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BENJAMIN MANTEROLA, OLERKARI
(1914-1936)

Zeanuriko Ipiñaburu'n jaio zan 1914-6-5'an karmel-
dar Ordenan Joseba Imanol eritxon gazte au. Len-
-estudioak bere errian egiñik, gero eleiz-deiari erantzun
naita, Larreako Ikastetxean osotu zituan ortarako
asi-masiak , karmeldaŕ abitua be berton artu ta 1931'an iru
eskintzaz Jainkoaz loturik.

Iruña'n asi eban 1933 'an lenengo Filosofi urtea,
nota oneik aterarik: Filosofian 9, Natur Edestian 10,
Kosmografian 10, frantsez izkuntzan 7, ta abar. Urren-
go urte biak, Filosofi urteak, Gasteiz'en egin zituan,
lenengo urtean, 1934'an, Filosofian 9, matematikan 8,
Soziolojian 9, eta 1935'an, Filosofian 10, Fisikan 9 eta
Kimikan 9 aterarik. Orrela dator orduko ikas-liburuetan.

Errepublika garaia zan. Urduritasuna nasai bazterre-
tan, baita zer letorkenaren kezka be nagusien artean.
Lo ezin egon. Eta orduan Euskalerrian nagusi zan Aita
Ezekiel Bilbao zornotzárrak gogo ebanez, ikasle gaz-
teak, al ebenak eta nai ebenak, barruko ikasketaz gaiñe-
ra, batxiler be egin egiela nai eban. Benjamin gazteak,
beste bigaz batera, batxiler kurtsoko iru urte ta erreba-
lida egin ebazan.

Orduan ikasle izan arren ez bait egoan soldadutza
luzapenik, Gasteiz'en bertan, beste batzukaz batera, bete
eban egiteko ori. Begoña'ra etorri oi ziran ikastera.
Baita ori zalarik, orduko ospe aundiko zan Lauaxeta'ri
ikertalde samurra egin eta urrengo egunean Gasteiz'era-
tu be. Beingoan gaixotu ta bertako Militar Gaixote-
gian il zan 193610 apirilaren 31'an.

OLERKARI

Euskal letrentzat batez be itxaropen aundiko gaztea
zan zeanuristar au. Urte areitan, eta aurretik, iñoizkorik
bizien ebillen gure artean euskal griña, ikasi ta idatzi
alkarren leian egiten genduan. Gasteiz'en karmeldar
ikasleak, beste ordenetakoak lez, orduko oiturari elduz,
barruko aldizkari bat, idazleak sortzeko egoki-egokia,
"Renacer" eritxona geunkan, erderaz ta euskerazkoa
bera.

Manterola'ri eder jakon olerkia, garai artan iñoiz ez
bestean biztuz joian euskal poesi bipilla. Argia ta asko
irakurria zan, eta atsegin jakon "Renacer"-en idaztea
eta ementxe datoz 14 bat oler-lan; prosaz be zerbait
idatzi euskunagaitik, lanok itz-neurtuz daukaguz. Oneik
dira: "Lizardi olerkaria" (amalaukoa), "Ene begiko" (ama-
laukoa), "Aberri-baratzeko yaupaleme", "Olerti-iturria",
"Gotzon aize beltza", "Goiz jarduna", "Usozurien
aterpe", "Illuntze gorria", "Biotzaren zauri-muiñoa" (ille-
ta eresia), "Seaskan lo", "Arrats bera", "Maite-deia",
"mosu gartsua", "Yosu neuria", eta bost-sei prosazko
lan.

Ona "Maite-deia" deritxon amalaukoa, 1936'an egiña.

Zer da enegan ain ariz daitzeko?
Ainbat dot eneganxe Maitalea.
Ate-urre ortan intziz estalia
negute beltz gabak igarotzeko?

Egunik egun leio zabaltzeko
dantzut Maitale goxoñoarena.
Adiña izan be biotz-lozorroa
otoikor Maitale orren deirako!

Egunak iges. Beiñolako goizan
so-dagit maite-gelako leiora,
ora baña? zer dakust bat-batean!:

Maitalea... —"Sar adi barnera",
lazkatu nadin aope-mintzoan,
betor noizbait nigan maite-aroa.

Ameslari da gizona, gazte-kimuz atan be. Orobat
euskal literatuta nortua be. Asko genbiltzan lanean,
euskal lanari lotuak gerra aurreko urteetan, ameslari
bear bada; gure asmo ta lanen frutua beiñik-bein laster
jausi zan ezer-ezera. Oso langille ta ikastun etozan gure
gazteak, eta au be egia dozu, orduan salbau ziranak
jakuz euskal idazleen artean, eta agintarien artean, goi-
-maillan dabiltzanak. Ezta arrokeria.

Guk karmeldarrok gazte bi galdu genduzan, eta bes-
te asko sakabanatuak eta ostikopetuak izan ziran, bide
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ertzetan loi ta murritz geratu oi diran lore bikain usain-
tsuak legez. Langille amesti asko betiko eratxiak! Gazte
bi oneitatik bata Aitatu dogun Manterola ta bestea
Jakoba Gerrikaetxebarria, gerra denporan Kordoba
ondoan jausi zana, euskal idazle ta olerkari ona Gastei-
z'en ikasle oindiño.

Irakur zeuk Manterola'ren beste au, "Gotzon-aize
beltz" deritxona ta zeuk esan zelako poeta etorkigun.

Gau-sabel aizaroz elurra ixilkiro,
ortzi goibeldutik dator. Uzkur oro.
Su ta izar indargea urrun arkaitz alde;
argi motelera aitz, belardi, elurpe...

Otz gauaren jabe. Noizbait aize zurmur;
gerora, orra elur-zati arkaitzez linbur,
oiuska minkorrak eio aldi berean
aizeak zugatz-adar ta arkaitz artean.

Baña... ixo! Goian odei tarte
argi islatsu, lenen ezer gabe;
urrenago, ego; atzenez, arpegi:
gotzon-aize beltza otzez urbil izaki.

Aize beltz orri zor, eundaka izar biztu
arkaitzeko elurran. Sarrera sutu...

Aurki ereserki-ots eresitsua;
itz aro dakarkit aizeak gozoa.

Ona datorkidaz aize-egoz legunki;
oro dantzut, bai ele bai ereserki:
"Aintza goitan Jaunari eten gabea;
naia ontzat etsiko lurtarroi, gentzea".

Gerra aurretxoan, 1935 'an euntzen ziran onako lanak,
Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Loramendi, Tapia-Perurena ta
besteak euren loraldi jori ederrean aurrelari zirala.

Barriro be, irakur egizu Kristoren jaiotz inguruko
olerki au. Ikusi zelan zirkin dagian Olerkari gaztearen
irudimen urduriak. Ba-da emen poesi-garra.

Gaurko gazteak ez dakie nolako aizeak putz-egiten
eban orduan. Garai aretako alkarri jarraitu leiak eta
alkargandik ikasi nai biziak, atzerri kutsuz loitu barik,
etxekoz eta euskal senez goi-erpiñera jasoa izan zan
eusko poesia. Ederto bai letorkela orduko olerkiz orni-
dutako antologi aukeratu bat. A oiñarri dogula jokatuz
geunke egi-egiazko euskal poesiaren jauregi lerdena.
Atzen urteotakoa, nire ustez, lar kanpora jo dogulako,
euskal arima bage geratu jaku.

AITA ONAINDIA
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