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Agur Ama:

Aurtengo Maddalen jaiotan gogoan zaitut et horregatik 
idazten dizut. Ihautena jaietan gurekin izan zmtugun eta herri- 
ko festaburuotan zurekin gaituzu. Agerraldi bikaina, hunkiga- 
rna, ahaztezina izan zen zurea gure herriko kaleetan, udabe- 
rriaren atarían, gure gizarte etsitu hau bizi bern batez ernaldu 
nahi zenigulank. Poztu gintuen benetan íhauterietan zu gure 
artean íkusteak, alaitzen gaitu egunotan zureganako oroi- 
tzapenak.

Zure etorrera harrigarria izan zen guretzat. Galzonan da- 
goen hizkuntza zahar bezala íkusi izan zaitugu, gramatika gai 
aspergarn bezala aztertu izan zaituzte, asignatura soil bezala 
mugatu izan zaitue: mugatua eta mugagabea, mmtzagai eta 
galdegaia, sujetoa eta aditza... era gogaikarn eta aspergarrian.

Zu, ordea, Ama Euskera zaitugu. Ez zara gramatika, ez 
asmatura, ez ortografía erregela hankerra. Zu, batez ere, 
euskaldunon Ama zaitugu. Etxeko ama seme-alabekin jaiegu- 
netan alaitzen den bezala, zu ere alai eta gozo azaldu zinen 
gure artera udaberriaren atarían íhautenak ospatzera. Ez ze- 
nuen, damurik, Berauna igotzerik izan, eguraldi euritsuak ez 
zizun batere onik egmgo. Zu gabe umezurtz aurkitzen ginen 
jaialdi hartan.

Biharamanuean, ordea, klansetara norbaitek arraultzak 
eman zituelako edo, egunak argitu zuen eta hodei konkorrak 
uxatu, zu zeu, prestu eta panpoxa gure artean egon zintezen. 
Hura zen hura poza! Oroitzen al zara? Ikastolako ikasleak, zer 
esanik ez irakasleak, zure alboan egon nahi zuten. Zangolariak 
irmo jarn ziren zure ondoan zure esanetara baileuden. Hasi 
Santa Klara kaletik eta Errentenako kaleak zeharkatuz, mantso 
mantso, arratsalde hartaz gehiago goza nahi izango bazenu 
bezala, Musika Plazara iritsi zinen. Ibilaldi gogoangarria 
benetan.

Zurekin Ama Euskera, zurekin zeuden dantzariak, danbo- 
rrariak, fanfamak, íbiltanak, agmtariak, zure zain musikariak 
eta herritar guztiak.

Ondoren zure omenez ospatu zen jaialdiak biziki poztu 
zmduela esango nuke. Poxpolin aurkezlearen eskutik han azal-
du zitzaizun bandolana, ozenki eta garden, Ama Euskeraren 
presentzia herri osora aldarrikatuz. Gogoan al dituzu gure ko- 
plan-trikitilariak? eta han entzun zen írrmtzi eraginkorraren

oihartzuna? eta antzeslariek azaldutakoa, zure aldeko jarrera? 
Poztu zmdezkeen poztu, gazteek ere gogoan zaituztela argi 
íkusteko parada izan bait zenuen. Bai, bai, guzti horiek gogoan 
dituzu, baita zangolarien arteko tirabira, dantzarien saioak, 
danborrarien tarrapatatanak, globoen zeruratzea, gau üuneko 
argi ítxaropentsuaren erramua. Guzti hura bizitzeko hobea zen 
gerora kontaketan íbützeko baino.

Aurtengo ihauterien ospakizun hura lan eta ahalegin 
askoren emaitza izan zen, herri osoa zure altzoan bildua bait 
zenuean. Duela urte batuk íkastolak Kilometroak 84 ospatu 
zueneko hartan, herritar guztiak bildu ziren íkastolaren aldeko, 
eta euskararen aldeko, ekmtza hartan. Koloreak eta pentsake- 
rak alde batera utzi, eta hern osoak su eta gar ekm zion egm- 
kizun hura burutzeari. Horren antzeko zerbait gertatu da, Ama 
Euskera, oramgo honetan. Behin ere ez ditut irakasle, ikasle 
eta gurasoak, ham elkartuak lanen íkusi. Ilusio haundiz eta fe- 
de biziz egm dute lana hilabete luzeetan. Ikasleek ere ez dute 
aurtengo íhauteria nolanahi ahazturik utziko.

Oramgo honetan, Ama Euskera, beste zimikoa ere suma- 
tzen nuen ñire baitan. Ihautenak arrotz íkusten nituen mgu- 
ruan, hern ttipitako batzuk izan ezik, gamontzekoak ez nituen 
behar bezain etxeko eta euskaldun íkusten, ihautenen eta 
euskararen arteko etsaigoren bat zegoela zirudien. Ñire usté 
gaiztoak oraingo honetan uxatu dituzu, udaberriaren atarían 
euskal arnasa ítsatsi nahi izan zenigun.

Zure etorkizuna déla eta, hileta kanpamk jotzen hasia da- 
bilemk bada gure artean. Aurtengo jaietan ospatuak irauten 
duen artemo iraungo du, gure artean izango zaitugu, Ama 
Euskera.

Badakigu, jakin, egun soil batetan egmikoak jarraipena 
eskatzen duela, zurekin bizi beharrean garela, egun bakar 
batetako suak ez bait luke negu luzeko izotz jelatua berotuko. 
Gurekm zaitugu, eta gure artean behar zaitugu.

Maddalen jaiotan ez zaitugu, beharbada, Zentenano 
unean íkusiko, baina gogoan izango zaitugu. Beti ere Ama 
Euskera nahiago zaitugu jai alaietan ospakizun negartietan 
baino.

Agur, Ama Euskera, errentenarrok, ihautenetan ibili gi- 
nenok, zurekm gauzkazu.
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