leku, mezedez!

korrika egin nahi dut nik

Euskaraz egiten eta korrika
egiten, biak batera ikasi nituen
nik... Barka! Nik ez nuen korrika
egiten ikasi, atxintxika
egiten
baizik. Araozko euskaraz "atxintxika" egiten genuen; beste hainbatek "lasterka" eginez batera
ikasi dute euskaraz egiten; bizkaitar askok, berriz, "arineketan"
ikasi dute euskaraz ere. Ba dira
giputx batzu "saltaka' ikastean
eukaraz egiten ikasi dutenak ere.
Eta egun hauetan korrika hasteko eskatu digute euskaldun
guztioi... Atxintxika... Laisterka...
Arineketan... Saltaka... Berdin
da. Denok korrika eginaz euskara ikasten eta euskara bultzatzen! Geldi ibiliaz, geldi egon
besterik ez bait du egilen euskarak; eta geldi egonaz, atzeraka.
Korrika egin beharra dauka euskarak aurrera egin nahi badu.
Korrika euskaraz abiatzeko
deia. Herri oso bat korrika, Herri
oso bat euskaraz.
Neretzat gauza bera dira korrika egitea eta euskaraz egitea.
Horregatik ez dut ulertzen nolatan agertzen diren Korrikaren
kontra euskararen alde omen
dauden hainbat euskaldun.
Ez nator bat, euskara korrika
ari den bitartean, espaloian begira eta geldi geratu direnekin,
euskarak pausoka-pausoka eta ez
korrika joan behar omen duelako edo. Baina ez al zarete konturatzen erdara korrika doala,
eta horrela euskarak galdua
duela lehiaketa?
Harrituta naukate korrika hasi
den euskararen aurrean muzin
egin eta haserrea agertu dutenek.
Boikota deklaratu diote korrika
egin nahi duen euskarari; eta korrika eta euskaraz, biak batera
ikasi nahi dituen Herriari zangartekoa jarri nahian dabiltza;
oztopoak ezarri nahi dizkiote.
Geldiarazi nahi al dute euskara?
Kontuz! Herri honetako askok
erabakia bait dute euskaraz egitea eta korrika egitea. Erabakita
daukagu, eta ez gaituzte geldituko,
Baina Euskal Herri osoarekin

egin beharra dauka korrika euskarak. Itxaropena daukat nik,
Korrikari boikota deklaratu eta
oztopoak jarri nahi dizkiotenei
jaramonik egin gabe, atxintxika,
lasterka, arineketan nahiz saltaka
hasiko dela Euskal herria.
Ez dut onartzen, ez dut onartuko debekurik, Euskal Herriko
inolako eta inongo bidetan korrika egin nahi duen euskararen
kontra. "Lingua Navarrorum"
—euskaldunon euskarak bide
guztiak behar ditu libre, lehiaketa irabaziko badu. Euskaraz
eta korrika eginaz ikasi nuen nik
libre izaten. Eta euskara lotuta
eta debekatuta zegoela jakin
nuenean hasi nintzen jasaten
neure askatasunik eza ere. Horregatik neure eta gure Herriaren
askatasunaren sinboloa eta bidea
da euskara. Eta dauden bideak
ixten badizkiote korrika egiteko,
beste bide batzu irekiko ditu korrika eginez. Baina korrika egin,
egin beharrean gaude euskaldun
libreak izateko.
Pausoka-pausoka ibiltzen aspertuta nago: Korrika egin nahi
dut euskaraz. Ez nago geldi egoteko: ez diot boikotik egingo korrika egin nahi duen euskarari.
Ez dut oztoporik ez debekurik
onartuko: Bidea irekiko diot korrika doan euskarari.
Korrika doan Herria ez du espaloitako ikuslerik behar: Korrikalariak behar ditu... Herri osoa
korrikalari bihurtuta! Herri korrikalari honek ez du inolako talderen edo alderdiren bedeinkaziorik behar, euskaraz korrika
egiteko, sakratua bait du bere
hizkuntza. Euskal Herriak ez du
bere askatasunaren bidea euskaraz egiteko inoren baimenik
beha, euskara bera korrika egiteko bide bihurtu duenean.
Horrela, bada, ez dut nik ezer
eskatzen. Korrika egin nahi dut,
ez besterik. Bidea libre nahi dut,
ez besterik.
Korrika eta euskaraz doan Herriarentzat bidea libre!
Leku, mesedez!
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