BARREKA

OTO ETA POTOTO
- Orduan, irakurtzen dakiña alfabetoa da..?
- I, beintzat, analfabeto galanta!
- Ni analfabeto..? Naiago nukek on ala ba'litz.

'
ALFABETATZEA DALA ETA POTOTO REN JAKINDURIA

- Aizak, iOto, joan al aiz eskolara?
- Zertara?
- Ire burua alfabetatzera, mutil!
- Alfabetatzera? Zer izen asmatu dok itz on?
- Nik ez diat itz on asmatu.
- Nik, beintzat, alfabetazioa entzun dot beti (Oto'rentzat ez zan
gauza gutxi berba on esaten asmatzea)
- Alfabetazioa..? Ori itz zalla eta gaitza dok. Errezagoa da Alfabetatzea... Ez al deritxok, ala..?
- Bai, bai, neregatik libre ago nai dekan berba esateko.
- Nik ez dot nai deneta esaten; egoki dagoena, baizik. Egoki eta
errezago.
- Errezago izango litzake Alfalfatatzea... Alfalfea zer dan badakigu beintzat eta...
- Alfalfa tatzea..? Ik kapurotar aundi bat bear dok alfalfatik.

- Analfabetoa dek alfabeto ez dana... Entzuten al dok?
- Entzun, entzuten dot, Pototo; baña, ulertu geroz eta gutxiago.
- Erne belarri oiek..! Griegoz A izkia beste berba baten aurrean
jarri ezkero, "ezetz" esan nai dau... Alfabetoa leetzen dakiña
ba'da, analfabetoa, A(n)nalfabetoa, irakurtzen ez dakiñ gizarajoa dok.
- Kontuz, kontuz or; nik orrenbeste bazekiat... Z. ARGIA ere
irakurtzen dot. Apustu egingo neuke beste tirilladun alfabeto
asko baño geiago naizela euskeraz irakurtzen... Eta griegoari
utzi pakean eta goazen euskerara... Ni euskeraz alfabetatzera
zergaitik joan bear det?
- I bezelakoai, arto bero esan oi zaio.
- Bai, arto bero esneakin... Eta, zer?
- Analfabeto utsa aizela erdera eta euskeraz. Iraultza onen berri,
ez dakik ezer. Eta esandako Artoa berbak, ba'dakik gnegoz zer
esan nai duen?
- Artaleekin egindako ogia, euskeraz, beintzat.
- Eta, griegoz..?
- Nik ez dakit griegorik; bearrik ere ez. Señale dok "Colegio de
pago"an ibilli aizela...
- Ba, Artos itzak griegoz ogia esan nai dau.
- Orduan, antxiñako euskaldunak gnegoz bazekiten?
- Bai, alan dirudi.
- Orduan, euskeraz jakitean griego ere badakit. Zertarako bear
dot ire iraultza berri on aita eta amak euskera ederra erakutsi
bait zidaten.
- Baña, moda berriak aurrerakada dakar.
- Juan ditezela erdera umeetatik ikasi zutenak ire Alfabeto orretara eta, alan be, beti egingo dabe euskera - gaizto... Motxalleen
euskerari esaten zion nere amak euskera -gaizto... Baña, nik ez
nok motxaillea. Eta euskera berbetan analfabeto, gutxiago.

Etengabeko eztabaidan ziarduten biok, Oto ta Pototo. ltz berriak
asmatzerik ez zitzaiola gustatzen Oto'ri... Zer an-aio!
- Itz orren arrazoibidea erakutsiak.
Begira, Oto, ik Alfa zer dan badakit
- Eibar'en ikusten neban Alfa, josteko makiña eta Sigma, berriz,
Elgoibar'en.
- Ez oa oker bidetik.
- Ain tontoa naizela uste al dok, ala. Eibar'en lan eginda gero?
- Eta Omega zer dan..?
- Erlojua daukot nik Omega; ederra ala ere...
- Ik Omega erlojua..? Nundik nora..?
- Bai, kate aundi batetik zintzilik... Aitak utzita, berari osaba
indiano batek emona... Nere aita nor zala usten dok?
- Utzi daigun pakean ire aitari eta goazen gure arira... Alfa eta
Omega zer diran ba al dakik?
- Baietz, gizona: josteko makina eta erlojua.
- Ba, San Joan'ek esaten du Alfa eta Omega Jesukristo berbera
zala.. (Pototo pralle-mutil ere izana dugu garai batean, askoasko ezagutzen ez ba'zaio be...)
- Kontxo! Kontxo! Ori be badogu..? Ez nok batera arritzen...
Izan ere orain entzuten diran gauzakin..!
- Ez dok pentsatuko Jesuknsto josteko makina eta erlojua
danik?
- Euk esan dok; ez nik.
- Nik ez dot orrelako astakeririk esan.
- Ez dok ba, ezerbe entenditzen.
- Begira Oto, ni ikasia nauk eta Alfa dek grekotarren lenengo
tetra edo izkia, eta Omega aizkenekoa...
- Eta Elgoibar'ko Sigma?
- Ori erdi aldekoa... Jesus Alfa eta Omega ba'da, orrek esan nai
du Asiera eta Amaia data.
- "Printzipioa eta fiña" ikasi genduen guztien Elburua... Orain
entenditzen dok, Oto?

Egun aretan Oto oso asarre joan zan Pototo'ren aldamenetik,
berari analfabeto esan eta Bilbo'ko erdaldunen Alfabetatzea
ikastera bialdu? Zertarako? Aman bularretik ikasitako euskera
aaztu eta beste euskera-motrollo bat ikastera joan? Ezta ezergatik be. Aman euskerari eutsiko zion naiz eta alfabeto berriek
berari analfabeto deitu. Amen!
POTOTO REN SEME BIZKOARRA

Pototo'k iltzerakoan, bere semea tallertxo baten burn utzi zuen.
Tallertxoa aurrera eramaten saiatzen zan. Egun artan akzionisten
billera eukan. Asko ez ziran, baña, mordoxka bat, beintzat, bai.
- Jaunok, badakizute zergatik izan dedan nere bizitzan exitoa?
Ez, ez dakigu.
- Lenengo, nere burn argiagatik.
- Bai, bai...
- Bigarren, ausarta naizelako.
- Bai, bai...
- Irugarren, nere gogoa burnia baño gogorrako dalako.
Ori argi asko ikusten da.
- Laugarren, aitak utzi zidalako tallerra!

Burua erdi-naasturik zeukan Oto'k; baña, alan be, bete astoari arre!
- Eta histori oiek zer ikusi dute Alfabetatzearekin?
- Alfa data lenengo izki edo tetra eta bigarrena, Beta. A eta B.
Ortik sortzen da AlfaBetatzea... Asiera-asierako letrak ikasten
astea, alegia...

Anes Arrinda (Deba 1958)
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