ARGIAK agindu zigun bezala. Eta hau guztiau 

bidaiaren azken helmugara hurbiltzen ari garen heinean, gure hitzak 

gauez janzten direnean Jainkoaren usainez. Igartzen al zenion bada 

bukaera gertu zenuela? Zure barruko mintzoak zerbait adieraziko zizun 

azken egunetan, ezta? Honela ulertu behar dut zure poema zoragarri hau 

irakurri eta gero: 
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Hizkera ezberdinean dihardugu, Jauna.  

Zuk itsaso, argi, dantza, haize eta ilargizko  

lehen askatasunaz diharduzu,  

unibertso osoan haragituriko  

amodio iraunkor biziaz.  

Baina gu… zer esango dizut?  

Bakardade ilunabarrak pitz liezazkiguketen  

maitaleen atzetik ibili gara,  

jaio orduko hiltzen diren laztanen atzetik,  

oroimenik gabeko hitz merkeak belarrian.  

Hegoalde berorik gabeko hegaldia da gurea,  

ostaturik gabeko arlotearenak gure urratsak.  

Zelan eska diezazuket dibortzio-agiria?  

Arren, emadazu zure eskua:  

irrikaz hartuko dizut.  

Badakit urrutitik zatozela, eta historia luze bateko gizon-

emakumeek,  

egun luze bateko egunsenti, ilunabar eta gauek  

irun dutela zure hatzen berotasuna eta lilura.  

 (Patxi Ezkiaga, Ez izan beldur, 71 or.)  
 

Sinesten dut dibortzio-agiria baino ezkontza-agiria jaso duzula 2018.eko 

ekainaren 28an, aterik, beiraterik eta eserlekurik gabeko eliza mistikoan 
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Begira, Patxi, zure lagun min baten izenburua aukeratu dut arlo 

honetarako, alegia, Xabier Letek utzi digun liburu eder baten izenburua. 

Liburu hau izugarri ona iruditzen zait, izugarri onak iruditzen zaizkidan 

bezala zuk Krisalidan idatzitako hainbat eta hainbat poematxo. Ez naiz 

esaten ausartuko, baina esaten hasita oso antz handikoa direla esango 

nuke Xabierrena eta zurea. Haren liburuan existentziaren norakoa 

nabarmentzen da oso eta zurean existentziaren azken aldia ere. 

Xabierrek bere zera utzi nahi digu, pentsamena, sentimena, sinesmena 

eta men atzizkiak adierazten duen gauza mordoa. Zuk, Patxi, egoera larri 

batean izan dituzun eskarmentuak, ongi apainduak, utzi dizkiguzu betiko. 

Kontua da norberak ikusten dituen zinezko funtsak azpimarratzen 

dituela, eta, egia esan, hau interesatzen zait niri oraintxe.  

 

Bost bat pertsona aipatu ditut arestian eta horiek zu eta zure lana 

deskribatu didate hein batean. Jose Manuelek dotore eta apain hitz egin 

zuen zure hileta elizkizunean: zure bizipenak azpimarratu zituen jarraian 

zure liburuetako poematxoren bat goraipatuz eta irakurriz. Ziur naiz 

egun hartan pertsona askok utziko zuela airean zutaz zuen iritzia, zurekin 

izandako esperientzia, zuretzat apartatuta zuen pasadizo xelebreren bat, 

ziur naiz. Baina, Patxi, zer da zeuk zutaz esan duzuna? Zer zeure 

golkorako idatzi duzuna? Nola laburbil daiteke, laburtu egin behar baita 

halako batean nire lantxo hau amaitu nahi badut, zure bizitza osoa, hain 

oparoa izanik, hain zabala izanik, hain unibertsala dela jakinik? Nola 

laburtu den-dena? Utzi iezadazu nire estiloa erabiltzen azken arlo 

honetan, utz iezadazu Iratiko oihanean murgiltzen eta handik ateratako 

sustrai batzuen zukua orri hauetara ekartzen, utzi iezadazu finitzeko zure 

baso partikularrean aurkitzen ditudan bitxiloreak zuregana ekartzen eta 

hemen utzi diguzun baratzean ereiten. 

111555   ---         EEEggguuunnnssseeennntttiiiaaarrreeennn   eeessskkkuuu   iiizzzooozzztttuuuaaakkk   
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Xabier Letek bere buruaz diosku:  

 

Badakit udazkeneko arratsalde batean  

igoko naizela hiria gurutzatzen duen  

autobusera eta eramanen nauela  

denbora galdu batean madreselbek  

usaitzen zuten auzo isilera…  
 

(Xabier Lete, Egunsentiaren esku izoztuak, 67 or.)  

 

Eta zuk, aldiz, honako hau:  
 

Ibaia udazkenean,  

orbelaren eta arbaren  

panteoia.  

Mantso-mantso doa Esako urtegira.  

Sabelean daramatza  

Arrakogoitiko ur jauziaren oroitzapena,  

udako trumoien oihartzuna  

eta txorien goiztiriko kantuak.  

Baina ez da panteoi tristea  

eta bertan murgiltzen garenon errelatoa,  

ez da hilerriko errespontsua  

baizik meza kosmiko bateko  

komunio kanta,  

Leireko erromanikoaren eta Erriberako frutondoen irrikaz. 

Ezka, udazkenean”.  
 

(Patxi Ezkiaga, Krisalida, 11. kanta) 

 

Patxi, tematia naiz. Badakit hau ez dela berria zuretzat. Hala ere, denen 

aurrean idatzita utzi behar dut banaizela eta naizelako jarraitu behar 

dudala ikertzen eta aurkitzen, discovering nahiago baduzu, zuk zutaz eta 
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zure izaeraz zer utzi diguzun opari gisa. Eta bilatzen hasita hauxe aurkitu 

dut. 

 

Zuk idatzita utzi duzu: 
 

–If you missed the train I´m on,  

you will know that I am gone;  

you can hear the whistle blow  

a hundred miles… 

(Krisalida, 16. kanta) 
 

–Ezer jakin gabe hasten dugu  

bidaia sinesgaitz hau,  

zalantza hausnartuz, eta mina,  

jakin gabe mikatza izango zaigun  

gure haur-eskuetako lehen puxika  

puztuko duen gasa.  

(Oteiza profetaren 14 hitz, 15 or.) 
 

–Oker nengoen.  

Inor ez da hiltzen sexu ezagatik.  

Amodio ezak akabatzen gaitu.  

(Komediaren Jainkoa, 15 or.) 
 

–Ardiak saroian utzi eta, gauerako, txabolan sartzera zihoala, 

Sidonio artzainak ipurtargi bat ikusi zuen belar izpi baten 

ondoan dir-dir. Euri lanbroa ari zuen.  

(Haizearen parabola, 16 or.) 
 

–Bi doinu eta ni, hiru gara,  

Jauna, eta, hala ere, hirurak bat,  

jaso orduko bihotza zugana.  

(Jaunarekin supazterrean, 87 or.) 
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–Jauna, Jauna, zer gara erlojugile-ikasle baino, mugazia 

kontatu ahal izateko kuku-erlojuak fabrikatzen?  

(Udazkeneko Hamar Kanta, 23 or.) 

 

–Maite zaitut,  

baina zure idazlumak idatzi gabe  

utzi dituen silabak  

logelako lurrean gelditu dira, sakabanatuta, 

bi hitzei eman nahi zenien zentzua  

birrinduko ote duten beldurrez.  

(Mahats-denboran, 35 or.) 

 

–Ba al dakizu zer?  

Haran hertsian bizi nintzen  

ene gaztaroan,  

egurrez, harriz, zeru urdin,  

haizkirri eta mila koloretako lorez  

inguraturiko txabolan.  

(Haize Hurbila, 405 or.) 

 

–Begira, Jauna, udazkenean joan ziren txoriak  

itzuli dira  

–bizitza ahantzi ez dutelako–  

kabi-amets eta kantu,  

itzuli dira zuk bidazti ikus ditzazun.  

(Ez izan beldur, 59 or.) 

 

–Lar amets egiten dut  

itsu izateaz gain  

ez dudala ezer begiratzen.  

Amets egiten dut Miramarren  
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eserita nagoela Odiseo eta bere txalupa  

itsasoan irudikatzen.  

(Bidai doinua, 104 or.) 
 

–Oi, zu, Jainko! Ezkuta zaitez!  

Ez dut nahi ikus nazazun isilean,  

ezkutuka, zure etxearen atarira noan bitartean.  

(Zauriaren Salmoak, 161 or.) 

 

–Inoiz ez dut ulertu  

zergatik pintatzen duten Magdalako Maria  

burezur bati begira,  

Nazarateko Maisua ezagutu aurreko ikur.  

(Urrutiko lur hauek, 182 or.) 

 

–Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire 

con agrado y te muestre su bondad; que el Señor te mire con 

amor y te conceda la paz.  

(Kaleidoskopio, Book of Numbers 6, 22-26) 
…….. 

 

Eta Pello Otxotekok Hegats aldizkarian joan den urtean egin zizun 

elkarrizketa gogoangarri batean, dio Jose Manuelek, zuk erantzun 

espezialak eman zenituen. Bada, orain hortik jasotzen saiatuko naiz. 

Besteak beste honelako gauza xumeak eta ulergarriak esaten dituzu: 

 

*Etxetik datorkizula poesia mundurako zaletasuna. Ama eta aita 

inplikatzen dituzu eta etxean zenituen euskal liburu batzuk ere bai. 

Horien artean Garoa eta Bihotz-begietan. Bata Txomin Agirrerena 

eta bestea Xabier Lizardirena, eta horiekin hasi zinela. (Ipuin 

zoragarri bat ematen du, Patxi). 
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*Lizardiren arabera sortu zela zuregan poesiarako bokazioa. 

Ondoren, zortea, zoria eta xantza izan zenuela Ingalaterran, 

literatura ikasteko benetako aukera eman zizutelako. Han poesiaren 

arlo ezberdinak nola lan zitezkeen ikasi zenuela. 

 

*Geroxeago poematxoak idazten hasi zinela eta lagun batzuei 

erakusten zenizkiela. Norbaitek esan zizula zergatik ez zenituen 

lehiaketa batera aurkezten, eta horrela egin zenuela. Felipe Arrese 

eta Beitia saria jaso zenuela eta horrek jarraitzeko adorea eman 

zizula. 

 

Ondoren eman zenuen erantzuna eta, nolabait poesiaren definizio berria 

ere izan daiteke esan zenuena, harrigarria da eta oso gustatu zait; 

horregatik, hemen jasoko dut: 

 

*Iruditzen zait, Milton-ek esaten zuenaren arabera, eta gero George 

Steiner-ek azpimarratu duen bezala, munduan badaude putzu 

beltzak, eta gauza gehiegi erortzen dira putzu beltz horietan, eta 

poesia izango litzateke munduan putzu beltz horietara erori den 

guztia poliki-poliki aingura batekin putzutik atera eta berriro argi 

berri bat emateko aukera eskaintzea… (Jakina, honek ez du 

zerikusirik Gabriel Arestik zuk baino lehen poesiaz zioenarekin, 

alegia, poesia mailu bat dela esan zuenean, edo bai?) 

 

Baina, Patxi, zutaz idatzi dutenek poesiaz galdetzen dizute eta uste dut 

arrazoi dutela literatura mota hau nabarmen landu duzulakoan 

daudelako. Poesia eta zure bizitza harremanetan jarri nahi izan dute, eta 

kuriostasun handiz jarri ere. Zuk, patxada handiz, erantzun diezu. 

Honela: 

 

*Ikaragarria izan dela poesiak zure bizitzan izan duen eragina 

erantzun diezu. Zure naturarekiko lotura egituratzen lagundu 
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dizulako erantsi diezu. Gainera, eta hau harrigarria egingo zitzaien, 

honako hau bota zenien: zure bizitza hau, bizitza handiago baten 

zatitxo bat dela ulertzen lagundu dizula. Tira, ez didazu esango 

ihardespen honek ez zituela sor eta lor utzi. Honez gain, esan zenien 

naturarekiko lotura hori harik eta gehien estutzen saiatu zarela. Zure 

poesian naturarekiko hurbiltasun eta kontaktu fisiko hori dagoela, 

horretan zinez ahalegindu zarela, eta horretan Walt Whitman-en 

ikasle sentitu zarela. Erreferenteak bai sinbolismorako eta bestelako 

estetiketarako naturatik hartu dituzula. Bikain erantzun diezu bai 

forman eta bai funtsean. 

 

Ongi ikusi dut, nire anaia hori, poesia kontenplatiboa eta mistikoa, hein 

batean, landu dituzula eta horixe izan dela eragilea zure bizitzeko 

moduan. Ez dakidana da, eta ziur naiz hau zurekin batera eraman duzula 

beste paradisura, ea eskolako jardueretan eta poesia egiterakoan ildo 

beretsuak erabili dituzun; nik baietz egingo nuke, nahiz eta agian forman 

ez, baina ziur naiz funtsean bi egoera erreal horiek batera erabili 

dituzula. Hau zeuk emandako hurrengo erantzunean jakin dut: 

 

*Bai, biak batera. Konparazio batera, ez nuke alderatu nahi, San Juan 

Gurutzekoa eta bere poesia daude. Txundituta uzten nau, eta gero 

eta ausartasun handiagoa behar dela iruditzen zait San Juan 

Gurutzekoaren poesia zintzotasunez irakurtzeko, hain da eskerga 

naturarekiko harremana eta hain da eskerga esperantzarekiko 

fedea, eta hori beharrezkoa izan zait azken aldi honetan batez ere. 

Momentu gogor hauetan, egunetik egunerako borroka honetan, 

garbiago sentitu dut holako poesiaren presentzia… 

 

Oraingoan kazetariak leku ikaragarri batera eraman nahi izan zaitu, 

Auschwitz-era. Nik ez dakit zuk bertan izateko aukera izan duzun. Nik bai. 

Ni izan nintzen hartan gidaria hamaika azalpen ematen saiatu zen, ez 

nituen denak ulertzen, baina azkenean belarriak itxiko nituela esan nion 



Arrakotik behera dator ur-laster txikia 
1-115 

nire buruari, aski nuela begiak zabalik edukitzea, bihotza erne izatea eta 

minari eustea, hain zen beldurgarria ikusi nuena… Ai ama! Gizakia 

gizakiarentzat otso. Okerragoa dela esango nuke nik hura ikusi eta gero. 

Hala ere, galdera horretatik ere airoso atera zinen. Heriotza mingarri, 

krudel eta kriminal haiek izan eta gero, nola egon daitekeen poesiarik 

galdetu zizunean, zuk horrela erantzun zenion: 

 

*Bai, noski. Adornok hori esan badu ere, hobe luke pixka bat 

Czeslaw Milosz edo Wislawa Szynborska-ren poesia irakurtzea 

ziurtatzeko eta frogatzeko horri ere buelta eman dakiokeela. Baina 

askotan filosofoek poeten lana egin nahi izaten dute, eta malo. 

 

René Char-ek dioena ekarri dizute gogora esaldi honekin: La lucidité est 

la blessure la plus proche du soleil. Alegia, argitasuna eguzkitik gertuen 

dagoen zauria dela. Eta zure poesian, jakina, zauria, eguzkia eta 

argitasuna maiz azaltzen direla. Zure erantzuna zailtasunik gabea izan da. 

Izan ere, zure liburu ederrenetako batek izen hori eraman zuen, alegia, 

Zaurien Salmoak. Argitasunaz eta eguzkiaz zer esan. Etengabe erabiltzen 

dituzun sinboloak dira. Hala ere, beste elementu bat ere erantsi nahi izan 

diozu erantzunari, nahiz eta bat etorri kazetariak proposatu dizunari: 

tximistarena. Zuk diozu tximistaren ahotsa beti iluntasuna dela, sigi-saga 

zeruan, tiradizo bat dela, islamiar inskripzio bat izango balitz bezala, 

ikertu beharra eta transkribatu beharra dagoela horrek duen esanahia, 

eta borroka hori hain dela gogora, diozu, non beti zaurituta bukatzen 

duzun. Argitasuna eta eguzkia lotzen ditugunean hori lortzearren zauritu 

egiten garela dioskuzu, baina zauri hori salbagarria dela. Eta hori René 

Chark-ek, ziur asko, bere militantzia egunetan idatzitako poema izango 

zela, erresistentzian lan egiten zuenekoa. 

 

Zuk beste inork baino ziurtasun handiagoz errepikatzen duzu elkarrizketa 

honetan poesia salbagarria dela. Poesia salbagarria dela baita tonuera 

tristean idatzitako poesia ere, benetako musika bezala. Nik, agian, uler 
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nezake hitz hau, baina kalean dabilen pertsona batek ezagutzen al du 

salbagarri hitza? Eta ulertzen badu, zer esan nahi duen uste duzu zuk? 

Erantzuna zurekin eraman duzu. Apika, erantzuna orain emango zenuke 

zer den bizitzea benetan ezagutu duzunean. 

 

Badaude bi aspektu elkarrizketa luze horretan nik oso ezagunak ez 

nituenak: bat Gernika da eta bestea Erromantizismoa. Gernika hitz 

mitikoa da gaur egun. Askatasuna da, bakea da, elkartasuna da. 

Alabaina, zuk eman duzun erantzunean Espainiako Gerra bukatu eta 

ondorengo Gernika aipatu duzu. Zure aita aipatu duzu, baina ez duzu 

esan zure aitak Euskadiren salbazioa, askatasuna eta burujabetasuna 

aldarrikatzera joan zela Gernikara, hau oso garrantzitsua da. Zuk beste 

egoera batean bizi izan duzu hau guztiau: Komentuan. Ziur naiz barruan 

eraman duzula eta alde horretatik poesian islatu duzula aukera izan 

duzunean. Lauaxetak, aldiz, bere haragitan pairatu zuen poemetan 

eskribitu zuena. Egia da garaiak ezberdinak direla, baina uste dut Gernika 

hitza ulertzeko modu ezberdinak daudela, ezta? Erromantizismoari 

dagokionez zur eta lur utzi nauzu. Ez nekien beti erromantikoen 

aldamenean izan zarenik, eta orain ere erromantikoa zarela estetika 

alorrean. Coleridge, Wordsworth, Keats, Hölderlin, aipatzen dituzu. 

Tennyson oso maite duzula diozu. Esaldi harrigarri bat bota duzu 

elkarrizketan, bakarra uste dut: Alfred Tennyson, a ze poeta puska!. 

Beste une batean idatzita utzi duzu zure poeta erreferentea Ted Hughes 

izan dela, urteetan. Milton aipatu duzu poeta handi gisa, baina honetaz 

esan duzuna ez nuen sekula entzun, alegia, Teologiaren poeta izan dela. 

Honek ere azalpenen bat beharko zuen, baina zurekin eraman duzu. 

Zutaz gauza asko jakin ditut, Patxi, baina denak ez, batik bat zurekin 

batera eraman dituzunak. Ongi daude dauden lekuan. 

 

Gauza gehiago esan dizkiozu Pellori. Hemengo poetak, zure gustukoak, 

ezen ez denak, aipatu dituzu: Lekuona, Gandiaga, Lete, Lizardi, Lauaxeta, 

Orixe, baina Atxaga eta Sarrionandia ez. Pena ematen dit zure poeten 
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artean ez jasotzea, baina zuk esan duzun bezala beste bidetik ibili zara, 

nahiz eta zure bide horrek bidezidorrak ere izan dituen gure artean bizi 

izan zaren bitartean. Galdetu ez dizuna eta harritu nauena musikak zure 

poesian izan duen eraginaz izan da. Nik badakit musika zer izan den 

zuretzat, eta ez dihardut musika klasikoaz: notak, pentagrama, kortxeak, 

fusak, etab., ez. Zure poemen musikalitateaz, aliterazioaz, metaforaz, 

sinbolismoaz, etab. dihardut. Guk badakigu, guk anaiok, musika izugarri 

maite izan duzula eta musikarako testuak burutu dituzula: bilduma txiki 

bat edo ez hain txikia egin daiteke musikarako egin dituzun letrekin, nik 

uste. Azken iruzkina elkarrizketan Leonard Cohen-entzat izan da. 

Azkeneko entrega aipatu duzu “You want it darker” eta zoragarria dela 

dioskuzu. Ongi, Patxi. Pozik gelditu naiz. Joan zaren arren, badakit pixka 

bat gehiago zutaz, ez Belaguan, ez Gorbeian, ez Aizkorrin, ez Aralarren, 

ez Tablen, ez Balerdin… jakin ez nuena orain ikasi dut, eta hau Pellori 

esker. Bioi, milesker. 

 

Ez dakit, Ramon Zamalloak egin zuen bezala, egin duzun zuk ere, meza 

santurako kantuak aukeratu, ez dakit. Egin ala ez egin, nire begien 

aurrean ditudanak espezialak dira, bikainak, zure pertsona isladatzen 

duten ispilu garbia. Hemen utziko ditut ad posteritatem, Julio Cesarrek 

esango zuen bezala. 

 

Hitzez hitz, Jaun ona 
 

Hitzez hitz, Jaun ona, doakizu gure otoitza,  

gizaki xumearen oihu ozen, itogaitza;  

entzun bezala zure bihotz xamurrak  

ama batena bailitzan.  
 

Doinuz doinu, Jauna, doakizu gure kanta,  

txori, ostots, ibai jauzien mintzo xarmanta;  

goza beza zure bihotz onberak  

ederrena lezake eta.  
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Pausoz pauso, Jauna, doakizu gure urratsa;  

haizez haize gure bizitzako iparrorratza;  

gal ez dadin eromen batek jota bego  

gugan zure hautsa. 

 

Zein haundia zaren, Jauna 
 

Ene Jauna, zure izen haundia miragarri zait mundu guztian;  

zeruen gain zure argi distira, iparrorratz ostadar ibaian. 

Umetxoen bular otzanetatik doakizu gorespen zolina;  

abereen orru ozenetatik naturaren izan nahi samina. 
 

Zure aintza abesterakoan zein haundia zaren, Jauna! 

Zure izena deiadarkatzean zein haundia zaren, Jauna!  
 

Itsasoko uhainen kaleetan zatoz, Jauna, giza hondartzara;  

txalupa eder, ahul, kulunkarian naramazu Jainkozko kaiara.  

Eta zure ur isil gardenetan murgildurik eman nahi dut hatsa;  

azken lore, azken kantu epela, azken argi, zorion ametsa.  
 

Zure aintza abesterakoan kuzkurtzen naiz zure altzoan. 

Zure izena deiadarkatzean babesten naiz zure etxolan. 

 

Doan… Doan … 
 

Gure Jaunagan birjaio naiz,  

bere indarrez alaitu naiz,  

bere eskutik natorkizu  

bizi gaitezen zoriontsuki.  

 

Gure Jaunagan sendotu naiz,  

bere izenean ausartu naiz,  

bere etxetik zureganantz,  

joka dezagun gizabideki.  
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Gure Jaunagan joango naiz,  

azken ibaiko ertzetarantz  

bere altzoan izango dut  

zorion bete betierean.  

 

 

Jaunak doan, doan maite zaitu;  

doan, doan zuk.  

Izan zaitez bere goiko hatsez  

itxaropen egile. 
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Hauxe da, Patxi, nire buruari egiten diodan galdera. Galdera xumea da 

baina funts handikoa galdera xume gehienak bezala. Aurrerantzean zer 

egin behar dut edo zer egin beharko nuke hegoak moztu dioten txoria 

bezala ez gelditzeko? Zer egiten du miruak Belaguako Haranean hegan 

harrapakinak desagertu badira eta basoetako kerizpeak freskotasunik 

ematen ez badu? Zer emango dit Juanpitok bertara hurbildu eta han zu 

ikusten ez bazaitut? Zer Otxogorrik bere lore horailak esnatzen direnean 

norekin bildu ez badaukat maiatzeko goizalde bustian? Eta orain, zer, 

Patxi? Malenkoniak hartu behar al nau eta bide bazterrean laga oreinak 

Arrakogoitiko ur-laster txikitik edatera jaisten direnean? Zertara joango 

naiz 262 zenbakia duen zedarrira pax avant entzuten ez badut hangoen 

artean? Zer dela-eta eramango dut larrainera sobietarren literatura zure 

mahai gaineko apunteak desagertu badira jada eta haizeak eraman 

baditu ez dakit zein zokotara? Nola joango naiz Binbaletara Zuberora 

pasatzeko lagunik ez badut eta Oltzarteko zubi kulunkarian poesia 

egiterik ez badago? Nola? Eta Santengraziako eliza erromanikoa bisitatu 

nahi badut bertako hilerriarekin batera? Eta orain, zer, Patxi? Demagun 

Idoia izeneko baseliza bisitatu nahi dudala eta hau egin eta gero, 

sagarko-txupito bat edateko gogoa dudala aldameneko baserrian, 

posible izango al nuke ala Iruñeko dantzariei deitu beharko nieke euskara 

errefusatu zutenen usain txarra uxatze aldera? Demagun bordara itzuli 

naizela Txamantxoia egin eta gero, nork jarriko dizkit dilista gozo-gozoak 

eta guri-guriak sukaldari espezialista ez badago mahai zahar batean 

azken olerkiari amaiera ematen? Demagun On Joxe Mielek bisitatu zuen 

koba beran sartu nahi dudala, nola erdietsi hori zuk erabiltzen zenuen 

frontala ez badut ematerik zuk zurekin eroan duzulako aitaren beste 

etxera, eta negu gorria gainean dugulako? Eta orain, zer? Demagun 

Krisalidan eskribitu duzun poema batek ez didala garbi uzten zertan ari 
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zinen pentsatzen leihotik itsasorantz begiratzen zenuenean, nola 

eskatuko dizut azalpen bat zure isiltasuna bera misterioa bada eta, agian, 

beste zeru baten ametsa desiratzen ari bazara? Demagun Yibaskilako 

Olyopiston lezio baten zailtasunak agertzen direla eta gutaz ari direla 

mintzatzen bertara hurbildu direnak, nola azaldu zu izan zinela 

harmonika jotzen hasi zinena eta nik animatu besterik ez nuela egiten 

aretoaren lehenengo lerroan zuri entzuten nuen bitartean? Demagun 

laster batean niregana datozela zure adiskiderik handienak eta zure 

poesiaz itauntzen didatela ez dutelako ulertzen nola izan daitezkeen 

bateragarriak natura, mistika eta estetika, eta nik erantzun behar diedala 

zure ikuspegi partikular hori zuk bakarrik jakin dezakezula eta ez nik, 

nahiz eta zure adiskide handia izan eta zure obrekin hamaika otoitz egin 

nire otoizleku txikian? 

… 

 

Ba, orain, ene adiskide handi hori, orain diot, Tabor mendira igotzen 

jarraituko dut ea nire jantzi zaharrak antzaldatzen diren eta nire ekintzen 

oihartzunek hedapen garbia eta zintzoa duten. Ba, orain, ene adiskide 

handi hori, orain diot, Galileara joko dut ustez, bederen, hantxe eta ez 

beste inon aurkituko baitut arranparrilan arrain freskoa erretzen eta 

banatzen dakien arrantzale mezularia. Ba, orain, ene adiskide handi hori, 

orain diot, Zakeoren etxera joango naiz etxe horretan nik uste ez 

bezalako hizpideak izaten baitira arratsetan, ekia gordetzen hasten 

denean. Ba, orain, ene adiskide handi hori, orain diot, Reimseko aitaren 

aztarrenak jarraituko ditut ikusirik benetan ari zela esaten zigunean 

lurrean gazteei Jaunaren bideak irakasten eta erakusten zizkietenek 

izarrak bezalako distira izango zutela espero dugun zeruan. Ba, orain, ene 

adiskide handi hori, orain diot, samariarra bide bazterrean etzanda 

ikusten dudanean zu zarela sinetsiko dut nazaretarraren hitza fidagarria 

delako, eta hark esan zigulako zerua eta lurra pasatuko zirela baina 

haren hitzak ez, ez zirela pasatuko. Ba, orain, ene adiskide handi hori, 

orain diot, erortzen banaiz, berriro jaikiko naiz egunero ogia eta ardoa 
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hartzean juduen maisu izatera jaitsi zenak halatsu egin zuelako olibadiko 

otoitzean erakutsi zigun bezala. Ba, orain, ene adiskide handi hori, orain 

diot, goi mendietan eta haranetan otoitz egingo dut gu biok bezalako 

jende asko ezagutu ditudalako itsasoraino egiten ari naizen bidean. Ba, 

orain, ene adiskide handi hori, orain diot, Euskal Akademiak erabiltzen 

duen goiburua erabiltzeko ahalmena espero dut Axularrek erakutsi zigun 

zereginetan, alegia, ekiten eta jarraitzen, Ezkak Esako aintzirarekin bat 

egiten duen bezala, nik ere egin dezadan gure aitaren eta amaren 

ozeanoan. Ba, orain, ene adiskide handi hori, orain diot, Llachek eta 

Theodorakisek bezala, lau haizetara zabalduko dut nik ere Itacarako 

bidean jartzen nauen oro, jarraituko dudala odolak antzinako desiretara 

bultzatzen banaute ere. Ba, orain, ene adiskide handi hori, orain diot, 

nire eguneroko poemek nostalgiaren erbestera kondenatzen banaute 

ere, ziur naiz inoiz sendagarri izango zaizkidala maite dudanaren alboan 

bizitzen asmatzen badut. Ba, orain, ene adiskide handi hori, orain diot, 

sinetsiko dut Krakow-n dagoen basilika erraldoian Jaunaren hitza 

irakurtzen dela, Joan Paulo II.aren espiritua xurgatzen dela eta Santa 

Faustinaren hil zeneko gelak leihoak zabalik dituela eguneroko bizitzaren 

bitartez maitasuna gehitzerik badela sinesten dutenentzat. Ba, orain, ene 

adiskide handi hori, orain diot, “thanks be to God” esaten izango nauzu 

zauden lekutik ikusten banauzu, bederen, eta, bestela ere bai, noski, hori 

izango dela bai Harengandik, bai zuregandik jaso ditudan gauza on 

guztiengatik eskerrak emateko erabiliko dudan metodo apal-apala eta 

zintzo-zintzoa. 

 

Beraz, ene adiskide handi hori, orain diot, honetan gelditzen naiz, nire 

Aitak eta Amak nirekin egiteko dituzten kontuak, asmoak, xedeak, 

helburuak, ideiak, asmoak… bete daitezen arte. Bitartean, zurekin bat, 

zure adiskide handi honek, elkar ikusi arte, egun handira arte. Joxe. 

…. 
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Zure ametsak bukatu dira, Patxi. Zilegi bekit nire ametsez bizitzen 

jarraitzea gure Aitak eta Amak nahi arte. 

 

“One night I had a dream. I dreamed I was walking along the 

beach with God and across the sky flashed scenes from my 

life… My precious, precious child, I love you and I would 

never, never leave you during your times of trials and 

suffering. When you see only one set of footprints it was 

then that I carried you”  

(Margaret Fishback Powers) 
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(Anai Patxi Ezkiaga Lasa euskal idazle bat da. Legorretan jaioa 1943an. 

Salletar Anaia izan da heriotzak eraman duen arte, esan nahi baita, 

mundu honetan egunak bukatu dituen arte. Donostian eman du azken 

arnasa, Amara izeneko ospitalean. Haren azken etxea Irungo La Salle 

Enea izan da eta aurrena, oker ez banago, Bilboko Santiago Apostol 

Ikastetxea. Salletar formazioa Irungo Nobiziatu Gaztean, Haritzetako 

Nobiziatuan eta Londonetik hurbil dagoen Eskolastikatuan. Gero, 

ikasketak egiten jarraitu zuen Oxforden, Cambridgen eta Deustuko 

Unibertsitatean. Eskola Bilboko Deustuko Madariaga Ikastetxean, 

Bilboko Santiago Apostolen eta Donostiako La Sallen eman du). 

 

Euskal idazle gisa utzi dizkigun lanak honako hauek izan dira, esan nahi 

baita, argitaratu direnak eta liburu dendetan salgai egon direnak: 

 

1.- Glotodidaktika: 

 Euskal Literaturaren Historia (4 ale). Gero-Mensajero, Bilbao, 1977. 

Euskara Mailaka-Metodologia (11 ale). Gero-Mensajero, Bilbao, 

1978-1979. 

 Txanpa-Metodologia (5 ale). Gero-Mensajero, Bilbao, 1990-1991. 

 Euskal Literatoak (36 gidoi). EIMA-Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1988- 

1989. 

 

2.- Ipuinak: 

 Antxon Eraso 1. Mensajero, Bilbao, 1982. 

 Antxon Eraso 2. Mensajero, Bilbao, 1982. 

 Karnaba. Mensajero, Bilbao, 1982. 

 Ate debekatua. Erein, Donostia-San Sebastián, 1988. 

 Borobilinoff eta Txakurkan. Erein, Donostia, 1988. 
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 Kinkilariaren ametsa. Erein, Donostia, 1988. 

 Kaito inozoa. Erein, Donostia, 1988. 

 Bataioto apaiza. Erein, Donostia, 1989. 

 Han urrutian. Bruño, Bilbao, 1990. 

 

 

3.- Olerkiak: 

 Beldur naiz. Caja de Ahorros Vizcaina, Bilbao, 1985. 

 Aiodi herriko kantak. Gipuzkoako Kutxa, Donostia, 1986. 

 Armagedon. Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 1986. 

 Gernika. Erein, Donostia, 1987. 

 Fadura. Gipuzkoako Kutxa, Donostia, 1987. 

 Ispiluaren isladaketak. Elkar, Donostia, 1988. 

 Keiko eta beste udazkenak. Elkar, Donostia, 1988. 

 Terrala. Sendoa, Donostia, 1990. 

 Baladak. Sendoa, Donostia, 1990. 

 Komediaren Jainkoa. BBK, Bilbao, 1993. 

 Haize Hurbila. Euskal Herriko Unibertsitatea, 1994. 

 Zauriaren Salmoak. Bermingham, Donostia, 1997. 

 Udazkeneko hamar kanta. Kutxa. Gizarte-ekintza, 1999. 

 Jaunarekin supazterrean. Arantzazu-Oñati, 2003. 

 Mahats-denboran. Itxaropena, Zarautz, 2004. 

Bidai Doinua. Arantzazu-Oñati, 2005. 

 Haizearen parabolak. Arantzazu-Oñati, 2006. 

 Oteiza profetaren 14 hitz. Bermingham, 2011. 

 Ez izan beldur. Arantzazu-Oñati, 2013. 

 Urrutiko lur hauek. Legorretako Udala; 2016. 

 Blues bat bizitzari. Balea zuria, 2108 

(Liburu dendetan salgai ez daudenak haren azken egunetan idatzita 

daudelako: Kaleidoskopio, 2015-2016; eta Krisalida 2017-2018). 
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4.- Errelatoak: 

 Deabruaren eztarria. Sendoa, Donostia, 1990. 

 

5.- Eleberriak: 

 Charles Mouley. Sendoa, Donostia, 1990. 

 Bi zisneen hegada. Sendoa, Donostia, 1992. 

 Zure haragi bereko. Erein, Donostia, 1996. 

 

6.- Itzulpenak: 

 Birmaniako harpa. Bruño, Bilbao, 1990. 

 

7.- Sariak: 

 “Felipe Arrese Beitia”, poesia, 1984. Beldur naiz… 

 “Ciudad de Irun”, poesia, 1985. Aiodi herriko kantak… 

 “Premio Lizardi”, poesia, 1985. 

 “Ciudad de Irun”, poesia, 1986. Fadura… 

 “Lizardi”, poesia, 1987. 

 “Azkue”, poesia, 1987. Keiko eta beste udazkenak… 

 “Julene Azpeitia”, errelatoa, 1990. 

 “Jon Mirande”, Gobierno Vasco, accesit, nobela, 1991. 

 “Felipe Arrese Beitia”, poesia, 1992. Komediaren Jainkoa… 

 “Jon Mirande”, nobela, 1995. Zure haragi bereko… 

 

(Azken zerrenda hau Zauriaren Salmoak liburutik jasota dago gehienbat. 

Hala ere, badira hemen aipatu liburuan agertzen ez diren zenbait lan 

aipagarri). 

 

*** 
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Hemen idatzita dagoenak Patxi Ezkiaga Lasa zendu berria dauka 

abiapuntu eta helmuga. Patxi ezagutu duzuenek eta berarekin edo bere 

inguruan bizi izan zaretenek hamaika gauza dituzue esateko ziurki eta nik 

ez ditut hemen azaldu. Arrazoia? Nik ez dut biografiarik egin nahi izan. 

Bihotzak agindu dit oraingoan eta nik kasu eman diot. Badakit Patxiren 

inguruan gauza asko dagoela esateko. Gainera, uste dut Unibertsitateko 

gazte batek, ikasle ohi batek edo adiskide batek, ongi egingo lukeela 

Patxiren lanak hartu, aztertu, eta tesi eder bat egingo balu. Euskal letrek 

eskertuko liokete, baita salletarrok ere inolako zalantzarik gabe. Uste dut 

merezi duela. Beste kontu bat da gogorik legokeen salletar batek euskal 

letretan izan duen eragina arakatzeko eta ezagutzera emateko. Patxi 

Ezkiaga ezagutu dudan bezala ezagutu eta gero, ziur naiz biziki pozik 

hartuko lukeela ekimen hau gure artean bizirik balego, eta badago noski. 

Zergatik?  

 

Dieu a voulu créer les grands saints qui peuvent être 

comparés aux lys et aux roses; mais il en a créé aussi des tout-

petits et ceux-ci doivent se contenter d´être des pâquerettes 

ou des violettes destinées à réjouir les regards du Bon Dieu, 

lorsqu´il les abaisse à ses pieds.  

(Thérèse de Lisieux)  

 

Patxik berak eta Teresa Ttipiak ere barkatuko ahal didate erkaketa, baina 

egiatik apur bat baduela uste dut. 

 

Hasi bezala amaitu nahi dut bihotzez egindako gogoeta hau, Anjel 

Lertxundik zuzendutako liburutik hipotesia zuen aurrean azalduz. Uste 

dut hau ere gure Patxik sinatuko zukeela bere onean egon zenean, 

ezbairik gabe. 

PPPooosssttt   ssscccrrriiippptttuuummm    
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Demagun ehun urte barru gure hizkuntza ez dela jada 

existitzen… Esaldi horrek etorkizunarekiko larridura adierazten 

du… Gaur egun, ziurgabetasuna da nagusi gure etorkizunari 

dagokionez, dagoen krisi ekonomikoaren, politikoaren eta 

sozialaren eraginez, baina baita teknologiak zabaltzen dituen 

aukeren eraginez ere. Oro har, halako dimentsio apokaliptiko 

bat nabari da gure zibilizazio teknologiko hau hautemateko 

moduan (…) Testuinguru horretan kokatzen da, nire ustez, 

mintzo garen eta idazten dugun hizkuntza hori hemendik ehun 

urtera desager daitekeelako hipotesia. Hau da, hizkuntzagatiko 

kezka etorkizunagatiko kezka edo larritasun orokorraren 

baitan txertatzen da. Eta ez da bakarrik euskararen kontua (…).  
 

(Anjel Lertxundi, Demagun ehun urte barru, 86-87 orr.) 
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