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Kepa Mallea

98-an ezagutu nuen Kepa eskolan. Ni elkarbizitzaren inguruko

hitzaldi bat ematera joan nintzen. Bera euskerako maixu zen. 

Kepa maixu-maixu zen. Umeak maite zituen, eta erraz konekta-

tzen zuen eurekin bere barneko umea bizirik zuen hoietakoa bait zen.

Jolasten zekien eta bizitza maite zuen.

Eta maitatzen dakienak gauza asko maitatzen ditu.

Kepak euskera eta Euskalerria maite zituen bereziki eta gure kul-

turan hain garrantzitsuak diren bertsozaletasuna, kantak eta mendira-

ko zaletasuna oso bereak zituen.

Harremanak gozatzen zituen eta jakin min haundikoa zen. Horrek

kulturarteko esparruetan murgiltzera eraman zuen, mundu zabalera

irekitzera.
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Gogoeta eta hausnarketa akademikoaren zale ere bazen.

Nola isladatzen ziren berezitasun hauek eskolako lanean?

Burubelarri inplikatu zen eskolak urtetan garatu duen elkarbizitza

proiektuan, bitartekaritza eta jolas kooperatiboak bultzatuz beste

batzuen artean.

Baratza ere lantzen zuen umeekin, eta bertsogintza.

Baina aipatu dudan bezala, ez zen aktibista hutsa, eta adibidez

elkarbizitzaren inguruko lanean sakontzeko, Gernikara hurbildu zen

uztaila beroan astebeteko ikastaro bat egitera eta baita gaiari buruzko

dokumentu eta irakurgaietan murgildu ere.

Inplikazio horrek animatu zuen beranduago Europa mailako

EURED proiektuan eskola ordezkatzera bi urtez. 17 herrialdetako 35

irakaslek hartu zuten parte, Gernika, Alemania, Hungaria, Italia eta

Austrian antolatu genituen topaketa eta formakuntza saioetan. Gaiak:
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K epar i

ATZOKOA ANEKDOTA

HUTSA ZELA IRUDITU.

TA GAUR BERRIZ, ATZOKOAZ

LAU HITZ TA BI MALKO SIKU.

METROAREN AHO BELTZA

HERIOTZAREN SEKITU.

HAMARRAK LAURDEN GUTXITAN

TRENARI EZIN SEGITU.

NAHIZ TA GELTOKIAN ZAIGUN

BIHOTZA ZART! ERDIBITU

LABANA ZORROTZENAK_E

BI ALDE, BI ERDI DITU

ZURE BURUARI ESAN,

INGURUKOEI ARGITU,

TRISTURAREN GELTOKIAN

EZIN DUGULA GELDITU.

gatazken ebazpena, giza eskubideak, kulturartekotasuna, hezkidetza

eta ingurugiroa.

Eskolan hainbat urtetan garatutako proiektuaren ikaspen eta gara-

penak konpartitu zituen Kepak esparru horietan, bizitasunez, umo-

rez, gogoeta aberastuz, tartean sortzen ziren arazoak konpontzen

lagunduz, euskal kantak eta bertsoak Europan zehar zabalduz. 

Bizitza eta interesak gainezka zituen  eta eskolako lanak bukatuta

ere geratu gabe jarraitu zuen hamaika ekintzatan: artzaien elkartean,

EEBB-etan bizi izandakoen memoriaren berreskurapenean eta ome-

naldien antolaketan lan haundia eginez. 

Egur lanekin ere disfrutatzen zuen azken aldian, eta bere umore

onaren oroigarri gazi-goxoa, “txarri-zaiola” deitu zuen, bere eskuz

egin eta maitasunez oparitu zidan argizaiola hau. Nork esango zidan

hain denbora laburraren buruan beretzat erabili beharko nuela!
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Bizi zale, natura zale, euskalzale eta bake zale zen Kepa. Hainbes-

te desio zuen, danok lasaiago arnasa hartzen dugun, aireak gardena-

go eta freskoago dirudien garai hau bizitzera heldu ez izanak pena

sakona ematen dit. 

Eskerrikasko Kepa! Artez bizitzearen eta pertsona osoa izatearen

eredu paregabea utzi diguzu!

Mireia Uranga Arakistain

MADARIKATU DITUGU

TIPOA, LEKUA, GOIZA

MADARIKATU ZORTEA

TA PATUAREN ZIKOITZA 

BAINA BESTELAKOA DA

GURE KEPAREN OROITZA

HITZA ETXEA ZUENA

ELKARBIZITZA EGOITZA

BERTSOA BIZI BAZUEN

DUGU ARRAZOI BIKOITZA

BERE IZENEAN EGIN

ZAMAKOLATIK OTOITZA:

ONARTZEN DUGU PATUA,

HERIOTZAREN MORROITZA

ARTEAN EKARBIZITZEN

BADUGU UNE BAKOITZA.

Haitzol olaiz


