
-1
19

-

AIETETIK
(gure aitona, Xabier Olaskoagari)

Xabier eta Ander

Aitona maitea:

Ze arraroa egiten zaigun zu gure artean ez 
izatea… bizit zak jarrait zen du, baina bat zuetan 
eten egiten gara eta zure faltaz konturat zen gara. 
Errenteriara joatea eta zu ez egotea, edozein 
ospakizunetan mahaian gurekin ez esert zea… 
ez gara ohit zen. Baina hala eta guztiz ere, egia 
esan, beti zaude gurekin.

Aurten ez diguzu Oarson idat zitako artiku-
luari buruz hit z egingo Magdalena Jaietan. 
Gogorat zen gara zuret zat zein garrant zit sua 
zen lan hau prestat zea. Hasieran zenuen ilusioa 
segituan bilakatu zenuen zuret zako eginbehar 
batean. Horregatik, aurten, zure omenez hit z 
bat zuk idat zi nahi genituen aldizkari honetan 
zure present ziak jarrai dezan.

T xikitatik, umiltasunez erakusten zeni-
zkigun zuk egindako lanak, inongo garrant zi 
berezirik eman gabe. Gaztaroan, Europako beste 
herrietan Euskara zabalduz egindako bidaien 
“anekdotak” ez ziren faltat zen familiako bazka-
rietan. Ez zaigu sekula ahaztuko Pragan pasa 

zenuen 50. urtemugaren kontakizun hura: 
Pragako plaza nagusi erdian 50 aldiz airera bota 
zintuztela kontat zen zenigun maiz. Beti pozez 
zeunden, abestiren bat kantat zeko prest. Urtero 
gure urtebetet zetan gogoekin espero genuen 
oparit zen zenigun bert soa. Beti bazkalorduan 
abesten zenigun bert soa, eta hori urtebetet zeko 
une politenetakoan bilakat zen zen guret zat. Eta 
ikusi ezin ginenean ere ez zen zure bert soa fal-
tat zen telefonoz kantat zen bait zenigun. Azken 
urtebetet zean zure bert soa ez ent zutea hut sune 
handi bat izan da guret zat.

Euskara, musika eta kultura ere zabalt zen 
zenuen gure artean eta, noski, Euskal Herriarekiko 
maitasuna ere suspertu zenuen gure barnean. 
“Zuek jarraitu behar duzue Euskal Herria egi-
ten”, “eut si gogor gure ohiturei” edo “gure gau-
zak defendatu behar ditugu” izaten ziren zure 
mezuetako bat zuk; baita ere “beti bizkor eta beti 
jator…”. Zuk beti esaten zenigun gure lanetik 
edo kultura aldetik ere euskaldunt ze prozesua 
bult zat zeak zuen garrant zia. Bert solarit za, kan-
tua edo folkloreaz gain, gure eguneroko bizit zan 

edo etorkizuneko ekint zetan “gure eus-
kara eta gure kultura” suspert zeko. 

Gure aukera da eta euskaraz 
bizit zea.
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Helduago izan garenean bakarrik konturatu 
gara nolakoa izan den lan kopuru hau eta zein 
zabalkunt za izan duen euskal kultura mailan. 

Kultura eta euskaraz gain zure maitasuna 
beti erakut si zenigun eta gure pausoak gogoz 
jarrait zen zenituen. Asko interesat zen zinen 
gugan eta zure lagunt za guztia ematen zenigun 
gure bizit zan zehar egiten genituen ekint za guz-
tietan: musika, ikasketak eta abar. Teknologia 
berriei buruz ikasteko gogo handiak zenituen 
beti… esaterako ordenagailuan egin daiteken 
guztia magiat zat hart zen zenuenean. Beti ikas-
teko prest, guri galdezka, eta gure ordenagailuan 
zert xobait salseat zen.

Errenteria ere asko maitat zen zenuen, eta 
horrela adierazten zenigun guri beti. Herriari ahal 
zenuen guztia eman zenion. Magdalenak gogoko 
zenituen eta, honen ondorioz, guk ere sentimen-
du berezi bat dugu haiekiko. Jai garrant zit su bat 
zen zuret zat, gogoko bizit zen zenuena eta azken 
une arte gozatu ahal izan zenuena.

Amona eta zure arteko maitasuna ere age-
ria zen. Ederra da bi pert sona horrenbeste den-
bora pasa ondoren hain maiteminduak jarrait zen 
dutela ikustea. Familiari beti eman zenion guz-
tia. Izeba Pilar eta amona ahal izan zenuen arte 
zaindu zenituen. Errenteriako zein Oñatiko ilobe-
kin zenuen harreman berezia azpimarrat zekoa 
da ere. Jende guztiarekin zenuen harreman ona. 
Denek ezagut zen zintuzten eta denont zat zeneu-
kan denbora.

Ez pent sa hemendik gauzak gehiegi alda-
tu direnik. Euskal Herriko egoerak ant zerako 
jarrait zen du. Zuk hainbeste espero zenuen bakea 
bidean dagoela dirudi baina oraindik egoera ez 
da zeharo argit zen. Errealarekin sufrit zen egongo 
zinateke une hauetan… azkenaldi honetan ohitu 
gaituzten bezala jaisteko zorian daude aurten ere. 
Touring ere asko jarrait zen zenuen eta hor dabil, 
bere mart xan… Zuk telebistan ikusten zenituen 
partidu guztiak: futbola, pilota, t xirrindularit za… 
entretenimendu handia zen zuret zat. Beti esaten 
zenuen telebista zela “asmakunt za hoberena”. 

Ziur gaude, gu bezain eskertua egon-
go zinela Errenteriako jendea, Udalet xea eta 
Ereint za, Andra Mari Abesbat za, Errenteria 
Musikal, Xenpelar Bert so Eskola eta beste hainbat 
kultur elkarterekin egin zizuten omenaldiagatik. 
Seguruenik orain ere berdina esango zenuke “hau 
gehiegi da”, “beste askok nik baina askoz ere 
gehiago merezi dute”… Horretaz gain, zure plaza 
ikusteko aukera izan zenuen. Eta ez hori bakarrik, 
hasiera batean plaza leku it xi eta bakarti bat izan-
go zela uste bazenun ere, zuk zeuk egunero ikusi 
ahal izan zenuen, herriko leku bizienetako batean 
bilakatu zela; eta horrek poza handia eman zigun 
denoi.

Bihot z-bihot zez esaten dizugu aitona orain-
dik faltan botat zen zaitugula. Beti izango zaitugu 
gurekin.

Maite zaitugu.
Xabier eta Ander


