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Anbulantzia (apirilak 10)

Kasualitatez sortu zitzaion Korrikara etortzeko aukera. DYAko boluntarioa zen, eta parean egokitu
zitzaion erronka onartzea erabaki zuen. 8. edizioko kilometro guztiak lasterkarien atzetik egin zituen,
anbulantzian. Furgonetan joaten direnek bezala, orduan hamalau orduko txandak egiten zituztela
kontatu zidan Josune Lazkano ibartarrak, belauneko zauria sendatzen zidan bitartean. Orain
herrialdeetako DYA taldeekin koordinatzen dira, eta aurten asteburu honetan baino ez da egongo.

Normalean ez dela ezbehar larririk gertatzen azaldu zidan. Baina lehen urte hartatik ia ez du behin
ere huts egin, eta denetarik ezagutu du. Hezurrak askok puskatu dizutela dio, eta hortzak ere bai
bakarren batek. Furgonetatik igo edo jaisterakoan erori diren edo ahotsik gabe geratu diren
antolatzaile eta kazetariak, estropezu egin duten lasterkariak, hainbeste jenderen artean antsietatea
sortu zaionen bat edo beste. Halakoak izaten gara Lazkanok artatu behar izaten gaituenak.

Harentzat Korrika anbulantzian joatea baino gehiago dela aitortu zidan. Hainbatetan lekukoa
eramateko aukera izan du, eta ez da gai sentitu duen poztasuna deskribatzeko. Korrika
Lazkanorentzat "zoragarria" da.

Aurrenekoen lekukoarekin (apirilak 9)

Korrikak badaki euskaldun eta euskaltzaleen emozioak astintzen. Baina Sakanatik igarotzerakoan,
oroitzapen asko gaurkotzen ditu, Aurreneko Korrika eta ondorengo guztiak lotuz, bizi dugunera
ekarriz.

Etxarri Aranatzen sortzen da une berezi hori. Eta atzo ere ez zen gutxiagorako izan. Lore sorta eta
guzti hartu zuten lekukoa Maider Beltzak eta Aberri Barandikak. Metro batzuk aurrerago, herriko
plazan, Pilar Satrustegi zuten zain. Jose Mari Satrustegi (1910-2003) euskaltzain zenaren arreba da,
eta berak jasotzen ditu anaiaren izenean.

Urteroko ohitura da Sakanako bizilagunentzat Korrikako lehen edizioko aurreneko kilometroan
lekukoa eraman zuenari omenaldia egitea. Gainontzeko korrikalariek txaloz indartu zuten gomuta.
Abiadura zertxobait moteldu bazen ere, Korrika ez zen orduan ere gelditu. Azterlan asko argitaratu
zituen arren, arrebak zioen Satrustegirentzat euskara ikerketarako gai hutsa baino askoz gehiago
zela; euskara bizi eta maitatzen zuela. Azken batean euskalakaria zela. Eta Sakanako gainontzeko
euskaldunen pare, bera ere ilusionatu egiten zen Korrika iristen zen aldiro.

Satrustegik pozik ikusiko zituen Etxarri Aranatzetik igarotzerakoan Korrikari segika zihoazen umeak.
1980ko edizio hartan autoak harrapatuta hil zen umearengan ere euskararen etorkizuna ikusiko
zuen. Ume hark euskara berak beste maiteko zuela sinetsiko zuen. Gurasoek irakatsiko zioten,
jaiotzetik Korrikan parte hartzera eramanez. Horregatik atzo, ordutik urtero bezala, biak omendu
zituzten. Horregatik atzo, ordutik beste askok bezala, euskarak Sakanan etorkizuna baduela sinetsi
genuen.

Amona euskalakaria (apirilak 8)

Hunkigarria izan da». Atzo gehien entzun nituen hitzak dira. Trebiñuko plaza betetzen zuten askoren
ahotan zebiltzan. Baita Korrikaren berri ematera etorri garen kazetarion artean ere. Baina AEKren
arduradunek ere uste berbera agertu ziguten, eta haiek beste asko bizi dituzte aurretik.

Abiapuntuak berak badu aparteko sinbolismoa. Euskal Herri sentitzen den eta izan nahi duen
udalerria da Trebiñu. Eta euskararen herri badela erakutsi zuen atzo. Herri osoan ikus zitezkeen
euskalduntasunari egindako keinuak. "Euskalduna naiz eta harro nago" eta "Euskara ofiziala
Trebiñun" idatzita zuten pankartak zeuden han eta hemen. Baita inguruetako galsoroetan,
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Trebiñun" idatzita zuten pankartak zeuden han eta hemen. Baita inguruetako galsoroetan,
traktoreetatik eskegita. Alderdi Popularreko ordezkariek Korrikarekin bat egin izana deigarria da.

Ni, ordea, eguerdian bazkaldu genuen Argantzungo jatetxeko langileek hunkitu ninduten gehiago.
Batez ere bilobak Argantzungo ikastolako ikasle zirela kontatu zigun amonak. "Oso ondo irakasten
diete euskara", zioen irribarretsu. Bera ez da euskalduna, baina harro entzuten ditu etxeko txikiak
euskaraz hitz egiten. Hizkuntza ezagutu ez arren, euskaraz harro sentitzen den benetako
euskalakaria da ume horien amona.
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