
Txomin Peillen Karrikaburu, 
paristar euskalduna, irakasle 
unibertsitario, euskaltzain eta 
guztiaren gainetik idazle oparoa 
dugu. Oraingoan, gazterik idazten 
hasi baina hainbat urtez baztertua 
eduki duen eleberria berreskuratuz 
datorkigu. Beste behin ere, Peillenen 
baitan maiz aurkitzen dugun 
begirada engaiatuaren lekukoa dugu. 
Beharbada, diasporako euskalduna 
delako, Euskal Herritik kanpo 
atzerriak eta atzerritarrak ezagutzen 
ibilia da. Autorearen eleberri eta 
ipuinak sarritan atzerri batean 
jazotzen dira (Alemanian, Aljerian, 
Errumanian, Frantzian, Polonian 
eta beste), idazleak uste baitu 
euskaldunok larregi eta sarriegi gure 
gizarte zilborrari begira gaudela. 

Hau baino lehen, Jende ederrak 
lanean (2008) izeneko ipuin bilduma 
argitaratu du sail honetan.

“Dabrowski dut izena. Atezaindegi ilun eta heze batean bizi gara. 
Bai, erdi  ilunbetan argi-hiria omen den hiri honetan. Paris! Paris! 
Ipar Frantzian  bizi nintzenean Parisez amets. Orain  hemen nagozu 
eta gure ipar ikatz herri lainotsuetan baino eguzki guttiagorekin 
askietsi behar.

 
Lanak aspertua ohe ertzean jarri berria naiz. Norbaitek atea jo du. 

Etxeko biztanle nazkagarri batenbat, apika. Ez. Jendarme bat eta 
beste gizon bat niri zuzentzen zaizkit...”

Poloniarrek jasan izan dituzten konkista eta ekonomia arazoengatik 
Europa eta Ameriketan zehar sarritan, asko, nora gabe ibiliak dira. 
Jan Dabrowski buru gogorraren, berekoiegiaren emaztea eta haurra 
poloniar diasporako ohiko bideetan dabiltza; lehenik, zortziehun 
mila herritar dituen diasporan, Ipar Frantzian meatzari, gero Parisen 
atezain eta azkenik Nowa Hutako altzairugintzan.

Bitartean, Janen ezaxolaz, bide erditan, haren soldadu lagun 
batek hedatu sare batean, hiruak ero batek sorturiko Eguzki Semeen 
sektan sartuko dira eta nahi baino gehiago zigor zelai dirudien 
esparruan egonen; aita-semeak baizik ez dira hortik bizirik irtengo 
eta arbasoen herrira itzuliko.

Txomin Peillen
eleberria1. Gure Gauzak S.A.

Ur Apalategi Idirin

2. Oroitzapen urdin iluna
Monique Laxalt

3. Faustoren itzala
Fito Rodriguez

4. Oro bare
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