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«Zu al zera etortzekoa» (Mt. 11,2” 11)

ARAlbatean umeek bakarnikgaldetzen zu
tela uste genuen.Umeakgaldera asko egi
ten ditu.
Umeak ezdakiezeretajakiteko
gogoa agertzen du. Askotan kuniosidadeaizaten da
u meena.
Onain, ordea, edononk galdetzen du. Adiñekoak
ere galdezkabannundatzen
ditut. Agian, leen ikasi ez
zutena edo ikastekoaukeranikizan ez zutena... onain
ikasi nai dute.
lnnati”telebistakoek enegaldetu egiten dute. Bada
azkenunteotan ezaguna egin den Euskadi Irnatiko
periodista bat,erraten duena: «Guk galdenak egiten
ditugu. Guk galdetzenbestenikez dakigu».
Galdenak enantzunaeskatzen du. Askotan, ondea,
erantzunikez daukagu. Mutu eta isil gelditzen gera
zenbait galdenaegitendizkigutenean. Etaerantzunik
ez dagoenenan, gaidegillea benaurdunijantzen da.
Galderak jakin”miña erran nai du. Ezjakiñakapal
tasunezgaldetzen du. Dakienak, benniz,annokeniz
eta
adanra jotzekogaldetzen du. Kontuz!
Basamaortuko predikani famatu ura ene, Joan
alegia, ezzegoen ziur espero zuen salbatzai!leaJe
sus una izangó ote zen.Ornaor Joan fede knisian.

Sinestedunagertzen
zen Joan,orraonfedez
makal
eta txepel.
Zer gentatzen zaio Joan”i jannaitzailIeakJesu
s”enganabidaltzeko? Sinesmenaonnelakoada: gaur
indartsu eta biar ezerez. Fedean kili”kolo dabille
nak, nola Salbatzailleánenbideakurratu eta ireki?
Gaun ere anitz dinafede maulan koloka dabiltza
nak.Adiñekoak eta gazteak.Apezak eta erhijioso”er
lijiosak. Guztiokgabiitza eziñean eta dunbuluka.
Gunetanikoasko arizaioeasaIbazioa
izangoduen
ala ez Jainkoani
galdezka.
Eta Jainkoaren
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enantzunabeti
pentsonenganematen da.Jainkoapentsonengan
ematendaezagutze
na. Zengatik
ez dugu pentsona
oro bereduintasu
neanonantzen?
Urkoanen barkamena artzen duénak, Jaunaren
ltza entzutenduenak, itxanopenarenmezuianidenak
eta pobneaaintzakotzatantzenduenak badaki etor
tzekoa den Jauna non den.
Artzalluz’tar Joxemari

Campionen ipuiak komikiratuak
Arturo Campion euskaitegiaren20.
urteamuga ospatzeko,
1992an,best
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izana ematen dion iruñear idazlea
ren ipuiak euskanatunik
komikian ar
gitaratzea izan zen asmoa. Honela
ezagutarazgenezake,neunnixumean
bedenen, unte luzez baztertua izan
den idaziea.Etalananiekin eta lehen
komikia atenagenuen: Enraondo.«eh
ultimo tamborilero de Erraondo»,
zaga inguruko emignanteaprotago
nista, eta Iruñernianeuskaranen
atze
rakada gai nagusia.
Komiki honek, Habanan, Palma
Real Sana jaso zuen 1994an, Lati
noamenikakoixtonietzaleenelkanteak
angitalpen hobenenariemanik.
Bigarren komikia onaintexe angi
taratu dugu. Hay dugu: PedroMan.
lnuñetikurrunxeagojoan ganahone Unmeneta genuen, Pedro Manirena
Marko Armepch; Behenafanroako
tan Baztanaldera, Ennatzura
hain zu
zen, bertakoa baitugu Pedro Man, Haltsun bizi den alsaziárra, orain
gutxi ante fnantsesezhainbat komi
gaia Benniz,Nafanroakoforuak, Ar
madana ez joateko dugun/zuten es kia eman dituena, eta orain, euskara
ikasi eta Angia eta Napantheid-en,
kubidea.
Lehen komikianen
egileaAsisko besteak besteanizaiguna.

