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JUANTXO-TXIKI BIOTZ-ZURI
Umearen biotza paper zuri baten antzekoa da.
Paper zuri orretan nai dozuzanak idaztea zure eskuetan dago.
Onak naiz txarrak.
Zuzenak naiz okerrak.
Zuzen idaztea komeni; baiña, zeuk zeure etxean zuzen idazten ez dozuzanak, auzoko Urliak idatziko dauz
oker zeure Juantxo-txikiren biotzean.
* * *
Ez lo egin Ez egon alperkeriz, eskua eskugañean tolestuta, ezer egin barik.
Zeuk idatzi naiz ez, etorriko da besteren bat bere lerroak egitera biotz garbi orretan. Badira gurasoak idazte
oneri buruzko ardurarik sekulan izan ez dabenak.
Jaten eta edaten emongo dautsoe.
Jantzi be bai.
Ikastolak eta maixuak billatuko dautsoez, zorionez.
Baiña, Juantxo-txikiren biotzean euren eskuz Ierro zuzenak idazten ez dira asko nekatuko. Lan ori besteek
egin dagiela.
* * *
Gurasoen eskuetan dago Juantxo-txikiren biotza. Gerturago ez dau iñork izango; egokiago be ez. Biotz
orretan sekulan galduko ez diran lerroak zeurok markatu bearko dozuez.
Zorionez edo zoritxarrez, arrasto orreik markatzen dozuez, umea jaio aurretik, zeuok oartu barik. Zure
bizimodua zelakoa, alakoa arrastoa.
Onak naiz txarrak.
Zuzenak naiz okerrak.
Begiratu bat emon zuen bizikerari. Ezkon-aurreko bizikerarekin batera asten zaree Juantxo-txikiren biotza
markatzen. Titiarekin eta biberoiarekin jarraitzen dozue markatze-lan orretan.
Gurasoak gaizki idatzitako lerroak zuzentzea ez da gauza erreza izaten, zoritxarrez.
* * *
Onerako naiz txarkerirako bide asko sortu dira amaren magalean. Ona adibide batzuek, oso nabarmenak:
Margarita, bere ama alargunaren besoetan sortu ei jakon onbiderako sena Don Bosco'ri, berak iñoanez. Bada
Frantzian Luis Done erregea; bere amaren agotik ikasi ei eban okerbidetik aide egiten. Eta abar...
Orreik garau aundiak dira; zeiagoak be badira eta orrein barria bakoitzak daukagu, gure gurasoei zor
dautseguzanak geure gogoramenean dira-ta...
* * *
Ez beiñ be aspertu zure Juantxo-txiki orren biotz garbian on-bide guztien lerroak idazten.
Aukera badozu.
Aukera ori ez alperrik galdu.
Zeure seme-alabeen biotzak zeure esku daukazuz argizaria baizen bigun. Gerora gogortuko jatzuz. Orduan
ez da ain erraza izango Ierro orreik markatzea.
Garaia dan bitartean onerako diran lerro guztiak markatzen alegindu zaite; gero, negar egitea alperrikako
gauza izango da. Zugatz gaztea, biguna dan artean, zuzendu legike; okertuta zar egiten ba'da, ez leuke iñortxok be
zuzendu. Lenago ausiko da, zuzendu baiño.
* * *
Onaren izena Juantxo-txikiren biotzean idaztean, egizu arpegi alai eta maitekorrarekin.

ARRINDA'TAR ANES

