BEGOÑA

Eskerrik asko, Estitxu!

Zertxu au idazten diñardudan une one
tan, gogoz gaur be Arratian nago, oraingo astean ango barririk izan ez badot be.
Bai, ba! «Almería ta Albacetetik» izan
nintzan, ainbat euskaldun agurturik, garagarrillaren 25’gnean. Eta errialde oneitako barri labur batzuk azaltzeagaz gogoratu naz oraingoan.
Euskaldunak «Almería ta Albaceten»?
Bai, egia da. Arratiar banakak be ikusi
nebazan; baiña zoritxarrez, neuk uste neban baiño urriago zirean euskaldunak.
Aldi bateko Bilbao zelan aundiagotu,
alan prakak laburtu. Begoña ta Deustu
iruntsi ebazan, praka motzak luzetuteko:
baiña barrirò laburtuta ikusi dauzanean,
Txorierriri egin deutsa aginka, begiak Galdakanoraiño luzeturik. Egoak geroago ta
zabalago, gorputza ziztriñago. Eta nigaz
bat ez dagoanak, igon bei Karmeloraiño,
jarraitu aurrera, jo eskumatara, ta an aurkituko dauz bata zein bestea. Zegaitik jarri ez ba, kale barriai, Iruña, Baiona, Lapurdi, Durango, Markiña naiz Larrauri?
Pelotariak, berak daki zelan jo pelotea;
ta nagoan ixilik.
Astoen ariñeketea be ikusi neban, Platerok jaso eban lenengo saria. Bigarrena,
Bajamontesek, Loroño txirrindulariaren
erritarra, Bitoriano Villa gaiñean ebala.
Perikok, irugarrena, Sabinoren eperdipean. Gabika, Anquetil eta Gandariasek,
porrot.
Toki askotan entzuna dot, Karmelotar
gaztedia eusko mamin lodidima dala. Noren esku izan zan jai erakundea*? Altabozak, agozabal arraioak, itz erditxo bat
ez eban izan, gintzazan euskaldunentzat.
Badajozen izan ete gintzazan? Sarriegi jo
nabe belarrietan esaera oneik: «Alkateak
ez deusku itxi onako edo alako jairik egi
ten. Txapelokerrak debekatu deuskue», eta

Ikusi 11 gn. orrialdean,
izartxu bategaz agertzen
direan itzen esangurea.

abar. Ezin esan neike, egiak izango ez direanik; età bai osterà, baten baiño geiagotan, polito astindu doguzala soiñeko
euliak, auzokoaren eulorriagaz*.
Landa lagun zarragaz aurrez egin eta
agurtu ondoren, Arratiko astoak non zi
rean itaundu eustan er di adarjotzaille, eta
erantzun au artu eban: Arratiko azkeneko
astoa, gaur Bilbaon bizi dan Anton Lemonatarra da, ta gaiñera ostikari ona. Parkatu, Anton, batengoagaitik; baiña ANAITASUNAREN arpidedun ez bazara, ainbat
lasterren egin zaitez, andiak eta lodiak
entzutea gura ez badozu.

A. LANDAJUELA

Estitxu
Estibalitz Robles, zerrenda luze baten
buruan ipiñi leiteke»

Estitxuren disko barría entzun dot, eta
txaloak merezi ditu Bezkoiztarrak*. Abots
atsegiña, orkesta bizkorra, lau aide entzungarri.
Euskal kantua ederto abiatu da, eta ba
daukogu orretan euskaldunok zetan poztu.
Orain am ar urte, Nemesio Etxaniz abadeak euskal kantuaren geldikeria bizkortu
gura izan ebanean, ez zirean danak bere
alde jarri. Mixel Labéguerie jaunak be,
kritika gogorrak entzun bear izan zituan
ondoko urteetan, gaurko kutsuko kanta
barriak k ita rra bategaz kantetan asi zalako. Orain eun u rte Iparragirrek euki
eban eskubidea, gaurko euskaldunok ez
daukogu nonbait.
Zorionez, im ada triste ori igaro da. Betiko urrean*!
Azkenengo urteotan, ugaritu egin dirá
gure «artista euskaldun» barriak. Estibalitz Robles, zerrenda luze baten buruan
ipiñi leiteke. Beragaz batera Mikel Laboa,
Lekuona, Mari Lurdes Iriondo, Lertxundi,
eta abar eta abar.
Euskal kantua bizi bizirik dago. Iñoizko
bizien, antza danez. Euskal gizaldi barriak,
m erezim entu aundiak ditu arlo onetan be.
Zeuok, euskaldun gazteok ainzuzenbe, joritu* dozue, nagiturik eta gogorturik
egoan euskal ekintza sail au. Eskerrik
asko, euskaltzale guztion izenean!
Ez doguz gure eginkizunak beti zuzen
ikusi. Gorago esan dodan lez, euskalduntasuna ta aspaldikeria gauza bak ar bat
zala iruditzen jaken, zoritxarrez, gure arteko askori. Euskaldun izateko, atzerantz

begiratu bear ei zan: abarkak jantzi, folkloreari ekin, albokea entzun, gure oitura
zarreri eutsi, eta... dantza lotua kondenatu. Larram endiren gizaldian letxe*.
Gaur egunean, zorionez, pentsabide au
igarota dago. Gaurko gazteria, aurrerantz
begira jarri jaku.
Baiña onetan be, arrisku bat dago: mustu r batetik bestera joatea. E ta arrisku au
ez dogu guztiz baztertu.
Len, joandakoa bakarrik ikusten eben
batzuk, besterik ez. Orain, lengo gauzak
aitatu be ez ditue gura beste batzuk, erri
guztiak aurreko gizaldietan sustraituta
dagozala kontuan euki barik.
Euskal kantatzaille barriak erakusten
deuskue bidea, m ustur bietatik erdiunean
egoteko: sustraiez unibertsalak izan, eta
moduz euskaldunak. Erri bat ez da esentzia bat, form a bat baiño.
Euskaldun izateko, beraz*, gaurko munduaren lekuko* izan bear dogu, eta euskeraz; eta ez alderantziz*, XVI’gn. mendeko* sasilekuko, eta erderaz. Sartu egin
bear gara oraingo kulturan, eta ez urten;
baiña euskaldun m odura sartu, Sueziarrak
zuezieraz eta Italiarrak italieraz sartzen
direan lez. Sasoia izan da, au ulertzeko!
O rretarako guztiz egokitzat daukat, besteen artean, Estitxuren diskoa.
Zorionak, Estitxu, eta ekin! E ta ea
urrengoan, lau rock euskeraz entzuteko
atsegiña emoten deuskuzun!
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BIZKAIKO AHORRU KAJEAK
Bilbaon eta Probintzia osoan lanik zabalena egiten dau benefizentzia ta gizarte
saillean, eta laguntzarik probetxugarriena
emoten dau osasun kontuan.
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