
Post udaleku sindromea

Bukatu da aurtengoa ere. Motz geratu zaigu, oso motz. Adiskide onekin orduak
labur.

Asteazkenean,  ekainaren 26an,  Usurbilen elkartu  eta haserako lotsa guztiak
gainditu ondoren, Igeldorako bideari ekin genion. Bero egiten zuen, baina bero
horrek, hurrengo bost egunak nolakoak izango ziren besterik  ez zigun esan
nahi.

Oiartzunera iritsi  ginenean gustura hartu  genuen igerilekura joateko gonbita.
Handik, lagun taldea sendotzeko hainbat joko eta jolas egin ondoren, afaltzera
joan ginen Oiartzungo plazara, bertako gazteek eta ez hain gazteek jarritako
afariaz  gozatu  ondoren,  Malen  eta  Aitorrek  kontzertu  bat  eskaini  ziguten,
nekatuta geunden, baina oso oso gustura egon ginen musikaz gozatzen.

Gauerdiko 0:00etan joan ginen lotara, irri, isilpeko ahots eta zurrunka artean lo
hartzen  hasi  ginen,  batzuei  besteei  baino  gehiago  kostatu  zitzaigun  arren
lokartzea.

Eta horrelako batean, puuuuum! Suziri baten hotsak esnatu gintuen, jaikitzeko
orduan zen, eta hanketan urratu batzuk izanagatik, eta agujetak ere han eta
hemen  sentitu  arren,  ikastolarako  baino  gusturago  jaiki  ginen.  Oiartzungo
ikastolan gosaria. Berriz, bertako gazteek prestatutako bizkotxoak eta kolakao
hotza. Hau da beroa egiten duena.

Goizeko  09:00etan  Oiartzundik  Berara  abiatu  ginen.  Mendian,  pauso  bat
ematen  genuen  bakoitzean,  konturatzen  ginen  Euskal  Herria  zeinen  den
ederra. Zaindu maite duzun hori. 

Berara iritsi orduko, hemen ere herriko elkarte batek ( Aupa Espido Baita eta
bertako  lagunak)prestatutako  bazkari  ezin  hobeaz  gozatu  ondoren,  Josu
Txoperena,  Ekine  Zapiain  eta Lizar  Elexpuru  bertsolari  eta  gitarra  jotzaileak
eskaini  ziguten  emanaldiaz  gozatu  genuen.  Ondoren,  errekara  joan  ginen,
bainatu, parre pila bat egin eta oso goiz afaltzera, 19:30etarako alajaina. Baina
horrek badu azalpen bat. Izaki Gardenak taldeak kontzertu bat zeukan Beran
bertan  arratsaldeko  20:30etan  eta  oso  oso  ondo  pasa  genuen  beraiek
entzunez. Guaean lotara. Hurrengo egunean beste etapa bat geneukan zain,
azkena.

Gosaldu ondoren, Arantzarako bidea hartu genuen. Gozamena. Lagunak eta
Euskal Herria, Euskal Herria eta lagunak.

Arantzara  iritsi  bezain  laster,  nolako  ongi  etorria  egin  ziguten  Arantzako
aterpeko lagunek… Xabi, Joseba, Bittor, Iban… Zoro maitagarri kuadrila.

Arratsaldean zirko tailerra eduki genuen. Ederra benetan. Gauean atsedena,
batzuk, eta, besteek, parranda. 

Larunbat goizean euskararen arnasguneen tailerra izan genuen. Zenbat gauza
egiten dugun konturatu gabe, jendeak zer gauza interesgarri bizi dituen bere



inguruan, zer erraz jotzen dugun euskaratik beste hizkuntza batetara. Gauza
askorekin konturatu ginen. Antzerki bidez hainbat egoera irudikatu genituen, eta
geure buruari erronka bat jarri genion. Hemendik aurrera, euskaraz beti!

Arratsaldean  Putzubeltzera.  Hau  da  paisaia.  Maiteminduta  geratu  ginen
inguruarekin, gozatu egin genuen, bainu ederrak hartu eta gero, Aterpera.  Afari
goxo goxoa jarri ziguten, berriz. Zeinen sukaldari onak diren Aterpeko lagunak.

Eta uste baino askoz lehenago iritsi zitzaigun azken gaua. Ordu txikiak arte 4
egun lehenago ezagutu  genituen baina  bizitza  guztiko  lagunak ziruditenekin
edozertaz hitz egiteko aukera izan genuen.

Eta bagoaz, iritsi  da agurtzeko ordua, gurasoak etorri  zaizkigu bila,  agurrak,
irribarreak, malkoak, besarkadak, telefono zenbaki trukaketak, eta promesa bat,
hurrengo urtean gehiago eta hobeto!

Euskaraz maitatu, euskaraz gozatu, euskaraz gozatu, euskaraz harremandu…
EUSKARAZ BIZI!


