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NAPARROA'REN EGUN ANDIA

Emazteki Santu berria, Bizenta María López Bikuña, 1847'ko Epailla'ren
24'ean, Naparroa'ko KASKANTE Uri'an jaio zen. «Hijas de María In-
maculada» Seroragoa eratu zuen. Eta Madrid'en, 1890'ko Abendua'ren
26'ean il. Pío Xll-garrenak, 1950-gn. urtean, «Doatsuturik», 1975'eko

Maiatza'ren 25'ean, Santuen Goi-Maillara jaso du Paulo VI-gnak.

Naparroa'ren egun aundia izan da 1975'eko Maiatza'ren
25'ea; beti orrela bururatuko dugu naparrek. Sanduen Maulara
semeen bat jasorik izateak, Erri bati ematen dio ezin geiagoz-
ko aintza. Ta olako gertaera betiko gogoangarria dugu.

Shakespeare'k errandako Ierro bat, orain mende batzue-
tatik, zintzilika dago naparren biotzak kilikatzen: «Egun ba-
tean, Naparroa'k mundu osoa arriturik utziko du».

Bein edo bein mundu ontako zoriona ustegabe etortzen
zaigunean, ain arin iges egiten digun bere gurpila, geldirik
egon ez daikena! Gañera, giza-neurriko ikuskizuna ez da gaia
zoriontasun iraunkorra sortarazteko.

Kristau fededunek badakigu «ikuskizun gatzazkiela mun-
duari, aingeruei ta gizakiei». Ez da naikoa ere «ikuskizun»
bakarrik izatea, «ikuskizun ikusgarri» izatea baizik, aingeruen
txaloak merezi ta irabazi ditugularik.

Sanduek bezala; Bizenta María López Bikuña'k merezi
zituen bezala. Ona emen, gure egunetatik urbil dagon emaz-
tekia, «Naparroa'ko kristau lurralde zintzoetan jaioa», betiko
Osasuna erdetxi dueña.

Berak, bere «zertarakoa» bete izan zuen gaur eguneko
mundua zen mundu batean: kulturazko giman, emazteki lan-
gilleen jasotzekoan; baiñan, olako eginketari uts egiten ez
dion oiñarri, usteltzen ez diren zaiñak jarririk. Bere bizia be-
rexi zuena ez zen izan emaztekiei giza-serbitzua bakarrik
ematea, aien sandutasuna ta oberatzea baizik.

Ezin gaitezke alperrizko arrokerian, gure ñapar Sandu be-
rriaren aurrean, ago zabaldurik gelditu; baiñan, gure bitar-
teko berexiarengana joan, zerbaiten eske.

Bere gores-egunean, eska dezaiogun berak il-zorian Jain-
koari eskatu ziona: «Kristau-siñesmena ez dedin bein ere Na-
parroa'n gal». Gogo ortan, ba, datza Naparroa'ren aundita-
sun aundiena.

Naparro'rako ta Eliza osoarentzako egun pozgarria, aurtengo Maiatzaren
25-garrena, egun ontantxe Paulo Vl-garren Aita Santuak, bi Santu egiztatu
bait ditu. Entzun zaiogun Aita Santu berari:

«Atsegiñez dago gaur Eliza bi
Santu berrien izenak bere izen-
degian arkitzen ditulako. Bera
orain egiztatzen bait du Jesús
beraren itzez: «scripti in coelo»
«zeruan ezarriak» (idatziak);
ordu ontan «canoniza ti», (santu
mallean), dirá Concepcion'eko
Juan Bautista doatsua ta Bizen-
ta Maria López ta Bikuña».

«Au, Maria Sorkunde Garbia-
ren Alaben sortzalle da; 1847-
-tik 1890-raño bizi izan zan».
«Au, gure egunetatik urbillago
dugu. Naparroa'ko lurralde aun-
diki eta kristauetan, 1847-ko
Epaillaren (Martxoa) 24 - ean
jaio zan, mende onen ertzean il-
tzeko. Gaztearo garden, argi-
tsuan aziera kristau arretatsua-
ren zituak onduz joan zitzaiz-
kion. Sendi familiaren sutondo-
ko arrasto, aztarna bestek ez
bezalakoak berekin z i t u a n ;
amarenak, osaba apez eta izeba
monjarenak. Oi! famili zokoan
erakutsien garrantziaz, iñoiz ez
dugu naikoa esango. Ezker be-
tetzen ez duan lan eragillea, on-
tasun aziak erain eta azitzen
erakusten duana. Eta Jaungoi-
koak maiteki bedeinkatzen ditu
kristau egiz jatorrak; Elizari
laguntzeko deiadunak ateratze-
ko arrobirik oberenak beroiek
dirá. España'n aurrekoengandik
dezute joera zabal, aintzatsu,
emakorra».

«Seme maite ori orain gogo-
razten dizugu Urte Santuak
deiadun berriak esnaraziko di-
tuan itxoipena (itxaropena) ba-
-dugulako, au da Elizari beren
bizitzaz lagunduko dioten zen-

bait geiago ugarituko dirala
apez eta erlijiosotan. (Bula
Apostolorum limina)».

«Gure Santa au, oso gaztea
zan oraindik Jainkoaren deia
bere baitan entzun zuenean.
Orri erantzutea etzan ain gauza
erraza izan. Ones-onean, eta ez-
titsu nekeetan eta besteri ongi
egiñez iritxi zuan, lurrerako es-
keintzen zitzaion buruzpide pa-
ketsu, aberats ta atsegingarri-
tik askaturik gelditzea».

«1876-ko Irutasun (Trinitate)
guziz Santu egunean, artu zuan
erlijioko soñekoa, beste bi la-
gunekin. Onela sortu zan Sor-
kunde Garbiaren Aizpa erlijio-
saen Lagundia; beretako bakoi-
tza santu egiteko ta bere etxe-
tik aterarik, lanean ari dirán
neskatxei laguntzeko asmatua».

«Bizenta Mariak, bere bizi gu-
zia, ordu zail, illun eta arrisku-
tsuak sortzen zaizkien nexka-
txen onerako nai izan zuan. Ne-
re ondore guziko nere deia
«Neskatxak irabazle» esan ze-
zaken; guzien gañetik aien zo-
rionerako biziko da. On zitzaien
etxea, adiskideak, onera eragi-
ten dien itz on, biotz-berogarri,
bizitzarako lurrak eta Jainkoak
eskura jarri ditun ondasunak
aiei erakutsiz ta artara ekarriz
lan egiten du, Jainkoak bedein-
katzeko gauza egin ditezen, nes-
katx obeak izanez. Jesus'en bio-
tzean ikasten dan zeruko solasa
zan berea».

«Eginkizun oiek aurretik ika-
siak zituan berak. Alako langi-
lle beartsu artean, bere etxe-
koekin Madrid'en ibillia zan le-

nagotik. Jainkoaren aintzarako
bere buruaz atzentzea, txuurta-
sun, beartasun aundigoan, gogo-
tsu ta maitetasunez Kristo'ren-
gatik bizitzen. Orrengatik sortu
zuan bere Lagundi ori».

«Naiz eriotza, gazterik aski,
berrogei ta iru urtetan, gorpu-
tzeko ta gogozko eramanbea-
rraz, ala ere Ama Bikuñak, be-
re Eginketa ontzat emanik iku-
si zuan Aita Santuaren aldetik.
Orduko, España'n bere etxeak
zabaldurik zeuzkan eta Buenos-
Aires'en sartzeko ustean. Bere
Lagundia, gaur dagon bezala
Elizaren alderdi guzietarako ze-
goan. Gaurkoan Europa'n, Ame-
rika'n, Afrika ta Asia'n edatu-
rik baidago».

«Bizenta María Deunak mai-
tasunaren deadar, laguntza bea-
rrean zeudenena entzun zuan,
emakumeari eskua luzatzea es-
katzen ziona, erlijiozko arreta
nai zuen neskatxena». «Gure
egunetan sortzalle onen Eginke-
ta bere bizikoa izan da, oso ego-
kia».

«Poztu gaitezen Jaungoikoak
arrigarrizkoak e g i n ditulako
Juan Bautista Concepcio'ko San-
tuaren eta Bizenta Maria San-
taren animetan; lurreko oien
igaroaldiak beregandu dituzte,
ba, gure begiak, irabazi bika-
ñagotarako gure gogoak, gure
eskaerarik bizienak lurbira oso
ondurik ikustearren. Eskerrak
eman bezaizkio Irutasun (Trini-
tate) Santuari biotz-biotzetik».

(«L'Os servatore Roma-
no»'tik euskararatua)

«BETI NAPARRO/1

Ñapar emazteki Sandu berriaren egunean, aren sorterriari omenez, Asiain Gurutxarri ta Iturralde Ago-
rreta Ñapar Forudun Diputadu Jaunak bere ondoan artu nai ¡zan zituen Paulo Vl-garren Aita Sanduak.

—«Diputazioaren izenean —erran zioten— Berorren Sandutasunari dakarkiogu Naparroa guziaren
maitetasuna». —«Beti Naparroa dauket biotzean» izan zen Aita Sanduaren erantzun sutsu ta atzendu-eziña.
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Aurtengo Maiatza, garrantzi

aundieneko bat izan da Napa-
rroa'rendako; batez ere, fede-
tasunari dagokionez. Kristauta-
sunaren biotza den Erroma on-
tan, Maiatza'ren 25'ean, Pau-
lo Vl-gn. Aita Sanduak, Sandu-
-maillara jaso du Vicenta Ma-
ría López Bikuña, «Naparroako
kristau lurralde zintzoetan sor-
tua».

Erroma'ko Pedro Sanduaren
Eliz Nagusia, munduan den
aundiena da. Elizkizuna asi ba-
ño lenago, jendez beterik ze-
goen. An bilduak gera mundu
guziaren lurraldetatik etorrita-
ko erromesak; anaiak bezala
gaude geren aitaren etxean.
Arraza, izkuntz eta kolore as-
kotako jendeak, bañan elkartu-
rik abesten dugun Fede baka-
rrekin: Credo in unum Deum...
Siñesten dut Jainkoa.

MOTA GUZIKO
ERROMESAK

Mota guziko erromesak dena
betetzen dute; itxasoz, legorrez,
egazkiñez etorri dirá; ta milla-
ka etorri ere. Naparrak, 4.000 ta
geiago. Guzien aurrean Foru-
dun Diputazioa ta Iruña'ko
Goi-Apezpiku Agurgarria; Iru-
ña'ko ta errietako jendea; Erri-
bera'koak (kaskantiarrak geie-
nak) eta Mendietakoak; euske-
raz eta erderaz itzegiten, abes-
ten eta errezatzen duen jendea;
apez, monja, praile ta albista-
riak ere; an gaude guziak.

Ez da errez, eliz barnean, le-
ku ona billatzea. Leku berezie-
tan Kardenal Jaunen Sailla, Di-
plomatikuen Taldea, Españi'ko
Ministru Jauna, Naparroa'ko
Fo.rudun Diputazioa, Kaskante
{edo aintzinean bezala: Kas-
kantu edo Baskontujko Udal-
-Batzarra. Beste leku berezi ba-
tzuetan Trinitario (Irukozta-
rren) Buruak eta «Hijas de Ma-
ría Inmaculada» Seroragoaren
Nagusiak. Eta munduan ainbes-
te almen dutenak : albistariak!
Iruña'ko «El Pensamiento Na-
varro»'ren Zuzendariaren Inda-
be jaunari, ta bere idazlea den
«Shanti de Andia» gazteari es-
ker, irugarren lerroan jarri nin-
deken eta, ala, aditu ta ikusi
nuen dena, euskal Aldizkari
PRINCIPE DE VIANA ontan
zerbait esateko.

MEZA SANDUA
TA GUREN-AITORTZEA

Bederatzi t'erditan Basilikaren
argi guziak piztutzen dirá; or-
ganu aundietatik, eliz-soñuzko
burrunbak jeisten dirá, ingura-
tzen gaituelarik.

Eliz-ondoetatik asita, Mikel
Aingeru'ren «Pietá» ondotik,
badator poliki, poliki, Aldare-
runtz gure Aita Sandua; biz-
karraren gaiñean daramate, era-
mateko alkian, zortzi lagun ar-
tean. Aita Sandua, giza-buruen
itxaso baten gaiñetik agertzen
zaigu pixka zaarturik, kolore
galdurik, zuri-zuria den-dena.
Aurpegi aunitzetan, negarrak
dariotela; atzendu ez daiteken
ikuskizuna.

Aita Sanduak Mezari asiera
ematen dio: a Aitaren eta Se-
mearen...» Geroxeako, aren on-
dora Belmondi Kardenala ta,
ziña emateko, Eliz - Escribau
Nagusia, ta gaurko bi Sandu
berrien afera aurrera-emaillea
den Aita Zamalloa, euskalduna.

Azkeneko onexek, Aita Sandua-
ren aurrean azaltzen ditu bi
Sanduen bizi ta mirariak; eta
arrazoiak emanez gero, buka-
tzen du au erranez:

a Aita Sandua, auspez eska-
tzen diogu Berorren Sandutasu-
nari bi auexek SANDUAK di-
reía erran dezala».

Letariak. Eta gizon makal
baten abotsa, Jainkoaren gau-
zetaz mintzatzen daña:

a Juan Bautista de la
Concepción eta Vicenta
M.a López Bikuña SAN-
DUAK direla esaten eta
aitortzen dugu. Orrenga-
tik, Sanduen Maulara ja-
sotzen ditugu».

Aita Sanduak legezko itz
oriek esan ondoan, orduari so
egin diot: amarrak eta ogei
minutu dirá. Dagon ixiltasuna,
unkigarria da. Eztarriak koro-
pilloturik daude. Ta, bat-ba-
tean, burrunba otzentsuena:
Jainkoaren erria, millaka ta mi-
llaka, txaloka ta txaloka.

AITA SANDUAREN
PREDÍKUA

Aita Sanduaren mintzaldia,
luze ta sutsua izan da. Ta gu-
ziendakoa: sei izkuntzetan min-
tzo zaigu. Askotan, Aita Sandua-
ren itzak indarrez dardarazi
gaitu, «Naparroa» esan duenean
bezala.

«Eliza bizirik dago .
Gaurko egunean Sanduta-
sunaren loreak. Juan Bau-
tista de la Concepción:
esanekotasunik gabe, be-
rrizkuntzarik ez da; san-
dutasunak bakarrik egiten
du berrizuntza.

María Vicenta López
Bikuña, gure egunetatik
urbillago dugu. Napa-
rroako kristau lurralde
zintzoetan sorturik. Bere
kristau azieran, sutondo-
ko aztarnak —bestek ez
bezalakoak— berekin zi-
tuen: amarenák, osaba
apez eta, izeba monjare-
nak. Etxe zokoan eraku-
tsien garrantziaz, iñoiz ez
dugu naikoa esango!

Denok elkarturik, Kris-
tdren mezuari zintzoak
zaitezte, zuen Aberrian
arimako ontasuna ta giza-
-arteko aurrerapena era-
giñez. Au da gure itxaro-

pena, auetxek gure go-
goak; egun argitsu ontan,
bi Santu berrien eskuetan
jarri ditugu, Jainkoaren
aintzarako izan ditezen».

MEZA-ESKEINTZA

Aita Sanduari Meza ematen
laguntzen zioten artean, ezagu-
nak ditut: Tabera, Tarancón,
eta Bueno Monreal Kardena-
lak, Gasteiz'ko Peralta Apezpi-
kua, ta Kordoba'ko Zirarda'tar
Joseba Mirena; Trinitario ta
Jesuiten Buruak, bizkaitarrak
diren Bizkargüenaga ta Arrupe.

Monja batzuek eta neska ba-
tzuek ere eskeintzen dizkiote
«olatak» Aita Sanduari; neska-
txak, Mantxa'ko, mexikar eta na-
parrak, beren lurraldetako so-
ñeko bereziz jantzirik agertzen
zazkigu. Opariak, lurrak ema-
ten dueña: ogi ta ardo, olio,
argizari, lore, usakume bi pare,
Mantxa'ko gazta eta ñapar Erri-
bera'ko aspergak. «Oberen-obe-
rena; dena merezi bait du»,
kaskantiar batek zion bezala.

JAUN-ARTZEA
TA AZKENEKO
BEDE1NKAZIOA

Komunio'ko denbora, luze ta
sutsua. Naparrentzat, «egun an-
diena» da; mundu denaren-
tzat, berriz, «Urte Sandua»;
Aita Sanduaren Mezan gaude.
Zerbaitetarako etortzen da Erro-
ma'ra.

Eun apez, Gotzai, Kardenalak
baño geiago, Aita Sanduari la-
guntzen diote Ogi Zerukoa ba-
natzen.

Guzien azkenean, Aita San-
duaren Bedeinkazio berexia:
elizkizun ontara joanez, Urte
Sanduaren Grazia irabazi dugu
beste baldintzak beteta.

i^Capilla Pontificia» izeneko
Abestaldeak «Te Deum» Ere-
serkia abesten du. Aren Zuzen-
daria den Aita Colino, irunshe-
me orrek, bukaera egokiena
erabaki digu «Cantemos al
Amor de los Amores» soiñua
ematen.

AITA SANDUA JOAN
Dena bukatu denean, 11,50

dirá. Aita Sandua doa; orain-
goan, gure aldetik pasatu bear
du. Alaxe da ta anitz ongi iku-
si dugu: zaartua, makaldua,
kolore gabekoa, zuri-zuria. Bu-
ru-itxas baten gañetik igarotzen

Batikano'ko Eüz-basilika: Pedro Sanduaren illobia; gizaki guzien Aitaren
etxea; kristau munduko biotza; zeruan ¡zango den Uri'ko irudia

da; eramateko besalki berexi
ortan daramate. Bere begiak
gelditzen dirá betiko bakoitza-
ren biotzean; ezin erran senti-
tzen dena.

EGUERDIKO OTOITZA

Igandetako oitura den beza-
la, Aita Sandua bere gelako
leiora ateratzen da, k r i s t a u
erriarekin batera Ama Birjiñari
eguerdiko otoitza eskeintzeko.

—«Iñoiz ez da ikusi San Pe-
drdko enparantza gaur bezala
beterik», esan dit Erroma'n bi-
zi dan albistari batek. Geroago,
o r d e a n , dio: —«Bearbada,
1950'ko urtean, Pió XH-gnak.
Ama Birjiñaren Jasokundea si-
ñes-bearra erabaki zuenean».

Aita Sanduak errezatzen du
eta jendetzak erantzuten dio.
Itz bi Elizak gaurko egunean
bizitzen duen jai ontaz. Aita
Sanduak bedeinkatzen gaitu.

Festa-giroa, neurri-bako en-
parantzan: batzarnk, agurrak,
deiak, alkar-izkeiak, izkuntza

Etorri diren erromesak dena betetzen dute; Naparrak, 4.000 eta geiago

guzietan mintzatuaz. Ta gutxi-
-gutxika, banatzen dirá Uri bar-
netik.

GOiTfK BEERA
Ezin bukatu dut goiztiri aun-

di au neronen bi experientzi
erran gabe.

Bramante k eta Miguel Án-
gelek egin zuten «tipula»'r& igo
naiz: 132 metro goitik beera.
Aren pean, Erroma guzia; Erro-
ma guziak. «Andik ikusten de-
na, bai déla ikusgarrü».

Erroma ez da Eliza bakarrik.
Bada ere eguneko biziaren is-
kamila; or daude, izkiñetan,
jostaldi arin eta urrengo autes-
kundeen oiuak. Roma da arri
landu politen Uria, unkitzen eta
aberastuten gaituzten «ondar»
ederren Uria.

Baña, Maiatz ontan, beste
gauz batengatik etorri gera
Erroma'ra; obeki, beste Erro-
ma'ra etorri gera: animen Erro-
ma'ra, betiko ErromaVa, Ze-
ruan izango den Uriaren irudia
dugun Erroma'ra.

San Pedro'ko eliz-pera jetxi
naiz, guziaren oiñarria dagon
lekura. Ordu ontan ez da iñor;
au ixiltasuna! Nolako garaia,
Pedro'ren illobi ondoan otoitz
egiteko!

Araxeago, Juan XXIII garre-
naren illobi ondoan, biotz on-
dotik ateratzen zait Ronkali
Aita Sanduari, Erronkari'ko us-
karaz, gure artekoa izan bear
den uskaraz, au esatea:

Zu, gore Erronkaríra
xin ziñena zore izenbu-
rien txerka, ni kanko iri
batean apez nintzenian;
zu, gore Sandu ezin-eku-
riaren gisan, Xabierko
Gaztuluan ezin lo egin
zenduena; zu, kain onki
Uruña'n artruk; zu, gore
Uskalerria izagun da kain-
beste moite ekun duzuna,
eginzazu gore altia Jinko
Jeinaren aintzinian».

GARDE'TAR M.
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GETARL NIK MAITE DETAN ERRI
Zoaz Getarfra, igande batean

egun zoragarria igarotzera iñun-
tza joan nai ba'dezu. Erri gu-
zietako notintzak bertara joa-
ten dirá bixigu, legatz edo bes-
te arrai ta txirlak jatera. Donos-
ti'n bizi ba'zera ta berebillik ez
izan, ortarako dauden «busak»
edo bultziak artu bear dituzu.
Obekiago, «busak»; bultziak
zaartuta daudelako. Ala ere,
nere emazteak eta biok naiago
d e g u bultzian jun. —«Ona
emen nondik eroriko geran,
egunen batean, ibaian barrena,
zubian beera», elkarri esan oi
diogu, Orio baño aurrerago-
txean.

Zarautz'en, Getari'ko berebi-
lla artzen degu ta, ur-ertzetik
joanaz, ikustaldi zoragarriak go-
zatzen ditugu. Iru mendi-zu-
loak igaro ditugunean, errira
eldu gerala esan leike.

Getari'ko sarrean, Elkano'n
irudi igeltsuzkoa; brontzezkoa
gure guda denporan Donosti'ra
eraman zuten. Portu sarreran,
beste irudi eder batek agertzen
dizkigu ze-nolako nekaldiak pa-
satzen ditun arrantzale baten
emazteak... Gure aurrez, Kar-
meFgo Andra Mari! Ez zait az-
ten, gure gazte denporan itxa-
sora joate bakoitzean, ñola iru
«Agwr María» ta «Salbea»
errezatzen genitun, ez bait di-
rá txantxetakoak itxasoan ibil-
tzeko laztasunak!

Kaialdean, itxas-ontzi pilloa
ikusten da baldin-ta etxean
ba'dira ta ez arraintzan. Patroi-
ren batekin edo arraintzale edo-
zeiñekin itz eta pitz, eta arrain-
tzaren gora-berak agertzen di-
rá: nolako «kostera» duten aur-
ten; ordainketak; gastuak; eta
arraintzaleen artean ugari ibil-
du oi dirán arazoak.

Ez nuen usté olako arazorik
gertatuko zanik oriotar eta ge-
tariarrakin. Alajaña, oriotarrak
ez dirá orain Getari'ra arraiak

... azkenengo mendi-zufoa igarotzen dezunean, Getari maiíagarrira
eldu zerala esan leike...

saltzera joaten, OndarruVa bai-
zik. Zer dala-ta? Ainbeste ur-
tetan Getari izan dute maitena
Orio'ko itxas-ontziak sartzeko.

Ainbeste itz egin ondoren,
ona emen atera nuan mamia:

Neguan ez da arrairik arra-
patzen. Beste kaialdetan beze-
la, urrengo arraialdia agertu
arte mixeria biguntzeko, Geta-
ri'ko Kofradikoak, euren artean,
noiz beinka diru emanketak
egiten dituzte. Ori ikusirik, orio-
tarrak eskatu zuten..., arraiak
Getari'n saltzen dituztelako ta
bertako Kofradiak irabazpen
aundiak egiten dituztelako. Ta
getariarrak, ezetz! Orrela ur-

UDABERRIAREN ECALETIK
Udaberriaren oiuari erantzunaz, ¡reki ditu eguzkiak, argiz prin-

tzatutako beso zabalak. Lore argitsuetara esnaatuak dirá buru-ma-
kur ziran belar-izpi guziak. Itxas-ertzeko aize garbiak oparo datorzki-
gu zokoetako aize zikinduen burrukalari.

Osasun-leku ederrik eskeintzen zaigu zeru-atari diruditen lur-alde
dotore auetan.

Besteak beste dírala, paradisuaren zati dagerkigu Ondarribia'ko
lur-ertzea. Erritarrentzat bezela erbestekoentzat argiz gaiñezkatua.
Guzientzat oiu-deiadar biurtua. Beingoan ezagutzetik berrizkorako
amets egiña...

Eunka gizon-emakume inguratuko zaizkigu aurten ere erri zora-
garri ontara, urte guziko lañen nekeeri iges egiñaz, poz-atsegiñez
beren biziak asetzeko ametsean.

Irripar alaiezko agurrak trukatuko ditugu, igaz ementxe bertan
alkar ezagutu genduanok. Aundi-txikirik ez da emen. Gizaarteko
arrokeriak zarpilduaz, berdintasun jatorrera garamazki eguzki bera-
ren besarkada argiak.

Guzientzat ate ¡rekiak gure ondartza zabalean. Osasun sakona
irentsiko diogu itxas-ertz emankor onen iturriari.

Alaitasunez kimu-berrituak ditugu Jaizkibel-egal paketsuak.
Emen ta an exeririk zatituko dute igande bakoitzean eguneroko

ogi biguña guraso jatorrak beren aurtxoen eskuetara, belar biguñez
eiotutako mai berrian.

Zeiñ arrigarri eta poz-emaille dirán txukuntasunez apainduriko
bazter pare-gabe auek!

Larros bakoitzak darama, ordea, bere arantzatxoa. Laiño beltzak
illundu dezake eguzki garbiaren argi zabala...

Guztiz mingarri biurtzen dirá gure txoko maiteak begi garbi ba-
tzuentzat, eguzki-igande bakoitzak illunabarrera bere burua makur-
tzen duan bakoitzean.

Maitasun goxoz goizean goizetik antolatu ziran pardeltxoen za-
borrak ondakin zarpail dirá berealaxe, txokorik apaiñenaren itxus-
garri. Mingarria benetan!

Betoz, bai, andik eta emendik, senide zaizkigunak. Guzientzat
gure erriaren oparia! Eskuak betean jaso bezate Izadiak beso-zaba!
eskeintzen digun lur-alde arrigarri ontako osasun-arnasa...

Geiegi ote litzake bakoitzari arreta-izpitxo bat eskatzea,, guzion
artean sortu dezakegun txukuntasunaren trukean?

Ona emen, guzientzat ongi-etorrizko agurrez leertua dan erri-
-aldea:

Ez bedi itxasoa asarretu gizakien zabarkeriaren bizkarretik...
Ez bezate loreak negarrik, zabor zatarren arantzaz urraturik...
Izadiaren txukuntasunak gizakien garbitasuna oiukatzen du...

MARTIN ITURBE

teak joan; azkenik, oriotarrak
erabaki dute Getari'ra joan
bearrean arraia saltzera, Onda-
rru'ra joatea.

Orrek Getari'ri kalteak sortu
dizkio: antxe, oriotarrak eros-
keta egiten zituzten, antxe jan
eta edan; orrela erriak irabaz-
pen geiago izaten zuan. Bañan,
Getari'ri orain egiten dioten
«boikot» orrekin, zer irabazten
dute oriotarrak? Nere ustez,
gauz aundirik ez: kalte geiago.
Oriotarrak naiko kalte dute
daukaten portuko sarrera orre-
kin; dalako bidé berri orrekin,
okerrago jarri dizkiete sarrera
ta irtera. Ondarru urruti geldi-
tzen zaie; Getari'n, berriz,
etxean baleude bezela...

Eunetik IRU (%S) utziaz Ge-
tari'ko Kofradiari arrapatzen
duten arraintzakin, zergatik ez
BAT eman Orio'ko Kofradiari?
Nere ustez ori da egokiena, ta
gauzak lengo tokian jarriko li-
razke. Oriotarrak oso yayuak
dirá arraintzan; ori gogoan
eduki bear lukie getariarrak. Ez
det onekin esan nai ni oriota-
rren alde nagonik getariarra
izanik; bañan, pentsatzen det
gauzak ogi eginda, guzien one-
rako izango dirala.

Uskeriak dirá gaurko ezta-
baidak, ta gure denporetako
«tirriak» ezereztuta d a u d e .
Arraintzale guziak anaiak dirá,
opizio berdiñean irabazten du-
telako eguneroko ogia; beraz,
konpon zaitezte, adixkideok!

Erriko eliza ikusi gabe ñola
irten leike? Bosteun urte edo,
ornen ditu; ((monumento nacio-
nal» dala diote Madrid'en; ne-
re ustez, oso gaxotua arkitzen
da; ala ere, ez dirá laguntzak
ikusten... Bertako Alkate dan
Basterretxea jaunak egundoko
alegiñak egin ditu.

Illunabarrean, berriro Donos-
ti'ra. Egun ederra igaro nai
ba'dezute, ioan zaitezte Geta-
ri'ra, itxasoko (^salitre» ori bu-
larretara sartu arte. Ez dezute,
beintzat, «poluziorik» irentsi-
ko, ta osasunez beterik etxera-
tuko zerate.

E. OZKIN

EUSKAL-PILLOTA
Askotan, nere baitan, ara ta ona erabilli izan oi det

gogoeta au: Zergatik ez eraman euskal pillota jokua
Errusi, Txina ta Japon'era? Laterri aietan joku zaletasun
aundia dute. Erri Agintari Nagusien artean ontaz elkar
itz egin lezakete. Pillotokiak jaso leitezke, eta pillota-
riak ere bialdu, bertakoei erakusteko nolaz egiten dirán
pillotak, pillotarako tresnak (share, pala ta abar), eta
nolaz jokatzen dan pillotara.

Bein batean, nere lantegitik etxeruntz nentorrela, Ma-
drid'eko «Plaza de España'ko» zubipean japondar mu-
til batekin topoz egin nuen ta esan nion:

—Barkatu. Japondarra al zera?
—Bai.
—Españolaz ba aldakizu?
—Bai, pixka bat.
—Barkatu kaxkariña ba naiz. Pillota jokua ezagu-

tzen al dezu?
—Bai... Pillotokietan eskuz, palaz ta abar jokatzen

daña... Joku ori euskal jokua da... Igarekin batean, jo-
kurin osasungarriena. Joku ontan gorputz zati guztiak
erabiltzen dirá: begiak, oñak, besoak, gerria, lepoa ta
abar.

—Zer iduritzen zaizu? Zure erri aldean onartua izan-
go al litzake joku au?

—Bai; nere ustez, oso onartua izango litzake, ta asko
zabalduko litzake.

—Nolaz eraman genezake alderdi artara?
—Nik usté, beste edozein joku bezela.
—Ea, bada, gure naia betetzen dan...
Eta onela itz egin ondorean, elkarrek agur egiñaz,

bakoitzak geren alde jo genuen.
Txina'tar batekin ere ontaz itz egin nuen. Eta onek

txartela ere eman zidan bere arkibide ta urrutizkiña-
rekin, edozein gauzetarako.

Ona, bada, egin-naia. Naparru, Giputz, Bizkai ta Ara-
ba'ko Diputazioak, esate baterako, lauak bateatu-ta, ez
al lezakete bidé au artu, eta ortarako bear dirán bideak
erabilli?

Au bai euskal oituren zabalkunde bikaña izango li-
tzakela...

LIZARRUSTI

AURTXOEN TXOKOA
MIKEL EN USOAK

Mikel gizon langille bat eta kirolaria zan. Aste guz-
tian lan asko egiten zuan eta oso nekatua gelditzen zan.

Urrengo astean udaberrian sartzen giñan eta Mi-
kel'ek erabaki zun oporrak artzea bere legorde txikian.
Ortarako, aurrenengo egunean esan zien bere lagunei
berarekin bazkaltzeko etorriko al ziran; onela Mikel le-
gorderuntz atera zan.

Legordera eldu zanean konturatu zan: bere lagunak
eldutakotan, zer jango zuten? Bai, ola zan; berak ez
zuan ezerez bere lagunei emateko.

Orduan basora joan zan zerbait billatzeko asmokin;
loreak, txuri, urdin eta oriak ziran; zugaitzak, orriaz be-
teta zeuden; adar batean, bi uso bai zeuden ere: tran-
pa txiki batekin biak artu zituan.

Geroago, bere legordera zetorren usoetan pentsa-
tzen, eta konturatu zan ñola, guk bezela, azkatasuna
bear zuten usoak ere bai, udaberria igarotzeko. Eta
geiago pentsa gabe, usoak askatu zituan; eta korrika
errira joan zan janari billa.

PAULINO ALONSO ERASO
13 urte. Eskolapioak. Tolosa

L I Z A R R A

Li zarra 1975-V-23
Ikastola
ETXARRI-ARANAZ

Gure adixkide maiteak:
Zuen errian egon giñan oso ongi; berriz nai dugu Etxarri'ra joan.
Oso pozik idazten dugu eskutitza au.
Kolunpioak oso aundiak eta politak dirá. Zuen ikastoia polita

eta txikia da; gure ikastola itsusia, bañan aundia. Zuen abestiak
bi boztara dirá; gure abestiak ere bi boztara dirá. Zuek azkarrak
zerate, bañan guk irabaki genuen eta zuek gaídu. Sokatiran zuek
azkarrak eta aundiagoak zerate.

Zuek euskera geiago dakizue; guk gutxi.
Etxarri-Aranaz'en izotzak oso onak dirá. Etorri, etorrí, Lizarra'ra;

gure erria polita eta aundiagoa da. Gure frontona ere oso aundia da.
Gure ikastola Puy'en dago; Puy aundia da eta mutil asko gaude.

Futbolean jolasteko bost edo sei toki ditugu. Zuen arbitroa oso
tranposo da.

Guk egin bear dugu Lenbiziko Komunioa Garagarrilla'ko 8'an.
Nai dugu zuek Lizarra'ra etortzea. Noiz etorriko zerate?
Gure irakasleak esan dute zuen andereñoak oso politak dirá.

Agur, lagunak; beste bat arte!
JOXE XABIER PASCUAL

(7 urte. Lizarra'ko Ikastola)
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GURE
BERTSOLARIAK

Bertsolaritza deritzaiogunak ba-du, bere agerkari sotillen j|
artean, bereizkuntza bat gure literaturan arrigarri agertzen ¡;
zaiguna. Lendik ere aipatua dugun bezela, bertsolariaren j !
irudimen azkarrari buruz ari gera. Txorien artean ba-dira ¡j
beti urduri, beti gereka ageri diranak; artatxori ta txantxan- ¡[
gorriak, esaterako, oietakoak dituzu.

Gisa ortakoak ditugu gure bertsolariak ere. Beren eki-
ñaldi barruan daramaten aritik errez iges dagite; ortarako,
irudimenari azkatasun pixka bat ematea aski bait dute, ta
egada bizian, aize zakarra bezain xistu latzen abiatuko zaiz-
kitzu. Eta orduan, nork eragozpenik jarri, edo-ta nork aien
irudimen urduriari eutsi? Aien esana! Aien etorri ta jarioa!

Izan ere, gure aintziñako leze barnean ezkutatzen omen
da bertsolariaren jatorria. Eta garai artan etzegoen gaur be-
zelako liburu erreztasunik, ez irarkolarik. Kantatzeko izan
oi zan aien bertsoa, oroimenean josi ta eukitzeko; labur,
arin, bizkor, bizi, berezko ta sotilla izan bear naitanaiez.
Orrela dugu, izan ere, gure bertsolaria, egiazko bertsolaria.
Eta orrelaxe izan bear du koblari izena daraman edozein
poetak.

Ez dirá berdin poeta, olerkari ta bertsolari. Poetak ba-
-dute beren sailla, baita gaur olerkariak ere. Bertsolariak,
oiek baiño zerbait beeraxeago, erri-eskualdean, zelai bere-
zi-berezia dute beren saio ta burruketarako. Aparteko iza-
kien erreiñuan lan berezia dagite euskaldun bertsolariak,
munduko beste errialde baten ezagutzen ez dan bezelakoa
egin ere. Izadiakin, erriarekin ar-eman gartsuan bizi dirá
bertsolariak, eta beren lana, erti-lana ere orixe duzu, iza-
dia, erria. Eta, ain zuzen ere, bertsolarien lana, izadikoa
ta errikoa dalako, berezko izakiak duten misterio, bareta-
sun eta eder bakunez jantzita agertzen zaigu.

Zenbaitek usté duen bezela, bertsolariaren lana ez da
baldar, ez moldakaitz, ez erkin. Poeta (?) ta olerkariak bai-
ño pixkat apalagoak izan arren, erri-koblari oiek ba-dute
beren ganora ta jasa; barruan eldutako frutua ematen di-
gute beren neurtitz beroetan. Mundu berriak sortzen diz-
kigute irudimen ariñari eragin eta azkatasuna emanez; gure
egiazko mendutik iñoiz geiegi baztertzen ba'dira ere, gure
erria —bertsolari izan berau ere— ederki moldatzen zaigu
aien bertsoak aditu, ulertu ta jarraitzeko, eta azkenez, aien
lana txalo ozentsuz eskertzeko.

Gure bertsolariak ez dio garrantzi geiegi ematen, poeta
ta olerkariak bezela, azaleko jantziari; barnera doa, maize-
nik, pentsamentu zorrotz sakonez esana sotil jartzera. Ber-
tso giarrak ondú, biribildu, or bere jomuga ta elburua: gau-
zak adierazi, mundu berri bat erri entzulearen begi aurrean
ipiñi, zauskadaz, itxaropenez, maitasunez, ezpirituzko zoti-
ñez gaiñezka... Pentsamentu ta biotz-eragiñezko mundu be-
rria jalgi oi du bertsolariak erri aztoratuaren aurrean.

Eta ez da danena mundu berdiña ere: bertsolari bakoi-
tzak sotzen du berea, dudarik gabe. Ez da, ez, arritzekoa.
Bi aur ez omen dirá berdiñak, ezta larrosa osto bi ere, naiz-
-ta gurí berdin samarrak iruditu. Idazleak bere zerbait laga
oi du osatzen ditun lanetan; berdin bertsolariak ere; bere
ezaugera, bere kultura, bere biotza izanik, oietako zerbait
nabari da ontzen dituan kobla ta neurtitzetan.

Dana dala, erria txoratzen dute gure bertsolariak, eus-
kera zaintzen dute. Dagiten lana, arte-lana, bikaiña duzu.
Ta, jakiña, gure txalorik bero ta gartsuenak merezi dituzte.

AITA ONAINDIA

I AMA
I MAITIAI

Aurten «Emaztiaren Urtia» izanik,
Nafarroko Etxekandere guzieri:
Goraintzi bihotzez!

P. H.

Eliza xuri batían,
kantuz ari da jendia,
zure ohoratzekotan,
Andere-Dena Maria.
Ñola, Maiatz ederrian,
histen duzu iruzkia,
distiranta izanikan
eta denentzat saindia?
Zu baizira, bihotzetan,
Jesus'en ama maitia!

Buba, buba!... Ohakoan,
hauxe da nini ttipia!
Emazte batek, ondoan,
emaiten dako kantia,
edo hartzen du besotan
bere ume gosetia,
bularretik edan dezan
esne bero ta eztia.
Ñor da hor, beti barrandan?
Haurraren ama maitia!

Goizik, sukalde lanetan,
andereño bat ernia
ari da, bera karraskan,
prestaturik askaria.
Irriz edo nigarretan,
harat, hunat, haurreria
heldu zako zango petan!
Hor zira, asaldatia,
oilo bat xiten erdian,
etxeko ama maitia!

= *
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Girixtinoki elizan,
laudatzen du igandia;
bai eta ere kalakan
egiten du merkatia,
ari baita berriketan
gure etxekanderia!
Hemengo bazter orotan,
euskaraz erabiltzia
ohi duzu, denekilan,
euskaldun ama maitia!

I G O R T Z E

Jaunari esker, agian,
luzaz eder ta garbia,
egonen zira etxian
pare gabeko lilia,
izanik, gure gogoan,
betikotz: ama maitia!

Piarres HEGUITOA
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AMA BIRJIÑAREN
ILLABETEA

Maiatza datorrenean, Jaungoikoaren Amarendako
aldare ederra itzultzen zaigu mundu guztia. Txoriak,
eten gabe, kanta-kantari. Loreak, berriz, margo ederre-
nak azaltzen, usai goxoenak ematen ditute.

Zalantzarik gabe, atsegingarriak dirá baratz-loreak;
ain politak dirán! Bañan ikusten ez dirán gogozko lo-
reak, ain maitagarriak! Ama Birjiña'k, zalantzarik gabe,
auexek naiago ditu.

Euskal liburu batean irakurri nuen:
«Maite al dezu zeruko Ama? Bai? Baña, maitasun

ori ezpañetakoa edo biotzekoa ote dezu? Ondo aogoan
artu, egiazko maitasunaren ezaugarria lana ta nekea
dirala».

Maiatze'ko lore ederrena, egun bakoitzaren lana; ba-
ñan, ongi egindako lana, bestela ez da arantza baizik
izango.

Illabete ontan, abesti, bertso, lore asko, Ama Birji-
ña'ren edertasuna, goxotasuna, ospatzeko. Illabete on-
tan ere, gure otoitzak Aren urrikaltasuna gureganatzeko.

Maiatze'ko il ontan, mundu guztia berriz apaintzen
da itxaropenaren margo orlegiaz; eta ori dena oso ede-
rra da. Maiatze'ko il eder ontan, giza-seme denak go-
goratzen du zeruan duen Ama; eta ori gauza maitaga-
rriena dugu.

ASKUNTZETAR GARBIÑE
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A RG I A
Buru argia, biotz maitasun
zabalkorrak, berez, dirá;
giza-semea orren jaubedun
Sorleak, maitez, egiña;
argiak, dizdiz, laiño urratzen,
bizia dakar lurrera,
maitasun suak girotzen gero
bizi-miñaren ardatza.

Gizon bakotxak dei on bat dakar
bizjtzaren egoetan;
argia egin gizarteari
maitasunaren garretan;
erriak, antziz, begira dagoz
euren ízate eratan,
euskal jendea, egiz, argitzen
jorratu daigun egitan.

Bakarrik ezin leitekez bizi
erreiñu baten zatjak;
alkartasunez osotzen doguz
gizonen eskabideak;
or agertzen da gizontasuna
aldraka sortzen giroak,
bear onekaz argitu beitez
gaurko gizonen bizitzak.

Jainko erriko gizonak gara,
erreiñu baten zatiak;
guztion arte egingo doguz
alkartze onen zoriak;
au dok arloa gizonarena
onai idigi ateak,
amasa barri adoretsua
artu dagien erriak.

PAULIN

Gizarteari dagokionez
gaizkatuko da gizona;
batzarrerako jaioa danez,
or lortuko dau zoruna;
burruka dator ondorenean
ta laguntza zor doguna,
au da betiko ezaugarria
gizon beartsuarena.

Alkartasuna dan gizartean
Kristo onekin poztuten;
alaitasunik on ederrena
gizonetan aurkituten;
maitezko batzar, bazkari ontan
Egizko Kristo artuten,
gaizkapenaren ezaugarria
alkartasuna izaten.

ZSE ««t«fgK«g«Kg««««:#g«^^
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OIN-ARIN
Oin-arin zabíltza

amets-laiño gain;

ta ikara goxoz,

oroiz ase ezazu biotza.

Joan zaizun nekearen eztena

ez, arren, ezetsi:

azia duzu bizi berriarena...

Atximitxi zaitut

milla koloretan!

Iñoizka, begia zaizu lausotzen

nigarraren zillar zuriz...

Gorde zuk malko oiek;

ez al dizkitzu animako itzak

ernarazi?

Oien busti-girotik sortuko zaizu

maitasunaren begi ñabarra.

Atximitxi zaitut

milla koloretan!

IGOTZ

BiOTza samuR
Erregenetan joan gintzazan

Gorliz'ko gaixo-etxera,
ume gaixoak alaitu nairik

Erregeakin batera.
Ain zan samurra, jai eder auta!

sartu yatan biotzera.
Bera bertsotan jarri nai neuke

ezer al ba'dot atera.

Erronda'n dogun Ikastolako
umetxoak soiñulari;

Belen'en sortu zan izarra lez
Erregearen gidari,

gozoak eta poza emoten
Errege jaunak danari!

Ikusi ezik ezin lei jakin
ze poz-eztia dan ori.

BASILIO PUJANA

Iru Errege agertu ziran
Meltxor, Gaspar ta Baltasar;

milla gauza ta gozo-mendi bat
morroi talde batek dakar.

«Egun on» einda Errege jaunak
umetxoakana azkar...

Zoragarria mosu emoten
Errege-umeak alkar.

Ume gexoak, batzuk etzunda,
beste batzuek atiñik,

an etzun batek bere iragarten
samintasunik eukanik.

Umetxo eta Errege jaunak
bai euken artu-emonik;

gu jarraitzaille arei begira,
negarri eutsi eziñik.

Umeengandik ikasi neban
Jesukristoren dotriña,

eta berakin zerua dala
gizonarentzat egiña.

Mundu ontako pozik onena
ez dala alako bardiña:

andik etorri zalá zirudin
an izan zan atsegiña.

Mojak umetxo gaixoak zaintzen
alai ta maitasunean,

Jaungoikoari eskiñi leion
lanikan ederrenean;

era orretan pozez diranak
mundu onetan lanean,

santuen maulan izango dirá
betiko Zorionean.

Gauza ederra bizi guztian
arintzen urkoen penak:

zeru zabala gerturik dauko
ori egiten dabenak.

Umilla daña ez dau arrotzen
mundu ontako omenak,

bakar-bakarrik indartutzen dau
betiko itxaropenak.

Gorliz'en dan lez erabiltzeko
umetxoaren gexotza

zorionean joten dau iñoz
Jaunak gizonen biotza.

Zeruetara begira nago,
osakille zu, Areiltza!

Zein izarrekin aurki ete zan
munduko zure jaiotza?

Gorliz'ko guzti zuzendarioi
txalo bero bat gogoti,

eta parkatu ongille danok
nik aitatu ezagaiti.

Baiña or ziur egon guztiok
—ortan dudarik ez euki—

mundu onetan zer pasatzen dan
Jaungoikoak ondo daki.

Gure Jainkoak bedeinka deila
Gorliz'ko itxas-egala,

eta bialdu umezurtzontzat
euron Aingeru jagola;

ba-dakizue Jesús Umea
ume dañen lagun dala:

onak izanda, Jesús Jainkoak
danok senda zaiezala.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • +

•

etorrera

• Mendi gailurrak besarkaturik
• badoa eguna lora.

Txori alaiak urbildu dira
atseden bila basora.
Nere bihotzak salto egin dit
maitasunaren txokora.
Nere maitia badator, nunbait,
beko zelaitikan gora.

llunabarrak besarkatu ñau,
aize arinak laztandu,
maiteinoaren urbiltasunak
bihotza ez daian kiskaldu.
Erdibiturik bizi da eta
beste erdia eskatzen du.
Ta bitartean, gauak eguna,
osertzean, du estaldu.

Zeru erdian agertu dirá
izarren kinu argiak.
Beko zelairantz luzatu ditut
amesez nere begiak.
Bihotzagolpezlertu beharzait,
jaso ditut beso biak.
Gauan, ¡luna argiz jantzi du
eldu dan nere maitiak.

«Euskaldun baratzean
jaio ziñan lore,
garbi eta usaintsu
larrosa dotore.
Txoriak kanta dizu
amaika amore...
Besarkatutzen zaitu
aize epelak ere.
Zu zaitut katiguan
lotzen ñauan sare.

Zu zaitut bihotzaren
erdiko átala.
Jakin egizu, gogoz
maite zaitudala.
Zure taupaden otsa
nik daroadala,
eta nere bizia
zugan dagoala.
Biok bat izateko
jaioak garala.

Ez gara maite behar
geu biok bakarrik.
Egoismoai inoiz
ez emon indarrik.
Ez dogu aztu behar
erriko negarrik,
ezta ez entzun egin
anaien didarrik,
gugan dogun artean
maitasun su-garrik».

JON ENBEITA

•

•

•

•

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TXIMDOR KMJTARIA
Oraingo baten illa dogu Aita Errapel. Markiñdkoa jaio-

tzez, eta bertan itzali zan: bizi bezela il be, santuki. Eliz-iz-
lari ugari ta ona, etengabe ibilli yakun erriz erri. Donostíko,
Altzdko, Larrdko ta Eibarko karmeldar komentuetan na-
gusi ere izan zan: beti maitekor eta zentzundun. Gerra on-
doren, iru urtez, espetxean egona. Niri, ia urtero, bialdu oi
eustan neure egunerako zerbait, au da, bertsoz zorionak
emon oi eustazan. Igaz (1974-3-24), onela agurtu ninduan:

I

•

••••••••••••••••••••••••••••••

IZTEGITXOKOA
A

adoretsu
aldraka
agían
amaitu
andana
askari
aunpatu
aztoratu
arrakasta
aurtiki

B
baña
bakun
bar randa
be
bederen
bortltz
bortxa
buba

D
dabe
dagien
daigun
dautso
didar
distiranta

E
ego
ele
erdibitu

erkin
eroan
errain
erreiñu
erti
espantu

espetxe
ezetsi
etzun

G
gartsu
gaizkatu
geraka

bioztun, kementsu
taldeka, sailka
bearbada, balinba
bukatu
Ierro, errenka
gosari
aizatu, anditu
uxatu, izutu, arritu
izen andi, aipamen
bota, jaurtiki, jaurti

baina, baña
bakar, soil, lagun-gabe
zelata
bai ere
badare, beintzat
gogor, latz
indar, gogorkeri
lo

dute
dezan
dezagun
dio
oiu, deadar
dirdiratsu

ega, egal
itz, berba, ipui
erdizkatu, erdiratu;

[erditu
kaskail
eraman, yasan
erranen, esango
erresuma
ederti (gauz eder)
antzorka, geiegizko

[izua
baitegi, prisondegi
gutxi-etsi
etzan

sutsu
salbatu
durduri, ezin geldirik

[dagona

girixtinoki
goibel
guren

H
hantik
haurreria
hegi
higitu
histu

I
idigi
ihardetsi
ihesi
iruzki
ixon
izadi

J
jagola
jalgi
jaritxi
jin
jomuga

K
kalaka
kaskoin
katigu
-kilan
kokorikatu

L
laga
laudatu
lekuko
Ierro
lez (legez)
lili

M
mainu
mospel

N
neban
nehor
neurtitz
nihun

kristau bezala
odei, illun
maitena daña, kutuna

andik
aur-multzoa
ertz, bazter, zoko
igitu, mugitu
ustu, agortu, txikitu

iriki
erantzun, adierazi
igesi
eguzki
espero, usté
mundu

zaindari
ateratu, erten
ardietsi, iritxi
etorri
xede, asmo

karraka, tartar
Gaskuña'ko
giltzapeko, baitua
-kin, -kaz, -gaz
kukurubikatu, kukur-

[tu

utzi
ospatu, jaia egin
aitorle, ikusle
errenkada, zerrenda
bezala
lore

maiñu, bañu, bustialdi
itzalgune, ospel, oxez-

[ki

nuen
iñor
bertso
iñun

-ño

O
ohako
oindiño
oraiko
ordian
oro
ozentsu

P
pindar
poxiño

saindia
so
sorle

T
taupada

ü
uberro
urduri
urko
urrin

X

xoratia

Y
yakun
yasan
yatan
yautsi

Z
zanpez

zeren
zingira
zien
zipil
zizelu
zonbait

-txo

seaska, kolonka, kuma
oraindik
oraingo
orduan
den, guzti
zoli, mintxo, durunda-

[tsu

txingar, txinpart
pixka

santua
begira
sortzaille, egille

panpada, biozkada

ur-alde, ur-amil
durduri, kexu, kezkati
urbilleko, aldameneko
usai; urrun

xoratua

zitzaion
eraman, eroan
zitzaidan
jetxi

ustegabean, bat-ba-
[tean

zergatik
aintzira, idoi, istil
zuen
erre, kiskail
j arleku
zenbait

«Noiznaiz ikusiaz

txindorra kantari...

Irudimen mótela

doakit ¡gesi;

urrin aurkitu arren,

or dabil urduri...

Santi'k txindorrarekin

zer dau zer-ikusi?

Txindorrak nai dautsanik

ez dakit Santi'ri,

baiña Santi'k lei dautso

txindor apalari;

onen omenez daukaz

ainbat bertso bitxi,

agerturik biotza

zabal ta egoki.

Txori txindorra bai da

Santi'ren kutuna,

Dueso'tik ezkeroz

aztu ezin dauna.

Txindorra zan beretzat

pozgarri onena,

espetxe illun artako

izar gurenena.

Illuntze luzatuta

oindiño kantari,

giltzape daudenentzat

auxe bai poz aundi!

Goizaldean argiak

oraindik ez ari,

txindorra espetxea

alaitzen kantari.

Dueso egolarik

beterik gudariz,

antxe zan Santi bere

gaixorik, gal-zoriz.

Txindorra poz-emoille

txorro-txio-txiriz...

Santi'k maite bear, ba,

txindorra lei aundiz.

Ementxe dot amaitzen

neure neurtitz epel,

zuretzat bear bada

egiazki orbel...

Baiña biotzarentzat

ez da ezer ergel...

Zorionak oparot

Agur! Zure Errapel».

A. ONAINDIA
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XXX PILOTA TXAPELKETA
BIGARREN MALLAKOAK: Retegi II, 22; Gartzia Ariño, 10
LENBIZIKO MALLAKOAK: Retegi I, 22; Lajos, 14

RETEGITARRAK TXAPELDUN

«Anoeta» frontoian, Retegi-lajos —bí ñapar— Txapelketaren azkenean

Erasun-go herriak baditu bi
Txapeldun, Retegi osaba-illo-
bak. Ohore aundia euskaldun
herri batentzat eta batez ere
Retegi familiarentzat. Gure zo-
rionik maitekorrenak osaba-illo-
bari eta familia guziari.

Apirila'ren 20-ean Eibar-ko
«Astelena» frontoian jokatu zu-
ten bigarren mallako Azken-
-Partida, Gartzia Ariño eta Re-
tegi gaztearen artean. Partida
hontan 20 urteko erasundar
gazteak erakutsi ditu pilotari
onaren doaiak Ariño bizkaita-
rra menperaturik 22-10. Garai-
pen honekin Julián Retegi'k er-
dietsi du bigarren mallako pi-
lotarien Nausigoa.

Maiatza'ren 11-ean Donos-
tia-ko «Anoeta»'n lenbiziko ma-
llako Azken-Partida bi nafarta-
rren artean. Ignazio Retegi eta
Julián L a j o s nor-gehiagoka.
Erasundarrak 31 urte eta ultza-
marrak 35, biak sasoi ederreko
gizonak.

Aurten ere Ignazio Retegi
berriz Txapeldun eta honekin
seigarren aldia. Aurtengo «Txa-
pel» honekin berdintzen du Hi-
lario Azkarate bizkaitarrak egin
zuena, sei aldiz Txapeldun.
Orain Azkarate'k bezala Rete-
gfk ere sei «Txapel» eskuratu
ditu. Erasun-go herria pozik
egoten ahal da bi herriko se-
meek pilotarien Nausigoa er-
dietsi dutelako. Pilotarien kon-
dairan behinere gertatu ez da-
ña. Ohore Retegi'tarreri.

Azken-Partida honek jendea
mugiarazi du «Anoeta» teilatu-
raino bete delarik. Yar-lekuak
eta zoko guziak beteak eta jen-
dea ezin kokatuz. Bi pilotari na-
fartarrak dakiten eta daukaten
guzia eman dute. Partida hola-
xe joan zen:

Lajos'i lenbiziko sakea suer-
tatu eta halare t r a b e s a k
1.000-600 ri erasundarraren al-
de. Bi lenbiziko punduak Rete
gi'k bereganatzen ditu 2-0 eta
trabesak 1.000-400 ri. Lajos-ek
berehala berdindu 2-2. Partida-
ren lenbiziko eta azken ados-
tea. Retegi sasoi ikaragarrian
kolpe batez amar pundu ira-
bazten ditu 12-2 eta dirua
1.000-90 ri. Arrabots aundia
plazan, Retegi-ren aldekoek be-
ren garaipena segurutzat jo-
tzen dute baina Lajos gizon za-
lla baita hau ez da aisa humil-
duko eta hala honek ere pun-
du andana bat eginik goiti doa
12-7. Trabesak beti erasunda-
rraren alde eta oraingoan ere
doblean 1.000-500 ri. Retegi'k
berriz ere erakusten du bere

ahalmena eta pundu parrasta
bat eginik garaipenaren bidea
erekia dauka. 19-7 bere alde
eta dirua 1.000-70 ri. Retegi'k
«Txapela» esku-har du eta ai-

setasun aundiarekin ari da, bai-
na ultzamarrak ez du amor
eman nai eta kurai aundiarekin
guduari bortizki loturik lau
pundu beretzen ditu 19-11. Di-
rua 1.000-200 ri. Orain Retegi'k
bat eta Lajos'ek iru. 20-14. La-
jos hor geldituko da eta Rete-
gi'k falta dituen biak eginen
ditu partida irabazirik eta be-
rriz ere merezimendu guziekin
«Txapela» eskuraturik. 22-14.
Bi pilotariak besarkada maite-
kor batean lotzen dirá eta jen-
de guzia zutik esku-zartaka bi
pilotarien ohoretan.

Partidaren iraupena 50 minu-
tu. Bi pilotarien artean 169 joal-
di oneratuak. Retegi'k saketik
6 pundu eta Lajos-ek 2.

Xanti Mendiluze jaunak eza-
rri zion Retegi'ri «Txapela» eta
Federazio'ko Aintzindari Nau-
siak eman zion Txapeldunaren
«Trofeo» delako oroigarria. La-
jos'ek ere hartu zuen bere Eder-
gailua.

Zorionak bi pilotarieri.
ANZANARRI

1975-KO PILLOTA TXAPELKETA

RETEGI I ETA RETEGI II TXAPELDUNAK
Onela jokatu da aurtengo pillota txapelketa.

l-engo

Irabazlea

Beristain
Bergara I
Arroyo
Nalda II
Nalda II
Arroyo
Gorostiza
Lajos
Lajos
Retegi I

MAÍLLA

Galzalea

Bengoetxea
Aldazabal II
Beristain
Bergara I
Tapia
Erostarbe
Nalda
Arroyo
Gorostiza
Lajos

I I-garren

Irabazlea

Martinikorena
Martinikorena
Oteiza
Oteiza
Erostarbe II
García Ariño
Retegi III
Retegi II
Arocena
García Ariño
Retegi II
Chichan
García Ariño
Retegi II
Retegi II

MAÍLLA

Galzalea

Ataño XII
Alberdi
Odriozola
Etxarte
Del Pozo
Erostarbe II
Lazcano
Retegi III
Oteiza
Urkiza
Maiz I
Martinikorena
Chichan
Arocena
García Ariño

Batzuek erraz aski jokatu eta joan dirá, baño beste
batzuek, larri larri ibilli ondorean bukatu dute.

Azkenekoa jokatu zuten Mayatza'ren 11-an Donos-
ti'ko Anoeta'n Retegi'k (bost aldiz txapelduna) eta La-
jos'ek. Anoeta ala pelota Jokua piskabat izerditu zan
eta orrengatik ez zuten joku aundia egin. Bigarren tan-
toan bakarrik berdindu ziran. Andik aurrera Retegi joan
zan azkar beti aurretik. Ogei ta bi eta amalau bukatu zu-
ten (22-14). Retegik sakatu zuen indarrez eta gero jo
ere bai naiz aidea ñola potera. Etzion utzi Lajos'i bere
joku aundia egitea. Dirua atera zan Retegi'ren alde, ga-
ñera oso goitik.

Bukatzean partidoa bi pillotariak besarkatu ziran pla-
za-gizontasun aundia erakutsiz.

Ondorean artu zuten bakoitzak bere saria. Retegiri
jarri zioten seigarren txapela. Azkarate berdindu du. Ori
bakarrik zan orain arte sei aldiz txapeldun izandua.

Aurten gelditu dirá bi txapeldunak Naparroko Era-
sun erri txiki ortan. Ez du gutxi gutxi esan nai. Gañera
biak osaba eta iloba.

URTE ASKOZ ¡zan zaitezte txapeldun! ZORIONAK!
ELIXALDE

Bi Retegi ta itz bat bakarrik: bakoitza, bere maillan, TXAPELDUN!

GARAZI

SUPAZTERRIAN « P A T T M I N
Ixtorio-mixterio,
Zaharrak ederkio,
Berriak hobekio,
Dakienak kondadío!

Negu gau batez, Garazi'ko ostatuño batían, jende zon-
bait goxoki zauden supazterrian afanaren ondotik. Zirtz,
zart!, egiten zuten pindarrek, gar luze gorriek sutegi guzia
argitzen zutela. Baña hango etxekoek etziren su hartaz bi-
ziki axolatzen, zeren eta han baizuten, zizeliaren erdi-erdian
jarria, Kaskoin pidaiant jin berri bat, tirahala kalakan. Er-
daraz ari zen, erran eta erran, dena espantu, zer ikusi zien
Paris'en, Bordale'n edo Tolosa'n.

Supazter hegian aldiz, gure Pattin-Artzaina, kokorika-
turik zagon, ixil-ixila, zoko ilun batían eta sudurra ezin be-
rotuz. Etzen alferretan mintzatzen gaixo Pattin, mótela iza-
nik poxiño bat. Baña hantik berehala, arrotzaren zangoeri
so egin eta, oihuka hasi zen, bere pipa ahotik ateratu gabe:

—Su... su... su duzuy Jauna!
Frantximenta etzen higitu ere, ez utzi nahiz bere solasa.

Eta hitztun eder horren aintzinian, denak zauden ahoa za-
bal-zabala, arrunt xoratiak. Ageri zien beraz nehork etziela
kasurik emaiten Pattin'en deiari. Arte labur baten burian
ahatik, gure artzainak berriz:

—Su... su... su duzu, Jauna!
Oraikoan kexatia, Kaskoinak, bere hitzaldiaren artetik,

ihardetsi zien gogorki:
—Qué quiere ese indio? Que se calle; pues no se puede

hablar aquí!
Hortan, berriz hatsa harturik ixiltasun handi batían, lotu

zen aintzina bere solas ari, nihun ezin errexituz. Eta Pat-
tin'ek, samurtu gabe, beti pipa hortzetan, ezti-eztia:

—To, be... be... berak errain du!
Hantik laster, zipil urrin izigarri bat hedatu zen sukalde

guzian, eta denek ikusi zuten azkenian kea beltz-beltza ate-
ratzen arrotzaren zangoetarik. Ordian bederen gure predi-
karia zanpez jeiki zen supazterretik, eta berak erran zien
egiazki, Pattin-Artzainaren ondotik:

—Caramba! Mis zapatos se están quemando!
Ihesiz joan zen kanporat lasterka, herriko iturriari buruz,

mainu baten hartzerat, eta denak utzirik... Hola ixildu ornen
zen nunbait! Bai eta ere ikasi zien bere kaltetan, Euskal-
dun bat deika artzen delarik, kasu egin behar déla ihar-
despen tzar bat eman gabe.

Lagunaren zuhur hitza,
Izanik ere bortitza,
Entzuleak onhar deza,
Jdekiz bere bihotza!

GARAZIKO MANEX

LIZARRA
EGUN BAT EUSKAL ERRI BATEAN

Aspaldin gogotan geunden,
Lizarra'ko Ikastolakoak ikusi eta
bizi zezaten pixka bat, beste
ikastola batzuetako joka bi-
deak, ñola lanetan ala jostake-
tan; ta, batez ere, itz egin zeza-
ten lasai gure izkuntz eder on-
tan.

Onela pensatuz, ba, elkar ar-
tu genuen Urdiain, Lakuntza,
Arbizu, Etxarri-Aranaz ta Li-
zarratarrak, eta bildu giñan
Etxarri - Aranaz'en Maiatza'ren
15'an.

Atera giñan goizeko 9,30'tan,
bi autobusekin; Andia'ko «Sie-
rra» ikusiz, Lizarraga'n geldi-
tuz, ango mendi eta Burun-
da'ko zelaiari begira iritxi gi-
ñan belaxe Etxarri-Aranaz'era.

Ura umeen poza, ez bai dirá
ibiltzen noiz nai bakarrik, bere
buruen jabe egun guztian. Ze
alaitasuna nabaritzen zen be-
ren abestietan, txistetan; arri-
turik ere ain-beste bei, ardi,
auntz eta beste abere asko ikus-
tean.

Etxarri-Aranaz'en an zeuden,
ia, gure zai, beste ikastoletako
Irakasle, Andereño ta aurrak.
Sartu giñan bakoitza gure tal-
deakin geletara, eta an alkariz-
keta, galdeera, ipui ta abesti
ondorean bazkaltzeko garaia
egin zitzaigun; eguraldi ona

zegoen eta eliz ondoko arbol-
pean arkitu genuen naiko toki
geren janariak laixter bukatze-
ko. Ez dago zer esanik ango
«parkeaz». Ume guziak zoratu-
rik gelditu ziran. Ez beita nun
nai ikusten olaxeko jostatzeko
lekua.

Bazkaldu, ta laixter denak
frontonera. An nabaritu zen gu-
re mutil eta nesken bixitasuna
futbolean. Gaztetxoenak beti
prest txaloak egiteko. Azkarre-
nak sokatiran egin zituzten
geien katrazkak eta azkarrikak.
Sill-dantza eta beste joku ba-
tzuekin bukatu zen gure lenen-
go eguna euskal erri batean.

Pozik gelditu giñan; ñola au-
rrak ala Andereño-Irakasleak;
noiz nai beste alaxeko egun bat
igarotzeko asmoakin.

Guk usté, ziñetan Artzekoa
dala, iñaletan elkarturik bizi-
tzea Ikastola guziak; lan ber-
dintsua egiteko, método idu-
riak e r a b i l t z e k o , dauzka-
gun problemari erantzuna alka-
rrekin billatzeko. Onela indar
geiago izango genuke. Batez
ere gure umeak goartu ditezen
EUSKERA gure aspaldiko iz-
kuntza dala eta maite bear du-
gula.

LIZARRA'KO IRAKASLE
ANDEREÑOAK
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ETXARRI-ARANAZ
AINBESTE URTE BURUAN
BERRIZ GURE ARTEAN

Bai, berrogei ta emeretzi urte
daramazki Ar jentina'n... Eus-
kaldun jatorra... Irurogei ta
amalau urte bizkor ta osasun-
tsu d i t u. Etxarri - Aranazko
Xantuatar Ezkerratar Santiago
arin dabil oraindikan adin or-
tan. Gaztetandik itsas beste al-
dera joan zitzaigun bizi obea-
goa billan. Neiko buru-auste ta
bizitza gogor ta neketsu izan di-
tu. An ezkondu ta bi alaba izan
zituen (biak ongi ezkonduak).
Bere babesean bat baño geiago
euskaldun artu ere bai, ogi-bi-
dea arkitu arte (erritar Igoa'tar
Imanol, eta abar). Orain, lana
alde bat utzirik, lasai bizi da.
Eguna jai-etxean igarotzen du
musean jokatzen, ortan txapel-
dun bait-da. Orain dirala urte
t'erdi alargun gelditu zan. Gur-
dibillarekin kosketako artu, ta
antxe bertan gelditu zan emaz-
tea betiko (goian bego).

Ta ezin etsi Euskalerria, bere
txokoa, erriko baztarrak berri-
kusi gabe... Emen izan degu
bost illabete oso, gure artean.
Zoriona ta poztasuna arpegitik
zerion. Irurogei ta amalau ur-
teekin, ta bakarrik, egazkian
etorri zan. Ta emen izkirimia:
Ba du Madrid'en Ezkerra ta
Beltza'tar Santiago illoba. Illo-
ba, bere seme koxkor Santitxu
ta bere senide dan lekaime Ar-
tieda'tar Sor Isabel'ekin garaiz
eldu ziran Barajas'ko egazki
kaiera arrera ematera. Egaz-
kiak ñola egatu ta jexten ziran
ikusi ondorean, atzerri-muga es-
talpera joan ziran, andik sortu-
ko bait~zan osaba. Bañan bi
atzerri-muga estalpetik atera
zeiteken. Zer egin bada? Muti-
ko koxkorra ta lekaimea batean
zai utzi, ta illoba beste batera
joan zan. Bere garaian etorri
zan Arjentina'tik egazki bat.
Bañan bidazti aien artean etzan
agiri. Lasterka, beste atzerri-
-muga estalpera illoba, ea an-
dik zetorren. Ezta ere... Eta ola
bein ta berriz. Zer egingo?
Etorri ba-da, bakarrik arkituko
da Madrid'en, ezpait-du iñor
ezagunik emen. Nora joko ote
zuen? Etxeko arki-bidea ekarri
ba-du, zuzen etxera joango zan.
Ta ala izan ere. Buruan zeka-
rren arkibidea. Ta bidean jarri
zan. Gerriko uztaian zekarren
España'ko dirua. Ta taxis or-
daintzeko orduan, gurdibiltza-
leak etzion artu nai Arjentina'ko
dirua. Pistegira joan, gerritik

España'ko dirua atera, ta diru
orrekin ordaindu zion. Azkene-
rako, etxeruntz jo zuen, illoba
etorri etzalako ezta-baitdan.

Etxeruntz jo zuen illobak ere
eta, bein etxean, emaztea etorri
zitzaion eta galdegin zion:

—Ta osaba nun utzi dezu?
—Ez al da etorri?
—Ez; emen ezta sortu...
Baña, etxean sartu zan; an-

txe, aurrez aurre, zutik, arkitu
zuen osaba. An besarkadak eta
musuak... Eguerdian, bazkal-
-etxe batera bazkaltzera, ta
urrengo egunean Euskalerrfra...
Ango illobak ere arrera bero-
tsua eman zioten. Ta an, egun
batean erri bateko jaietara, Iru-
ñe'ko Sanfermiñetara, billoben
eztaietara, Aralar'ko San Mi-
kel'era, Urbasa'ko mendi zelaie-
ra, erriko San Adrián baso-eli-
zara, lagun ta senideekin mu-

ARESO

sean jokatzera, aizkora apos-
tuak, pillota jokuak ikustera...
Euskalerri'ko biotzezko oitura
zarrak bere salsan berriz biziki
ikusi nai zituen. Errian, bere
adiñeko dan Sakristau Zarra-
ren Arruabarrena'tar Imanol
zuen laguntzalle alderdi guzie-
tarako. Ta ñola dantzaten zuen
billoben eztaietan, ta ñola abes-
tu ere euskal abestiak! Nik us-
té, Euskalerria'n gaztetu ta biz-
kortu egin dala. Arin-arin, ba-
ñan etxeko miña bere baitan
duela, berriro itzuli da Arjen-
tina'ra. Ta antxen dago berriz
bere alabekin inguraturik, ba-
ñan euskal-izatea utzi gabe.

Ori bai dala Euskalerri zale-
tasuna! Beragandik ikasi deza-
gun guziok. Etzagula utzi eus-
kal-izaera, naiz urrun bizi.

BASABE

MIXIO-ASTE EDER BAT:
ELIZ «BERRIA», ALA ELIZ BERRITUA?

Aspaldiko partez Mixioak ¡zan
berri ditugu. Urte asko ematen
etzirela, gazteak zer ziran ere ez
bait zekiten. Ogei bat urte azkene-
koak izan zirela. Elurtea ta otz aun-
dia asierakoan, giro zakarra oso
eta, ala ere, eliz betean asiera
eman genien, «Atoz, pekataria»
berdingabekoaz. Sarrerako izaidian
gure mixiolari, Aita Zubiaga jesui-
tak, gaurko Elizaren goraberak ar-
gi azaldu zizkigun eta orduantxe
jabetu giñan «Eliz berria» eta «Eliz
berritua» etzirela gauza bat eta be-
ra; auxe ederki berexitu zigun.

Arrezkero aste osoan erriak ezin
obeki erantzun zion Mixio-deiari.

Oraiñ ez dago leengorik eta
emen ere, nun-nai bezela, lotuak
bizi gera lañaren goraberatan, ba-
te z ere.

Agitz ongi erantzun zion erriak
bada ez det usté iñor Mixio gabe
zabarkeriz gelditurik ¡zango danik,
ezindakoren bat edo beste baliteke
baño.

Izugarri gusta zitzaion erriari os-
teguneko «Gurutze Bidé» ura, erri
osoak abestua eta Aita Zubiaga'k
argi-argi agertua. Baita osteguneko
«Ildakoen oroitzapen» biotz ukiga-
rri ura ere eta larunbateko «Aitor-
tze prestaera» mamitsu ura, asko
ere asko argitzen zuana eta ederki
erakutsi ere baita.

Umeei egunero ordubete bat
ematen zitzaien eta azken egunez,
Aita Santuaren bandera xuri-oriak
eskuetan eta biotz gañean zera-
mazkitelarik, oso ordu atseg'mgarñ
bat eskeiñi ziguten: galde-erantzun
politak, alkar izketaldi, euskal kan-
tu xamur eta bakar izketa egokiak.
An entzun genituan, batez ere, Iña-
ki Onsalo, Inazio-Mari Baraibar,
Mari-Karmen Saizar eta Erroxario
Jauregi'k ezin obeto esan zizkigu-
tenak. Zorionik beroenak gure
umeei. Amaikari negar ere eragiñ
zeniguten, etzan gutxiagorako ere
ta. Gure Apaíz Jaunek umeen be-

deikapena emanez bukatu zan jai-
txo egitan eder ura. Ag'itz ong¡, bai,
egon ziren gure umeak eta gura-
so ak eziñ pozikago noski. Aresoa-
rrak ez degu atzenduko ordu zora-
garri uraxe. Ez noski!

Mixio-bukaera eguna, Pasio-igan-
dea, usté eta nal baño leenago eto-
rri zitzakun. Asterik otzena Mixio-
-astea ¡zan genuen. Bukaera, berriz,
egun eguzkitsu argiena eta beroena
goiz-goizetik. Aresotarren idur¡ bizia
zalá zirudian: Mixio ondoren gure
biotzak argiz eta berotasunez gal-
datan genduzkan da. Alaxe aurrera
ere iraungo al dutel

Err¡ osoaren ¡zenean eskerrik-as-
korik beroenak bijuazkio gure apa'iz
¡aun On José María Aizpurua'ri,
oraindik urtebete ez da gurean de-
gula eta orrelako Mixio ederra an-
tolatu ta tajuiu digulako. Salta A'ita
Migel Maña Zub'iaga, gure mixiola-
ri langilleari, bere sayatze bete-be-
teagaitik ere.

Eta emen gelditzen da Areso pa-
ketsua, Yertzaundi, Ulizar, Urtea eta
Gañarbe mendien babesean, bere
kristau-bizitza, Mixio bitartez, era-
bat berriturik, gazteturik eta iño'iz
baño zoriondutuagorik. Ez duaía
aise atzenduko izan duan Mixio-as-
te ederra, usté det. Eta ala bear
baldiñpaítere!

Negu osoko asteñk otzena noski
gure Mixio-astea. Alabaña, etzan lo
egon gure Artzai Jaune eta aste or-
tarakoxe, garaiz beraz, berogarri
bikaiña elizen iarri zigun, ondotxo
kostatakua ¡zango zen baño. Giro
epel-epela izan genduen eliz barre-
nean, pena ematen zuen andik irten
bearrak. Aiñ atseg'mgarñ bait ze-
goan barrunbea izan ere! Danak
eta batez ere gure xaarrak, pozik
ziran. Ez ornen zuten egundo orla-
ko girorik Areso'ko el izan izandu.
Gure eskerrik sutsuenak eta txaío-
rik benetakoenak artu bitza gure
Artzai On José Maria'k.

BORDARI BAT

Areso: aste osoan agitz ongi —ezin obeki— erantzun zion Mixio-deiari erriak

EGUN GOGOANGARRIA
ALTZAZU'N

Altzazu'ko enparantzan, egun gogoangarri batean: «Iruten ari nuzu...»
(Izor Argazkia)

Ura eguna ura, Orrilla'ren 4-ekoa Altzazu'ko errian...!
Gurutze Deunaren yaia ospatzen zuten ta gaiñera «Lagun Onak»

Bazkidearen eguna.
Gertakari nabarienetan bakarrik gelditzea nai det. Eguerdi au-

rrean, amaiketan, meza nagusia Otadia'ko Santo Kristo'n.
Mezan izan ziranak ziotenez, 21 «inpernuko auspoeky> danborre-

kin ta atabaíekin, mirarizko eran yo zuten <(Agur Yaunak» euskal
eresi zaarra. Sekulan ez ornen da olakorik entzun. Dana, «Zelaia»
bertako auspolari ospetsuak eraldurik ta zuzendurik.

Ermita osoa betetzen zuen; eta, goi ta be, izugarri-ederrezko
muxika-batasuna egiten zuan.

Amabietan berriz, Zine Bengoetxea'n, muxika-entzunaldia. Au ere
benetan eder-ederral

Baiña emen, usté gabeko atsegiña izan genduen: lenengo aldiz
esaiariak (speaker), bertako gaztea bat zalá, euskeraz erderaz bai-
ño geiago egin zuan. Olako euskal-giroa daramaten yaietara beti
yoan izan naiz; ta orain arteko aurkeztu ta azaltzeko itzak, beti er-
dera utsez egin izan dirá. Oraingoan ez. Zorionak ta txaloak!

Morondo'tar Koldobika yaunak (Gares'tar Koldo'k) bere talde
aukeratuakin muxika atsegiñ atsegiña, biotza betetzen zuena, entzu-
tera eman zigun.

Lenengo, euskal-abestiak, bai errikoiak baita euskal-muxikala-
rienak; bigarren, euskal-muxikalari ospetsuek asmatutakoak; iruga-
rren, Gares'tar Koldo beraren kantak. Euskal kanta guztiok bene-
tan atsegin izan zitzaizkien yendeai.

Laugarren, «La fiesta de San Isidro», erdaldun muxikalarienak.
Eta azkenez, Altzazu'ko bertako seme, González Azilu muxika-

Iari berriaren «Libro de los Proverbios», Idazteunekoa, ozenki esa-
na ta abestua. Muxika oso berria da, orain arte olakorik erabiltzen
etzana: erdikantatua, erdi esana da.

Zinea, goi ta be, bete-beterik zegoela, oso txalotua izan zan.
Eta muxikak bukatu-ta gero, erriak opari ederrak eskeiñi zizkien
bai Azilu yaunari, baita Morondo yaunari, baita onen kantari-tal-
deari.

ASPALDIKO ESKU-LANEN ERAKUSKETA
Arratsaldean berriz, seietan asi-ta, Altzazu'ko bertako eskulan

zaarren erakusketa.
Elizaren ondoko plazan, adiñeko andre ta gizonek leenagoko

eskulanak, mende onen lenengo urteetan oraindik egiten ziranak,
egin zizkiguten berriz, erriko gazteek ikusteko.

SUKALDEA. Plazaren mutur batean, antxe zegoen euskal sukaí-
dea ta sutondoa, leenagoko eran yarrita. Antxe, esate baterako, ta-
ioak egiteko tresnak; eta taloak egin ere, egin zituzten; eta gaztai
zatiakin batera yateko eman ere bai. Ardo zurrutakin gozo-gozoak
zeuden.

ERREMENTARIAK edo SU-AROTZAK, aren urrengo, sutegian
auspo andi-andi batekin ta su ederrakin. Bi edo iru errementari edo
suarotz ari ziran yunkudean malluka yo ta yo, burni bero-bero, su-
goritan zegoena, aizkorak edo aitxurrak edo alako beste tresnak
egiteko.

Soroak garbitzeko ta lurra birrintzeko área polit bat ere an ze-
goen amaiturik. Eta an ondoan zen beste gizon bat, idien edo
beien ipuruak edo kopetak egiten.

ZURGIÑAK ere baziran, aizkora edo aitxur-kirtenak egiten baita
goldeak ta abar...

UZTARRIAK. Baita an ondoan bazen bertako adiñeko gizon bat
(Urteaga yauna), beien edo idien uztarriak egiten.

Baita beste bat uztaiak egiten, abereai lepoan ipintzeko, miidun
zintzarriak edo erranak eramateko, ola yabeek, abereak nondik ñora
zebiltzen, arran-otsaz ezagutzeko.

IRULEAK. Plazaren beste mutur batean zeinbat emakume ziran,
liñua kardatzen ta gero aria egiten, orretarako bear dirán tresna
guztiak zituztela. Emakume zaarrak ziran, gaztetan olako lanetan
ari izanak.

Yendeari ori daña azaltzeko Irigaraí'tar José Anjel yauna ari
zan abots argiz ta euskera garbiz azaltzen ziela daña.

Olako erakusketak dirudien baiño garrantzi geiago du, erria gi-
zabidean ta yakintzabidean goratzeko. Urrengo urteetan, ere, berri-
ro egiteko ta obeto egiteko asmoa dute.

Mundu bat zan elizaren ondoko plazan eta elizaren inguruetan.
Erriko plazarik andiena da orixe. Bazebiltzen argazkigilleak, ez gu-
txi gero; baita magnetofón zintaz, lanean ari ziranei galderak egiten.

Azkenez ordu bi ta erdi eder-ederrak igarorik genituela, ezkil-
-otoitza errezatu genuen ta euskeraz errezatu gaiñera.

Eta gero, 21 infernuko auspo danborrekin ta atabaíekin lagun-
durik ta Zelaia yaunaren zuzentzapean, «Agur, yaunak» sutsu-sutsu
ta bero-bero entzutera eman ziguten Morondo'ren abeslariak eta
«Lagun Onak» Bazkideko abestaldeak, Irure Aita Kaputxinoak zu-
zendurik.

Izan bedi daña Yainkoaren aintzarako ta Euskalerriaren onerako.
Urrengo arte. YURRETAR YULEN A.
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«BIOZKADAK» mamGipuzkoa'ko Aurrezki
Kutxak argitara eman du
Jauregi'tar Luis apezaren
«BIOZKADAK» olerki libu-
rúa. Argazki-aldatze bidez
(foto-copia) eginik, argi-
taldi onek lengo argitaldi
ber-bera eman digu: ordu-
ko 106 olerkiak, Itzaurrea,
Eskeintza, ta edergarriak,
batez ere, 1929 urtean
egindako liburuaren azal
eder ura. A t a r i orren
atzean dagon baratzean
barrundatu nuen, lenengo
aldiz, euskal olerkariaren
usaia. Mitxelena'ren itzez
esango dut: «Zor larria
diogu egilleari alde guztie-
tatik...».

Zor larria diogu Intza'r Dámaso Aitari ere; Jauregi olerkariaren bidean,
Aita Intza beti: asieran, erdian baita azkenean ere. Badirela irurogei urte,
praile onek agertu zuen Errenderi'ko olerkari gaztea; bere lorategia egin
zuen «Jautarkol»'ek «lrugarrengo»'n eta «Zeruko Argia»'n, aldizkari auen
Zuzendaria A. Intza zelarjk. Geroago, 1929 urtean, Iruña'ko Kaputxinoen
Irarkolan argitara eman zuten «BIOZKADAK». Oraingo argitaldiaren Itzau-
rrea A. Intza'rena da ere.

Arrigarria! Itzaurrearen aurreneko izkian H bat jarri diote, eta denok
dakigu Euskaltzain aspaldikoena ez dagola H'ren alde; argi ta garbi adie-
razi zuen «Karmel» aldizkariko bost-sei sail sendotan. Deabrukeri bat?
Irar-utsa? Dena déla, ez da begi onez ikusiko parragarrikeri ñotxo ori
betiko gelditzea liburu ortan.

Itzaurre berrian «berri» pozgarri bat ematen digu: «Jautarkol»'en oler-
ki guziak biltzen dabillela. «Oraingoz, «BIOZKADAK» dakazkienaz goza
zaitezte, baña aren olerki guziak liburu batean, al dan lasterrena, arki-
tzeko ustean». Jauregi'ren olerki txiki ta aundiak, eder baño ederragoak
dirá guziak. Betor, ba, lenbaitlen, olerki-pil ori, A. Intza'ri ta Gipuzkoa'ko
Aurrezki Kutxa'ri esker. M
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BAZTAN'GO MENDIAK
Gaurko egunean Baztan'go ballea

ezagutua da Euskal-Herri osoan.
Orai ditugun aurrerapenek.in yendea
aisa mugitzen da eta, bai neke
haundirik gabe, harat-hunetak egin
ere. Hori déla bidé, bertze lurralde-
tako euskaldun yendeak maiz ikus-
ten ditugu gure Baztan alde hun-
tan, hor ageri baita bere fama Eus-
kal-Herria'n eta bertze lurraldetan
gaindi ere edatua dagoela. Gaurko
egunean mendi zaletasunak garran-
tzi haundia dauka eta hala ikusten
ditugu Iruñe eta Donosti aldeko
gazte aunitz Baztan'go mendietan
kurri gañez gain ibiltzen direía, aize
osasungarriaz beren bularrak gar-
bituaz, gisa hortan hirian iretsi du-
ten pozoña kanpora aurtikiaz. Igan-
de eta jai egunetan gure mendiek
badute arrakasta, yendea ohartu
baita mendietan ibiltzeak on egiten
duela, osasuna bizkortu eta izpiri-
tua piztu Yainkoak eginikako eder-
tasunaz liluraturik.

Baztan'go mendi famatuenak ai-
patuko ditugu: ADI 1.460 m., SA-
YOA 1.422 m., ZURIAIN 1.408 m.,
OKOLIN 1.357 m., AUZA 1.312 m.,
GARTZAGA 1.290 m., OKORO 1.265
m., ARGINTZU 1.213 m., LARRA-
KARTE 1.171 m., MENDAUR 1.125
m., ABARTAN 1.102 m., LARRAZ-
MENDI 1.085 m.. GORRAMENDI
1.084 m., GARMENDI 1.072 m.,
IPARLA 1.056 m., UBEDO 1.034 m.,

EKAITZA 1.034 m., ARGAÑETA
1.012 m., ALKURRUNTZ 945 m.,
LARUN 904 m.

Nere lan huntan nai nuke Au-
za'ko mendiaz zerbait erran aipa-
men berexi bat eginik.

Auza'ko mendia Baxenabarra eta
Baztan'go erdian kokaturik dago,
alde batetik Erratzu eta bertzetik
Banka duelarik. Mendi haundia
(1.312 m.), dermio zabalak eta
Frantzia'kin mugatzen duela, muga-
rri andana bat ere ikusten ahal di-
tugu bere inguruan, denak beren
izenekin, eskualde huntako artzai-
nek ongi ezagutzen dituztenak, eta
aunitzen harat-hunetan lekuko dire-
larik. Interesgarriak lirake hoien ize-
nak aipatzea. Izpegi'ko lepotik ez-
ker, Auza aldera, ditugu: Makola'ko
lepoa, Tuturru eta Nekaítz'ko lepoa.
Gero mugarriak, Xorí-lepo (101),
eta hunen segidan, Elorta'ko lepoa,
Alkondo (hemen bada Murria),
Arrigorri (erroitz haundiak Banka
aldera), Lezeta (leze aunitz badire-
la izenak du adierazten), Sakana,
Mugarrixabala, Ixtauz, Yarleku, Ur-
dendeieta, Dorrain, Argañeta (mu-
garría kasko kaskoan dago) eta Pa-
gazaldei (muga 114). Horra hor
Auza'ko mendiaren marra, Benafa-
rroa alde batetik eta Nafarroa ber-
tzetik, gure lurralde maitea b¡ zati
eginik.

Baztan'go oianetan, Yainkoak eginikako edertasunak lilluratzen gaitu

Auza'ko mendiari buruz badira
zenbait ele xahar, nango lezetan
sorginek eta lamiek beren egoitza
dutelarik. Badira ere oraindikan zen-
bait erran xahar ahoetan dabiltze-
nak:

«AUZA'ko KASKOAN L A Ñ O ,
BIER DENBORA SANO». Eta baita
ere: «YANA-ko ZOKOAN LAÑO,
BIER DENBORA SANO»; (Yana'ko
zokoa Auza'ko mendi berean dago).
Bada bertze bat ere: «AUZA-ko
KASKOAN BERTZA, BIER DENBO-
RA BELTZA». Hor ageri da Auza'k
baduela itzal berexi bat mendez
mende irauten dueña eta hortan
yendeak sinestea daukalarik. Gain
hartan egonak garenak ikusi dugu,
kasko kaskoan, zilo haundixko bat
badela, eta denbora batez norbaitek
haitzurrez egina. Horrek badu bere
funtsezko arrazoina. Duela urte ba-
tzuk, gizon bateri buruan sartu zi-
tzaion Auza'ko kaskoan urrea ba-
zela; eta, eguñero yoaten ornen zen
gain hartara eta, haitzur haundi ba-
tekin, hantxe zanpak, mendia zila-
tzen urrea erdietsi nahirik, eta hau
beinere ez agertu. Noizbaitere gi-
zona etsituta lanari utzi zion alfe-
rrikako nekeak yasan ta ondoan.
Auza'k lehenago ere solas-bide fran-
ko eman ditu: 1913-ko Ekaina'ren
2'gna., zorigaiztoko eguna baztan-
darrentzat. Oroitzapen txarreko egun
hartan, urez aunpatutako goibel
ikaragarri bat Auza'ko mendian le-
hertu zen eta ugaldea, erdizka ixu-
ri, Banka eta Erratzu aldera. Herrí
hau bete betean arrapatu eta on-
damen jzigarriak egin ere, etxeak
bota eta sekulako «maltertzioak».
Gero uberroak Elizondo eta Elbete
ere erdi erditik arrapatu, eta bi he-
rri hauek ere desegin, bi persona
hito zirelarik. Gertakizun beltz hu-
nek, doluz eta naigabez bete zituen
zenbait famili. Hirurhogei urte yoan
dirá, baina oraindikan zaharrek
egun hori beren gogoan daukate.
Huntan ere Auza'ko mendiak badu
zer ikusirik.

Baita ere erraten dute, aspaldiko
denboretan, gure eskualde huntan,
urte batez sekuiako idortea gerta-
tu ornen zela, eta idorte ta beroa-
ren bortxaz Auza'ko kaskoan sua
lotu. Su bortitz hunek hola iraun
ornen zuen egun andana bat, gau
ta egun eketan; «volcan» bat iduri.

1913'ko euri-adarrak, Erratzu'n, ondamen izigarria egin zuen

Gertakizun hunek ere ele franko
sortuarazi zuen.

Auza'ra igateko biderik errexena,
Erratzu'ko Iñarbil'dik dugu. Hemen-
dik, baserri batzuen ondotik, beti
gora, eta mendiaren bizkarra erdie-
tsirik, galtzerik gabe, gaineraino.
Izpegi aldetik ere, eskuin harturik,
Elorta'ko lepoan barna beti goiti,
kaskoraino. Elizondo'tik, Auza'ra ere
ederki yoan daiteke, ibilaldi ederra
eginik. Anzan-borda auzotik goiti,
Irlintzi'ko harrien barna beti aintz.i-
nat, Burge'ko mendia ezker utzita,
Beartzun go auzoa eskuin eta Igar-
begi'koa ezker, Basabar'ko lepotik
aurrera. Leku huntan bada borda
bat belai batekin eta lizar arbolez
inguraturik. Hortaz yende arrotzek
«La borda de los fresnos» izenare-
kin bataiatu zuten, baina leku hu-
nen egiazko izena «BASABAR» da.
Inguru huntan eta pixka bat aintzi-
nago bidea utzi ta eskuin aldera
bada «jentil-harri» edo «dolmen»
polit bat hemengo yendeek «Erro-
lan'go harrie» deitzen diotena. Oso
interesgarria. Berriz bidea harturik
eta aurrera segituz muga aldera,
Urruxka eskuin utziaz, Pagazal-
dei'ko leporaino (muga 114). He-
mendik ezker, mugaz muga, Arga-
ñeta (muga 113), Dorrain-go le-
poa (112), eta beti goiti hantxe da-
go Auza. Eguraldi ederrakin ¡kus-
pegi zoragarriak ditu, Pirineo'ko
mendiak, itsasoa, Baztan'go ¡barra
bere oinetan, Aralar eta gainerako
mendi ta zelai, ehunka baserri eta
ohian aberatsak bazterretan. Leku
atsegina da, zelai ederra gain gai-
nean, bazka ausarki eta ardi ta be-
hor nonnai. Gero yautsi daiteke
Erratzu'ra, Gorostapolo auzotik bar-
na, herriraño. Toki atsegingarriak

denak, Baztan'go toki guzjak be-
zala.

Mendi, lepo, erreka eta zoko gu-
zien izenekin, beti bada zerbait
erran beharra. Muga 130 aldera
bada leku bat Azaldegi deitzen de-
na, eta alderdj hartan eta muga-
ren urbil eta zoko mospelean, bada
zelai zingiretsu bat, fama haundi-
koa eta aunitz entzuna. Hemen ere
erdaldun kutsua ageri da, eta hala
kaletar erdaldunek «La balsa de las
ranas» deitzen diote. Zingira hun-
tan negal (igel) aunitz biltzen bait-
-dira, hortaz datorkio izen berri hori.
Baina, orai erran dezadan zingira
horrek ere baduela bere izen jato-
torra eta egiazko izena: «ITOSOIN-
GO LOGIE», hemengo euskaldun
garbiek deitzen dioten bezala. Zain-
du ditzagun gure lekuko izenak bi-
degabekeriak egin gabe, eta ezta-
kienak ikasi dezala: «ITOSOINGO
LOGIE».

Auza'ko mendiari buruz zerbait
agertu dut, xehetasun apur batzuk
bederen eta nere ahalmenaren neu-
rrian.

llunabartu du eta, etxera nindoa-
larik, Auza'ra begirada bat eginik,
eta gain hartan ageri dena ikusirik,
«Atx! —diot nere baitan— AUZA'ko
KASKOAN BERTZA, BIER DENBO-
RA BELTZA».

M. IZETA

OARRA
IZTEGI-TXOKOA

5-garren orrialdean

Imp. de la Diputación Foral de Navarra. - Camino de Sarriguren. - Pamplona. - D. L. NA. 319-64


	Naparroa'ren egun andia.
	Kristautasunaren biotza den Erroma'n.
	Getari, nik maite detan erri...
	Udaberriaren egaletik.
	Euskal-pillota.
	Aurtxoen txokoa.
	Bertsolaria.
	XXX Pilota txapelketa.
	Erriz-Erri.
	Egun gogoangarria Altzazu'n.
	Liburuak.
	Baztan'go mendiak.

