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Hogei urte besterik ez zituen
Xanti Zapirainek Altza utzi eta
Hendaiara ihes egin zuenean.
Artean, Franco bizirik zegoen.
GALen ikusmiran egon eta
gero, Frantziako Poliziaren ja-
zarpena pairatu zuen. Ia ha-
maika urte egin zituen kalera
irten gabe. Sasoi ilun horien bi-
zipenak bildu ditu Txalapartak
kaleratutako Bizi behar dugu
liburuan.
GGAALLeenn  hhiillkkeetteenn  ggaarraaiiaann  hhaass--
tteenn  ddaa  eelleebbeerrrriiaa..
Oso sasoi gordina izan zen.
Adiskide asko galdu nituen.
Nire bila ere etorri ziren, eta ia
garbitu ninduten. Errefuxia-
tuon bizitza errotik aldatu zen.
Heriotza genuen itzal. Sasoi
latz haren bukaerak, ordea, ez

zuen ezer onik ekarri. Premiaz-
ko legea ezarri zuten, eta aste-
ro-astero  hiru lagun pasatzen
zituzten mugaz bestaldera.
Eromena izan zen.
PPoolliizziiaarreenn  jjaazzaarrppeennaa  eerree  ggoo--
ggoorrrraa  iizzaann  zzeenn..
Hainbat saio egin zituzten ni
harrapatzeko, eta guztietan
kale egin zuten. Frantziako po-
liziak oso harroputzak dira eta
amorratuta zeuden iskin egi-
ten nielako beti. Orduan, emaz-
tearen eta alaben atzetik segi-
ka aritu ziren. Jazarpen basati
hark min egin zidan. Basurdea
ehizatu ezin dutenean, su ema-
ten diote basoari; suarekin ba-
surdea izutu egiten baita. Hala-
xe jokatu zuten nirekin. Anima-
lia arriskutsua banintz bezala.
Tristea da gero!
IIaa  hhaammaaiikkaa  uurrttee  eeggiinn  zzeenniittuueenn
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denean, ez du sekula burua
leku bakarrean izaten. Gaine-
ra, zozotu egiten da zertxobait.
Tristetu. Idazle handia ez nai-
zela badakit. Txurrogileen ka-
tegoriakoa nauzu. Txurrogile
jeniala, ordea. Bihotzarekin
idazten dut. Intriga eta saltsa
pixkat bat ematen diet kontaki-
zunei. Irudimen handia dut.
Odolean daukat etorria.
BBeerrttssoollaarrii  aarrtteeaann  jjaaiiooaa  zzaarraa..
AAttaaññoo  eettaa  JJooxxee  ZZaappiirraaiinn  bbeerr--
ttssoollaarriieenn  sseennddiiaann,,  hhaaiinn  jjuussttuu..  
Oso bertsozalea naiz. Sebas-
tian Lizaso bertsotan entzutea
zirraragarria da. Xabier Amuri-
zaren bertsogintza ere asko
maite dut. Lizasok eta Amuri-
zak Urruñan eskainitako saioa
gogoan iltzaturik geratuko zait
hiltzen naizen egunera arte.
Hain aparta izan zen!

DDuueellaa  3322  uurrttee  uuttzzii  zzeennuueenn  AAll--
ttzzaa..  NNoossttaallggiiaarriikk  sseennttiittzzeenn  aall
dduuzzuu??
Nire herri txiki hura bihotzean
daramat beti. Oraindik gogoan
dut nolakoa zen. Baserriak,
zuhaitzak, paisaia… Aspaldi ez
naiz Altzan izan, eta asko alda-
tu dela badakit. Itzultzeko go-
goa dut; kolpe handia jasoko
dudala jakin arren.
NNoollaa  iirruuddiikkaattzzeenn  dduuzzuu  eettoorrkkii--
zzuunnaa??
Eraikuntzan ari naiz lanean,
eta tarte handirik ez dut idazte-
ko. Lasai idazteko erretiratu
nahi nuke. Itsuei omenaldi bat
egin nahi diet liburu bat idatzi-
ta. Ilunpean sentitzen den
ahultasuna gertutik ezagutzen
baitut nik. Zorionari buruz ere
liburu bat idatziko dut. Zorio-
naren trena oso gutxitan pasa-
tzen da geltokitik eta martxan
hartu behar dugu. Ez baita se-
kula gelditzen.
NNoollaa  iikkuusstteenn  dduuzzuu  ggaauurr  eegguunn--
ggoo  eeggooeerraa??
Euskal Herriko etorkizunari
buruz baikorra naiz. Hizkuntza
eta batasuna baino lehergailu
handiagorik ez daukagu. Bai-
na, antza, ez gara horretaz kon-
turatzen. Banandurik bizi gara,
eta euskara bigarren hizkuntza
da gure herrian. Baina, goiz ala
berandu, gauzak bere onera
itzuliko diren esperantza dut.
Amets hori dut, behintzat.

eezzkkuuttuuaann..  GGoorrddeelleekkuu  bbaatteettiikk
eemmaazztteeaa  eettaa  aallaabbaakk  lleeiihhoottiikk
iikkuussii  eettaa  eezziinn  zzeenniittuueenn  aagguurrttuu..
Zaila da esaten zer sentitzen
den halako egoera batean.
Alde batetik,poza.Maite nituen
pertsonak ikusteko aukera
nuelako. Beste batetik, ezina.
Haiek besarkatzeko modurik
ez nuelako. Poza, ezina, tristu-
ra, itxaropena… Ezkutuan nen-
bilen garairik latzenean goize-
ko ordu txikietan esnatu eta
ilunpean bizi izan nintzen. Eta
iluntasuna bakardadea baino
askoz gogorragoa da.
BBaarrrree  eeggiitteenn  aahhaazzttuu  zziittzzaaiizzuullaa
aaiittoorrttzzeenn  dduuzzuu  nnoobbeellaann..  BBee--
rrrreesskkuurraattuu  aall  dduuzzuu  iirrrriibbaarrrreeaa??
Ez erabat. Garai makur haietan
idazteak bakardadeari aurre
egiten lagundu zidan. Baina
pertsona bat idazten hasten
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LANPOSTUAK
Langileak. Obrak, gidariak,
zaborrak, garbiketa. Behar dira
udaletarako. 943 31 37 82. 
Garbitzaileak. Lan finkoa: eraikin
publikoak, ikastetxeak, ospitaleak.
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik

15:00etara. Deitu: 943 31 37 82.
Gidariak.  Aldundian behar dira.
Behin betiko kontratua. 
943 31 37 82.
Urgentea.  Haur zaintzaileak behar
dira, haur eskoletako hezitzaileak.
943 31 37 82. 

Ohar garrantzitsua. Ezintasun
fisikoren bat badaukazu, lor ezazu
postu finkoa. %5 erreserbatua. Doako
informazioa 943 31 37 82.
Suhiltzaileak, udaltzainak.
Udaletarako lanpostuak. Informazioa
doan 943 31 37 82..

Administrari laguntzaileak.
Lanpostuak udaletarako. 1.200 euro.
Lanaldia: astelehenetik ostiralera,
08:00etatik 15:00etara. Informazioa
doan. 943 31 37 82.
Laborategiak. Lanpostuak:
teknikoak, ikertegiko laguntzaileak,

Eusko Jaurlaritza. Informazioa doan.
943 31 37 82.

SALGAI
su-egurra. Su-egur lehorra salgai.
Pagoa eta haritza. Telefonoa: 615
755762 (arratsaldez)
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EUSKAL HERRIA

«Euskara eta batasuna
baino lehergailu
handiagorik ez dugu,
eta ez gara horretaz
konturatzen»

ZORIONA

«Zorionaren trena oso
gutxitan pasatzen da
geltokitik, eta martxan
hartu behar dugu. Ez
baita sekula gelditzen»

LITERATURA

«Idazle handia ez naiz.
Txurrogilea naiz, baina
txurrogile jeniala.
Bihotzarekin 
idazten dut»


