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Aurkezpena
Ausardi aundiegia ez ote da nerea, aurkezpena itza idaztean? Ez
ote da, gero, eltxoak arranoaren berri eman nai izatea?
«Moro Katua» ta olerki ugariren egilleak, Jakakortajarena'tar Txomin jaunak, aurkezpenik bear ote du euskaltzaleen artean?
Bai, bear du, tamalez ba'da ere. Atzerrian urruti 40 urtez egon bear
izanak, askorentzat urruneko ez-ezagun gertatzeko aitzakia dakar. Ez
da, ordea, guztia. Idazle on, goitar eta mamitsutzat ezagutzen ez duten ugariren artean, zenbatek ez dute ezagutu nai izan? eta ezagutua
izan ez dadin, zenbatek jo dituzte egiñaalak?

Euskal-idazle trebea
Ez goaz bizitzako xeetasunik jalkitzera, berak emango bai-dizkigu
liburuan. Euskeraz egin dituan lan nagusiak aipatuko ditugu laburki
bederen. Gudaldia sutu aurretik, «Moro Katua» ez-ezik beste irri-bertso ugari argitaratu zituan. Eta Arjentina'ko Mones Kazon errian apaiz-lanetan ziarduan bitartean, txolarteak eta loari ostutako orduak millaka sartu zituan euskal-lanetarako. Ala atera zituan «Erdera-Euskera
Iztegia» eta «Euskera-Erdera Iztegia», EKIN argitaletxearen bidez.
Arjentina'ko «erri-olerki» ezagun eta jatorra, «Martín Fierro», neurri bereko bertsotan eman zigun «MATXI'N BURDIN» biurturik. Ain zuzen, lenengoz argitaratu zuteneko eungarren urtean, 1972'an atera
zuan euskeralpena.
Jaioterrira 1980'an itzuli zanean, bapo bizitzera ta alperkerian
egotera etorri zanik, ez beza iñork uste. Lanera etorri zan, euskal-lanera, eta bai gogotsu ekin ere lanari! Or dugu ERLEZAINTZA liburu
mardul bikoitza, sakona, aberatsa, goi-maillakoa.
Goi-mailla... Orixe da Txomin ídazlearen ametsa edo irrika edo

jomuga: Goi-maillako gai landu ta sakonak egoki erabilli aal izateko
eran trebatzea gure Euskera. Itsaso ta mendietako gizakien jardunak,
eta nekazaritza ta arrantzuko gaiak azaltzekoan barra-barra erabilli
izan dugu euskaldunok geure izkuntza. Jakintza-gai sakonak eta oraingo aurrerapenen adieraztea egiteko, bear ainbat Iandu al dugu Euskera? Ez noski.
ERLEZAINTZA egin duanean, goienera ta urrutienera jo du. Erraz
eta arin irakurtzeko liburu apain bat egin zezakean, eta kito. Baiña
ez. Erleak gai ta ardatz arturik, aalik arlo geienetara zabaldu digu
bere jarduna, gauza guztien izenak Euskeraz esateko bear ainbat itz
aurkituz eta, ez geneukanean, ber-sortuz.
Okerreko bidea artu dute gaur jakintsu-usteko «guzti-jakin» askok. «Alako ta alako erdal-itz nola esan Euskeraz? Itz egokirik bai al
du Euskerak?». Ez dakite, eta ez dakitelako, ez dute billatzera ta ikastera jotzen. Askoz errazagoa, noski, erdal-itzak beren ortan edo erdi-aldaturik sartzea. Eta orrela ari zaizkigu alperren euskera egiten, nagi-euskera ta erdal-euskera egiten. Garai batean «euskal gaiztoa»
esaten zioten orrelakoari gure aurrekoek.
Bai, baso aundi ta itsuan laiñopean galduarena gertatzen zaie bide
ortan dabiltzanei: Okerreko bidean, zenbat-eta ibilliago, orduan-eta
galduago.
Zuzeneko bidean dabil gure berastegiarra, malda aldapatsuan goruntz malkar-une latzak igaroz doanaren antzera, izerdi ta buruauste
ugari gaindituz, baiña beti aurrera, beti goruntz. Orrela jo du Euskera
beraren arrobi aberatsera, dauden eta ditugun itz egokiak artzeko, eta,
ez daudenean, bearrezkoak euskal-jatorritik ber-sortzeko.
Euskalerriko euskalki ez-berdiñetako itzak ugari dira, baiña batean eta bestean sakabanatuta, toki bakoitzekoak bertakoek bakarrik
ezagutzen dituztelarik. Eta or jo du gure idazleak bazterrik-bazter itz
billa, eta ala BATU ditu bere idaztietan ainbat eta ainbat euskal-itz
jator, aaztuta, baztertuta, barreiatuta zeudenak. Au da, noski, Euskeraren BATASUNA ta ABERASTASUNA lortzeko bidea.
Iztegi bietan eta «Erlezaintza» liburuetan ageri dira bereziki, lan
aundi orren emaitzak. Baiña egin duan lanaren ondorenak eta ikasi
duana, ez ditu bazterrera uzten beste idaztietan ere. Gaiak ain sakonak
ez diranez, darabilkian Euskera ariñagoa ta biziago da, eta jostariagoa.
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Zer da liburu berri au?
Ez da asmaturiko ipui luze bat, ez da irudimen sortzailleak asmatutako eleberri bat ere. Zearo alderantzizkoa da: guztia Txomin jaunak
berak ikusi, entzun eta bizi izandakoa da liburuaren ardatz, ori bai,
sormenaren eta olermenaren txinpartaz dizdiratuta noski.
Bizitze-edesti bat da, beraz, liburu au. Zeazkiago esanda, berebizitz-edestia da bete-betean, asieratik eta azkeneraiño. Berastegi'ko
seme, jaioterrian eta Gasteiz'en apaizgai, Araba'ko Nafarrate'n apaiz
eta urrena gudarien apaiz Bizkai'ko mendietan. Gero erbeste-aldi luzea Arjentina zabalean, eta azkenik bere iaioterrira txokoratu da
«bertan goxo» egiteko.
Zenbaitek beren bizitzako gertaerak edestean, beren buruen aunditasuna ez-ezik beren buruen aundikeria ere azaltzen dute;eta azkeneko au geiagotan, gaiñera. Apaiz olerkari ta euskal jakitun onek ez
digu biderik eman, —ez orixe!— bere edesti luzean arropuzkeriarik
aurkitzeko. Egia esan, bere burua baiño nabariago azaldu digu bere
inguruko giroa, aldien arauera ta tokien aldaketaz tankera oso ez-berdiñak artzen dituan giroa.
Olermena edo olerki-sena borborka jariotzen zaionez, bertso ugari sartu ditu aldizka. Elkar-izketa bitxirik aski aurkituko dugu, bizitza
osoa elkar-izketa izan bai-du apaiz jainko-zale onek: kidekoekin, eliztarrekin eta... Jainkoarekin; beste norbaitekin ere bai, eta besterik
ezean, i ta toka bere buruarekin.

Norentzat ote da?
Ez da guztientzakoa, ez da edozeiñentzakoa, askok eta askok muzin egingo bai-diote. Muzin egingo diotela? Bai orixe!
Euskera, jatorriz ez dakitenek, eta bear ainbat ikasi ez dutenek...
erdal-itzak barra-barra darabizkitenek... nagi-euskera darabiltenek eta
ortara oituek... gazteleraz pentsatzen duan burua daukatenek... muzin egingo diote, aixa ulertuko ez dutelako, eta ikasi nai izango ez
dutelako. Bai, «Bertsolaritza existituko zatekeen?» eta antzeko kirtenkeriak idazten dituzten euskal zaarrek ere muzin egingo diote.
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Itz askoren bearrik ez dugu eguneroko gauzatxoak adierazteko.
Orrela, itz ezagunenak erabilliz eta arin-ariñetik jóta, umeek ere Ulertzeko erako liburu erraz bat izan zitekean iiburu au. Baiña ez. Euskera
obeto ezagutzera eragin nai digu euskaldunoi, eta orregatik sartu du
ainbesteko aberastasun aundia, euskal-itzen ugaritasun arrigarria.
Norentzat da, beraz? Euskeraz ba-dakiala-ta, beste gabe lasai gelditzeko ordez, geiago ikasi nai duanarentzat, lagungarri aukerakoa
izango da. Ezin ukatu, apaiz-bizitza barne-barnetik ezagutu naiduanarentzat ere izango du erakarpen-indarrik aski.
Dakian Euskera obetu, landu ta sakondu ta aberastu nai duanarentzat, ez dira liburu asko izango auxe baiño aberatsagoak.
*

*

*

Bejondeizula, Txomin jauna! Zure bizitza luze ta zabalean gertaera
jakingarri ta bitxi ugari dituzula-ta, zeure bizitz-edestia idazteko eskatu
nizun, aspalditxo, ezagutu-berrian, antxe 1980'gn. urtean.
Egin nizun eskariaz ez naiz damu. Eta liburu mardul au argitaratua
ikustean, besteak beste, nik ere bultzadatxo bat eman nizulako, poz
aundia izango dut.
Zorionak ao-betean zuri, eta... on egin dezaiela euskaldun askori.

Gaztañaga'tar

—
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Jesus'ek

Aurrenengo itzak

Amerikata'ko erririk aundienetan eta baita txiki eta beartsuenetan ere kristau sinismena zabaltzen ia bizi guztia emanik, nere
larogei urte oetara irixteko Iainkoa'k zoriona eman didan ezkero
eta sorterriko txokora, zaarren azken atsedena artzera, ekarri nauan
ontan, aukerarik bikaiñena dut ene bizi guztiko azterketa, ixiltasunik aundienean eta ontsonik esmaratsuenean egin aal izateko.
Nire larogei urteko 1986'ko UZTAREN aurreneko egun onek,
Iaungoikoa'ren aurrean, bizi guzti barna, zelako «uzta» egin ote dudan aztertzera bultzaten nau.
Ene iaiotzatik gaur arteraiñoko egun goxo, alai, mingatz, larri
eta kezkatsuak oro, asi nadin bada buruan iraultzen, Iainkoa'ri el
dakidala arrenkatuz.
laiotza

Ene iaiotzan, begietako aizaro beltza besterik ez zan, ez nintzan
oártu karraxika artu nuenik ere aurreneko atsa, eta inguruan sortu
nuan zalapartatzaz ere, ezta besoetan aurrena nork iaso ninduan ere,
amak eradoski nintzaken aztarna txikienik ere ez dut, ene burua,
ikastolan ormatik eskegiten dan arbelauki berria baiño garbiagoa
zegoan burutapen arrastorik gabe eta orrela iarraitu nuan iakin
ez nezazken egunetaraiño.
Bizitzako aurren arnasatik, Iaungoikoarena izan nendin bearba
da, elizaraiñoko bidean balbeaz bidalkartu nintzaken bildurraz eiki,
oso aula eta erkiña iaio bai nintzan, argitara orduko, amaren oe-buruko sendagiñak ixuri bear izan zidan eriotz arrixku kinkako ukuzura, gertaera au iñortxok azaldu ez didan arren, atzerrialdian idetizen txartela lor bearrezkoan, Errietxera eskatutako iaiotzagirian,
orlaxe adierazten bai zitzaidan.
Ondoren ere, nik oartu gabe, bi alborengo eta elgorria iasan
omen nintuan eta egi-egia noski, orain, agure adin ontan, birikak
nola dabiltzan aztertzeko irratargazki bat ateratzera bearretsi nautenean, arri ta belarri adierazi bai dit atxeterrak, Santimamifie'ko
artzuloa baiño sakonagoko noizpateko alberiaren aztamak ez eze,
gibelerraietan, andaerraimiñaren aztarrondo klmtzeak ere nabar—1—

mentzen dirala irratargazkian eta nere aurlagunak basoan kukua
garbi entzunik, nik zergatik ez nentzun amari itun itantzean, belarri
bat zurrunpiak erdigor utzi zidala aitortu bai zidan eta ala bear, izan
ere orain zarzutuan are aurtzaroz bezala, ni baiño zaarragoak kukuotsa entunik, nik gertuxegotik aditu bearrak ituna bai dakarkit biotzera.

GORRINE nere laiotetxea ezkerreko etxe eder ori

Iñutaroa

Ziñez pixkanaka asi omen nintzan bizira esnatzen. Ene amatxo
eta aren aizpa gazteagoa, beti gu zaindu bearrez etxean euki dugun
gure izeba, nere seaska ondora urrantzearekin, ezagutu nituala adierazteko, irripar goxoz ostikotxoka astea izan omen zan nire oroimenean gogoangarri txikienik utzi ez zuan lenengoko aieru mintzula.
Aita urrantzean aatik, ain bai zan gizon otzan bezain ixilla, biok
elkarri adi adi begira, zirkiñik ez omen nuan egiten, iñolaz amaren
ezpain legun eta goxoen ordez, zurda beltzazko aitarenak, arrotz
egiten zitzaizkidan, larderia ez ba'da ere, arrimena sortzeraiño. Nire
aitamentzat eta uñide izeba maitearentat egunik pozgarriena eta
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gogoangarriena izango zan seaskatik oiñez ibiltzera abia nintzan eguna, baiña aren zantzu txikienik ere ez zan lauspeatu nire buruoroimenean. Aurreneko mintza ekiñak, «aanguu» esanka, egin omen
nituan eta «ama» esaten ikasterako, koxkortua ei nintzan eta erabat
izketan asi arte, «aita» eta «izoba» esaten, ez bide nuan ikasi.
Seintzaroa

Nire irrikarik biziena eta atsegiñik erakargarriena, izebak atarira eta etxe-aurreko enparantzara egurasteko ateratzea izaten omen
zan, baiñan lurrean utzi orduko, iñungo arri eta leiarrak eskuratzen
omen nituan eta beti negarrez eta erietatik odola neriola etxeratu
bear izaten omen ninduan. Neure sortzezko biurrikeriaz, txikitandik nunbait ainbat lan ematen asia naiz!
Ezagutzaroa

Oroimen leinuruz burua argitzen asi zitzaidaneko leendabiziko
gomutapen oiezkitsuak ezin burura ekarriz, arranepola! lanak darabizkit. Ongienik datorkidana, nire logelatxoa litekela aitortuko
nuke, oraindik ere begien aurre-aurrean bai daukat oeburuan neukan aingerutxoaren ur bedeinkatu ontzia, gauero oeratzekoan, amak
atzaundia an bustita, Gurutze Santuaren bekokian xakitu gabe ez
bai ninduan oeratzen, ni arriturak, aingeruaren bi saetsak oiñetaraiñokoan estaltzen zituzten egal luzeai so eta so begiaundi-aundiz
niarduen artean, nunbait nire atarira iges egiteko griñari koburu emateko, aietxek bearko nintuela gogoak emanda. Ongitxo gogoan daukat oe buru-buruko Gurutzeko Kristo ere, bere esku-oiñetako iltze
kuntzen zauriekin, aiek nire leiarrakin erietan egindako ebakitxoak
baiño latzagoak izanik, biotzunkirik, zearo durdurikatzen bai ninduan.
Saetseko orman Lurdes'ko Amaren irudi-laukia ez daukat ez aaztua, Bernardita'ri, niri amak bezala, nola otoitz egin irakasten. Zeruko Ama arek, nere lurrekoak bezalaxe, aurrak onak izatea nai zuala bein ta berriz esaten bai zidan amak, [ezperen, ona zer agitzen
zan...! eta beste saetsormako irudiari adi adi begira nezaiola ziotsan. Antxen agiri zan Kristo Epaitaulkian iezarrita on-gaiztoak
epaizten. Nik aingeru artean iai giroz zerura egatzen zan ari baiño,
izipu luzedun txerrenen oiu eta ixeka artean, eskuak belarrondotara

eramanik, burumakur suleizera zeramaten ari arreta geiago ematen
nion noski, baiño izuzko ixilune kezkagarri ura, nire aur ateraldi
zirtolariren batekin autsi bide nuan, irrimurriz parralgarari ezin
eutsiz zeudela guraso-izekoak sumatzen bai nituan, baiña Maria
bekaneko goitik ietsita, laxter loak dana aaztuarazten zidan.
Lotarako, intxaur zurezko oatze apain araztu bat nuan, birardatzaz, antzez apainduriko uarka, adar eta esi-xiriekin eta gela sarreran aurrean iartzen zitzaionaren soin osoa iruditan ematen zuan
ixpillukiko iantzi-arasa bat, oea bezelaxe intxaur zuran kuxkarratua.

laiotako eta zartzaroko nere oatzea
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Aurtzaroa

Ortik arat bai, banan-banan burura letozkiket txikitako aleunkako era danetako iazokizunak, oroimen eguzki beteak erabat argitu bai zituan nire buruan gomutabideko zirkillu illun guztiak. Aurtzarora itzuli naizen ameskeriaz, nagusintxoenak ene baitan iraultzen, atsegiñik goxoenaz laketu nadin. Etxetik enparantza zeartuta,
Errietxepean neukan nire ametsezko eta irrika bizizko pillotatokia,
baiñan izarditu eta berriz ere bularrengoaz gaizkitu ninteken ikaraz, ez amak ez izebak, ez zidan uzten ara ioaten eta asma aala aitzakitako iostaketakin, etxe barruan eukitzen ninduten erdi atxilo.
Atxillotegia, geien batean iostundegia izaten zan eta an ene izebakin
iosten ikasten iardun oi zuten ogei bat neskak, Euskalerri'ko aurrik
liraiñena eta karanena nintzala intzirika, elkarren leian muxuka
eta tatanka, besoartean gozatuz, erabat aaztuarazten zizkidaten
pillotak eta trinketeko iokuak, nunbait, nire bizi guzti barna, griñak itxartzen tai gabe inguruan ibilli zaidan betiko txerrenak, nik
begiak idekitzen asi baiño aldezaurrez ere, aragi-irrits linburiak esnatzen saiatu bide zitzaidan. lostun guztien erdian lurrean taketx,
saskietan zeuzkaten aritxirrika saillak eskuraturik, etxeak, zubiak,
bultziak eta gaillurtegiak iaso ala, danak bera etorri arte, orduak
ematen nintuan. Begi batekin etxegintzan niarduan arren, besteakin nola iosten zuten ikasten nuan eta aietako askok baiño egokiago
bai noski ikasi ere, nik pillota larruak neurri-neurritan ebaki eta
biesetara algaintzen nintuan-bezela ezetz algaindu, txakurtxiki bat
aietako edozeiñi iokatu bai nezaioken. Prakak ebakitzeko moldeak,
zurikatzez nola marratzen zituzten, begi ninietan daukat oraiño,
gizonik aundienari neurriak artuta, arentzako edukoak, oraintxe
ere marraztuko bai nituzke.

Pillotarako leia

Ala ere, egoera artan zearo asperturik, nire baitako beste gaixtoak, Errietxeko karreapea oroitara ekartzen zidan eta nire burua,
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espetxean dagoanaren antzera, iges egiteko bideren bat aurkitu bearrez, eltzea surtan bezala bor-bor-bor irakiten asten zan.
Atarirako zurubi-atea idekitzeko, maratillaraiño ez bai nintzan
irixten, iñor oartzeke, nun artu aulki bat, nire leen asmakizuna, ene
baitango beste gaixto orrek usu idarokitzen zidan. Xilbor gaiñean
eskuak nintuala, txixalarrixko nintzan alegiak egiñaz, suzmo txarrik
sortu gabe, itzuritzen nintzan espetxezain guzti aien erditik eta
anka muturretan txoria baiño ariñago ibilliaz, ama zaindurik, aulkia artuta maratillari eragiten nion eta jkaizo moteil! iru iauzitan
amasei zurubi-mailla eragiñik, ezkaratzeko atari atean aurkitzen
nintzan. Atariko askatasunezko aize garbia arnasten nuanean, zorioneko biziberrizko zeru atsain batera iritxia nintzala zeritzaidan.
Orduxekoa izango da ziur aski nik bizi guzti barna egarri izan dudan
azkatasuna, nire urte geienak egarmindua.
Ama oartzerako io ta keezko izerdi lurriña neriola, buru, begi
oin eta bellarri, leikide baten aurka niarduala, amaren azpegi naigabetua leio bao inguru, bapatean nabarmentzen zitzaidan eta ura
ain atsekabeturik ikusita, nire barren guztia ere urrikiturik erabat
illuntzen zan.
Bereala bukatuko nuala esku-kilimusiaz adierazten nion eta bilakaidea lenbailen menderatzeko, su biziagoaz ekiten nion iokuari.
Ez amak nai orduko, bitarte ortan guztian leioan iarraitzen bai zuan, noizpait orratik bukatzen nuan pillota saioa eta bereala aldatzera etxeratzeko leiotik amatxok oiu egiñik, belarri banatan bi
iagoleen agiraka entzun bearko nuan kezkaz, oin motel eta burumakur etxeruntz abiatzen nintzan. Sukalde beroan epeldutako alda barru iantzi guztia an eukiko zuan amak amultsuki eta xukazapi legunaz izardia soin guztian xukatu ondoren aldagarri legorrak iantziarazten zizkidan. Nik, izarditutako iantziak garbitzen, ez diet noski
lanik txikiena eman nire ingurukoai. Ondoren zetozen bikoitz akar
erasoak, belarri batetik sartu eta bestetik ateratzerik ez zutenak,
aldebanatako belarritik sartzen ziranez, erdian topo eginda, urtebiderik gabe barruan gelditu bear izaten bai zuten, gerozkoz aztuazkora, laxter indarrauldu zitezken arren.
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Nire ezker biurriakin, laixter nintzan pillota iokuan erriko txapeldun eta iokatzen nuan bakoitzean, ardandegiko aitonak, iokuorriak mai gaiñean utzita, sapaillo-leioetatik txalokatzen ninduten,
nire ezker makurraz ziria sartuta, pillota alde batera eta ekartzaillea
bestera bidaltzen nituanean.
Ikastolako lagun askori, ankapetik irabazi oi nien eta iñoiz
zenbaiti, baita zangoak lotuta ere.
Era guztietara iokatzen ikasi nuan, sarez, saskiz, palaz, atxamokoz eta uts aundirik gabe, baita edozelango akil biribillaz ere.

Erri-etxea nere ikastolakin eta pillotako-karreakin
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