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GU2IERI
AITAXO

PAKEA

Su baztarrean
pentsaketan
erdi lo,
Aitaxo.
Ainbeste gauza lituzke esatekoll

Gau onak eta pakea, elkarrekin aipatzen dirá. Jainkoak berak,
lenbiziko 'gau onetan\ zerbait aundi eta eder aipatu nahi izan
zielarik artzaieri, itz auek esan zizkien: «Aintza zeruan Jaungoikoari / eta pakea lurrean aren gogoko gizonerü».

Bere negua
naiko etzuela
gainean,
Otza du ezurretan
sartua:
zahartu nahi eta
zahartzeak bere ona galdua.

Baño nork daki pakearen berri? Bakoitzaren biotzean sortu
eta erriz erri, etxerik etxe mundu guzira heltzen den pake orren
berri?
Gogoan dut aur txiki baten ateraldia: gerrako gauzetan ari
zen bere aita. 'Frenterik' txarrenetako batean gertatu zen lenbiziko «eguerritan».

—Joan behar diat zerbaiten billa —esan nien laguneri—. Gau
onak egin behar ditiau!

Belauna
nagi,
geldi,
su ondotik ezin mugí;
izar gabeko ganaren iluna
begitan loditu,
gorritu...

—Ago ixilik; ez diau emendik ateratzerik eta...; bertan garbituko ahute.

Ba du naiko

—«Aurre aurrean, lekurik gaiztoenean ginen —zion berak—.
Ikaragarrizko otza egiten. Egun aietan guzitan ez ginuen surik
ikusten. Ñola? Nere etxekoak nituen gogoan:

—Ala ba da, esan etxekoeri gau onetan joan naizela.
Bidé luzean arrastaka ibili ondoan, egin du berea. Denboraren
buruan nun itzultzen den oillaskoz, turroin eta edariz beterik.
Lagunak arrituak dirá. Ez da tiro bat entzun gau guzian. Etzaketen sinets.

EGUTEGIA
Gau onak...
urte zaharraren ondar egunak.

—Zertako ditiau surik gabe oillaskoak? Egin zagun sua!
—1 ez ago burutik ondo! Azkeneko gaua ¡zango diau...!
—Bai nahi ba-du; gau onak bapo egin eta zerura!
Su ori egin dute eta iñun tiro bat ez. Elkarri begira jarri eta
ez dakite zer pentsa...
Alako batez, beste alderdian nun pizten duten berek ere su
bat ederra!!!
—Nungo aingeruak esango zinuen zuk etorri zirela an pakea
ereitera? —galdetu ziran gizonak—. Eta ni ixil.
Gero bost urteko aurrak:
—Aita! Oso kontu polita da. Baño zergatik joaten dirá gizonak beste gizon batzuk iltzera? Elitzake obe ¡zango otso gaiztotara joatea?
Bost urteko aur txikiak geiago daki Jainkoaren pakez an
ginen guziak baño. Ez bai da pakea ordu batzutako tiroak ixiltzea, gero bern'z asteko asmoan; ez azaleko ongietorria, barnez
elkar ezin ikusiz bizitzeko...
Jainkoaren Pakea, artzai humilen pakea; aur ttipiena; biotz
oneko gizonen pakea. Eta bestela Viet-Nam, Palestina, edo Congo.
Ordu batzutako pakea arturik ere, pakerik ez munduan.

Lodi zen asieran
emakume betea bezela
egutegia,
asmo luze eta dena ametsa.
Urte baten ari luzea!
Iduri betiko zela...
Gero
Negu ta bero
pixkaka
banaka
Zimurtuz joan dirá egunak eta gauak;
eta udazkeneko
orbela
bezela
aizatu ditu abenduak.
... azal ustua
sukaldetan
zintzilikan
egutegi mardul zenaren larrua.
J. M. S.

erdi lo
egoteko
Aitaxok.
J. M. S.
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NaparroKo

Batikanoko Eliz Batzar Nagusiaren ondorean

bizia
«ZIGOR» OPERA ESKUALDUNÁ
«Noiz ikusi da Iruñeko jendea zazpi minutoz esku
zartaka teatroan»?, —zion nere aldamenean «Zigor»
entzun ondoan, norbaitek—. Eta egia; zazpi minutoz
naiko Ian izan zuen Heinz Waliberg jaunak napartarren
txalo beroak zuzentzen. Izerditan egin zituen lau-bost
ateraldi; eta azkenean Escudero, jaun musikalari aundia ekarri zuen berekin. Soiñulari eta kantari, egile
eta zuzendari pozik ba legozke Iruñen ukan zuten ageraldi ortaz.
Etxeko gaia ginuén. Egi edo erdi egi, Kanpion aundiak bildu eta Lekuona jaun euskaltzain-buruak eman
digun gaia auxe da: Eskualdunak zortzi'garren mendean
beren errege Sancho Garzes izendatzea.
Denbora nahasi eta ilunak. Gure erria etsaiez inguratua. Buru bat behar eta errege billa dabiltza. Aibarko Gartziaren seme zen Santxo ttipia, berez errege
beharra.
Baño, sortu berrian nahasten asiak ziren gauzak:
Zunbeltz, aurraren osabak izan nahi errege eta, Santxo
ttipia hiltzea erabai zuen. Eta hilko zuen, Urdaspal zintzoarengatik izan ez balitz: onek bere semea erregearen
orden utzi eta bizirik atera zuen Santxo ttipia.
Urteak joan eta urteak etorri —baserrian zen arte
ortan mutikoa—, aillatu da errege izendatzeko garaia.
Urdaspalek ez bada, iñork ez daíci gertaera onen berri.
Ez Santxo berak ere.
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Gauzak geiago nasketan sartzeko, aur iltzalearen
alaba Lore da Santxo gaztearen andregaia. Zunbeltz'ek
bere burua galdurik ikustean ezpataz garbitu nahi du
Urdaspal. Alaba sartzen da bien erdian eta, bero artan,
aitak hiltzen du bere alaba.
Naparroan askok jakin ba lute gai onen berri ez ote
zen leporaño beteko Gayarre guzia? Eta etzen bete,
gutxiagorik ere. Garesti zen; egia da. Baño, bost millonekin atera dute aurrera Bilbo'ko opera gauzen adiskide batzuk. Oietatik zenbat eskuratuko dituzte?
Utsak aipatzeko garaian, egunkariak ez dutela behar
bezala zabaldu, esan beharra daukagu. Kaletan itsasi
zituzten agiriak ere etziren ongi eginak. Garaia etorri
eta iñork ezer etzakien; orduarekin ere ba zen bere
iluntasuna. Joan ginenak, galdetu ginuelakotz... Eta ori
gaizki, oso gaizki dago. Gure gauzak bein lagundu
behar eta, naspilla.
Ori bai; nunahi emateko on da idazlari eta musikariak «Zigor» ekin egin duten lana. Dakitenen iritzian,
opera onen ondoan jarri ornen daike eta Europa guzian
entzunarazteko asmotan dirá.
Berri ona Naparroaren eta eskuararendako. Len mailiako musika on bat déla ta, gure eskuara maitea ere
entzuna izango da baztarretan. Eta urrillaren 16'an
«Gayarre'n» ginenak ez dugu beheralakoan aztuko.
S A GI

Munduan gaiztoa eta ona aurreraka dijoaz denbora berean,
ots, gizonak batzuk gero ta makurrago, besteak gero ta jatorrago, ez da aberririk ez erritxorik ere era bat onik ez da era bat
txarrik ere; sasi tartean liliak jasotzen dirá, sastraka tartean landare lerdenak, lolo edo zizañarekin galburu ornituak; oraindik
geiago, iskanbilla eta zarata geiago ateratzen dute gaiztoak,
geiago nabarmentzen dirá, eun biztanletan bost aski dirá lapur,
odolzale traketsak erri osoari itxura txarra ezartzeko, beste larogeita amabostak ixilik baidaude, okengaiik ez dute eguneroko
paperak itz egiten, beste aiek berriz beti agotan. Orrengatik
gaurko eguneko jendearen jokerak bear dan bezela azaldu nai
ditunak ez ditu nasi bear bata bestearekin, bost ye-ye daudelakoz
ez diteke esan erri osoa ergela danik.
Orrengatik noiznai eta nunnai bezela gaurko eguneko jokerak
adieraztean, saill berexitan azaldu bear dirá bata bestearekin
nahasi gabe. Espirítuari dagozkionak eta an eta emen, sarkaldean
batez ere liburu berritan azaltzen direnak iru sailletan berexiko
ditugu.
Lenbiziko sailla pozkarri eta itxaropenez betea agertzen dakigu, sakon sakonean aragi eta espirituaren burrukan orain arte
ez bezela aragi edo materiaren bolarak giroa galdu dute, moda
joan dakiote, razionalista eta positibistak ez dute saill onen
jakin-gura betetzen, espirituaren indarra irakiten dago, astitzen
ogi-orea bezela, gora nai izugarriak puztutzen du, gizonaren izkutu edo mistérica aztertu nai da, senide tarteko elkar maitasuna, Ebangelio eta Jesusen inikizio ixil batean.
Eta oraindik espirituaren bultzada bizkorragoa nabarítzen dan
saílltxotan (ez usté bezin txikiak) ikusten degu fede sutsu eta
garbi bat, Jainkoanganako edo Absolutoanganako (orain dioten
beze.'a) griña itxu edo pasio bat, azkatasunaren egarri bizi bat,
karidade edo goi-maitasunaren gallur-gallurrera itzotzeko kemen
berri bat eta era berrik asmatzen dirá bizi osoa iraultzeko besteren serbitzuan, gizon guztiendako Jesusen maitasunari erantzun naiean, bere lekuko edo, testigu ízanaz. Atomoaren giroan
bizi geranok ikasi dugu gauz txiki ok duten indarra. Santuek
jakin dute beti au, aiek irakurri zuten Ebangelioa, aziririk txikienarena eta animaren orantza sortatxoarena.

KONZILIOA ETA KRISTAU IRAKASPENAK

MENDI MENDIAN...

IKASI MIKASI izenburu daraman ataleko artikulotxoak irakurtzen ditugu maiz. Euskara pollita eta herrikoia derabillala
Astiz-Arregui jaunak, gogotik aitortzen dugu. Bainan gure Fedeu
ahulago sentitzen dugula batzutan, horiek irakur eta, adiarazi
beharko dugu ere, damurik. Epelak biltzeko eztira egokiak.
Iduri luke gure inguruko euskaldun arrontak, kaiku batzu
direla, Konzilioaren edo Joanes XXIII Aita sanduaren esanen
berririk ez dituztenak. Baina ezta batere hola: umillak eta ixilak
izateak ezdu esan nai, adimendu láburreko direla gure herritarrak: aitzitik.
Elizaren izen ona ezta beraz goratzen, bekatuak barkatzeko
ari denean, sosak ere aipatzen badira, mezak eta erresponsoekin
batera. Eta pobreez eta aberatsez ari déla, ñola esan diteke...
Mundu ontan bai, pobreak beti aberatsen azpian egondu ta EGONEN DIRELA...? Orduan MATER et MAGISTRA eta PACEM
in TERRIS non uzten ditugu?
Ene jaun begiratua, gaizkira ez har, otoi, gure euskaldun
epelen eta guhauren Fedea begiratzeko ari gara eta. Usté dugu
gaur eztirela azaltzea komeni, orai 25 urteko Misiotan bataio
sariaz kontntzen aal ziren irringarriak. VATICANO-ko Documents catholiques internationales aldizkaria irakurtzea aski da,
hilariak, bataioak, ifernuko sua eta halakoak ez direla leenagoko
gisetara aipatzen, ikusteko: ez urbiltzeko ere. Eta nago, artikulistari aittunak azaltzen ziozkan sermoi hartako eztabaiak, ez
ote diren barkakizun, Vaticano-n egungo Irakaspenen arabera.
Eskualdun kristauak, bereziki gazteak edo epelak, ez direla
gaur bildurrezko eleketakin biltzen, badakizu. Aldizkari huntan
berean, ELIZAREN ITZA deitu atalean artikulistak Konzilioko
Irakaspen zeatzak ematen oi ditu. JOANES XXIII garrena, artzai
bezala geiago mintzatu izan déla, Irakasle bezala baiño, adiarazteko, hunela dio:
...GAUDEN DENBORETAN
BERRIONAREN
(EBANJELIOAREN)
MAMIA AZTERTZEA
ETA BIOTZAK LANTZEA (amodioz urko lagunaren bihotza irabaztea) EGOKIAGO
BAIZEN, SINISGAIAK (dogmak) ERABAKITZEA
BAÑO.
Eta erlisione libertateaz dio:
...SENIDE BEZALA ZIÑEZ JARDUTEA anaiak bezala mintza gaitean) GUTXI EDO ASKO EGIARENGANDIK
ALDENDURIK DAUZKIGUNAKIN (urrunduak daudenekin), SINISTE
KATOLIKOAKIN ADOS EZ DAUDEN KRISTAUAK
DIRELA,
EDO KRISTAU RELIJIORIK EZ DAUKATENAK, EDO JAINKOGABEKO ATEOAK
DIRALA...
Barka ausardia baina, Irakaspen hok jakitea komeni déla iduri
zaigu, goregi badira ere.
A. APAT ECHEBARNE

Orai déla anitz urte, Eguberri
besta baten bezperan Luzaiderat buruz abiatiak ziren mendiz bestaldeko bi mutil gazte. Behar zituzten
zonbait puska ereman, bestaren ohoretan: turroina, arno goxoa eta ala.
Alegera egin zuten mendiko bidea.
Gainean elurra zen, kantuak dion
bezala; eta erreka zolan izotza. Bainan gazteak ziren, azkarrak; ez bidearen, ez eta elurraren bildurrik
etzuten.
Luzaiden beren egin-^behar guziak
egin ondoan, —bizpalau trago goxoño re egiñik—, berriz abiatu ziren mendiari buruz. Orai, arno zahagia bizkarrean zutela, bidea nekeago iduritzen zaie gure gizoneri.
Noiztenka gelditzen ziren zigarreta
pizteko, eta berriz abiatzen petikgoitL
Mendi kaskoan akigarri zen elurrean joaite ura; behar ziren urratsak ttipiago eman, eta alare aski
Ian. Gain beitik asi ziren jeusten
beren alderdirat; bakotxak artu
zuen bere etxerako txerrenka, «gero
artio» elgarri eginez, eta ixildu zen
solasa.
Bi mutikotarik bat akitua zen,
eta bidé bazterrean zahagia utzirik,
paketak ere lurrerat emanik, jarri
zen bakar bakarra árbol zahar baten kontra. Bazter guzitara so zagon... eta goxoki! Ameriketako itzulia egin berria zuen.
EGUBERRI!! —zion bere baitan,
etxean zelako pentsaketa ortaz ezin
asez bezala. Ttipi denborako oroitzapenak eldu zitzaizkon burrunban
begien aintzinerat. Zer zoriona!
Etzen egundaino ain goxoki nihun
egon.
Arte artan bere laguna, bidean ez
iluntzeko hurratsak luzaturik, urbiltzen ari da bere etxerat. Denak batean afaldu zuten, eta ameka orene-

tan abiatzen dirá gauerdiko Mezara.
Eliza bortan lenbiziko galdegintza:
—Zer da, gurea Luzaiden gelditu?
—Luzaiden!! Ez, ez. Elgarrekin
ibili gira eta mendi gainian «sarri
artio» erranez berexi...
Ez dakite zer pentsa. Berehala
makurrena jotzen dute eta asten

dirá xekatzen, Anitz ibili ondoan,
zer izigarrikeria! Arbolan kontra,
karroin gogorturik beren mutikoa.
Irri ¡goxo ura ez dute galdu ezpainek; begiak idekiak ditu, bazter guzitara so balego bezala... ezin ase
EGUBERRIKO zorionez.
FELI SETOAIN
(LUZAIDE aldizkari zaharretik
artua.)
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"ARRATS ILLUN GABEKUA"
Eguerri bezper
illunabarra,
laxter Jesús gurekiñ da.
Ez dauka onik
etorri arte
m~ite maitez gureganú.
¿Zertan zatoz Zu
Gizon egiñ ta
Jaungoikua Bera zerana?
\O misteriyo
arrigarriya,
muga gabe ta sakonct.

Arratsa dator.
Amak etxetan
¡a ze afari ugariya!
Gauberdi inguruan,
amabi ordutan
jaio zan munduko Argiya.
¡Alde, gezurra,
betiko alde!
Bera bakarrik Egiya.
Beragan danok
arki gentzake
grazizko bizi berriya.

Etxe danetan
gaur arratsian
zar eta gazte bilduta,

jo kriskiñuela;
kanta Jesus'i
aztinduz an pandereta.
Berritu berri
aintziñekuak;
letu Isaías Profeta.
Ixilldurazi
lurreko itzaldi
utskeri ta berriketa.

Danok genduke
onuragarri
egotia mutututa
gela txokuan
arrats onetan
gauz pasakorrez aztuta,
sinismen bizi
amoriyuan
sugar aunditan sututa.
Arritu zaite
ikustiarekiñ
Jaungoikua ainbeste apalduta
— 5 —
Sinis txikiko
kristau epelak,
¿zer zabilltzate Egurritan,
gorputza ondatu,
arima orobat
kaltezko geiegiyetan?
Oroitu zenbat
ezer e gabe

dauden gosek bazterretan.
Oroitu, oroitu,
zabiltzatela
bidé gaixto ta okerretan.
— 6—
Aietzaz ere
erruki zaite,
erruki bera zerana.
Guk ere ezautu
dezagun beti
kaltegarriya zaiguna.
ez dezagula
iñola galdu
Bidé bakar ta zuzena.
Jesús maitia,
Ama bitartez
elkartu danok Zugana.
7

Mundu guztiyan
gaurko arratsez
argitzen dirá illunak.
Jaungoikuen Seme
Jesukristori
egiten zaizka omenak.
Beretzat bitez
gure txalo ta
asmo berri zuzenenak.
Kanta ta bertsu
eder ederren
txorta loratu bildumak.
JOAQUÍN ALDAVE

NATIBITATE GABEA
Eskuaierri osoa, norgeiagoka ari izana da Jesús
Aurrari kantafzen. Gaur txoko anitzetako kantiak ixilduak dirá. Erronkari ta Saraitzu, Aiezkua eta Araki! erabat ixilduak ditugu eskualdun kantuetan.
Emen ekartzen ditugunak Otxagabin (Otsagin) bi!duak ditut. Entzun bezala emanen ditut:

Verbum caro factum est
Maria beti Birjine;
Verbum caro factum est
Maria Birjinan ganik

Kristo
alegra
Kristo
dantza

sortzen duzu gaur
giten guziok;
sortzen duzu gaur
egiten guziok.

Amak seme maiteri zaukan
bi beso sanduen artean.

V
José txatarrak berotzen
Maria tximua edatzen,
ordu artan arimen ziren
Seme on baten troxatzen;
Seme on baten troxatzen eta
Jesukristoren beztitzen

IV
Natibitate gabean
Oillarrak kantatu zunean

Kristo xin da mundura
gure reskatatzera;

ZARAITZUN ESPARTZAKO I
EGUBERRI-KANTUA
Eguberri, Eguberri,
gaur déla Eguberria,
guzien Jauna sortu déla
dugunaren berria.

Belen'eko idia,
idi guzien zaldia;
kau sorturik kemen dago
guzien salbatzalea.

Oriontzetik oriontziala
Izarraren argia,
izarra da señalea
erdi déla Maria.

Baratze kontan laur ardí,
laurek zortzi begarri,
egundaño ez dut izan
orai bezaint egarri.

Erdi dala Maria,
Mariak sortu du semea;
aren semea txikin azi da
mundu guziaren betea.
Maria tximien edatzen eta
Joxe txatarren berotzen,
aur eder baten troxatzen eta
Jesukristo'ren ibeztitzen.
Iru erregek eman zuten
gure Jaunari presente:
batek urre, bertziak mirra,
irugarrenak intzienso.
Guazen guziok Belen'era
adoratzera Jesus'en;
erdenen dugu, erdenen,
guzien Jauna Belen'en.

Dispon! giten kristionak
Jesusen adoretzera.

Etxe kontan bai ardo
guk etxakin zonbatna,
edaukixu koxu baña
xakiteko zonbatna.
Ematekoz eman zazu
¿Emen zertan gauzkazu?;
Bortuan elurrarik diozu
zankuak ozten zaizkiguzu.

Beleneko portalea,
Pórtale famatua,
zeren Kristo baitago sortrik
gure Salbatzalea;
Gure Salbatzalea eta
Munduko Redentorea.

VI
Irur Erregeak fan ziren
Beleneko portalera
Ama Birjina ikusi zuten
bere sema bularrean.

Vil
Orienteko Erregeak
izarrak giaturik
adoratu zuten Jesús
Jaungoiko eta gizon eginik

Eguerriko egun alaietan laster gaude. Gure errietan mutikoak (Erronkarin neskatillak) etxez etxe ibiltzen oi dirá arratsetan, Jainkoari edo urte
berriari koblak kantatzen, bidé na'bar intxaur, sagar, edo lukainka mutur
bat galde egiñez, gero merendu bat egiteko.
Ondoan doazin bertsoak, Iturmendi errian Bladi Fagoaga zenak bilduak dirá: espero dugu oraino ere kantatzen segituko dutela, Burunda
guztian 'bezala. Nigar egingarri bailitzake gure oitura zaar maiteak galtzera
uzten ba gintuzke. Euskal errietako kristautasuna, tradizioneak mendez
mende guretua da, eta euskera galdu ezgeroztikan, esan ditake jada, ezdela kristautasuna bera.
Urte berri egun ona,
egun onaren señalia
emen dakarragu ur berria,
idiki zazu ataria
presta dezazun gosaria.
—•—
Gure baratzan belar ona,
arek dakar urriñ ona
baita guk ere umore ona,
Jaungoikuak dizule egun ona.
—•—
Etxekoandre zabala,
leku oneko alaba,
bidean gatorz informaturik
limosnaria zerala
—o—
Sentitzen zaitut sentitzen
ari zerala jeikitzen,
zure zapatan kixketa otsa
oneraño dut aditzen
—•—
Or goi goyen elorri,
ondoan jota erori,
etxe ontako etxekoandreak
Ama Birjina dirudi.
—e—•

VIII
Bigarren bisitara
Irur Erregeak egin zuten
Mirra, incienso eta urrea,
denak ofrezitu zuten.
IX
Konsideratu bear dugu
biotz guziarekin
zer otza igaro zuten
Jesús bere Amarekin

Baratze kontan 'belarr on,
gabak eman laur orón;
Etxe kontako nausi eta andri'er
Jainkoak dezala Gaba On.
¡KUKUBITATE! ¡NATIBITATE
Gau aren gabán
Olarra kantari,
Artzaya belarri,
Neskatxa dantzari...
¡Argi, argi, mundu guziari!

URTE BERRI ETA EGUERRITAKO KANTA ZAARRAK

Natibitate gabean
Zerua idiki zuten;
Etxe ontako etxekandrea
kan (an) sar bedi
Otxagabia (Otsagi), 1966 urte
J. M. SATRUSTEGUI

Or goi goien belea,
erreka aldean goldea,
etze ontako nagusi jauna

nekazaritzako noblea.
Or goi goien izarra,
erreka aldean lizarra,
etxe ontako nagusi jaunak
urre gorrizko bizarra.
—•—
Armariuan sague,
kontrarioua katue,
etxe ontako limosnarekin
eztegu beteko zakue
Or goi goien elorri,
ondona jota erori,
etxe ontako etxekoandreak
labe zatarra dirudi.
Egizu bada egizu,
íborondatia badezu
eta bestela despei gaitzazu.,
Or goi goien elorri,
ondoan jota erori,
etxe ontako etxeko alabak
labea bete epurdi.
—•—
Otzetan elurretan
Abenduko gau luzean,
emen gabiltze gizaixook
onutz gorri oñutzetan.

Bertsu oek Sakana'n entzuten direnetakoak dirá, eta Uharte-Arakillen
bilduak, Erri ortako gaztediari dedikatuak beraz aurrera ere kantatzen
segitzeko, mendetan egun izan den bezala.
Otzak iltzen gabiltze
aldamurzu bille,
ondorien korritzeko
Uharteko Bille.
Estomago flakua
urez bete degu
eta zure su ondoan
berotzie usté degu,
urdai edo, txistorra
tortille batekin
ondo kunplituko du
andriak gurekin
—•—
Urte berri egunean
nator kantatzera
nere etxeko andrea
orren atetara,
egun onak ematera
fameli guziari
nere deseo da-ta

lenikan foerori
Manuel du izena
jaunak bere eguna
kanta zagun alegre
bai nere lagunak
leendik kantaturikan
juan den urtian
berrian sartu gera
bai nere maitiak
—•—
Eguzkia aterarik
sarri bertan dago,
Jaungoikoak dizubela
egun onak naro,
nik ere partetikan
esaten det emen
ala nai nuke guziok
esatea berdin emen
«BIDASOTARRA»

PRINCIPE

EUSKAL-ERRI'KO GAZTETXUAK
EUSKAL-ERRITIK U'RRUN BIZI DIRÁN EUSKALDUNEI:

EGUBERRI ON!
Orain urte asko dirala, gazte batzuek bere erria utzi eta
urrutira joan ziran. Urte asko igarota, eskribitu zioten erriko
Apezari, eta esan ornen zioten beretzaz akordatzeko Gabon denboran eta supil baña bakoitzaren omenean erretzeko.
Eta Apezak jarri zun elizako aurrean arri-pilla bat aldarearen
gisan.
Gabon erdia elduta, erriko guziak bildu ziran arri-aldareko
ínguman, eta piztu zituzten bost supiüak, bost ziralako erriko
semeak urrun bizi ziranak. Sugarrak argitu zituzten zar eta txikien arpegiak. Eta mutiltxoak begiratzen zuten ñola zarrak negarrez ari ziran.
Gero guziak sartu ziran elizatxoan gauerdiko Meza entzuteko.
Eta elizatik aterata, ikusi zuten ñola iparralde aize otzak aizetu
zitun supil-erre autsak.
Autsak erreka, landa ta basoen gañean erori ziran; eta urrengo urtean aritzak ezkur geiago ekarri ornen zuten, eta landak
belarra geiago ardientzat, eta erriko errota zarrak iñoiz baño
geiago bueltak eman zituan.

(Aita Felipe Murietakoa zenak eginikako Eguberriko Agurra).

¿Ze ote ilinlr apezaK
i\il mi\iII.ÍI.'
—Jainkoak diola e°un on, jaTine.
—¡Ola, Mayaleu! ¿Beste ze**bait
galdetzea?
—Bai. Beorrek esango do «begiluze» naizela, baño gauze bat nai
nuke jakin.
—¿Ze nai dezu jakin?
—Ze dioten apezak ixil-mixilka...
—¡Ori, ere! ¡Begiluze zeran bezala, belarria luzatu bearko dezu,
ia aitzen diezun!...
—Ez beza beorrek ezetz esan.
Beorrek jakiñen do ze dioten apezak eta fraileak, sermoia asi baño
len, mezako sagaran, sakristira doazenin...
—Aa! Orain oartzen naiz, ta pozik
esango dizut jakin nai dezuna, baño nere erantzuna zuk usté dezun
baño luzagoa izango da. Onera etorri zeran eskero, nai nuke ongi ikas
dezazun ze dioten apezak eta fraileak ixil-mixilka.
—Mintza beza, nai dun luze; nik
ez det prisarik.
—¿Badakizu, Mayalen, ñola dabiltzen lurra, illargia, eguzkia eta
izarrak, jira ta jira, beiñ ere elkar jo
gabe?
—Jainkoak jarri zitien bidetik
atera gabe.
—Ongi esan dezu. Zeru ta lurrak,
Jaungoikoaren naia, Jaungoikoaren
borondatea, Jaungoikoaren LEGEA
batetzen dute, zergatik guztiei Jainkoak jarri bai zien bere legea.
—Bestela, ¿ñola?
—Baita ere, zugaitzak, piztiak,
egaztiak ta abere guztiak: nai ta
naiez, ta beti berdin, Jainkoak jarri zien bidetik doaiez.
—Egi da beorrek diona.
—Bakar bakarrik, gizonak eta
emakumeak (len aingeru íbatzuek
bezela), ez degu beti egiten Jainkoak nai duna. ¿Ez al zigun guri legeik jarri?
—Usté dot, baietz; baño, askotan...
—Orrek esan nai do egiñ al eta
ez egin al —libertadea— degula,
meritoa izan dezakegun, eta zerua
irabazi dezakegun, anima illezkorra
degulako. Baño, jakin, sortzez badakigu Jaungoikoaren borondatea, biotzaren barnean jarri bai zigun bere
LEGEA.
Gañera, guk izkera degulako, ez
bakarrik sortzez, baita ITZEZ ere,
erakutsi digu Jainkoak zer eta ñola
egin bear degun, zerua iristeko.
Lendabizi, Adán eta Eba'ri mintzo zitzaien Paraisoko baratz zoragarri artan: JAN DEZAKEZUTE
IGALI EDO FRUTU GUZIETATIK, SAGAR ONTATIK EZ BADA...

Gero Moiseri, mintza zitzaion:
EGIOZU ITZ ISRRAELGO AUZO
OSOARI, TA ESAN: NI NAUZU
JAINKO JAUN. EZ OSTU, EZ GEZURRIK ESAN, EZ LAGUNA ENGAÑATU, EZ EGIN ZIN GAIZTO
NERE IZENEAN, EZ LIKISTU
ZURE JAINKOAREN IZENA. LAGUN URKOA EZ DUZU BELTZATUKO, EZ DUZU INDARREZ ZAPALDUKO. LANGILLE - SARIA
EMATEA EZ DEZU BIARAMONERAKO UTZIKO... (Lebitiko, 19).
Begira zer digun San Paulo Apostoluak: "Askotan eta alde askotara,
ITZ egin zien Jainkoak gure guraso
zarrai Profetaren bitartez, eta gure
egunetan ITZ EGIN DIGU bere Seme ber-beraren agoz..." (Ebreos, 1).
¡Eta, zein pozgarriak diren Jesukristoren ITZAK! Egunero, txutik
eta errespeto aundiaz, entzuten ditugu Meza Santuan.
—¿Nok eskribitu zitun Jainkoan
ITZ oiek?
—¡Mayalen! Esan dizut, luzea
izango déla nere erantzuna; etzazu
zuk geiago luzetu. Gizonak eskribitzen ez bazekiten kida artan, ¿nok
eskribitu bear zitun? Agoz-ago ikasita, gordetzen zituzten gizonak
Jainkoari aitutako itz aiek. Gero,
Moisetik asita, ez bakarrik agozago, baita Liburu Santuetan ere
dauzkigu ITZ SANTU oiek.
—Liburu Santuetan esan do beorrek. ¿Liburu asko aldee ba?
—Testamentu Zarrekoak, berrogei ta bost, eta Testamentu Berrikoak, ogei ta zazpi. Denen artian:
IRUETAN OGEI TA AMABI. Liburu pill orrei, BIBLIA esaten diogu.
—Gizon askok eta urte askotan
eskribituak badee, ¿batzuk ezdute
ukatuko bestik diotena?
—Ortan duzu agerkai —prueba—
oberena, Jaungoiko bera déla beren egillea.
—¿Zenbat urte pasatu zeen lenbizikotik azkenekoaño?
•—Gutxienez, mille ta seietan eun
urte. Ta geinak etzuten irakurri ere
bestiek idatzi zutena...
—¿Estilo batekoak dee denak?
—Ez. Batzuek jartzen digute ze
gertatu zen munduen asieran, Ejiton, Jerusalenen, Niniben, Babilonian. Beste batzuetan agertzen dizkigute otoitz ederrak, salmoak, eta
ola. Beste batzuek, adibide edo
ejenplo batekin, erakusten digute
nolakoa bear den izan gure bizikera.
—Aithu det, Testamentu Berrikoak obegoak deela, Testamentu Zarrekoak baño.
—Askoz obegoak; batez ere, LAU
EBANJELIOAK. Ala ere, denak
SANTU AK.
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EZ DAKIT BAI...
Agiñeko miñetan, ateratzeko kontuak: miñek uzten zutenean, ateratzerik aipatzen ere! Adiskide batek
erraten dio: «Uaie sendagilearengana, gizona! Zer abil orrela? «Ta berak: Ezekiat ba! Ziztakoa..., mátelezurra austeko arrixkua..., ogei duroak...: ezekiat ba!» Ibili ta ibili,
agina ondatu zitzaion, erroa aragitartean estalita geldituz. Goxo baten negurriko koxkor batek bere
«ezdakit ba» ura salatzen zion ordutik geroz garbiki.
Ezkondu doazi bere lagun geienak. Ezkondu nai luke berak ere:
eta or dabil orduoro San Antoniori
otoitz ta otoitz. Lanak ematen dizkio ezkonlaguna autatze orrek! «Ezdakit ba: au gaztegi, ura zarregi;
bat apainketari, bertzea zakarripurdi; emen sosgabea, an sakelutsa».
Buruko ileak bakandu zaizkio nekearen nekez. San Antoniok ere
otoitza entzun, egoki zaion ezkonlagun bat emanez. Apezak elizan ia
artzen duen galdetu dionean, doidoi ezdu bere zoriona «ezdakit ba»
batekin ondatu: lagunak ukondoakin kask eman diola bearrik!
Galtzalaxatze batean galdu zituen
beti berekin zaramazkin diruak.
Etxeko txakurrak, usmo onez sukalderatu zion maxoa. Ordutik seaska xarrean biribildurik. Irabazpide
on batean bien diruak iartzeaz itzegiten dio barridekoak: alferrik dena. «Ezdakit ba! Alakok eta olakok,
beren buruauste guziekin ere, ttirrit
egin dute. Bakoitxak bere etxean
baño obeki, non?» Nunai bezala
etxe artan ere sagu-arratoi bat edo
bertze elkartzen ziren, ondokoak
munduan uzteko edo... Lan ortarako txokorik egokiena billatzean,
seaska xarra autatzen dute: ta «billeteak» xeha xehatuz, etzauntz goxo a plantatu. Orra or «ezdakit ba»
sagu-etzauntz biurturik.
Urteak pilatzen ta lanak zailtzen
doazkio. Lanerako elkartze ori aipatzen diote lagunek: laneko tresnak berritu bearra ere bai. «Ezdakit ba! Nere onagatik ote dabiltz?
edo nere ontasuna berenganatu
naiez? Tresna berriek ere, zaharretan truk balire, nonbaitor! Baño zaharrak zokora ta berrientzat diruz
leher!» Eta «ezdakit ba» onen bidez etxe bete tresna zar. Bera berriz gero ta «tresnago».
Bere barrenean makur zerbait nabari gizajoak: baño beldur gogorra
dio medikuari: Don Juan Debalde
ezala farmazeutikoa bazekien gañera. Ortaz, gostatzen zana gosta, merkeenari lotzen da, medikuarengana
ioatia gaur biarko ta biar etziko
utziz. «Ezdakit bat! Medikuek ere,
iltzen daña... iltzera uzten». Medikuari lanik eman gabe eta «ezdakit
ba» ezti-gozo batean il zan.
—#—
Ateratzen ditugu min ematen dakuten agiñak: diruak ere, gauzak
erosiz, barreatu: geren adinean bizi—¿Denak leitu ditezke?
—Zuk biñepin, bai. Baño begitu
lenagotik, ia Eliz Ama Santaren
baimenaz ateratakoa den BIBLIA
ori. Zati askok, esplikazio on bat
bear dute, ze esan nai duten jakiteko. Beste zatitxo bazuk, pixkebat
aldatuta edo baztartuta egon ditezke... Buenos Aires'ko Misioan nitzela, ordu pare bateko eztabaida izandu nuen apez protestante batekin.
Beti oi duten bezala, poitsan zeraman beren Biblia bat. Nik banekian
ze ankatik erren egiten duten, eta
iriki nion Biblia ura San Lukasen
lendabiziko kapitulotik, non jartzen
zuen: «AGUR, MARÍA, ZORAGARRIA...» ¡«Zeinbait neskatx diré
munduan ZORAGARRIAK! —esan
nion—; baño GRAZIAZ BETE A,
bat bakarrik: AMA BIRJIÑA. Orregatik diegu: BEDEINKATUA ZU
ZERA ANDRE GUZTIEN ARTE AN».
—Kontuz ibilli bearko gera ba,
orain erlijio guzientza't libertadea
eman duten eskeo...; baño...
—Baño, ¿ze?
—Oraindik ez dit esan beorrek,
ze dioten apezak eta fraileak ixilmixilka...
—¡Aditu dezuna! Eskritura Santuen zatitxon bat itzaldi aurrean,
salmo edo orazionbat mezako sagaran eta sakristiko bidean...
—¡Aaa!
—Ori, lenago. Orain, mezan beiñepin, erri bakotxen izkeran, denak
aditu dezaten.
A. ASTIZ ARREGI

bidea artu: lanetan egoki zaigun laguntzaz baliatu: ta eritasunetan,
sendatzen dakiana billatu.
Baño agin erro batek emanen
lizuken miñe, zurea liteke. Nik zabarkeriz ondatutako diru pixka, nere kaltetan.
«Zureaz» ta «nereaz» landara,
«denena» ere or dabil. Eta, ain zu-

zen, «denena» dan ortan «ezdakit
bat» bakoitza botatzen da!...
Bidé zuzenena autatuz, dezazkegun gauz guzietan erabaki sendoak
artzen baginuzke, ta «ezdakit ba»
guziak alde bat utziz, erabaki oiek
betetzera saiatzen baginezke, a ze
mutülak gu!
IBARRONDO

Saldisko Euskal Beste eguneko bertso batzuek
«AGUR BERTSOAK»

LASARTEK
Arratsalde on lendabiziko
banijua esatera;
Nere barrendik itz oberikan
ezin liteke atera;
Erri txikia aunditutzen da
bildu ezkero batera;
Txoratzen nago gaur Saldiseri
zorionak ematera.
AROTZAMENAK
Orduak ziran kantatutzeko
ununtza etortzekoak,
ta nik ezdakit izango dirán
guzientzat gogozkoak
Guk zerbait kantatuko'itugu
dakigun bezelakoak:
Lendabiziko, arratsalde on
Saldistar biotzekoak.
Izetak (gai emaillea): «Orain berriz, bakarka. Lasartek berso bat
Saldisko umetxo guziei».
LASARTEK
Txoratzen nago umetxueri
zerbait esaten asteko,
borondatea ekarri degu
guk zerbait itz egiteko
amorraturik arkitzen gera
zorionez ikusteko,
laguntasunak badituzute
Euskera erakusteko.

Izetak: «Orain Arotzamenak bertze bertso bat euskeraren alde»
AROTZAMENAK
Zerbait esaten kantatutzeko
etorri gera ununtza,
eta geriak aitortu eta
juan biar degu aruntza;
Ainbat urtian i a galdua
or egondu da izkuntza;
Orain denboran arkitzen gera,
eman zaiogun laguntzal
Izetak: Puntúa Lasarteri
Saldisko errian
neskatxa ederrak...
Lasartek:
Oiek ematen dituzte
sekulako gerrak;
Orain dauzkagu bertsoak
guk azaldu bearrak;
Pozik ikusten ditugu
Jaunari eskerrak.
Izetak: Puntúa Arotzamenari:
Saldisko erria
erri euskalduna...
Arotzamenak:
Emen pasatu degu
pozikan eguna;
Emen gogor jaten da
patat-babarruna;
Euskal errietako
au da zoriuna.

AITA OIAZARAN'EN URREZKO EZTAIAK

Aita Hilario Olazaran Lizarrakoak (Estella euskeraz Lizarra deitzen da)
aurten berrogei t'amar urte baditu bere lendabiziko Meza eman zuela. Ñapar Kaputxino jator eta famatu au Lizarra edo Estellako urian 1894 urtean
jaio zan, OtsaiUaren 9 egunean. Organista on, txistulari iaio eta misiolaria
da. Orain Iruñen bizi da bizkor eta indartsu irurogei ta amairu urte bizkarrian eramanik. Zorionak Aita Olazaran maitea eta urte askotan oraindik
Goiko Jaunari zerbitzeko eta Euskalerriari lagundu eta maitatzeko!
ANTONIO ARRUE JAUNA GSPUZKOAKO DIPUTADU IZENDATUA

Guk, Euskeraran alde lan egiten dugunok, pozez beterik gaude jakitean Donostiko lege-gizon (abogadu) famatu den Antonio Arme jauna gipuzkoarrek Famelien Diputadua aukeratu, autatu dutelakoz. Arrue jauna
Euskal Akademikoa (Euskaltzaindikoa), eta euskeraren aldeko egitekoetan
gogotik gorputz eta anima sartzen dituen gizona da. Emendik gure gorespenak berari biotzez...!
BERTSOLARIEN BILTZARRA BSZKAIKO MARKIÑAN

Yoan den Urrillaren amabigarren egunean, au da Pilareko Ama Birgiñaren egunean, Markiña'ko errian (Bizkaian) bostgarren bertsolarien Billera, edo Biltzarra gure Euskalerriko bertsolariek izan zuten.
Biltzarra baño len Aita Karmeldarren Konbentuko Elizan Meza entzun
zuten denak, berrogei t'amarren bat bertsolari bildurik. Ondorean Lekuona
Apez Jaunak itzaldi bat esan zuen Bertsolaritzari buruz zegokiona. Eguerdin
Bazkaria izan zen. Bertsolari guziak Gipuzkoa eta Bizkaikoak ziren. Damurik
Naparroatik iñor etzan azaldu. la datorren urterako Naparroko bat bada ere
agertzen den Markiñan eta ezdugu esateko bearrik ogei balira atsegin litzaiguke denori.
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AXULAR.
ALA
YAUN
BENAT?
iVífcrt
No se alarme el lector por el epígrafe. Nombre y gloría
del más ilustre de los escritores de lengua vasca, nuestro
paisano AXULAR, descansan en buse de inquebrantable
solidez. Pero sabido es que al socaire del personaje histórico ha vegetado un Axular legendario, de quien tenemos noticias por:
J. VINSON, LE FOLK-LORE DU PAYS BASQUE, París,
1883, p. 6: Le Prétre sans ombre;
J. M.a AZCONA, Pierres de Axular y las cuevas de Salamanca, en RIEV, X (1919) 53;

LEYENDA DE
YAUN BENAT
(Versión de José Maritorena, para el P. Donostia,
Marzo de 1936)

M. DE LECUONA, Aitzinsolas

de la 4.a ed. del GERO, Za-

rauz, 1954, p. XIV, nota 10.
Pues es el caso que a
este Axular legendario
le sale un competidor en
la persona (?) de Yaun
Benat. Entre los papeles
del ARCHIVO P. DONOSTIA se halla un pequeño manuscrito de José Maritorena (1882 I
953), natural de Maya
(Baztán), en el que las
anécdotas axularianas se
atribuyen a Yaun Benat,
rector que fue (?) de Vera de Bidasoa. Mas no
por ello queda Axular en
AXULAR'en ILLOBIA
esta nueva versión del
todo ajeno a la leyenda, ya que se le ve en compañía y
amistad de Yaun Benat.
Me propongo dar a los lectores del Suplemento Mensual
de PRINCIPE DE VIANA una transcripción del manuscrito de José Maritorena, que espero se lea con gusto,
tanto por la leyenda en sí como por la gracia con que
está escrita en bello dialecto baztanés.

Axular'en Omenez Bonapartek jarritako Oroit-arria
«Euskaldun ískribatzalletatik iztun ederrenari,
ni Luis Luziano Bonaparte euskaratzaleak au ipiñi niort».
EZ DAGO ATSEDENIK TA ODEI GABE ZERUfMK
ZERUETAN BA1ZIK 1865

El manuscrito sería un documento perfecto del habla
popular, si no adoleciera de falta total de signos de puntuación, que pone a prueba la sagacidad y la paciencia
del lector. En siete y media páginas de cuaderno corriente, las palabras se suceden unas a otras de principio a fin
sin un respiro, sin puntos ni comas, sin un leve indicio
de pregunta y respuesta en el diálogo. Fuerza ha sido
arriesgar la primera virtud requerida en achaques de
transcripción, que es la fidelidad, asumiendo el peligroso
papel de intérprete. Confío no haber traicionado el pensamiento del autor con esta necesaria ingerencia mía.
Respetando grafías dudosas, he juzgado oportuno enmendar unas cuantos que en nada ulteran la fonética. Los
epígrafes, paréntesis y subrayados, así como las notas
aclaratorias sobre palabras, contracciones y locuciones
peculiares de la variedad dialectal baztanesa han de merecer sin duda la uprobación del lector.

Apez in ondoan, izan ziren Yaun Benat Berako errotor,
Axular Sarako, eta Arruit Oyartzungo. Beti ibiltzen ziren
ok biek ari zerbait xaxko manaizik, bañan au beti bereaikln
atratzen zen.
Egun batez gogoratu zitzayen bear zutela arri-erantsi

(I.-DEABRUEIN ESKOLAN)

MAYI ARIZTIA, A M A T T O R E N UZTA, Bayona, 1934, págs.

12 y 15 (anteriormente en la rev. GURE HERRIA, XII
(1932) 316:
J. M. BARANDIARÁN, Axular chaharraz kondaira pollit zonbeit, en la rev. GURE HERRIA, XXVI (1956) 355;

(11.-ARR1-ERAUNTSI)

bat yautsazi unen bizkarrera. Gombidatu zuten Oyartzuna
bazkaitera. Unek ere usmatu bazuela zerbait ondorio bazkari unek, íyan zen mando gañera. Erran zion mutilai:
—Ar zak idi larru hoi eta segi zak nerekin.

Yaun Benat, Arruit eta Axular ziren iru apezgai edo
estudiante, buru azkar, izpirituz abilak. Ikasi zituzten mundu untako eskola guziek eta gelditu ziren ikasteko gutizia
aundiarekin. Iruetan yakintsun eta abilena zuten Yaun Benaí, eta unek erran zaben:

rrueikin, eta bera gantzen Arruiten etxera. Umore ede-

—Emen ez duk geyago ikastekoik. Nai duze gan gaitzin
deabruein eskolak ikastera?

na!». Artzen du idi larrue ostatutik, mutilai erranez han

Eta erran zioten bayetz. Abíatu ziren, au aitzinean eta
bertze biak ondotik, Sarako lezera. Andik sartu ta allahatu
ziren Infernura. Debru beltz ¡tsusi bat zagon ate-zain eta
galdin zaben zer nai zuten. Erran zioten ango eskolak
ikasi nai zituztela. Deitu zuen debru nausie, eta unekin
intzuten tratue iruetaik baten aldera erakutsiko zioztela.
Asi ziren ikasi ta ikasi; eta ttipituxe zituztelaik, Arruit eta
Axular tristatu ziren. Galdin zaben Yaun Benatek zer zuten
ala egoteko, eta erran zioten ñola zuten tratua ine iruetaik
bat gelditzeko erakuste aldera:

Gan ziren Oyartzuna: utzi zuen mutile ostatuen idi larrean bazkaldu zuten elkarrekin. Apur bat egonik, abiatu
zen Yaun Benat etxera. Buruz ikusten du edoí beltz bat
eídu déla, intzíon bere buruei: «Um...! Nik beldurre nueegoteko, eta badoa Arruiten sahardire. Hai ziren Arruit
eta Axular konjuruen Yaun Benaten (

) eta, ahu...!

Arruiten sahardien in zuen ikaragarrizko arri-erauntsi bat.
Idi larrua burutik artue baítzuen Yaun Benatek, saltatzen
ziren unen gañean arri-kozkorrak, uni makurrik In gabe;
eta Arruiten sahardi gazte ederra ondatu eta xeatu zuen.
Au ikustean, etsitu zuten etzutela yeus inen unen
kontra.

—I eskapatiko aiz andik edo emendik, ete gutaik batek
bearkoyegu gelditu. Oi duk gure tristure.
Eta erran zaben (Yaun Benatek):
—Ez beldurtu; nik manien itze, eta nik betekoyet. Ni
geldituko nauk.
Pixka bat arindu ziren, naiz etzuten arras sinetsi. Ikasi
zituzten debruein eskolak, eta unek erran zaben:
—Ikasi tuze denak guk dazkigunek; eta oral zein gelditu beaize?
Eta Yaun Benatek erran zion, bere itzela erakusiz:
—Kontu iyok orri.
Abiatu ziren Arruit eta Axular aitzinean eta Yaun Benat
ondotik. Unek erraten zaben «agudo, agudo», zeren ikusten
zuen debrue bere itzela atzaparretan itzulike zabilela. Eta
idurituik arinxkoa zela, tiratu zaben (debruek) ezpata-ukaldie. Yaun Benat baitzoan gibeletik, lezetik atratzean, kendu zion (debruek) zapata-zurrume edo takoña; eta andik
aitzine ibilí zen (yaun Benat) itzelik gabe eta zapata-takoñik gabe. Munduan arpatzen zituen zapata-íleik oberenei
manazten zition takoñak; bañan lembiziko gauean gaten
zion debruek, eta beti ibili bear izentzuen itzelik eta zapata-zurrumik gabe. Arruit eta Axularri baño errabie geyago zion debruek uni, zeren tzen abilena; bañan ezin
deus ¡n unen kontra, debruein eskolak eta mundukoak
zazkielakotz.
Egun batez igorri zioten ifernutik paxa edo gerrauntzeko bat gorri-sedazkoa. Iyan tzen mandoaln gañera, artu
zuen mutila eta gantzen Sarako leze ondora, — an bazen
gaztain-ondo aundi bat. Erran zion mutilei:
—Ingura zak gaztain hoi paxa unekin eta Ieku adí fíte
ortik.
Inguratu zuen bezaln laster, han doaye gaztaña adarrez
aítzina lezetik barnera. Eta Yan Benat soseguz etxera.

(III. - ERROMARA, AITA
SAINDUAGANA)
Egun batez zagon Yaun Benat bere etxeko Ieyotik beire; ikusten du bele bat badoala airean fia fia fia. Debrue
zen, beleain itxuren. Deitzen du ta galdetzen dio:
—Norat goa?
—Erromara.
—Zertara?
—Aite Saindue ezkontzeuk gutarteko batekln eta aren
eztayetara.
—Zembat demboraz inen nauk gan ta karrl?
—Ordu batez.
—Yeus ezaiz i: segi zak aitzine.
Badoaye bertzea. Deitzen du (Yaun Benatek) ta galdetzen dio:
—Norat goa?
—Erromara.
—Zembat demboraz inenauk gan ta karri?
—Ordu erdi batez.
—Segi zak aitzine.
Berriz eídu de bele zahar maingu bat. Deitzen du ta
galdetzen dio:
—Norat goa?
—Erromara.
—Zembat dsmboraz inenauk gan ta karri?
—Han ta emen.
—Zeren aldera?
—Atseko afariein aldera.
—Ine diegok.
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Gan ziren eta allahatu ziren Aíta Sainduaren etxe altzinera. Baña betea zagon koka ala koka. Yaun Benatek maten dabe bere makila erranez, Asta Saindua yarrik zagon
maya negur zezatela arekin, zembat luze eta zabal zuen,
yakin bear zela, Luzera negurtu eta zabalera asi zirelaik,
in baitzuten gurutzearen idurie, debru eta eken kideko
guziek gan ziren alde guzletara; eta gelditu zen Aite Saindue bakarrik. Arritua, gurutzeain señalea izen zela ikustean
debruek ain fite aizketu zituena, bere baiten sartu, gombertitu eta itzuli zen bidé zuzenera.

(VI.-YAUN BENAT ZERURA)
Egun batez man tzion bere Sakristauai pistola bat eta
erran tzion:
—Ni il nazak Konsagrazioneko derribaran tiro batez.
Bañan Sakristaua beldur zen gerokoari eta etzion tiratu. Galdetu zion (Yaun Benatek) zertako etzion tiratu,
eta agertu zion (Sakristauak) bere zaukan beldurra preso
gaintzutela; eta ortakotz etzuela il nai izan. Man zion
(Yaun Benatek) paper bat, zeñetan zagon eskribituik berak
il arazten zuela. Eta il ondoan nai bazuten yakin salbatu
zen edo ez, aren biotza para zezatela ezkila-dorreain kaskoan ziri baten puntan. Torriko zela belea; eta arek gaten

(IV.-ETXERAKOAN)
Yaun Benat itzul! zen bele manguein gañean kontent
etxera. Bidean eldu zirelaik, debruek erran zion:
—Zuek erratezie maíz itz arin arin pollit bat, batez ere
Elizen. Nolauk ure?
—Arine bada, aríne.
—Ez ohi; itz arin pollit bat.
—Arine bada, lume.
—Ez,

ez; Elizen ta rnaiz errateizen ure.

—Arre, diable.
Eta segitu zuten aitzine. Yaun Benatek bazakien zer nal
zuen altu, eta ure erranez geroztik, botako zuela bizkarretik eta gain zltzayola. Debruek nal zion erranazl Yesusen
izena. Baño unek (Yaun Benatek) ñola baitzazkien mundu-

bazuen, Ifernuan egoin zela. Ezpazuen gaten, torriko zela
pike; unek gaten bazuen, egoin zela Purgatorioan. Ezpazuen gaten unek ere, torriko zela usoa; eta unek gaten
bazuen, egoin zela Zeruen.
Ala in zuten.
Torri zen belea; koa koa in zion, piko mugitzen zuen
píxka bat; eta denek: «Baziamak, baziamak». Buelta bat
ala aizan ondoan, etsitu zuen eta gantzen. Gero torri zen
pike; karra ka ka ka ka intzion, piko eta unek mugitzen
zuen geyago; eta denek zioten: «Baziamak, baziamak;
Purgatorioan duk». Piko ta piko ibili ondoan, etsitu zuen
eta gantzen. Gabe orduen, torri usoa; eta ondoan pasatzean, pit pit in te gan tzuen berekin... Eta yakin zuten
Yaun Benat Zeruen zagola.
Beratarrak kontent gelditu ziren au yakítean, eta Sakristauak etzuen kastiguik izen.

™"

ko eta debruein eskola guziek, ezin tzuen enganatu.
Allegatu zen etxera; gantzen sukaldera eta erran zion
bere amai:

—Yakako portuetan elurre aldu.
—Ik ambat dakik!
Inerrosi zion soñeko kapa eta purrusten elurre bota
zuen. Arritu zen ama eta galdetu zion:
—Ñola Ibili aíz? Orantxe emen ítzen.

D •D

NOTAS ACLARATORIAS

(V.-DEBRUEN AFARIA)
Kontatu zion (amai) dena eta erran zion atsean torri
bearra zela afaitera debrue, eta atratzeko giltxeurre bakarrik, bertzeik yeusere gabe, ez yatekoik eta ez edatekoik,
zeren debruek denak pozondatuik utziko baitzituen.
Torri zen afaiteko tenorea, baite debrue ere xuxen.
Yaun Benatek erran zion:
—Yar adi or mal azpien.
Erakusíz giltxaurre autsí ta mamie berak yan, ta botatzen zition axalak. Eta debrue ahi zen kraska kraska,
azal yaten; eta erran zion:
—Afari idorrauk au!
Eta Yan Benatek:
—Nik ortaik yateyet.

zaben = zioten (él-lo-les): erran zaben = esan zioten, él
les dijo
ikastekoik = ikastegorik. Análogamente: iruetaik, gutaik,
yatekoik, ortaik...
duze = duzue = dezue. Más abajo dice tuze = dituzue
gan, con auxiliar intransitivo = joan, ir; gaten — joaten;
gain = ganen = joanen = joango
gan, con auxiliar transitivo, — eraman, llevar
debrue (o deabrue) = debrua. Téngase presente el fortetismo muy corriente en varias zonas del país: toda a precedida de i o u en la sílaba precedente se convierte en e.
En el escrito de Maritorena abundan los ejemplos: zurrume (zurruma) beldurre, tratue, itze, ine (ina = egina),
itzela (itzala), argie, izen (izan), baite, baiten (baitan), te
(ta), purrusten, etc., etc. — Ge este fonetismo y la variante
baztanesa ain por aren, de genitivo posesivo, resulta debruein por debruaren, y análogamente afariein, manguein,
etc. — No siempre es consecuente el escrito de Maritorena con estas normas. — Obsérvese también mutilei por
mutilai (mutilari).
allahatu, llegar. Más adelante escribe allegatu
galdin = galde egin, preguntar: galdin zaben, les preguntó. In, forma contracta de egin; de ahí ine (ina = egina),
inen (eginen = egingo).
intzuten ~ in zuten = egin zuten
aldera, a cambio, por en pago: iruetaik baten aldera, a
cambio de uno de los tres.

zioztela (ellos-los-le). Pero en la frase eskolak erakutsiko
zioztela, que él se las enseñaría, la forma correcta del auxiliar sería zizkiela o zizkiotela (o equivalentes, de pluralizadores de régimen directo e indirecto), y en buen baztanés,
zabeztela: eskolak erakutsiko zabeztela.
bearkoyegu = bearko diagu (fam.) = bearko degu
oi, hoi, ohi: diversas formas del demostrativo hori u ori,
ese
manien = man nian {fam.) = eman nuen
betekoyet = beteko diat {fam.) = beteko dut
naiz, aunque
dazkigunek = dakizkigunak, las que {nosotros) sabemos
beaize = bear duze = bear duzue
kontu iyak orri, agárrale a ese. Iyok = egiok {fam.), de
egin
atratzean = ateratzean, al salir
zapata-ileik = zapata-egilerik, zapateros
zition {él-los-le). Pero en la frase munduan arpatzen zituen
zapata-ileik oberenei manazten zition takoñak, se trata de
la forma doble él-los-les, como urriba en el caso de zioztela; y la forma correcta baztanesa debería ser zabezten.
manazten = eman erazten, les hacía poner
izentzuen = izan zuen. A veces lo escribe separado
tzen = zen
zazkielakotz = zakizkielakotz, porque se las sabía todas...
iyan = igan
gantzen = gan zen = joan zen
leku adi fite ortik, lárgate pronto de ahí
doaye == do a
soseguz, tranquilamente
errotor, sin duda por erretor, rector, párroco
xaxko, chasco, jugarreta
manaizik = eman naiez, queriendo hacerle, deseando darle
bereaikin atratzen zen = berearekin ateratzen zen, solía
salirse con la suya
yautsazi = yautsi arazi, hacer bajar (arri-erauntsi bat,
una pedregada)
intzion = egin zion: intzion 'bere buruei, se dijo para sí.
hai, ai, ahi, diversas formas de hari o ari (ari izan, ocuparse, obrar, hacer) No confundir con ari, n él
(
) parece faltar algo en el relato: la alusión al objeto
del conjuro.
yeus = deus, nada
beire = begira, beha, bea: beire egon, estar a la mira
goa = hoa {fam.) = zoazi, zoaz
ezkontzeuk = ezkontzen duk (fam.), se casa
inen nauk (inenauk) gan ta karri, me llevarás y traerás
yeus ezaiz i, no vales nada, no sirves
han ta emen, aquí y allí, es decir, en un instante, en un
santiamén
zeren aldera?, ¿a cambio de qué?, ¿por cuánto?
atseko afariein aldera, por la cena de la noche.
ine diegok (fam.) = egina dago, queda hecho, trato hecho,
de acuerdo
koka ala koka, atestado, lleno {de gente), que no cabía
más.
dabe = diote (él-lo-a ellos): maten dabe, él les da
aizketu = aizatu, espantar, ahuyentar
errateize = erraten duzue = esaten dezue
nolauk ure? = ñola duk ure?, ¿cómo es ella {esa palabra)?
arine bada, arine, si es cosa ligera, ligera pues
aitu, oir, percibir
gain zitzayola, se le iría
erranazi = erran arazi, hacer decir
baitzazkien = foaitzakizkien, puesto que se las sabía {todas
las cosas...)
tzuen = zuen
amai = amari
aidu = ari du: elurre aidu Yakako portuetan, está nevando en los montes de Jaca
ik ambat dakik! {fam.)f ¡bastante sabes tú
itzen = intzen {fam.) = zinen = ziñan, estabas
torri = etorri
giltxeurre = giltxaurre, giltzaur, intzaur..., nuez
tenorea, el momento, la hora
axala = azala, corteza, casca
idorrauk = idorra duk {fam.): afari idorrauk aul, ¡vaya
cena seca (dura) esta!
yateyet = yaten diat {fam.) - jaten det
man tzion = eman zion
erran tzion = esan zion
gerokoari, al porvenir, a las consecuencias
gaintzutela = ganen zutela, eramanen o eramango zutela
para (tu), poner, disponer
egoin = egonen, egongo
Baziamak = bazeramak {fam.), ya se lo lleva
aizan = ari izan, ocuparse en
gabe orduen = gabeko orduan (?)
LECAROZ (Baztán)
4 octubre 1967
P. JORGE DE RIEZU
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ULTZAMA

PEDRO MARI
ESAIN IL DA!
AGUR... Pello Mari!... Oroitzen
zara Pello Mari? Orain aste bat
joan ziñen betiko... joan ziñen, neri
agur beroa erran gabe.
Nere biotza penaz lerturik dago,
Eltzaburuko eta Ultzamako jende guzien bezala. ¿Zergatik joan zera ain
laster? Zure biziko sasoi oberenetan? Alaxe da, ta alaxe egin da. ¿Zer
egin bear dugu?
Pedro Mari Esain, Eltzaburukoa
zen. Ogei ta sei urte zauzkan. Mendian jaio zan, eta mendian ¡I da.
Bere baserria mendia izkutatu dago,
hualde eder baten ondoan. Bere
umetxo denboran an pasatu zuen.
erriko
neska
talde
batek,
jarraitu
Bein ta berriz egin da aurren saBaserritik eraman zuten erri batezion Saldis'ko Erretor langille dan
ri-banaketa euskeraz ongi mintzara, bañan itzuli zan, berriz mendi ra. Erria etzen arentzat, geiago
tzen dakitelakotz. Principe de Via- don Tomas Otxandorena jaunak
itzaldi sutsu ta mamitsu batekin, ar- naitzun aitzkora bat artu bizkarrean
nari esker izaten ditugu euskal-jai
lantegira joan, bere bizia atera,
gi ta garbi utziaz gauzak beren to- ta
auek euskeraganako arreta geixeago
ango mutil geien bezala.
kietan. Ongi adierazi zuen zer zan
izan dedin gure errietan. Oraingo
Zergatik aitzkolariak beti izan dieuskal-jaiaren esan-naia eta nola«lidian, Saldis'ko erria aukeratua
rá gure artean gogoz entzunak?
Baserritarren artean ezta pozgakoak ziran Diputazioko PRINCIPE
izan da.
rririk aitzkolaria ezbada. Eta orrela,
DE VIANA'ren ardurak ta laguniñunen kalte gabe, poz ematen duZer esanik ez dago Saldis' en
tzak euskera zabaldu ta zaintzeko.
ten; gizonek estimaturik ongi egon
euskera utsa —eta garbia gañera—
Don Tomas'ek irakasle ta maixu
biar dute.
erabiltzen déla, bañan, emen ere,
Larunbetan ziren bere illetak,
aundi bat izan bear du, zergatik, baeuskal-erriko beste erri askoren anfunzioak. Eliza dena jende beterik
dauka abeslari talde bat oso ongi
tzera, zoritxarrez arrixku aundi bat
zegon. Erriko Ultzamako ta baserriezia. «Aurren ingurutxo, elurra te- ko
etxe guzietatik gende ziren bere
badago, «erorialdi ta makalaldi» ballatuan, boga-boga, nere aitak amari
arimaren alde eskeintzeko.
ten arrixkua, au da, erderak «sarregona gorria ekarri...» eta onelako
Pello Mari bere anai guziak bera» aundi bat egingo duelakoa. Ez
zala, euskeraz mintzatzen zen askantu politak abestu zituzten. Txadegu erderaren etsai izan nai, iz- logarriak denak, bañan, guziz onakotan, lantegia, itxetan, mutillekin.
Au izan bear da bere ejenplua ikaskuntz guztiak aintzakotzat eta
ko lau bertso auek, aurrak eta gu- teko, ango gaztedi guzia... bera beerrespetatu bear diralako. Bañan,
ratsoak jakin bear lituztekenak. Enzala.
bai bear degula ta eutsiko diogula
Agur Pello Mari! Zu or goietik
tzun:
euskerari Euskal-Errian, gure «izikusten ari zarela dena, eskein bear
duzu denarentzat, mendiko mutillenkuntz ofiziala» bezela aitortuz. Esgatik, zu bezala bizia ematen dutetaduarena da erdera. Euskaldunenan alde. Egingo duzu? Ta oroitzen
na berriz, euskera. Iñor ez da ñor
bear duzu pizke bat Euskalerri eta
Aurrak ikasi ezazue
au ukatzeko.
euskararen alde.
euskeraz mintzatzen
Bítartean, zauden bezala, atoz guongi pelotan eta
Saldias. Mendi tartean galduta bere ertian. Ez estutu. Guk oroituko
oneski dantzatzen.
gera zuretaz beti.
zela arkitzen zaigu erri zoragarri
Agur Pello Mari. BETIKO.
au, Labaien eskuiko aldetik, Eratsun
ISABEL ERBITI ARBILLA
ezkerretik eta Ezkurra aurreko al-

Saldis'en Suslsal-Besta

detik dauzkala. Ezkurra'ko ualdetxoa, bere eskubitik pasatzen zaio.
Ira eun ta berrogei ta amar bat bizilagun ditu. Oso bizikoia da saldistarra, denak edo geienak beintzat,
nekazaritzatik bizi diranak. Au ala
izanik ere, badauka erri ontako gaztediak oianbideak ta Ameriketan artzaintza artu bearra. Gure gaztediaren gaitzik aundiena auxe da: erbestera (extranjerira) juan bearra diru billa, emengo lukainkekin aixa
baitira txakurrak lotzen...

Gure kantu zarrak
kontserba ditzagun
aire politagorik
ez da sortu iñun

Gero, ondoren, bildu giñan erriko
plazan, milla bederatzi eun ta ogeita
zortzigarrenean egindako errebote
ederrean. Dena prest zegon. Bertantxe antolaturik ta apaindurik zegon
«kioskoa», oso esan-nai aundikoa
zan. Nai badezute, agitz xelebrea...
Arrek etzuen asmakizunik izan
Aintziñako ta errikoitasun aundiko
tresnakin egindako kioskoa: aizkorak-igitiak-tailluak-aitzurrak-lur-itzul
tzeko burni batzuek (laiak)-altxasagardiak-eskalapuñak-taloburniak - artamantenuak (auek burnizkoak)danboliñak-goaleak eta beste gogoan
ez dauzkadan tresna batzuekin egindakoa.
Lenbizi «Agur Jaunak» abestuaz

Berrogei ta amar urte joan dirá. Milla bederatzi eun ta amabostgarrena zan. Agorrako (Buruillako) illabetea. Etorkizun illunaren egunak izango ziran noski. Amalaueko gudak, gerrateak, baztarrak naasi ta irakiten
utzi zituen. Ezta-baida aundi batean arkitzen zan mundua: odol-ixurtze
aundiak, gorrotoa, gaitz ta zikinkeria besterik etzegon gizartean.
Mundu naastu ta egun illun aietan gertatu zan ikaragarrizko gauz bat,
lapurketa bat, Baztango ARRAIOTZ erri paketsuan. Donauste edo sakriiejiozko lapurreta bat.
Arratseko amar t'erdiak edo amaikak aldera izango omen zan. Don Esteban Irañeta Insausti (Goian bego) zan Erretor, etorri berritsua seguru
aski, gero berrogei urte luzez —il artaraño— arraiotztarren aartzai ona»
izango zana. «Benta-berriko» Zezilio Iturralde —au ere illa eta Goian bego—- illuntzean, euskal-errian oitura den bezela, jo omen zuen illun-ezkilla;
begiratu ere ornen zion aldareko oliozko lanparari (eta nai badezute xeetasun geiago, lanparari metxa ere aldatu omen zion Zezilio zenak esaten zuenez), ateak itxi eta etxeratu zan geiagoko zerik gabe.
Urrengo goizean, apaiza elizaratu zanean, ateak zabalik ta bortxatuak
arkitu zituan. Arriturik ta naigabeturik —negar ere egin omen zuan— gelditu zan ikusi zunean ango ondamena ta donaustea, sakrilejioa. Sagaratutako
osti guztiak barreatuak omen zeuden elizan ta gizonen aldeko eliz atarían.
Sagrarioa, idekia. Sakristia, goitik beera itzuli-ipurdikatua ta urrezko ta
zillarrezko gauz guztiak eramanak. Negargarri omen zan benetan ala arkituta ikustea.
Lapurtu (ebatsi) zituzten gauzak auetxek ziran: iru kopoi, iru kalitz,
intzentsuaren ontzitxo (naveta) bat; Elizakoak eramaten ziran kaja ta beste kutxarilla bat, auek denak zillarrezkoak. Gero, beste kajatxo bat sagaratu gabeko ostiak eukitzen zituana, au, nikelazkoa; beste kutxarilla bat
urrezkoa, kustodia bat zillarrezkoa eta beste eliz-arropa zonbait 135 pezetakin batera.
Erriko gizon batzuek ta «guardiazibillak» lapur billa asi omen ziran, bañan, alperrik. Lapurren buru^belarririk etzuten ikusi. Ez eta errestorik billatu ere.
Oraingo Arraiotzko gazteetan gutxi izango dirala lapurreta onen berri
dakitenak, dudarik ez dago. Berrogei ta amar urte bai dirá au gertatu zalá,
bañan, ala ta guziz ere, asko dirá Arraiotzen zoritxarrezko gertakizun au
kontatzen digutenak. Kontatzeko baño ez kontatzeko obeak dirá orrelako
gauzak.
G. TA U. Y.

ELIZONDO'KO BILTZARRARI
(Mike! Arotzamenak jarriak)
Pedro Mari Otaño'ren bozian

Ez aztu bein ere
sorterri ederra
aren mendiak eta
itxaso bazterra.
— 4 —

Ba, aurretik egunerokoetan programak adierazi bezela, Urrilla'ren
zortzigarrenean, arratsaldez, ikusteko politak izan ziran, ordu goxo
batzuek eskeñiaz jendeari. Arratsaldeko lauak aldera eldu giñan erri
orretara eta agintariak agurtuta ondoren, biurtu giñan elizara; eliza,
bete-beteí'k, abots batez erri guztia
apaizarekin kantari: «Yerusalene,
Jainko Jaunari kantuz egon... Zure
Jaunari kantu Sion...». Arriturik gelditu giñan Saldis'en ñola abesten
dan entzun-ta. ¡Nolako edertasunaí

MENDE EDO GIZAIDI
HSIII BAT JOAN DA...

Airekun txikitun
airekun laire
airekun txikitun
airekun laire (bis)
Gero ekin zioten bertsotan Arotzamena ta Lasartek, Izeta jauna
zutelarik gai emalle. Txalo ugariak
artu zituzten. Bertso-egarri gelditu
zan oraindik jendea. Perú Txikik
ere artu zuen partea, irri naikoa jendeari egiñaraziaz bere txixte ta kiter-jotzearekin. Bereala aurreri egin
zitzaien sari-banaketa. Berrogei ta
amaika nexka-muttiko ziran diplomak ta Aurrezti Kutxako (kaja ahorros'ko) kartillak berrogeina durokin eta gozoak eman zaizkietenak.
Ta azkenik, zortziko-dantza, sokadantza, fandango ta purrusalda'kin
ekiñaldi berezi bat egin zuten. Usté degu oroitzapen eder bat izanen
duela jendeak Saldis'ko euskal-besta
gatik. Eskerrak ta zorionak ematen
dizkiegu don Pedro Diez Ultzurrun
ta don Luis Irigarai jauneri ainbesteko arreta artzen dutelakotz,
eta gauza bera PRINCIPE DE VIANA'ko gañerako guziei. Agur! Ta
zorion.
G. TA U. YON

!

i

i

Elizondo'n ¡zandu
giñaden kantari
poza ematiarren
antxeko Festari;
goizetikan bazegon
gendia ugari;
gustua eman zioten
zar da gaztiari
ta bertsuak jartzia
pentsa tut berari.

Meza Nagusia zan
goizian aurrena,
eta EÜza bete zan
puntaraño dena,
neroni sartu nitzan
pozikan barrena,
aspaldi ikusi dedan
Mezik ederrena,
au da kristau zintzuak
ein bear dueña.

Gero ondorenian
ziraden gurdiak,
antxen ikusi nitun
gauza egokiak,
perratzaleak eta
gañera eiztariak,
pelotariak eta
aitzkoralariak,
txondorra sutan eta
soldadu berriak.

Ordu bietan gero
plazara juateko
zerbait izango zalá
denontzat jateko;
tarjetatxua nork
berak eramateko,
ardua ere bagendun

naikua edateko
ta belasko aingo ura
arduai nasteko.

Bazkaria genduan
árbol azpi baten
beñere eznun ikusi
lenengo nik aurten;
zenbat lagun giñaden
ezta errez esaten,
zazpireundik gora
ala esan ziguten;
Ai zer anaitasuna
Baztan'en daukaten!
6
Bazkaria genduan
tortiliakin asi,
esango det iñork e
nai badu ikasi:
erreta ollaskua e
zegon bixi-bixi,
gero postria ere
izotz eta guzi
ta an bezin kafe onik
ez omen du ikusi.

Bazkaltzeko denboran
Perú Txiki izketan
sermoilarik ezpalitz
bezela bestetan,
amaika itz egiña
len ere gaztetan
batzutan kontu xarrak
ta gero tristetan,
isilduko ez ote zan
negoen kezketan.
8
Bazkaldu eta gero
txistulari onenak

kanpotikan baziran
etorri zirenak;
oiek dirá euskaldun
joko jatorrenak,
gure artian aztu
bear eztirenak,
pozez beterik antxen
egon giñan denak.

9
Pepito Yantzi gendun
bere soñuakin,
beste lagun batzuek
baziran arekin,
Zarran ere kantari
bere lagunakin
lagundutzen zioten
euskal kantarekin,
gustora egon giñan
danak alkarrekin.
10
Elizondo orretan
izandu giñanak
pozik egin giñuzen
esandako danak;
lenago re ark bazitun
Biltzarraren famak,
baña ezer eztira

lenoko esanak,
orain indarra artzen
ari du BAZTAN'ak.
11
Gero ondorenian
gu bertsolariak
antxen kantatu giñun
genizkin guziak;
aurreko aldian ziran
gure agintariak,
gutxiko eztu merezi
Baztan'go erriak,
ondo konpondu giñan
Klemente ta biak.
12
Amabigarrenakin
nai nuke amaitu,
ikusitako danak
emen jarri ditu,
egun eder batekin
giñaden alaitu;
orain biotz barrendik
nai zaitut agurtu;
berriz e baztandarrak
olaxe jarraitu.
AROTZAMENA'k
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ERRONKARI

URZAINKI'KO AZKEN USKALDUMA
Egun eder batían Urzainki'n egon
gra. Kori da Erronkari'ko iririk nottoena. Iri konek du arrizko eliz zar
bat orai anitx eder, frontoi andi,
ikasgu zabal eta Xalbatroren Ama
Birjinaren Ermita. Guzia atze artian,
egotxaren altean. Zubi zarra lurreratu zein orai dra anitx urte eta oraikoa penagarri da, zementozko.
Erronkari'n uskara galtan dago.
Urzainki'n dion emazte bat uskaraz
ele erraitan dula: María Ezker, Urralegi egotxaren altean bizitan dena.
Eurk obroago eztaki uskaraz. Kan
zegon, elizaren bortan, iriko apezareki, ni eltu níndenean.
—Zer gisa, zu, tía María? (Iri
kuetan emazte guzier tía erraitan
zazkabei).
María Ezker anderiak apezari eta
niri begiratan zaiku eta bere begietan arrigarrizko tximist bat ekustan da.
—Anitx onki eta zu?
—Eta osagarria onki día?
—Anitx onki ere bai.
Kor doa tía María bere etxea,
negia igartra, uskaraz ele erran bage. Kareki eramaitan du Urzainki'ko
uskara guzia.
Gunian, iriko zubia bizpor nexkaxier igar dena kontatan dur erranaz:
alke andi izanen leidake gore uskara iiten balinbaleti. Nexkaxi kuek
uskara moite dei eta ikasi nai lokei
negu kontan libru bat ba lezei...
XX

8 LEITZE'KO
8
NEKAZARI
ESKOLA
XX
XX

(Saldis'ko
DEIA"
diona)

"ARTZAIAldizkariak

Aspaldi ontan
Leitze'ko
Papere Olak asko mesedetzen du gure alderdia. Lana
azkar sortzen du denentzat.
Jendez eskasian bezala dabil.
¡ende berriak artzeko beti
prest dago.
Aste ontan asía dugu Argiñeneko bordako Migel an lanean. Eta onen bidez dakit
ango nagusiak nai lutekela
lenbailen irikitzea erritik Intxuri'ko bordara egiteko erabakia dagon bidé berria. Bereala ikusten dirá zertarakoak
dirán aien asmoak: erritik nai
duen guzia ara lanera eramateko. Gaurko egunean "estimatzekoa" da lana, ikusirik
ainbeste lanik gabe.
Baño Leitza'k billatzen du
beste gauz bat ere gure jendeak, etorkizunari begiratuz,
jator jokadu dedin. Ortarako
dauka jasorik "NEKAZARITZAKO ESKOLA". Eskola
ortara joan ditezke i^'urtetik i8'urtetara bitarteko mutillak. Azaroaren iruan asitzen dirá eskolak. Berrogei tf
amar duro da Ulero ordaindu
bear dena. Ikaste-saialdiak sei
illabete iraute ditu. Bukatuko da bear bada Maiatzaren
lenetik. Ara joateko deus eskolarik ezta eskatzen. Seguru
aski igandea pasatzera etxera etorriko dirala. Nik asko
ezagutzen dut eskolu onen
buru dagon gizasemea. Oso
jatorra da. Gizartean bear bezala jokatzeko ere ezditu
gaizki eziko aren eskuetan
erortzen diren mutil gazteak.
Euskaldun garbia da eta bere
ezurretaraño sarturik darama
baserritarrak beren lanetarako ezi-naia gaur tokatzen dan
bezala. la gurasoak gauz au
ezertan artzera saiatzen zeraten...I
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BIBLIOGRAFIA-EUSKERAMETOOO BERRIA
A. Patxi Altuna, Donostiako
E. U. T. G. delako Irakasle trebeak,
EUSKERA, IRÉ LAGUNA izenakin
euskera Ikasbide pollit bat argitaratu du berriki. Bere 261 orrialdetan
alderdi berezi bat erakusten du:
ikasgai eta ariketa edo etserzizio
guztiak euskaraz txoilik dauzkala,
gramatika esplikazionerik gabe. Tituloa edo izenburua ere euskara
utsik dakarra.
Esaldi laburrekin asten da, guttika guttika aurreratuz gaiak, errezenetik eta gaitzagoetaraiño: euskera
herrikoia derabilla, ele edo izen bat
edo beste gora bera. Método parrasta bat badugu gaurgoiti, baina geienek itxurazko euskera bat irakatsi
izan dute. Hortik makurbide bat
heldu da: ikasle berriak, herriko
jende arrontakin eleketan asi nai
duenean, ongi ulertzen ez zaizkon
hitzak sartzen dituela, bera konturatu gabe. Hola, 50 urteen 'buruan,
jende eskualdun garbi askok usté

dute eztakitela euskaraz.
Método hau ezta horrelakoa, eta
hau egiztatu daiteke, azken 31
orrialdetan dakarran iztegiñoa ikuskatuz: hitzik geienak arrontak dirá,
euskaldun utsek ulertzen aal dituztenak, zizku, xingola, sál-maai, koiliara, karta-kutxa eta halako barne.
Beste hitz jatorrak; aamen, karrika,
egunkari, aireko, sartzen ez ditu egilleak. Baina funtsean usté dugu
arrakesta izanen duela, eta hala opa
diogu, EUSKERA, IRÉ LAGUNA
daritzan Método berriak.
Apaingarri egokiak ditu liburuak:
ariketa bakotxaren gaiari dohazkon
irudiak horrek aunitz lagundu dezakeio ikasleari: ele zenbait, haatik,
geienen aburuz finkatu behar lirakela gaude, batasunaren karietara
{kartazale, barazki, erre = prexitu...).
MENSAJERO Bilboko moldiztegian
xarmanki moldatu liburua.

A. APAT ECHEBARNE
(allí a todas las mujeres se les llama tía).
La señora María Ezker, elegante
con su mantilla roncalesa, nos miró
a los dos y por sus ojos pasó un
relámpago de sorpresa.
—Muy bien y Vd.?
—Y cómo está de salud?
—Muy bien también.
—•—
A poco, allí va doña María Ezker
Hemos estado en Urzaiki en un a su casa, a pasar todo el invierno
sin hablar en vascuence. Con ella
hermoso día. Este es el pueblo más
se lleva todo el vascuence de un
pequeño de Erronkari. Tiene una viepueblo.
ja y hermosa iglesia ahora restauEntonces, en el puente les cuento
rada con mucho gusto, frontón granlo que ha pasado a unas chicas dide, escuela espaciosa y la Ermita
ciéndoles: Sería una gran vergüende la Madre Virgen del Salvador.
El conjunto está entre árboles, al za para nosotros si muriera el vascuence. Estas señoritas aman su
lado del río. El viejo puente romano
lengua y querrían aprender si tuviehace muchos años que lo derribaran un libro para estudiar en el inron y el de ahora da pena, de cevierno...
mento.
Es necesario que antes de morir
El euskera se está perdiendo en
los
antiguos euskaldunes los nueErronkari. En Urzainki hay sólo una
vos
les tiendan su mano y les den
mujer que habla vascuence: María
su promesa de conservar el idioma
Ezker que vive al lado del Barranco
para siempre.
de Urralegi. Nadie más sabe euskeLa iglesia, la ermita, el frontón,
ra en el pueblo. Allí estaba, en la
la escuela pero la más preciada jopuerta de la iglesia, con el párroco,
ya el uskara, la lengua de los naGoan den Urriaren 22'an Tolosa'ko plazan sekuleko aizkora apostua
cuando llegué.
varros.
yokatu zuten. Astibia leitzarra eta Berekoetxea gorritiarra buruz buru zeingeiagoka bakotxak amabi kana-erdiko ta lau 80 ontzako onbor moztu be—¿Cómo está Vd.? tía María?
JOSÉ ESTORNES LASA
harrak zituztela biek batean asita zeñek lan guzia lasterrago egin. Lan
ikaragarria zuten, 16 egur aundi moztea ezta aurren yosteta gizon bizkor ta
indartsuena baizik, hori ezta gizon erbalak egin dezakena. Gudukaldi izigarria izan ornen zen, gai oketan dakitenek diote beren oroitzean eztutela
orrelakorik ikusi, bi aizkolariek zuten guzia agerturik garaipena erdietsi
beharrez eta ler egin artio ari izanak dirá. Asmenta asmentatikan gorritiarrak aintzinaldia arturik gisa berean 16 garren onborreraño goan zen
Astibia'ri alde polita atera ziolarik, eta an ari ziren bi mutillak bururik
I goratu gabe beti zanpaka izerdi uretan eta gelditu gabe, baño azkenengo
egurrean eta lan guzia akitu urren zaukelarik eta garaipena ere bere eskuetan, Berekoetxea gorritiarra indargabeturik eta enborraren gañean xutik
Lesaka ta Bera, bi erri txiki, bat ra, Lesaka adiñakoa bazela, ta ek egoteko ere gauza etzela neke aundiarekin ari zen. Bizkitartean Astibia
gazteak nonbaitetik indarrak aterata gorritiarrari berdindu aintzinatu eta
bertzia bezin polita. Bi erri elkarraetzutela zergatik bertzen ankapian
azkenean irabazi lan guzia 72,22 minutoz eginik. Berekoetxea ler eginik
kin bizi diranak, urbill diralakoz.
egon biar. Onela asi ziran elkar bu- bere
lana ezin akituz gelditu zen apostua galdurik. Astibia leitzarra IraBaño, emen gertatzen da, geyenetan
rrukan, ñor geiago izan naizik. Beiñ
baztun, Zorionak! Penagarria da Berekoetxea'ri gertatu zaiona, borrokalbezela: bi erri ok, ñor geiago izan
baño geiagotan, Berako ta Lesakako
diak iraun zuen denbora guzian beti aintzinean eta ea apostua irabazia zaunaizik, elkar burrukan egondu diré
kaletan ikusten ziran okall-izurkuk. kelarik,
ler egin ta galdu. Bi aizkolarien lana izigarria izan ornen da eta
urte aunitzez.
Arri tiraka ere asitzen ziran ez gu- kasu Astibia
gaztearekin, Latasa ere kontuz ibiltzen al da. Trabesak ere
txi aldiz, ta elkar ongi berotzen zuYruñean, berriro agertu dan libro
beti leitzarraren alde naiz ta yokoak iraun duen denbora guzian Berekoetenean, gelditxo.
batek, erraten digu, ñola, oraindela
txea aintzinean zabilen, dudarik gabe zenbaitzuk leitzarraren baitan usté
bortz eun urte, lesakar ta berataBeratarrak, baizik, ikusi zutenean
osoa zuten eta ala gertatu.
rrak oso asertuak egondo ziren. Ykumutur-yokak etzutela gauz aundirik
Apostu ederra izan déla egia bai baño plazan yende gutti ornen zen,
si ñola izando zan:
atzintuko, asi ziran eben gora-^bera
behar bada plazako sar-bideak edo prezioak sotbera kario zirelakotz edo...
«Egia da, urte etan, «BORTZ
eskatzen Yruñira, Lesakako agindabeti ere ikusliar gutti Tolosa'ko plazan eta apostua berriz guzien gañekoa.
ERRI»ko buru, Lesaka zela. Orrenriari kasorik egiñ gabe. Ya, asperApostuaren gora^berak emen erakutsiko ditugu:
gatik, Lesakak bazaukan bertze
tu ziranean onetan, deittu zioten
erriak etzaukaten gauz ¡batzuek:
lesakarra-eri Juzgadura, Yruñira.
FRANTZISKO ASTIBIA'RENAK
MIKEL BEREKOETXEA'RENAK
Juzgadua, inguru otan etzagona;
An erranzuten, garbi, etzutela zerOnborra
Negurria
Minutuak
Onborra
Negurria
Minutuak
merkatua egiteko permisua, ta bergatik Lesaka baño gutxiago nai izan,
1
80 ontzako ... 7,10
1
Kana-erdi
1,58
tze milla esker. Lesaka buru izan
ta «LESAKAKO BORTZ ERRIAK»
2
80 Ontzako ... 16,41
2
Kana-erdi
4,22
ezkero, ageri dago, emengo agindaen izena kendu egiñ biartzela len3
Kana-erdi
19,18
3
Kana-erdi
6,43
ria etzela ñor nai izanen Iruñiko
bai-len. Etxelartarrak ta Arantza4
Kana-erdi
22,37
4
80 ontzako ... 16,28
Erriko-Etxean
(Ayuntamientuan).
rrak, Beran alde ateri ziran, ta Yan5
Kana-erdi
25,45
5
80 ontzako ... 26,11
Onen bidez, Lesakako erriak bazauziarrak berriz, Lesakan alde. Ok
6
Kana-erdi
28,48
6
Kana-erdi
29,30
kan indar aunitz, ta bere agindarien
erran zioten, izen ura aspauldikoa
31,25
7
Kana-erdi
31,40
7
Kana-erdi
baimenik gabe, ezintzen gauz aunzela ta Naparroko errege aundi arek
8
Kana-erdi
34,12
8
Kana-erdi
34,16
dirik egiñ bertze erri-etan.
zerbaiten gatik paratu izanen zula.
9
Kana-erdi
37,04
9
Kana-erdi
37,22
Ezdut usté sobera izanen litzakeEgun osoa pasatu ondoren, batek
10
Kana-erdi
39,56
10
Kana-erdi
39,49
la erratea, ordun arte, Lesaka beti
bat, ta bertziak bertzia, bakotxak
11
Kana-erdi
43,03
11
Kana-erdi
42,54
fiderra izandu zela Naparroko agineben arrazoia ateri naizik, etzuten
46,10
12
Kana-erdi
12
Kana-erdi
46,15
dari-entzako; ta, alako fama zaukan
gauz garbirik ateri, ta yuan bezela,
13
Kana-erdi
49,26
13
Kana-erdi
50,29
ere!
Gañera, aspaulditik, Iruñean
etorri.
14
Kana-erdi
52,25
14
Kana-erdi
53,32
bazauken lesakarrak arrizko eskudo
Aste baten burun, Naparroko or15
80 Ontzako ... 62,48
15
80 ontzako ... 63,28
galanía bat, ta, an, errege batek esduko Nagusiak erran omenzuan, be16
80 Ontzako etzuen akitu
16
80 ontzako ... 72,22
kribitsua zaukan:
«LESAKAKO
rriz biltzeko toki berean, ta eben
BORTZ ERRIAK». Orrekin irakutsi
atzinkaldean, kendu omenzuan izen
Orai Latasa'k desafio izigarria bota ornen du, berak 40 egur eta konnai zuten, Lesakak bazaukala indar
trarioak 38, zeñek lenago moztu. Egurrak kana-erdikoak izanen dirá eta
osoa bertze errien gañetik. Itz ba- ura ta bertzia paratu: «Naparroko
Bortz
erriak».
Onela,
Berak
etzuan
desafio hori munduko edozeñeri emana du. Astibia, Berekoetxea, Polipaso
tez: Lesaka zela nagusi.
ezer ikustekorik Lesakakin».
ausartuko ote dirá? Edo Australiano batek artuko ote du? Ikusiko dugu
Baño, beratarrak ere etziran tonaizkolari oien espantuek zertan gelditzen diren.
Antonio ERKIZIA
tuak, ta abudo konturatu ziran BeBear da il bino lein azken uskaldunari uskaldun berrien eskia emoitia.
Urzainki'ko eliza, ermita, ikasgia,
mendiak baia bitxirik ederrena uskara.
Gentiak erraitan den bikala «Ari
koropilatua ezta sekula oso» baia...
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Lesa ka ta Bera
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"OLENTZERO" LESAKA'N
SALDI AS
URRIKO ILLABETEA
Urria oso ongi portatzen ari zaigu. Beiñere ez bezala Eguzkiak berotzen du. Oso aro bikaiñak alorretako artoak eta banabarrak ondutzeko. Ñola ez, baita ere patata ondarrak atera-ta iratzeak egiteko. Ez
dago errenkura egitekorik. Kanpoa
urriko itxura artzen ari da. Soroak
«berde» daude eta larreak ere iratzea egin-ta ezdira ain buru soil eta
erreak azaltzen. Larreko ardiak nun
muturra paratu badute. Galondoetako arbiak iñoiz ez bezalakoak daude. Jaunari eskerrak gure nekazari
langilleak negua polliki pasatzeko
bidea izango dutela usté dugu.
USUAK
Eiztarien ametsa izaten dirá
usuak. Gauza txarra izaten dute:
Arrapatzeko zaillak izaten dirá. Eiztaria gaba guzia usuz inguratua egoten da, baño biaramonean uzu-eizilekura orduko denek arengandik alte egiten dute. la lekurik ere libre
iñun ezda gelditzen. Urrutin aldea
«akotatu-ta» kandelaturik dago. Ogei
milla pezetetan bost urteko emana
dagola usté dut. Barbara alderdia
Xunbilleneko bordakoak «akotatu»
dute. Lekurik onenak aien parejean
izaki-ta. Oraindik usu garairik ezta
etorri. Bear bada, Ama Birjiña Pillareko bidea izaten duten eta orrela beuen mizka asetzen duten. Gañerakoan oso jatorki portatzen dirá.
Larunbatero Doneztebera igandeko
Meza entzutera joaten dirá.
BIDÉ BERRIA BASERRIETARA
Aurreko astean izanak ditugu baserrietarako bidé berriak markatzen.
Au egiten danean erria eta baserriak elkartuagoak geldituko dirá.
Olasoko landetik Intxureko zubira
eginez doaie Mizketan marru bat,
Irazkoan beste bat, eta Yoanteneko
barrutipean azkenekoa, Mikelengo
pinudi ertzetik Koskorreneko eta
Olasoko pinudia pasatuz, Eskort-txarretan barrena Ozokara. Eta andik
Intxuriko zubira. Iruen bat kilómetro luzera izango ornen da eta zabalera lau metro eta erdi. Orain falta
da azkeneko pasoa: egitea. Elkartu
ezkero gauzak arraz egiten dirá.

artu eman, atzera ta aurrera zuzendu ditun emakumea, gizón baten laguntzarik gabe, den-hora txar ta on,
nagitasun txikiena beñere ezagutu
gabe, beti gertu edo prest, bere gana zetorrenari ongia egiteko, aoulku
(consejo) ziñezkoa emanaz edo ekartzen zizkioten txanponak ixil-ixil
zaituaz. ¡Zen-batek eta zenbatek jarri ote zitun bere eskuetan, ixilka
mixilka aurreratutako txanponak,
esanaz: Bernarda, diru auxe altxatu
bear dirazu gaxorrek. Bai, ontan da
bestelako zeinbat gaietan, etzekin
deusere ukatzen, lenago esan degun
bezala. ¡Ori bai zan bere izakera,
biotz utsa, on egillea...!

Elizako lanetan zer esanik ez. 40
urte baño geiagotan, uts bat egin
gabe zerbait bear zanean bera gandik, antxe bestean tartean, batere
nabaritu gabe, aal zuna egiten, zeñentzat zan begiratu gabe egiten ari
zan lana, era berexian. ¡Ez baitzun
Bernarda gaxoak, Jaungoikoa besterik bere begian aurrean ikusten!
Ala, Leitzan izandu degun elizkizunik ederrenatakoa ba zan, berari
lurra emateko egunean. II ondoko
ornen ikusgarria, ezagutza ta maitetasunez betea. Egun ortan agertu
zirán txoko guztietatik, ainbeste laguntza artu zuenak Bernarda'n aldetik, bere zerraldoan atzetik joateko, negar malkoak txukatuaz, gero Elizan eskari onak iotzeko Jaungoikoa'ri, bere gogoa gatik, alaxeko
bearrean arkituko ez bazan ere, gure ustez. Bernarda'z bai esan ditekela: anolako bizitza, alako eriotza»
izandu zula, 1967'ko Agorra'ren 20
garren gabeko 9'tan.
Gure biotz miñik ziñezkoena bere senideri, gure adiskide on Joxé
ta bere emazte ta semetxoari, monjatxo Lina ta Jesusari, au Bernarda'
kin bizi zana, onen ama bezala egiten zuna, gurasoak il ziranetik.
¡Goi-goien zauden Bernarda! egizu arren otoitz gure alde. Zure adiskide, aunitz adiskidetako batek, eskatzen dizu biotz-biotzetik, gogoaren muñetik.

L E I T Z A

Biotz ikara larria sartu zaigu soñean, Perurena'tar Bernarda (Bernarda Korreoana'z ezagutua tokirik
geienetan, bere aita zena idazki edo
karta zabaltzallea izandu zalako
errian) il dalako berria entzun degunean. Bái geñikin ere azkeneko
illebetetan gaxo zebillela, eta maizka ikustatzen giñun bere etxean,
etzan gure ustez ain gaizki zanik
noski, iltzeko zoriraño orren lexter;
baño ñola arkitzen gerán egia dala
bere eriotza, naita naiez artu bear
gertaera au dan bezala.
Naigabe látzari, aurrez aurre,
agertu dio bere eramanpen arrigarria, kistar zintzoénetakoan antzera,
batere arrenkurerik gabe, il aurreko
20 egun osoetan amasa ezin artuz;
bai ordea berari zakión alaitasunakin parra xamurra beti bere ezpañetan agertuaz ikustera urbiltzen
giñan guztiari, ongi etorria egiñaz.
Osasunaz ongi jantzia ez izan arren,
aspaldiko urtetan, zun jatorrizko
izakerakin estaltzen zitun soñeko
miñ guztiak, Berri Oneko (Evangelio) emakume kementsuan antzera.
Leitza'n eta inguruko errietan,
tioso ezaguna zan. ¡Alako lana erabilli zun bere eskuetan! 30 urte baño geiagotan, diru-etxe bateko (Banco de Vizcaya) gora-berak, ainbeste

Sari oikin gañera, Bergara biga~
rrenari, eman zioten kopa e d e r
bat, pelotari oberena izandu zelakoz.
"Bergara" ta "Batzar-Leku" Elkarteak partittu zuten bertze sari aunitz^
Balio zuen, egia da, izerdia ateritzea sari oek artzeko, baño, eztu
gutxiago balio batzuek egin duten
lanak yoku oek berriz jayorazitzeko.
Zorionak, deneiri!

Denbora zaillak, nekez eta zori
txarrez beteak, bizi bearrean arkitu
ba zan ere beste asko bezala, bere
kemena etzun iñork makurrazi ez
da bidez okertuazi ere. Beti ala
izandu zan, zuzena lan ta toki guztietan, eta batezere bere gurasoan
laguntza ta babesa, aizpa Jesusa'kin
bat egiñik, aiek bizitu zirán bitarte, alaxeko bidean bearrak jarri bai
zitun.

MIREN

BERNARDA KORREOA'NA
IL DA

dako bi txapelak, gazte art'etik lehenbiziko, ateri ziralakoz.

Azkeneko urte otan ezgenun bertze gauzik aditzen: Lesakan, etzela
bearden bezela irakusten eskola aurreri. Ta eziñ ukatu, errati oneri
kontra aundirik ezin giniola egiñ.
Batzuek erranen duzue, yuan ezkero egunero, naikua ikasteko bidia bazagola. «Guk gutxiko ikasi
genun», aditzen da ez gutxi aldiz.
Bai, orretan arrazoia baduzue, baño, usté duzue, noski, oraindela
zortzi edo amar urte bezela dirala
orain gauzak? Ezduzue ikusten, edozin lanean sartzeko, eskolik gabe
zer gaisto dan? Gañera, zenbat-ezta eskol ederragoa yakiñ, toki obian
sartu, ori yakiña!
Toki guztietan, txikitik eskola
irautxi naizik dabiltzala erran biarrik ezdago. Lesakan, eskol-faltarik
ezdugu; baño ezda au aski, bearda,
batez ere, ongi irakutsi. Ta nere ustez, azkeneko iru edo lau urte otan,
atzen gogoz irakusten aurreri.
Orrengatik, aunitzek etzuten nai
izaten, baserritik, eben aurrak bigali, maiz, eskolara, ikusten bai
zuten, urte osoa pasatu, ta puska
bat gastatu ondoren, eskolan trebetu gabe gelditzen zela muthikoa.
Bai. Zori-txarrez, au egia izandu
da orain arte erri onetan, baño,
emendik atziñera, gauz bera ez errateko bidiak badauzkagu.
Batzuek konturatu diré, orain arteko bidé au seguitxo ezkero, Lesaka, bertze zortzi-amar urten burun,
bertze errien parez, gibel gelditxoko zela. Orrengatik, ba, aurtengo
udatik asi ta, badauzkagu bidé galantak, jakintza aren lenbiziko mallak irakusteko aurreri. Drain,
bai, erraten aldegu, lasai, egunero,
edo maiz bialdu ezkero eskolara,
ongi ikasteko bideak ¡badauzkagula.
ALA BIAR ERE!
Antonio ERKIZIAK

L E G A SA
LESAKA
Aspaldian ahantziak zago zin
"Bortz Iriko Pelota Yokuak", aur_
ten, Lesakako "Bergara" ta "Batzar-Leku" Elkartearen bidez berrituta yokatu diré, akaso lau edo
bortz urte oiekín ordez
Marcelino Bergara genun nagusi eta berak nai izandu zuen leñen.
biziko sakia egin ta, orrela, yoku
onen at'eak zabaldu. Gazteak alde
batian, zaharrak bertzian, denak
al dutena egin dutela erran beharrik eztago. Eben abiltasuna irakutsi bear, yakiña, irabazi nai bal
din bazuten. Izan ere orreñen berdiñak ta interesgarriak ziran par~
tiduak!
Ejlizalde, t a Bergara bigarrena
(Marcelinoren anaia), etxalartarrak, ateri dirá lehenbiziko, zaharrenetan. Ok eraman zuten, erran
bezela, Iruñeko "Diario de Navarrak ("Nafarroko Egunerokoak",
eusgeraz garbi erran-ta) emanikako bi txapelak, ta gañera, kopa
baña.
Zubiria ta Salbador, lesakarrak,
berriz, "Telebote" ostatuak eman-

Lesakak baditu dermiu edo
eremuetan bi mendi, «Mairubaratz» eta «Agina» deitzen direnak. Bi mendi axalez eta agerian bertzeak bezelakoak: iratz,
gaztain, pago, larre berdez yantziak; bino barrenetik «baratz»
direnak. Ez gure egunetako baratzak, eta bai gaurko kanposantu, zimiterio, illerri. Euskera xararrean «baratz» izenak ori erran
nahi baitu.
«Baratz» orietan illarriak badira gure kanposantuetan bezela; bino izen-deiturik, gurutzerik,
) deusen apaingarri ta oroitzapenik gabe. Arrobitik ateratako
arri soillak. Udako eguzkiak,
neguko izotzak eta maiz egiten
duen mendi oketako euriak yanak eta leunduak.

tzak izuturik, kaletarren hizimolde guria ikasi nahirik?
Bat-batean asten dira mutillak
kantari:
Olentzero buru aundia
entendimenduz yantzia,
bart arratsian edan ornen du
amar erreuko zagia.
Ai, urde tripa aundia!
Ai, urde tripa aundia!
Orra, orra, gure Olentzero;
pipa artzen duela ixerita dago,
kajoitxuak badauzki arraultze[xoakin \
biar berendatzeko botill-ardua[kin

Erran baratz oyetan lurperaturik daude illondoan Lesaka inguruko mendietako lehen gizonak. Ez usté atzoko solasa denik duela zonbait milla urteko
gertakizunak dirá. Gizadiak eta
lurrak gazte aire bat bazuteken
oraindik.
Zer siñeste ote zuten delako
oriek? Ñola mintzo ote ziren?
Arrazaz eta mintzairaz euskaldunak; siñestez paganoak, ez baitzen oraindik kristau federik
munduan. Erligioari ziñez atxikiak, eguzkia agurtzen zuten beren jainko bezela, udara luzehenik eta negua laburrenik zen
egunetan bereziki; oraingo San
Juan eta Eguberrietan. Denbora
eketako oitura da Lesakak a
gaurko Olentzero eguna, Eguberri bezpera. Ordukoak ditu bere
zain eta erroak. Bino egia errateko, denboretan aldatua, ¡berritua, kristautua.
Olentzero
eguna
Lesakan.
Arratsaldeko lauak. Arkupetan
yendea, berezki gaztea, nerabe
mutiko-nexkatillak.
¿Denek solas, ikusi nai bera;
gogo berdiña: «Noiz etorriko
Olentzeroa»?
Agertu da nunbaitik. Menditik ornen; ikazkiña baita. Bostsei mutillek dakarte enbor aundi batean yarria, bizkar gañian.
Ortxen dago Olentzeroa: ardozale, tripazai, muturgorri, begigorri, izugarri, parragarri, lotsagarri, arlóte. Mendiko elur ekai-

Bukatu da kantua; bino asten,
—musika ta irrintzi—, erri guziari ingurua. Bitartean biltzen
dirá puskak; arraultz, ziztor, urdaiazpiko, lagunartian afaria egiteko.
Noizbait ixildu da musika;
irrintziñak mututu. Olentzero
galdu da gau illunian.
Illun putzu izan arren argituko du gaur, —goiz gabe—,
gauerditan.
Elizan gera. Denak kantuz ari;
Eguberri baita:
Oi Eguberri gaua, bozkariozko
[gaua,
Alaiarazten duzu biotzian kris[taua.
Mundua zorionez mukuru be[te duzu;
Mesias yayo déla zuk erran
[baitiozu.
Bino nori kantari? Jesús Aurrari. Sortu baita Belenen zerulurren Eguzki, Yainko maitagarri.
ARANIBAR

EMENGO ELIZA
Legasako Eliza polita da; txikia
baño emengo yendin andiko naikoa. Orain déla illabete bat akitu
DONEZTEBE
dute kompontzebik. Pintatu dute
barrena dena, xuriz eta oriaz. Aldarla erriri begija paratu dute.
Santuak aldatu dituzte. Zarrenak
utzi dituzte, au da antzinikoenak
AGUR, MENDAUR
(antiguenak). Dena argitu dute lan
parakin txoko tan paratu-ta (au da
Eta, bai. Agur, Mendaur! Agur,
argia ezta zuzenin diretun). BanJoxe Mari! Umezurtz bezela 'ufczi
koz bete dute eliza dena. Arras po- gaituzu Malda-Erreka alde auetan.
litak dirá eta ze bentaja zarren- Maite zinduztegun. Bañan, bai zuk
dako! sillari, buelta ez emateko
ere gu. Urte mordoxka alde oat
biar lenago bezala!, baita ere gazegin dezu Napar-mendi alde autiendako.
etan. Bejondeizula.
Bueno au da legasar baten berriak. Seguru naki lenbizikoak.
Barkatu gaizki badago. Beti zerbait foialítzegatik eta euskera ez
atzentze gentikan.
la bertze errebistan etortzen den
au, Neri euskera etzait atzenduko
ezta ere erri ontan# Ain pollita da
euskera ! Aurrera beti. Eskemk
asko.
Au agertzeri dea igorriko ditut
berri relago eldu den illabetean.
LEGASARRAK
(Amabi urte ditut)

Ongi aitortu dezu "joatea, píxka bat iltzea déla". Non omnis m o .
riar. Dena il gabe geldituko naiz,
Ezin naiz aldegin dena... Zu, irakas'e (maixu) ona. Zu, idazle bikaña. Zu, lege-gizon zintzoa# Zu,
napartar ta euskalzale leiala. Zu...
gu-tzaz aztu? Ez degu orixe usté.
Gogoz gurekin izango zer a. Gure
erri paketsu auen gora-berak ongi ausnartzen zenituen^ Zure idaz_
lanetan, izparringien bidez, majiña bat goraltze izan dezu gure
erriak, gure nortasuna dela-ta.
Eskerrik asko. Milla esker!
"Mendaur" goi_gallurretatik zenbat begiraldi ta. egonaldi egin ote

zendun... i Mendaur ain atsegingarri zitzaitzulako, bere izena artu
zendun izen-ordekotzat.
Berak
ekartzen zizkitzun gaur asko burutara^ Bertatik ikusten zenituen
Euskal-Erriko zati ederrak. Eta
bertantxe indartzen ziñan, eta beragatik
idaztera beartzen ziñan.
u
Iparragirre'"ren antzera zoraturik, abesten zendun askotan:
Ara, nun dirán, mendi maiteak
ara, nun dirán zelaiak
baserri eder zurLzuriak
iturri eta ibaiak;
ementxen nago zoraturikan
zabal-zabalik begiak,
ara, Euskal-Erri! lur oberikan
ez dala mundu guztian...
Agur, bai, Joxe Mari. Bañan,
zure gogoa ta biotza, badakigu gel_
dituko
direla,
Ma!da-Errekan,
Bost-Errietan, Baztan'en eta abar.
Jarrai zure idaz-lanekin. Ekin eta
jarrai gure baserriaren alde; langilleen alde; jakintzaren (kulturaren) alde; industriaren alde; folklore ta euskeraren alde. Gure
nortasunaren alde. Ekin eta j a rrai!
GORTARI TA UGARTE'TAR YON
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EusKera'Kin ezKondu zan gizona

EDITORIAL

ren Billa» idaztiak». «Apaiz askok
ezin zutena, —ez ornen dirá olako
gauzak euskeraz esateko trebe (JBI
Serrera I ) , «Orixe»-k maixu-eskuz
egin du. «Orixe»-ren Jainko-lana bidé batez bere euskera-Iana izan da:
euskeraren aldeko lana».

avarra^

Goikoetxea apaizak: «Labur-esan,
«Orixe»berak «Itz eta Mintzoa»n
dionez, bizar asko gabe zetozkion
itzak. Etorriari gagozkala, ezkenun
ain oparo, ez mingulin, ez gilbera,
bai sen ta giartsu. Beti umo ta mamitsu ustu zigun bere barnegiroa.
Ezta arritzeko. «Orixe» beti barnealdea begira zegola ematen zun, beti zerbaiten
gogaketan, ausnarrean...»

y el
ascuence;
Cuando Dios se lleve a la media docena de ancianitas roncalesas que aún hablan el uskara del Valle, habrá muerto con
ellas el dialecto vasco más singular y navarro: el dialecto
roncales.
Al paso actual es cosa de pocos años la muerte del vascuence navarro en el Salazar, la Aézcoa y otras comarcas de
nuestra tierra
Conviene fijarse en que el vascuence tardó sólo un siglo en
retroceder desde las puertas de Tafalla hasta el pie del Pirineo.
Eso sin televisión, sin medios rápidos de difusión, sin apenas
tráfico humano.
¿Cuánto tiempo le queda de vida al vascuence en Navarra?
Después del réquiem vendrá sin duda una reacción.
Una nueva generación más culta tachará nuestra época de
barbarie: Se dejaron morir la «lingua navarrorum» después de
milenios y milenios... Se la dejaron morir mientras ponían en
marcha unos planes de desarrollo, donde la educación y la cultura eran metas principales.
Vendrá la reacción, pero ya no habrá remedio.
A los dos años de vida de esta querida revista, creemos
una obligación plantearnos la áspera realidad. ¿Qué ocurre con
el vascuence en Navarra?
He aquí el resultado de nuestra reflexión:
• En Navarra no existe una conciencia suficiente sobre la
grave situación de la vieja lengua. Y de lo que significaría su
extinción, como desprestigio propio y como lesión a la cultura
nacional y a la universal.
La verdad es que desde el plano de autoridad no se ha
hecho lo suficiente para crear aquella conciencia.
• El vascuence debe ser querido, entre otras razones, por
haber sido (y serlo en gran medida) el idioma popular de la
inmensa mayoría de los navarros desde su Prehistoria. No podemos estimar el argumento de su mayor o menor utilidad
comparativa. Nadie rechaza a su madre por inútil.
• Existe una falsa idea de incompatibilidad entre el vascuence y el progreso. El vascuence —a escala individual y social— es y debe ser hermano menor del glorioso idioma nacional.
Defenderemos siempre el bilingüismo. Ni queremos, ni tiene
por qué ocurrir, que el saber vascuence constituya tara o hipoteca para el desarrollo educativo y profesional de nuestros
hombres.
© Lo que necesita urgentemente el vascuence es prestigio.
El vascuence renacerá cuando lo hablen los hombres de cultura. Cuando existan aulas de vascuence en la enseñanza universitaria, en la media y en la primaria. Y cuando esos estudios,
siempre voluntarios y sin interferencia en los programas generales didácticos, se reflejen en un mérito oficialmente reconocido.
• Una confusión fatal es considerar el vascuence como
elemento ligado a actividades polémicas, políticas.
Los navarros que estemos dispuestos a unirnos en una dinámica provascuence hemos de aislar a éste de todo parasitismo.
Por una razón bien clara; porque el vascuence es patrimonio
de todos los navarros incluso de los que no lo entienden. Y por
tanto es patrimonio de todos los españoles.
Y allá cada uno con su responsabilidad individual. Política
se puede hacer con el vascuence y también con una carretera
o un regadío.
Pero nosotros estamos muy interesados en que se declare
su inocencia ante cualquier demasía que en su nombre se
cometa.
El vascuence no es sólo inocente; es la víctima de estas
cosas.
• Nos molesta esa timidez que suele rodear al uso y fomento del vascuence. Es una falta de respeto a una lengua tan
noble, tan vieja y tan nuestra.
Las organizaciones y actuaciones por el vascuence deben
estar siempre a la luz y con el mismo derecho y naturalidad
que se debe a las causas nobles y espirituales.
Estas reflexiones no pueden quedar en tinta solamente.
Alguien ha de tomar a su cargo la coordinación de medidas
que salven la vida al vascuence navarro.
Los interesados en el problema creen natural que sea la
Excma. Diputación quien tome a su cargo tan bella tarea. Ya
ha dado nuestra querida Corporación muestras de preocupación
ante el asunto.
PERO HA LLEGADO LA HORA DE FORMULAR UN PLAN
OFICIAL, MEDITADO Y SERIO, QUE IMPIDA LA MUERTE DEL
VASCUENCE NAVARRO. UN PLAN CON SU PEQUEÑA ORGANIZACIÓN ESTABLE Y SUS PROPORCIONADOS MEDIOS PRESUPUESTARIOS. Esta es nuestra conclusión.
Que las exequias del vascuence roncales sirvan a todos los
navarros y a su Diputación, de aviso y toma de conciencia. Y
que se apareje un remedio cuanto antes.
MIGUEL JAVIER URMENETA,
(Diputado Foral)

Nikolas Ormaetxea «Orixe»
Guretako norbaitek esanik du,
itzez edo idatziz: EUSKERA'KIN EZKONDU ETA EUSKERA'RENTZAT BlZl ZAN gizakia gendula gure «ORIXE» aundia.
«Zer-nolako kristau zintzo, gizon
aundi ta euskaldun idazle bikain ta
letraduna izan zan esatea dagokigu»,
esanaz oarrazitzen digu, Labaien'ek, «ORIXE-OMENALDI» liburuan, eta bere izaera ta egiñetzaz
zabalkiro mintzatzean, onela dio lerrokada batean: «Lan bikañak, naiz
itz-lauz eta naiz itz-neurtuz, mamia
ez-ezen, euskera ere sakon-sakonetik ezagutzen zuala ezagun zitzaion»
Etxaniz apaizak, Iiburu berean:
«Gaur gure artetik aldegiña «Orixe»
aitatzekotan, «Ura zan gizona!» esan
bearrean gaude». «Ikaste-lanak ere
alaxe artuko zizkitzun, argi osoa sortu arte». «Iñoiz «Orixe» bere erantzunak ematen irakasleari eta ikaslagunak txaloka lertuko ziran. Ain
erantzun bikañak eta argiak ematen
zekian...!».
«Bordari»-k: «ll-kutxa itxi aurretik
bekokian muñ eman nion adiskide
miñari. Kopet otzaren ikutu goxoa
sentitzen dut ordu ezkeroz, «Orixe»
oroitu bakoitzean. Oroitzapen ederra daukat. Onetxek biotza ta gogoa
negarrik gabe lasaitu dizkit...».
Aita Goiria'k: «Arek beste euskeraren alde egin dauananik, ba etedogu gero? Zan eta eban guztia,
«Orixe»-kf euskal-erri ta izkuntzaren
alde emon eban. Euskerari ezarri
eutson oñarrizko zerbait Euskal-literatura lora usaintsu ezin-illez edestu euskun. Eta lora onen artian «Orixe»-dabiikigu gozo-ezti. Beraz, «Orixe» ez da il!».
Andima'k: «Aurtzaroan txunditu
ninduen «Orixe»-ri zerion argitasun
paregabeak, eta arrezkero aren eskutik ibiltzen saiatu naiz, mutiko
baten antzera, aren eskoian kozkontzera iritxi gabe ordea». «Baña,
ezagutzen genion oroimenetan bizi
iraungo du, tinko, eta euskera maite dugunon artean ere aren sua ezta iñoiz itzaliko. Euskera zutitu z¡gun «Orixe»-k, eta zutik iraungo
aren oroitzapenak mendeak-mende».
Oiarzabal apaizak: «Orra, ba, «Orixe» euskera-zale, euskera maite zulako ta maitasun orrek eragiñik utzi
zizkigun idatzi jator eta bikain ugari (zortzi Iiburu arrigarri ta eundaka idazlan jakingarri) euskal-usai ta
mamiz eder eta gozoak. Lan oiek
euskera, len zegon mallatik oso gora jaso zuten, euskera ugariago ta
ederrago egiñaz. Egiz izan zan, «Orixe»,
euskera-zale ta euskera-zalien
eredu ta Irakasle».
Aíta Onaindia'k: «Orixe, lateratik
eta gerkeratik itzuliz asi zan idazten.
Lenengo «Jesus'en biotzaren
Deya»-n, gero, beurak eta beste asko «Urte guziko Meza-bezperak»-en.
Itz-askatutan egin zitun bezela, bertsoz ere beti agertzen zaigu maixu
ta izkuntza-menderatzaille trebea».
«Nik maitez egin dudan au (bere
lan dañen azterketea) bedi gure
maixua lana gero ta geiago ederretsi ezagunazteko».
Aita Baztarrika'k: «Orixe'k Jainkolanik zabal eta sakonena Mistikariburuz egin du. Bere Jainko-lan geienak, edo mistika dute gai edo mistika-kutsu bizia; bañan batez ere
«Quito'n Arreba'rekin» eta «Jainkoa-

Aita Altuna'k: «Itzak sortzen ari
baizan «Orixe» idazten zuen edozein
lanetan. Ez dut esan nai artaraxe
jartzen zanik. Berez zen itz-sortzaille, ta artara jarri-bearrik etzuen,
itzak sortzen aritzeko. Arkaitzetik
darion iturriari bezela zerizkion itz
eta esaera bixiak bor-bor, « Orixe»ri: berez, nai-ta-ez, bere barruko
ugaritasunez ta etorriz».
Erkiaga'k: «Idazle azkartzat jo dugu «Orixe», ta halakoxea izan zan.
Batez ere gure izkuntza erabiltzen.
Harén parekorik izan ote degu hortan?».
Zaitegi apaizak: «Nere aldikoak
orrelaxe maite izan dute «Orixe»
bikain-bikaña: biotzez, irakasle ta
otsemaille bezelaxe, menpeko ikasleak balitzaz bexelaxe».
Lekuona apaizak: «Rimari-buruz ez
noa ezer aundirik esatera. Ori bai,
aldiz-aldiz ba'-dakiala rimarik gabe
olerkiak egiten gure «Orixe»-k. Ez
askotan. Bein edo bein. Gañerakoan
oso zorrotz duala puntu edo rimakontu ori bere olerki guztietan. Zorrotz, ondo biribildua. Puntu ede-

. . .

rra,
ondo aukeratuz, ez Bidasoaz
aruzko batzuk erabiltzen duten askatasunez, baizik-eta emengo aldetik Otaño eta Xenpelar'en eskolakoak erabiltzen duten bezin zeatz.
Aukerakoa; aukeratua; bañan ez
murritx. Oparoa, oso oparoa. Parraparra dariola dirudiena. Arrigarri,
benetan. Eziñik gabe. Beti errez, beti oparo».
Mitxelena'k: «EUSKALDUNAK poemaren urte aietan eldu zen gorengo maulara «Orixe»-ren izena ta
omena. Bizirik genduen gure artean
gau-egunetako ametsetan billa genbiltzan ¡zkuntz-eredua, Irakaslea eta
urrutiko gaillurretatik bidea erakusten zigun gidaria. Poemaz-Ianda, gaiñera, ez zegoen geldirik «Orixe». Bere euskal-lanak, iñoiz ez bezela, zamaldan zetozkigun multzoka, bata
bestearen gain, ¡tz-lauz eta itz-neurtuz.
Eta bakoitza, banan-banan, lehengoen ospea geitzen eta zabaltzen ari zitzaigun. Gizon bezela, eta
auxe noski lehenbizikoa, bere buruarekin burruka eta Jainkoaren billa, egiazko euskaldun eta euskaltzale, Euskal-erriaren seme jator, ez
itzez eta ez oihuz, eguneroko lanaren-lanez baizik».
Eta nik, auxe: Bati-bat oraingo
zenbait euskal-idazle ta euskaltzale
berrien jakingarrirako: Alegia, «ORIXE» ta aren «kide»-en irakatsi ta egiñen iturri emankorrik ¡zan ezpagenu, agian, gaur, ez genduala nork
eta nun idatzirik izango; etzala oraiñaldian Euslalerrian nabaitzen dan
euskal-girorik nabaituko; etzala gaur
aña euskal-liburu, antzerki ta ikastolarik sortuko; eta... EUSKALTZAINDIA'rik ere... ote-gendun izango?
GARMENDIA'TAR JON, «ZELETA»
(Euskaltzaindikoa)

nuil
Euskal Teatro zaarrena eta ederrena, Pasturalak dirá, Ziberotik
landa kasik bein ere eman ez direnak. BAXENABARRE-ko AMIKUZEn, Baigorrin edo, ezpada: bai eta
LUZAIDEN ere, 1850 urte inguru
hartan. Beraz, gure NAFARROAN
ere noizpait emanak izan dirá PASTURAL famatuak.
Joan den hilabetean Donostian
eman dute ziberotar artistek "Chiquito de Cambo" izeneko pastúrala
berria. Usté ez bezala, giputzeri laket izan zaiote biziki, bitxikeria bezala hartzen ahal zen obra hori; baino jendetasuna erakutsi izan dute
donostiarrek, eta ez dute batere ixekaz edo trufaz hartu. Egia esan,
mauletarrek ba zuten erabe puska
ibat.
Naiz ez ongi ulertu, adi adi egon
ziren denbora osoan, plaza hori bete zuten entzuleak; euskalkia gurea
gandik diferenta baita, eskerrak askok eskuetan zeukatela frantzes
itzulpena, jokolari batzueri gaizki
entzuten baizeien, apalegi edo illunegi esanagatik.
Teatroan, eta bereziki euskal teatroan, esan beharra dago berriz ere,
premiatsuena den gauza, jokolarien
argi esatea da, ongi ebakitzea edo
ahoskatzea; eta astiro, biziki artiro
elekatzea.
Hau dena, komedia-gaia aurreratzailea edo gibelatzailea izatea baino lehenagoko gauza da: idazlari askoren euskara arrotz egiten baizaigu oraino, eta bestalde euskalkiak
diferent baititugu.
"Chiquito de Cambo" ederki ulertu zaieten geieneri: eta zibero-mintzoa osoki eta ozenki esan ezgeroz
ezta, usté den bezain arrotz guretako. Pastural honen gaia motelakoa
da; besteak baino ainitzez apalagoa,
Chiquito herrigizon bezala ezpaizen,
pilotan bezain aipagarri izan.
Mauletik hunaraino ainbeste jende ekarraztea horren garesti ezpalitz, balioko luke ikustea berriz Donostian, ez hori preziski, baizik
Etchahun olerkari haundiaren beraren beste Pasturaletatik bat.
Santxo Azkarra (Sancho el Fuerte), Bereterretx, Etxahun Barkoxeko,

edo halako bat: hoken gaiak atseginago eta gustagarriago dirá aise.
Bainan oroz gainetik Donostian
gustatu zena, tartetan kantatzen oi
dituzten zibero-kanta xarmagarriak
izan ziran: eta mutxikoak. Hemengo
kantari aditua den bateri entzun genion, egundaino ez duela tankera
hortako euskal kanta eztirik aditu,
bereziki ziberotarrek ematen dieten
bihotz eta sendimendu fin horiekin.
Hemen ainbeste modan dauden
abots eta solo indartsu eta bortitzik,
ez dirá usatzen ziberotarretan.
Gure oraiko euskal Teatroak usté
dugu hemen iturburu jator bat dukeala. Naiz Z. ARGIA-ren 240 numero an, AMILLAITZ bateri arlotekeria eta beko maillako literatura
iduritu. Fantasia laburreko ematen
duen AMILLAITZ gaizo horrek, ezbide du ikuskaria geiegi xilatu, ez
eta bihotzean dardaria nabaitu, ziberotarren kantak entzutean.
Agian beste pastural bat ikusteko
eta kantatzen ere entzuteko parada
izanen dugu luza gabe.
A. APAT ECHEBARNE
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