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"Gudari zaharraren gerra galdua" (R.
Saizarbitoria, Erein 2000)
Asier Sarasua 2013/11/23 22:15

Gai eta argumentu klasikoa, klasikoen artean. Gerra, maitasuna eta galera.
Hala ere, maisuki kontatua, erakargarria, hasieratik harrapatzen zaituena
(are gehiago eibartarra edo elgetarra bazara, Intxorta delako eleberri
laburraren erdigunea).
Gudari zaharraren gerra galdua
Ramon Saizarbitoria
Erein, 2000
Gerra Zibilean gazte zela, Intxortako gudan hanka galdu
zuen agure zahar donostiarra notarioarengana hurbildu da,
gerrako elbarri izanik pentsioa jaso ahal izateko agirien bila.
Donostiako notarioarenean hasi eta Intxorta magalean
amaitzen den eleberriak izenik gabeko gudariaren
oinazearen berri ematen digu, Intxortatik Intxortarako bidaia
biribilean.
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Eibar, Euskalkia, Etnografia,
Natura
Asier Sarasua Aranberri
(Eibar, 1969). Biologoa ikasketaz eta
euskaltzalea bokazioz (filologia ikasketak
amaitu arte, behintzat). Eibarko euskara
eta historia jasotzen ahaleginak egin
ditut, batez ere Eibartarren Ahotan
proiektuan eta Eibarko hiztegiaren
inguruan. Codesyntaxek ematen dit jaten
eta errege-erreginak hartzen dizkidate
ordurik gehienak. Geratzen zaizkidan
tarteetan, Badihardugun aritzen naiz,
herririk herri elkarrizketak egiten Ahotsak
proiekturako eta, askotan, txori-izenak

jasotzen. Gauza arraroagoak badaude
munduan.

40 urte igaro arren, gerran (eta gerran galdutakoan) baizik
pentsatu ezin duen gudariaren gogoetak; gogoeta

Blog honetako testu guztien lizentzia:
Creative Commons by-sa.

etengabe eta errepikakorrak, buruko mina sortu artekoak.
Gerra galdu zuen; baina baita hanka ere, eta esan daiteke
bizitzeko gogoa edo ahalmena ere galdu zituela Intxortan
(izenburuan bertan iradokitzen den bezala). Baita gazte
maitea ere, orrialdeak aurrera joan ahala jakingo dugunez.
Eleberri laburra (edo ipuin luzea, nahiago bada), 100
orrialde eskasekoa. Bera bakarrik ez ezik, Gorde nazazu lurpean (Erein, 2000) bilduman ere argitaratu
zena. Gordina bezain ederra, esan dudan moduan, Saizarbitoriak maisuki kontatua. Kafe beroa eskuetan
duzula, euri-tantak leiho-joka, ordu t'erdiko jarrialdian irentsi eta gozatzekoa.
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Ondo txegosteko gehiago beharko duzu.

etiketak: liburuak

Iruzkina gehitu
Erantzuna formulario hau betez utzi dezakezu. Formatua testu arruntarena da. Web eta e-posta
helbideak automatikoki klikagarri agertuko dira.
Izena

Ikus Asier
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Eibartarren Ahotan
Eibarren erabiltzen diran txori-izenak
Eibarko euskara, gure hizketaren doinu
eta berbak
Eibarko basarrixak
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