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EGUBERRIA NAPARROAN
Udara bakarrik ez da

polita, Eguberria ere zo-
ragarria d u g u Napa-
rroan; elurra mendietan,
izotza errekan, sinisme-
na bizirik biotzetan, alai-
tasuna etxean. Sinisme-
na ta alaitasuna nabari
Eguberrian.

Garai ontan erabiltzen
ditugun i t z a k ez dira
gaurkoak, oso aintzifia-
koak baizik. «Eguberri»,
egun zarratik era bat al-
datzen dana. Egun danak

aldatzen dira bainan bat
bakarra dugu Eguberri.
Bainan ez bakarrik egu-
na, garai ontan urtea ere
berritzen zaigu. Bertze
urtea asten da. «Urtea»
izena, ur itzatik d a t o r;
ur berriak adierazi nai
d i z k i g u. Euskaldunen-
tzat, gure izkuntzan, ga-
raia neurtzeko «ura» itza
erabiltzen dugu. Gizal-
dien orpotik datozkigu
itz oiek. Aintzinako gure
erriaren bizitza dager.

Eguberri garaia gaur
berriz guretzat, jai zora-
garriena. Dendak beteak,
erakustokiak edertasu-
nez jantzirik, aurrak ka-
lean abestuaz, euskal do-
fiua nunai, euskal jan-
tziak u r t e k o bertze ga-
raietan baino geiago, ka-
leak argiz lertzen, etxe-
tan goxotasuna. Orrega-
tik ez da arritzekoa, beti
aurretik, Eguberri itxaro
izatea.

I

Belen'go Izarra:
Aurtyo baten iparra,
jainkoaren negarra,
Euskal Argi zarra.

1973-74

PRINCIPE DE VIANA

Bainan garrantzitsue-
na, elizatik datorkigun
ots neurrigabekoa: Sal-
batzallea s o r t u zaigu,
;Aintza Jainkoari Zerue-
tan eta Pakea Lurrean!
B a i , Jainkoaren i t z a
agertu da gizon guztien
aurrean, J a i n k o a r e n
Grazia nabaritzen dugu
g u r e artean: PAKEA,
PAKEA... Gizonentzat
berez ezifiezkoa ote? Pa-
kea sortzeko, Jainkoaren
maitasuna bear.

Gauza aundi bat adie-
razten digu Eguberriak:
gure aurrean, Jainkoa-
ren Seme berbera sortu
dala. Gaifiera urtero sor-
tu bearra dauka; anaiar-
tea piztutzeko, p a k e a
sortu bearra.

Ludi zabalean, Egube-
rriak daukan sakontasu-
na, ez d e z a k e g u aztu;
Jainkoaren indarra azal-
tzen digu. Goitik dei bat
jeixten z a i g u , esanaz:
«Jainkoaren P a k e a ta
Grazia beti zuekin».

Eguberria ez da ostika-
larien eguna. Garai on-
tan, geuren buruari, zer-
bait galdetu bearra dio-
gu: «zergatik egiten du-
gu borroka»? Borrokatik
onik ateratzen al da?

Guk e u s k a l d u n o k ,
Eguberrian eskuratzen
dugun Berri Ona, gure
artean zabaldu bearra
daukagu. Bainan ez aztu;
euskeraz zabaldu bearra
daukagu. Gure berri ga-
rrantzitsuenak, gure be-
rri aundienak eta sako-
nenak beti euskeraz za-
baldu bear ditugu. ;Ori
bederen ez aztu arren!

Eguberrian euskal gi-
roa sortu bearra dauka-
gu, gauzak nastu gabe.
Eguberrian, gure Salba-
tzallearen jaiotza, ludi
ontara Kristoren etorre-
ra ospatzen dugu. Ger-
taera zoragarri au, egun
ortan, oso osorik eta ba-
rren barrenean bizirik
euki bear dugu ta ez bes-
terik. Orregatik gauzak
ez nastu. Eguberrian, ja-
kin bear dugu Kristoren
jaiotza ospatzen. Izkuta-
pen aundi ori, bear beza-
la ospatzeko, Kristoren
«jaiotza» agertzea, onena
dala uste dugu; ez beste-
rik. Egun ortan a t e r a
bear lukete aurrak abes-
tuaz kalez-kale. Jesusen
Jaiotzaren agerketa, es-
kuetan daramakitela: Je-
sus jaio berriaren irudia
ta a b e s t i a k azalduaz.
Egun ortan, bertze nas-
ketarik gabe, p a k e a n,
alaitasunean, soillik, Je-
susen jaiotza ospa gene-
zake.

Batzuek galdetuko di-
gute: «Eta noizko gure
Olentzaro?». Zeatz eta
meatz erantzuna e m a n
bearra dago: «Ez Egube-
rritan». Olentzaro, urte
zar egunean ateratzea
egokiena. G u r e oianeko
g i z o n beltzaren eguna,
urte zar eguna da. Or-
duan bai, Olentzaron in-
guruan, dantzatu ta abes-
tu.

Abestu euskeraz, dan-
tzatu zuen poza, bainan
gauza bat ez aztu; pakea
alkar laguntzeko dala, si-
nismena Jainkoaren gra-
ziarekin bizitzeko ta eus-
kal kutsua gure nortasun
zifiezkoa agertzeko.
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On Luis Carrero Blanco, Almirat
Jauna, Espani'ko Gobernuaren Len-
dakaria Abenduaren 20'an il berria.

(G. B.)

Naparroa'ko Forudun Diputazioa, billera nagusi ba-
tera deitua Izan da, gaurko arratsaldeko ordu baterako,
eta On Luis Carrero Blanco Almirat jaunaren eriotzaga-
tik, naigabe sakona jakin arazi du.

Garai berdinean erabaki batzuek artu ditu:
—Billeretako liburuan, idatzi arazi dute, orrelako gi-

zon aundi batengatik Forudun Diputazioak artzen duan
mina agertuaz eta erranez, Naparroa'rendako On Luis
Carrero Blanco Almirat Jauna adiskide aundi bat eta
ongille benetakoa zela.

—Naigabe aundia azalduaz, danen izenean eskutitz
bat Gobernuaren zuzendariari igortzea.

—Madrid'en egin beardako illetera, bi napar ospetsu
Ministro izandakoak On Fermin Sanz Orrio ta On Tomas
Garicano, Diputazioaren ordezkari bezala izendatzea.

—Datorren 27'an, Naparroa'ko Jauregian, On Luis
Carrero Blanco'n arimaren aide, goizeko amar t'erdietan
illetak egitea ta elizkizun ontara, Forudun Diputazioaren
Aolkulari danak deitzea.

Erabaki guzti auek, ontzaz emanaz, doluminez bu-
katu zan batzarra.

Iruna'n, 1973'ko Abenduaren 21'an.
Amadeo Marco, Lendakari-ordezkoa.

NAPARROA'KO
DIPUTAZIOAREN

AGIRIA

EUSKAL ERRIRO LEIOA
BERRIZ

Berriz'ko San Migel auzoan,
iraillaren 30'an omenaldi bat
egin diote Amezuatar Serapin
txistulari ospetsuari. Kontuan
euki dute gure txistulari au,
erriz erri, ermitegitan eta base-
lizetan ibilli dala 60 urte txis-
tua jotzen eta euskal donuak
zabaltzen.

Jaialdi eder bat egin dute;
Zaldibar'ko koral dantza taldea,
Berriz'ko taldeak, txistulariak
eta dantzariak, danak antxe bil-
du ziran. Euskalzale asko ikus-
teko aukera an izan genuen.
Egin diteken guzia gutxi da,
orrelako txistulari baten lanak
eskertzeko.

PRADOLUENGO ERRIA
(BURGOS) EUSKALERRIA
OTE?

«Goiz Argi» aldizkariaren 174
garren zenbakian ala irakurri
dugu. Joxe Lasa jaunak Ian po-
lit bat idatzi du; «Euskaldunak
Burgos'ko Mendietan» izenare-
kin. Pradoluengo erria oso ede-
rra omen da ta euskal izen asko
omen daude ango lurretan eta
abizenetan.

Lan orrekin Jose Lasa jaunak
mesede aundi bat egin digu,
konturatu gaitezen Euskalerria
guk uste baino zabalagoa dala.

EUSKAL IDAZLEN
BAZKUNA

Urriaren amabian, Loyola n
(Gipuzkoa) eun ta berrogei eus-
kal idazletik gora bildu dira.
Euskal idazlentzat lana egiteko
eguna zan. Batzuek jai egingo
zuten, Loyola n berriz lana da-
nentzat.

Egutegi berriak, oso ederrak,
euskeraz eginak datorren urte-
koak antxen azaldu zituzten.
Goiz Argi aldizkaria asterokoa
egingo zutela esan ziguten.

Bainan ekintzarik garrantzi-
tsuena, «Euskal Idazlen Bazku-
na» sortzea zan. An, bertan, el-
karte berri onen Batzorde Na-
gusia jaio zan: lendakari «Ba-
serrin izendatu zuten; lendakari
ordekoa Manu Onatibia, ta idaz-
karia Jesus Gaztanaga.

Egun ontan emandako urra-
tsa ez dala nolanaikoa kontura-
tu ginan, oso garrantzi aundikoa
baizik.

Aurrera, Euskaldunok!

LARREA
Aurtengo olerki sariketa os-

patzeko jaia, egun aundi bat
izan da. Gainera Lauaxetaren
oroitzean ospatu dute. Antxen
bildu dira Euskalerriko olerkari
onenak. Zeleta idazle argiak,
Lauaxetari buruz itzaldi goxo
bat egin du. Aurtengo sariak
banatu dituzte ta lenengo saria,
«Itzala» izeneko Muniategttar
Sabinen olerkiarentzat izan da.
Bigarrena «Ekaitza dator egoal-
detik», Aurre Apraizena.

Datorren urtean, egun ontan
Ait a Onaindiaren omenaldia
egingo al da?. Auxe zan asko-
ren asmoa.

BILBAO

Anoberos Bilbo'ko G o t z a i
Jaunak, lege berri bat eman du,
agertuaz Bizkaiko apaizak eus-
kera, danak mintzatu bearko
dutela. Au jakiteakin gure poza
ez da txikia.

Anoberos Gotzai Jauna, na-
parra dugu ta Irunsemea. Pozik
jakin dugu napar batek orrela-
ko begiramena euskeraren aide
izatea. Naparroa'tik gure zorio-
nak bidalitzen dizkiogu.

BARANDIARAN JAUNA IRUNA'KO
IKASTETXE NAGUSIAN

Aurreneko urtetan bezala, aurten
sre Etnografiari buruz, goi maillako
gaiak erabilliko ditu Iruna'ko Ikas-
tetxe nagusian On Joxe Migel Ba-
randiaran Jaunak. Azaroaren zor-
tzian asi da ikastaroa ta astero bi
egunetan banatuko ditu be re irakas-
kintzak. Goi maillako irakaskintza-
ren egitaraoa oso sakona agertu di-
gu; artzantza, nekazaritza, etxea, oi-
turak, eskulanak, sendia, auzoa, erri
sinismena, euskera, jolasak, euskal
enda eta abar.

Gure izkuntza ta euskalkulturaren
saillan sartuak daude Iruna'ko Ikas-
tetxe nagusian irakaskintza auek.

Diputazioaren babesean s a r t u a k
daude goi maillako euskal ikaskin-
tzak.

Euskal kultura zuzpertzeko ta za-
baltzeko ortxe dauzkagula bidea,
deritzaigu. Euskaldunak alegindu
bear lukete bide ortik joaten eta as-
ko ikasten.

GOTZAI NAPAR BAT IL DA

Placencia'ko Gotzaia, On Juan
Pedro Zarranz Pueyo Jaun ospe-
tsua, berez naparra dana il da. Na-
parroan oso ezaguna genuen eta
euskaltzalea.

Iruna'ko Eliznagusian illetak ber-
tako gotzaiak egin dizkiote. Erriaren
otoitzak eta elizaren sinismenak illo-
biraino lagundu diote.

San Martin de Unx'ko erretore,
Iruna'ko kalonje ta Placencia'n
Apezpiku bezala, Artzai ona izan da
beti. (G. B.).

TXORIAK
UDAZKENEAN

Udazkena!
Txoritxu! Iges aroa dezu.
Otz-bildurrez igeska zaude zu.

Banan nora?
I Urrun! Maite bai dezu beroa,

eta ez nai izoztu odola.
Biotza da,

odol eta maitasun kaiola,
aragi utsezko esi duna.

Beraz otza,
ta eguzkia bearrezkoa
berotu nai ba dezu barrua.

Barne sua,
bizi indarra, nai ta naiezkoa,
neguak lapurtuko dizuna.

Bidekoa
egin kontuz ta arin; gaiztoa
zelatan dezu or izkutua.

Jo, jo gora!
artu sareeren gorakoa.
Bestela, errez zera galdua.

Txoritxua!
arki txit arin kabi gozoa;
baita beroa ta zoriona.

Luze egona
noski, urruti ta mingotz duna;
banan itxaro betez dagona.

Betikoa
dedilla zure barruko sua;
negu luze-luzean beroa.

OLABEAGATAR IRAKI

GABON-KANTAAK Eusebio M.a Azkue (1862)

Dabid'en Seme,
Errege andia!
Ondo etorria
mundura
Jaunen semeak
zeugaz batera
eroatera
zerura.

Poztu gaitezan
gazte ta zarrak,

bota negarrak
albora.
Bertsoak gaurko
jai andiari
betoz ugari
gogora.

Ze Argi da gaberdian
agertuten dana?
Ze gauza miragarri
eldu da gugana?
Jaungoikoen etxea
bakarra ta iluna;
zelan dago argituta
bailitz lez eguna?

Zegaitik, kristinauak,
gaberdi-inguruan
zeuen biotzak pozik
zagoze Tenpluan?
Zelan daukazuez gaur
ain pozik gogoa?
Nora iges egin dabe
kristinauen loak?

Mila zortzireun eta
irurogei bira
eginda daukazanak
eguztiak dira,
Jesus etorri zanik
zeruti lurrera:
Jauna gizonduteko
gizoen artera.

Zeruko ta munduko
Jaubea izan arren,
oztmindu ta gorputza
gugaitik ekarren;
bere lenengoko oia
zan aska bat zarra,
eta bere atsegina
otzagaz negarra.

Jaio ta eldu iakazan
artzainak ugari,
opaten al ebena
munduko Jaunari;
baita zeruti bere
milaz aingeruak
argitu ta poztuten
Belen-inguruak.

Nor egon zatekean
Belen'ik urrean
geure Jauna ikusteko
geu legez lurrean!
Baina an egon ezarren,
daukanak fede ona,
altaran ikusten dau
Jauna ta gizona.

Eusebio M.a de Azkue, Itxasgintzaren irakasle izan zen, eta
euskal olerkari bikaina ere. Bere seme ospetsuak, aitaren olerti-
bilduma argitaratu zuen. Azarodn, Euskaltzaindiak mendeurre-
naren omenaldia egin dio Lekeitidn.

Euskal idazleen billerako mai-burukoak. (Andoni argazkia)

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIA LEKEITIO-N

Azaroaren 11 n, Eusebio Maria Azkue olerkariaren mendeurrena
ospatzeko, Euskaltzaindiak batzarre agiria egin zuen Lekeitio-n. He-
rriko udalaren eta Lekeitio-ko Guraso Elkartearen laguntzaz antolatu
ziren egun horretako ospakizunak.

Euria gora-behera, txistulariek goiz-goizetik alaitu zituzten herri-
ko kaleak, euskaltzain eta kanpotarrak heldu orduko. Hamar t'erdie-
tan, herriko elizan, konzelebraziozko meza, erretore jaun Vicente
Urkitza, Aita Villasante euskaltzainburua eta Juan Gorostiaga euskal-
tzaina meza emale zirela.

Mezatik irtetean eta aurresku ondoren, Euskaltzaindiaren batza-
rre ageria herriko etxean. Herriko alkate Cazalis jauna, Aita Villa-
sante eta San Martin Euskaltzaindiko idazkaria, mahaiburu zirelarik.

Batzarreari hasiera emanez Aita Villasantek agur-hitz batzuk esan
situen, Euskaltzaindia egun hartan zergaitik eta zertara etorria zen
Lekeitio-ra azalduz. Lekeitio-ko herriak, eta batez ere Azkue aita-se-
meek euskal kultura eta literaturaren aide egin dutena gogora-
tu zuen.

Ondoren Eusebio Erkiaga jaunaren hitzaldia. Jaun ho nek bere
hitzaldi honekin Euskaltzaindian sartzea egin zuen. Hitzaldi-gaia:
Eusebio Maria Azkue-ren olerki asko aipatuz eta ezagutzera emanez.
Udaletxeko areto nagusia betetzen zuten entzuleak adi eta zoli egon
ziren mintzagaia entzuten.

1951. urtez geroztik euskaltzain oso den Juan Gorostiaga jaunak
egin zion erantzuna. Erantzun honetan Erkiaga jaun beraren euskal
lanak aipatu zituen.

Ondoren, euskal irakasle titulua iritxi dutenei hartako diploma
eta karnet-ak eman zitzaizkien. Hirurogeitik gora dira azkenaldi ho-
netan, etsaminak gaindituz, euskal irakasle titulua hori lortu dutenak.

Azkenik, Lekeitio-n Bizkaiko Aurrezki Kutxak duen etxeko zu-
zendariak (Moral Etxebarrieta jaunak), olerki sariketan irabazle ger-
tatu diren B. Gandiaga, A. Urretabizkaia eta X. Lete-ri sari bana
eman zien.

Herriko etxetik ateratzean, Amoroto-ko "Egunsentia" taldean dan-
tza saio bat egin zuen.

Ayuntamentuko jaun, euskaltzain, Guraso Elkarteko, irakasle be-
rri eta herriko asko Egana jatetxean bildu ziren elkarrekin bazkaftze-
ra. Eta bertan "Itxas-Soinua" une kantari taldeak kanta sorta polita
eskeini zuen bazkaldarren omenez, S. Ortuondo jaunaren gidari-
tzapean.

(Euskaltzaindiaren Prentsa Bulegoko Agiria)



1973 — AZAROA - ABENDUA P R I N C I P E D E V I A N A — 3

AXULAR'I OMENALDIA
DIPUTAZIOAN

Axular eskritore haundiari,
Irufia'n egindako omenaldia,
ikusi ondorean, gure txalo be-
roenak, Nafarroa'ko Diputazio-
-rendako dire. Hor bai ondo
egiten dituztela gauzak. Nafa-
rroa'ko Diputazioa konturatu
da, Axular gizon haundi bat
zela ta bere izena aipatzea me-
rezi dula ta nafartar guztiak
ezagutu behar dutela. Gaurko
Nafarroa'ko ta Heuskal Herriko
intelektualak bat eginik hantxen
zeuden Axular'en izena aupa-
tzen ta bere eskribuak azter-
tzen. E s a n l e i k e Cervan-
tes espanolentzat dena, Axuiar
Heuskal Herriarentzat izaki ta
eskritore hau nafartarra dugu.
Arrazoiakin esan zuen Vicente
Galbete jaun agurgarriak: «Na-
farroak pozik ordaintzen ziz-
kiola Axular'i aspaldiko zorrak».

Urdian'go abadeak, J. M. Sa-
trustegi jaun argiak agertu zuan
folklorean eta herriko jakintzan
Urdazubi'ko s e m e ospetsuak
zuan indarra. Joseba Intxausti
praileak, Jakin editorialaren Di-
rektoreak, heuskarak Nafarroan
daben sua aipatu zuan eta hori
Axular gizon haundiari zor dio-
la, garbi adierazi. Euskalzaindi-
ko Presidenteak, ez bakarrik
Axular'en izena, baita bere lana
aztakatu zuan ta ez nola nahi,
liburu eder bat gure nafiar es-
kritoreari eskeintzen diola. Aita
Villasante'k «Axular'en Hizte-
gia», liburu sakona, heuskaraz,
espafiolez eta frantzesez egin-
du. Txalo haundiak jaso zituan
liburu berriaren autoreak.

Bi Diputadu Foralak serioski
hitz egin zuten. Bera'ko semea
dan Irazoki jaunak sakonki esan
zuen gaurko intelektualen es-
kuetan dagola kulturaren etor-
kizuna ta ikurrifia.

Ezponda jaunak berriz esan
zigun, Nafarroa'ko Diputazioa
heuskararen aide lana bereziki
egin nahi dula.

Konseju Foralaren saloia be-
tea zegoen. Aspaldiko adiskidei
eskua eman genien, baita pozik
agurtu ere. Lehengo aipatu be-
harra, gure Patxi Arraras, heus-
kararen aldeko Diputazioko Pa-
tronatuaren laguntzaillea dugu.
Han ere ikusi genuen On Angel
Hermoso de Mendoza, heuskal-
'zale jatorra, Aralar'ko Aingerua-
ren Kapillaua On Inozenzio

ELE-MELE
ERANTZUN BAT

Bi judeu ibai batera
juan ziran ureztatzen, eta
batak esan zion besteari:

—Ogerleko bat egiten
dizut: ik baiiio geiago
iraun baietz uraren az-
pian.

—Egifia.
Biak urperatu ziran.

Polizik ez ditu oraindik
arkitu aien gorputzak.

AZKEN NAIA

Bizargille bat urkatzera dijoaz,
eta aitor-entzuleak esaten dio azken
naia egiteko ebagunea ematen diotela.

—Eskatu, anai, nai dezuna.
—Dakardatela ene letraua, bizarra

kendu nai diot eta.

KONSULTAN
Osagilleak gaixoari:
—Zuk daukazuna da

arri - koskorrak giltzurru-
nean.

—Ba-dautsuzu, Maiia-
xi? Beti diotzut nik ez di-
tuzula ongi garbitzen gar-
bantzuak!

Ayerbe Heuskal Herriko gizon
ezagunenetakoa; Atxa j a u n a
San Fermin ikastolaren Direk-
torea; Jon Onatibia musikalari
trebea ta heuskara ikasteko me-
todo berriaren egillea; Euskal-
zaindiko idazkari famatua Juan
San Martin jauna; Jorge Kortes
Izal jauna Irufisemea; Euskal-
zaindiaren asierako kide zaha-
rrena Aita D. de Inza; gure
aspaldiko heuskaltzale sutsua
Marzelino Garde apaiz jauna;
Mikel Atxaga, Zeruko Argia
errebistaren buru bizkorra; ta
Zabalza kalonjea ta Rey Altuna;
nola ez?, Urdazubi'ko Urdax ta
Sara'ko Alkateak, baita Axular
jaiotetxearen nagusia. Adiskide
zar ta berri asko, euskal intelek-
tual haundienak, dana Omenal-

di bat «Axular» eskritore ezin
hobeari eskeintzen Diputazioan.

Lana, aurretik, Diputazioko
Principe de V i a n a a Euskal
Jakintza^ izeneko Patronatuak
prestatu zuan. Beste tokitan
baino Ian geiago egiten ari di-
rala, garbi ikusten dugu. Gure
Lxaloak bihotzez. Egun hortan
periodikuan leitu genuen karri-
ka bat Irufia'n merezi zula Axu-
lar eskritore haundiak eta akort
gara. Noiz ikusiko ote dugu?
Beste partetik entzun genuen
«Iruna'ko Euskal Adiskideak»
mintzatu direla Tudela'n bizi
dan Loperena tallariarekin Axu-
lar'en irudi bat egin dezan, Iru-
na Hiriaren plaza batean ezar-
tzeko.

BESTALE

ITZULERA EZAZ, AITA 2ANTUA KEZKAZ
Aita Santua naigabez, kezkati dago, Eli-

zeko elkartasun eza, kutsu antzera zabaltzen
ari delako.

Paulo VTgnak. Azaroaren 28'an, asteazke-
neko mintzaldian, biotzberaz Elizarekin el-
kartzea, Urte Santuko eginkizun bezala ezarri
digu. Elizaren umeak biotz osoz beragana
itzultzea nai luke batez ere. Oiek, lege erara
adierazi gabe, zuzen ez den gixen daude Eli-
zarekin. Alare berarekin nai dute Jaunagana-
tu. Jainkoak ala naiko al du. Bano egonera
zorrotz eta beren gogoko azterpenetan eta
ez-naiko lasaian, nai dute.

Aspaldiko egonera au batzuk onesten dute
adibide txalogarriz ere bai, au da, gizarteko
zenbait egoera bezgarri edo Elizaren ez-bai-
koak zuzendu naiez, edo bere kultura edo go-
goketak ugaritu, edo Eliza garaiotako aldaketa
beraz jantzi naiez. Bano beren kabuz egitten
dituzte eginkizun guzi oiek toki bakoitzeko, ta
zorrotz bano zorrotzago. Eta bearbada arako
jaunagatze ua beztutzen eta eragozten dutenik
oartu gabe, eta ez asierakoa bakarrik, baizik
baita gogo-onezko (espirituzko) arekin bat egi-
nik iraunarazi nai dutena ere. Beroiek moztu-
tzen bai dute berai eusten zien adar bizia,
okerra egin ondorerano oartu gabe.

Gure kulturazko alderdietan kutsuaren an-
tzera zabaltzen den ayen orrek min gogorra

ematen digu; ori sortzen diguten oienganako
ongi-naiak bakarrik gozatu dezagigukena da.
Menberaturik oartzen ari naiz zein aixe biltzen
diren gizon jainkoti gogo-azikor (espirituala)
duen bat bano geiago, bano banazale, bere
kabuzkoak. Oiek askotan kristau taldea bano
ere siniste barrenagoko ta gogo bizigokoak
balira bezala azaldu-ta, berealaxe eliz-etsai
itzultzen dire, eta ez ustean bezala, beraka da-
ramazkien gizarteko edo politikazko eginbide-
tara doazi. Or berriz, zoritxarrez, giza-guraz-
koi biurtzen dire. Orren bide okerretan sar-
tzen diren ume auek berriz bildu bear ditut,
beroiekin solasketa pozgarri bat egiteko.

Paulo Wgnak baitare esan du: «bere
mait-minezko artzaingoa sumintzen dion bes-
te zauri bat, elkartasun-guraren ondaketa dela.
Ondaketa orrek gizarteko ar-eman bat bano
geiagoren ondaketa dakarrelako. Elizaren mai-
tasunezko irakasketa, pakea irixtearren ema-
nak, on-artuak izateko gogoa erakutsi du. Eli-
za kezkatu dezala, naiz bere barrenerako, naiz
kanporako, batzuen eta besten arterako diraa
bide egokiak artzen; oiei eskerrak, den bezala
izan dedin, gizarteko gorputz eta Kristoren
gorputz mistiko (izkutuzkoa)».

Azkenean Aita Santuak esan zuan: «Urte
Santuak ikasketa berria eman bezaigu».

KALPARREGI'k euskeratua

NOR AZKARRENA?
Bi mendiko ikazkin, gabean, espantoka ari omen zi-

ran, lengo zarrak zeifien azkarrak ta indartsuak ziran
aipatzen.

Batek besteari ala omen dio: «Bein aspaldiko garaie-
tan, gizon indartsu bat bizi zan. Bere etxea egiteko,
kazkardi batera arri billa zijoan. Etzuen nolanaiko
etxea egin nai. Arri sendoak bereixteko asmoa zeukan;
asi zan txikienak baztartzen eta aundienak jasotzen.
Zoritxarrez, arri billa dabillela, ikaragarrizko arkaitza
menditik askatzen zaio. Etxe bat ainekoa omen zan.
Amilka joan ezkero beko aldean, azpian zegoen erria
zapaldu ta txikituko omen luke. Arkaitza askatzera zi-
joala ikusi bezin laister, indar guztiakin eutsi omen du
ta bizkar gainean aste osoa euki, inguruetako gizon guz-
tiak bear ziran tresnekin bildu arte.»

Besteak orrela erantzuten omen dio: Gizon bat ika-
ragarri azkarra omen zan. Lasterka etzuen inork ira-
bazten. Bein ankak lotuta erbi baten ondoan jarri omen
zuten. Biek lasterka asi dirala, erbia mendi leporaino
iristerako, gizona mendi tontorrera igoa zegoen.»

Inguruan entzuten zegoen beste ikazkin batek ala
jarraitu zuen: Nere aitonak gizon bat oso azkarra eza-
gun zuela esaten zigun. Mendi batetik bestera ibiltzen
omen zan; anka tontor batean batean jarriaz bestera
jauzten zala. Gainera, lagunen bat zeukanean bere abia-
duran joan zedin, mendi tarte aundiak igarotzearren,
zubi baten antzera, besoa zabaltzen omen zien. Orrela
mendiz mendi ibiltzen zituen lagunak.»

Solasean eta parrez zeudela, gure mendiko ikazkin
auek, loak artu zituen. Gaba beti astuna izaki.

IKAZKINA

AURTXOEN TXOKOA
AMATXIREN BEHEARKUNDEAK

Etxe txlpi batean bizi ziran senar emazte batzuek bi
neska eta amatxikin; hunek adin aundia zuen. Bere bu-
ruaren atxikitzeko kataderan iarrita egoten zen sukalde-
ko xokoan. Iduzki ederra kusten zutenean bi neska ho-
riek eramaten zuten amatxi atera eta hantxe goxo goxo
arrosarioak eskutan harturik errezatzen zuen aspertu
gabe.

Egun batean oroitu ziren Eguarriak urbiltzen ari zi-
rela, egun aundia baita Jesus Aurra sortu zan gaua egun
hortan meza ederra izaten baita elizan. Amatxi lo utzirik
torri ziran Jesus Aurrari musu ematera. Meza akitu ze-
nean turron goxoak harturik gan ziren etxera ta gaixo
amatxi hila arpatu zuten.

TOMASA ETXEBERRI. 8 urte
ERRATZU
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ARRIGARRIA DA
Sifiistutea gizonarentzat
egiz, arrigarria da,
ikusi barik ontzat artzea
Egillearen eskarra;
baifia ifioz ez dau gizona apaltzen
askatasunai begira,
argi barriak geituten dautsoz
doi ori ontzat artzera.

EAURTA'KO (Jaurrieta) «EGUBERRI»
KANTU ZARRA

&1
Kristus sorfu duzu gaur:
alegragiten guziok gaur.
Eguberri, Eguberri,
gaur dela Eguberri.

Guzsen Jauna sortu da
efa degun alegriara.
Verbum caro factum est,
Maria beti Birjine.

Krisfo xin da mundura
guzien reskatatzera;
guazen guziok Belen'era
Jesus'en adoratzera.

Maria tximoen eratzen,
Jose txatar berotzen,
ordu artan Seme eder,
Seme eder baten trotxartzen,
eta nik Jesukristo'ren bestitzen.

Adoratu zirenean,
ofrezitu zakozien
batzuk inzienso, bertzek mirra
eta bertze guziek urrea.

Oriente'tik Orienta'la,
izarraren argiala;
izar kori, zer sinifikatzen du?
Erdi dela Maria.

Etxe kontan lau ardi;
laurrek, zortzi begarri.
Egundano ezizan
etin (?) zomat begarri.

&

o 0

0 > 0 .

Etxe kontan bai ardo;
eztakigu zomana.
Eran zazu txorta bana
xakiteko zomana.

Barazian da belar on.
Gabak ditu laur oron
Adios, jente noblea;
eta inzaziela "Gabon".

Eaurta'ko Aurelio Ilintxeta aitonak kantatu du bere aurtzaroan zan bezala; iri ortako oraingo
apeza, gure adiskide On Julio Esandi maiteak artu ta igorri digu, erranez: "Ez dakit uskaraz; zu-
zendu okerrak". Anitx ongi artu du; nik, bada, zuzenketa txiki. Eskarrik anitx! M. G.

Bizi egarri uka ezifia
guztiok dogu barruan;
indar aundi au nundik jatorku,
gero ez izatekotan?
Nire izatea, zer diraustazu
karrazi mintsu orretan?
Ez naizu galdu, ezer ez ba'da
itxaropen illunetan.

Baiiia, gizona, ez izan bildur,
egia geugaz daukagu,
aragi jantziz etorri da-ta,
EGILLE BERA maitetsu;
ontasun utsa itzez t'egitez
Bera da gure goiburu,
geure Jaubetzat artu dagigun
bidea zabaldu dausku.

Zuzentasuna ta on eitea
maitasunagaz batera,
jarri euskuzun ezaugarritzat
bereak olan gifiela;
gizontasuna or agertzen da,
eginalak eginala;
sinistuteak garbi dirausku
Kristo Jaungoikoa dala.

Egi onenak Egitik datoz,
Kristo Bera da EGIA,
bere izatea egitzearren
bizia garbi emonda;
joker a or tan agertu euskun
bere gurari bizia,
maitasun utsa odol artean
bere ezaugarria zala.

Ordutik ona lur maite ontan
sinismena dogu argi,
nora ezean ez gara ibilko
izar argia jarraiki;
egi, zuzentza ta maitasuna
jarri euskuzun gidari,
ateak, ifioz, itxi bagerik
geure askatasunari.

PAULIN

^LJS <

56

ONDARLAKO XORIA Airia: Xorinuak kaiolatik

Izpurako Ospitaletik tristerik dut nik kantatzen
zeren hemengo kaiolan hasia naiz enehatzen,
izana gatik zer ian zer edan kanpora dut desiratzen
zeren zeren etxe xokua zoin goxo den.

Zortzi egunendako sartu, amabost ere pasatzen
ez ditut iaun hok erranak nik anitzikan sinesten
solas ederrak sartzian bainan ez baidituzte obratzen
zeren zeren badakiten multiplikatzen.

Ondarrolako xori bat Izpuruan delarik sartzen
leku ederra izana gatik ez da biziki gustatzen
beti inguru kanporat soka fite hasten da aspertzen
zeren zeren Ondarrolan baida laketzen.

Lanian anitz ari ta zonbait aldiz inketatzen
zonbat uros nintzan ordun enuen nik estimatzen
bainan denbora iuan eta hasi nuzu ni hemen pentsatzen
zeren zeren osagarria zoin eder den.

Infirmiesa gazte batzuk xarmanki naute soinatzen
heien begi garbi ederrek bihotza alegeratzen
ez dakit beren barnian hek zer duketen nitaz pentsatzen
zeren zeren ni hasia bainaiz xahartzen.

Ez dut nahi miseriak sobera ari kondatzen
adixkidek nitaz pena geiegi har ez dezaten
aspaldian Luis iaunak ninduen edateko konseilatzen
zeren zeren arnorik gabe ez da sendatzen.

Oraikoan parabola huntan dut nik akabatzen
aitzina segitzeko alta denboraik etzait faltatzen
ttikia izanik eta xokuan Ondarrola dut maitatzen
zeren zeren Jaunak nahirik han sortu nintzen.

Jainkoari bihotzetik barkamendua eskatzen
uste gabe balinbadut zerbaitetan ofenditzen
otoi otoi lagun nezan fite eritasuna garaitzen
zeren zeren hemen ari bainaiz sofritzen.

BENARDO LAPEIRE
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NIKOLA DEUNA
(ESKATZEKO ABESTIA)

Azparrena'ko Araya'n (Araba'n) lotazillaren 6'garrenean, Ni-
kola Deuna ospatzen dan egunean, bat gotzahez jantzita, atez-ate
zebilzten eske, janariak batez ere jasotzen, azkaltzeko edo apal-
tzeko gero.

Erderaz, azken aldietan, egiten zan abestirako, emen eus-
kal-itzak jartzen ditugu.

Nikola Deuna, Asia Txiki'ko Mira'n jaio omen zan. Bari'n
(Italia'n) Gotzaha izan zan, eta bertan zegozen bere gorpuzkondoak. 324'garren
urtean il ei zan. Erregeak bezela, aurrentzako esku-ikusiak omen zekarzkien.
(Orixe-"Misala").

0
0

MUTll ZARRARENAK
Basetxe zar bateko sukalde zokoan
ezarlekutzat aulki zartxu olezkoan,
abarka oial batzuk loturik zangoan,
igeltsuzko pipa bat zintzilik mokoan,
datzala..., gazte-minak darabiltz kolkoan.

Pipako kearekin batean nai luke
negua udaberriaz une baten truke.
Orduaria tiktak..., ordu barri eske;
al baleu indarrez izan tik-tak ortik aske,
oraindik oldozmenok atsegin lirazke.

Sasoian sasoikoa izana genduan,
gazte alai, dantzari... zintzo ekanduan,
emaztegai polit bat ba-eban orduan;
orain, ez dau eztirik barren ozpinduan;
bakar, jtun eta aalge bizi da munduan.

AMERIKETA'KO
EUSKALDUNEI

Iparragirre'n aritz zugaitza
mundu zear zabaldu zan
bere emaitza oparotsua
jasorik emen eta an,
era berean euskal odola
emendikan orrera joan;
odol-enborra ementxen dago
ta ostoak Amerika'n,
alkarturikan Euskalerria'k
lurrean ditun zainetan.

Udazkenean osto igarra
lurrera doan bezela,
intzaz bustirik ama zugaitza
indartutzeko orrela,
aba*- bereko osto anaiak
maitetasunaz ginela,
aruntz joan ginan besarkatzera
triste bai-ginan bestela,
ta zuek onuntza bai-eta ere
asmo bera zenutela.

EGUBERRIAK datozenean
Kristo'ren jaio-eguna
oroi gaitezen etorri zala
zabaltzera maitasuna;
ikasi eta biotzan gorde
Berak erakus ziguna:
mundu onetan onena dala
kristauen anaitasuna
zuei, anaioi, biotz-biotzez
gaur opa dizuetana.

UTARRE
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Asperen bat artu dau, oinak luzaturik;
begiak urrutira, besoak baturik,
ta... pipa-asta luzea guztiz txingarturik.
"Ai! —dino— orain bai nago joana damuturik!
Zergaitik itxi neban maitenoa azturik?

Zergaitik? Gaztekeri, jolas erratua
ongi ordaintzen nago neure pekatua.
Gaur oraindik bai dago ura ezkongetua,
—Soinak bear, biotzak ain estu, lolua...
Bai!, idatzi bear dautsat maitez unatua".

Artu dausku idazkortz zarra atzamarretan;
ingi zuri garbia esku zabaletan...
Idaztera yoaku. Ene! Zer izketan?
"Maite" esango ete dautsat ogei urten ontan
izan ez-ta, beragaz, artu emonetan?

"Bearrezkoa zaitut... Ene maitasunez
bildua bizi zaite, gogoa dozunez.
Nik naiko dot zu ikusiz gain edertasunez,
ta zuk enekin jolas zeurea nozunez,
bizitz eztia daigun gau eta egunez.

Zure esku guriekin atondu etxia;
ta leio oial barritan kaiola jantzia;
lore ederrez beteaz gure lore untzia;
atsegindu dagigun bion bizitzia.

Gazte denporan uko neutzuzan zorunak,
gainduko dautzuez gaur ene maitasunek.
Itxi ditut oitura gaizto ta lagunak...
Bakar-bakar nai ditut zorunez egunak,
igaroko uts-uneak beteko ditunak.

Ar zazu abegitan ene albistia;
galdu ez daidan neure zugan on-ustia.
Soinez ar nozu, baina gogoz ain gaztia...
Erantzun azkar "baietz", neure maite eztia,
udaberritu daidan au negu tristia".

Egunan erreifiua gau nabarrak austen,
eta illunaren erpa gainera da jausten.
Maite-amets zerrenda barrendik da urten
ta, dar-dar, asia da barriz irakurten;
baina ortz erdoituak ez dautso idazten.

Begietan negarra, biotza penetan,
eta itz-marmara ixilla bere ezpanetan:
"Len zindudan neurea, maitatuz benetan;
gaur nok maitatuko nau neure azkenetan?".
Zelairik ezta loraz jazten Gabonetan.

DEUNORO SARDUI
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OLERKARIEI

Nikola txit Deuna
Buruan burestuna,
Asia txikian
Asitako bizian.

Eldu zana Bari'n
Guzientzeko Gotzain,
Eskeintzeko aurrari
Esku-ikusiak nun-nai.

Errege bezela
Burestuna kapela,
Ez agintzarena
Bai, ordez, maitalena.

Beraren semeak
Aur eta ume onak,
Guzientzat ba-du
Bezuza, edergallu.

Gaur erri ontara
Efdu da mara-mara,
Senide onen billa.
Mutil naiz neskatilla.

Ba-du esku-ikusi
Banatzeko ugari,
Nork jasoko luke
Otoitxo baten truke?

Etxeko andere
Biotz ona zu ere,
Gagozen arteko
Bi soiSlik abesteko.

Zure belarria
Ukan ongi idekia,
Abeslari ona
Ointxe duzu mugona.

Andere on eder
Biotz aundi ager,
Arrautz eta ziztor
Eskeintzeko emankor

Nikola Deun'aren
Esker onak jasoten,
Etxekoen maitez
Beterik izan zaitez.

Etxagun yaukala
Zure biotz zabala,
Izan bedi iturri
Emateko ez urri.

Abestuko dugu
Zuretzako aiduru,
Erakus adeia
Gogo aundi ta leia.

Jaun aundi burutsu
Osasunezko indartsu,
Txingor urdazpiko
Daukazuz emariko.

Deun'aren oorezko
Zutzat esker-onezko,
Emen zuri topa
Onartu gure opa.

Erriko endore
Ukan ezazu oore,
Ideki nai ala
Zure esku zabala.

Abestia zarra
Berpizteko su-garra,
Entzun gogo onez
Bai ta oso biotzez.

Agintza onena
Zure eskuetan dena,
Guretzako bedi
Ororen gain itzarri.

Deuna ospatzeko
SabeSa betetzeko,
Emanen duzuna
Zuretzako zoruna.

Eiizako apaiz
Emen gaituzu garaiz,
Urrikalmentsua
Onbera, ospetsua.

Bai omen zerala
Entzuteko dezala,
Gogoak gerturik
Abesti ederrenik.

Yainko izenean
Eta maitasunean,
Ukartxoa otoi
Eskatzen dizugunoi.

Gure Deun aundiak
Mukuruka doaiak,
Emango dizkizu
Izan arte okitsu.

Abes daigun orok
Aurrak eta gazteok,
Nikola Deun'ari
Eta bere aintzari.

Eskuak beterik
Bezuzaz dauzkalarik,
Aurrai ekartzeko
Ura biotz oneko.

Esker onekoak
Izan gaitezen aurrak,
Maitatzeko Deuna
Gure zaletasuna.

Lagunak abestu
Goretsi ta ospatu,
Euskaldun bezela
Deuna dugun Nikola.

URRESTARAZU'TAR
ANDONI

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
*
0
0
0
0
0
0
0

0s

GARDE'TAR M.

Eguberria eldu danean, gizonen biotzak biguntzen dira.
Aintzinatik eta ez alferrikan, Euskalerriak entzun du Zerutik
jeixten dan itz ona:

«Aintza Jairikoari goienetan
eta pakea lurrean biotz oneko gizoneiv

Eguberriko Egunetan, «biotz oneko gizon» oiek izan nai
genuke, baita izan ere, asmo eder ori gure barnean artuz gero.

Lenengo eguberriko gau artan aingeruak kantari. Egube-
rria noiznai ba litz, mundu gaxo onen negu luze beltzean!

Urte oro Eguberria. Euskalerriko olerkariok, jarrai kan-
tatzen. Barneko edertasun tantak, ereintza ederrena. Mundu
illun ontan zuen izarren bearrean gaude; jarrai kantatzen,
mesedez, eta denbora lagun, egin gaitzazute obeak.



6 — P R I N C I P E D E V I A N A 1973 __ AZAROA - ABENDUA

Urte onen Urtarrill'an "Goiz
Argi" aldizkarian, Aita L Akeso-
lo'k Aezkoa'ri buruz egjn zun Ian
andia leitu genun.

PRINCIPE DE VIANA'n argitara
emateko luzegi, agian. Aintzinetik,
ibiSaidia, elurteak, aipatzen ditu;
gero, euskararen giroa; azkenean,
oraindano euskaraz Eguberrietan
kantatzen dituzten kanta zarrak.

Guretako, azkeneko puska au
ezin obea da, ta anitz aberatsa bait
da argitaratzen dugu.

M. G.

AEZKOA'KO EGTTBERRIAK
JARRAITZEN OTE DTJTE?

Euskerarentzat giro ito xamarra zegoen arren urte
aietan, ala ere, euskal-oitura zaar batek jarraitzen zuen
bizi bizirik, ez Arian bakarrik, bai Ariben eta Garral-
dan ere: Eguberriak etxez etxe antatzeko oiturak, ale-
gia. Iru erriotako Eguberriak bildu nituen nik. Egia
esan, beste biltzaille andi batzuen ondoren nentorren.
Aurretik ibilliak ziran Azkue eta Aita Donosti (au,
beintzat, aita Intzaren bitartez).

Azkue zanaren oroipena bizi bizirik aurkitu nuen
Ariben, eta geroago ezagutu nuen Abaurrepean. Aribe-
tarrek ez zeukaten aazturik ez Azkue ez ari ango kan-
tarik eta ipuinik geien erakutsi zion andrea. Bizi al da?,
galdetu zidan Abaurrepeako sakristau zaarrak, eta se-
kulako poza artu zuen baietz erantzun nionean. Ez
zeukan euskera inori saltzeko. Erderaz egin zidan on-
gietorria; baina ez zuen erdera-tantorik at era, euskal-
duna nintzala esan nion ezkero.

Baina ez dezagun uste ez Donosti aitak ez Azkuek
dana aztertu zutenik. Dana aztertzea ez da ez baten ez
biren lana, askorena baizik. Eta nik jaso nituen Egube-
rriak ez datoz gaizki beste biltzaille andi aiek bilduta-
koen osagarritako. Orregatik puska bat edo beste jarri
nai det emen, musikarik gabe. Sofiua Azkuek Abaurre-
pean bildu zituenen antzekoa dute.

Lenbizi, zer dira Eguberriak, edo Eguberrikantak?
Atez ate gabon-gauez erriko aurrek kantatzen dituzten
kantak dira, gaberditik aurrera. Azkenengo bertsoak
esango digu zer ordutantsu bukatzen diran, goizaldeko
laurak inguruan, gaberdiko mezaren ondoren asita.
Euskalerriko beste eske-kanta askok bezela, bi parte
dituzte: lenbizikoa, Kristoren jaiotza eta aren ingu-
ruan gertatuak gogoratzeko, Andre Maria, aingeruak,
artzaiak, erregeak; eta bigarrena, etxe bakoitzeko jau-
naren omenez kantatzekoa bertsozkoa. Azkenengo oiei
koplak esaten zaie.

Aezkoako eta inguruetako Eguberri-kantak badiru-
di noizbaiten iturri bera izan dutela; baina bertsoak
bata bestearekin naastu egin dira, eta erri batetik bes-
tera ez dago aldaketa txikia. Askotan bertso baten pus-
kak beste batenarekin naastu egin dituztela argi dago.
Naaste orrengatik bertsoen neurria ere oso kilikolo da-
bil, bein baino geiagotan.

Arian eta Ariben onela zuten asiera:
Gaur dugu gaba gau ona (gabona),
jaio beizen Jaun ona.
Eguberri, Eguberri,
gaur dela Eguberria.
Guzien Jauna jaio baita (da eta),
dugun alegeria (edo badiogun alegeria).

Beste erri batzuetan, leenengo lerro biak utzita, iru-
garrenetik asten dira. Andik aurrera, erri bakoitzak be-
re bidea darama; baina, laburrago edo luzeago, leena-
go edo geroago, onela bertsopare au kantatzen dute:

Eguberri gabean,
gabaren gaberdikoan,
mutiko eder bat jaio beizen
Beleneko bidean;
Beleneko bidean eta
ganbela illun batean.
Zerentzun beizen, jaio beizen
Jainko onaren Semea.
Amari zaio (beizaio, zaizkio) Maria,
beti birjinik erdia,
eta Jesus Semea
zeruan izen emana,
zeruan izen emana eta
lurrean eskribitua.
(Nola ere baitu izen andia,
iola ere ezin ekendua).

Azken bi oiek (taketartekoak) Aribeko kantarenak
dira. Zer esan nai du zerentzun baizen orrek? Olaxe
dago erririk geienetako kantetan; baina inolaz ere
erriaren oker aitu edo oker artuen bat dago or. Non-
baiten ikusi det beste onetara dutela: Zeren jin beizen,
jaio beizen. Eta ola bear duela dirudi.

Atzerago edo aurrerago, Garraldan, Arian eta Ari-
ben, iru erriotan bertso au aurkitu nuen:

Eriden dut eriden
guzien Jauna Belenen,
gazen guziok Belenera
Jaunaren adoratzera.

Erregen etorrerak ezbardintasunik andienak ditu
erri batetik bestera. Ona Arian eman zidatena:

Antxe goitirik atera zuen
izar eder bat jentillik.
Garretxek zuzen giatu ditu
irur erregek Belena.
Jrurak junto sartu ditu
Jerusalenen barrena.

Antxe goitirik ori beste erri batzuetan aragoitik,
aruagatik edo araguatik da. Kanta oiek olaxe beren
aria aldatuxe daukate erriz erri Aezkoan asi ta Sarai-
tsuraino. Aldaketa guztiak eskuratu bearko litezke,
ainbeste bertsoen naastea zuzentzeko.

Bigarren parteak eskea dakar:
Kantatu dugu ederki
ezon gizazien obeki.
Parabizuan sar zaiteztela
zek zauren konpanorrekin,
zek zuaren konpanorrekin eta
gu ere gauren onekin,
zazpi tortxa argirekin,
amabi aingirurekin,
Jesus dela gurekin eta ' •
alaber mundu guziarekin.

Ezon eta ezagun bat dira an; baina entzun gizazien
ere ematen dute erri batzuetan. Kantua bukatu eta
erantzunik ez duten, edo ifior atera ez den etxeetan,
ez dute bertso zakarrik, Gaboneko pake-giroa ez aus-
tearren, noski. Orra bertsoa:

Etxe gonek irur leo,
irurak ertsirik.
Etxe gontan ez ote da
gutaz oroitzen denik?

Azkuek olako kopla-mordo ederra bildu zuen Or-
bai-etan, San Martinen ataria, tituluarekin argitara zi-
tuenak (Euskera 1927, 248). Arian beste ainbeste bildu
nituen nik, baina titulutzat koplak zuten besterik gabe.
Guztiek apaizari kantatzekoak dirudite. Ariakoek beti
diote: Orra bada, abadia-aria jaun noble ori, edo an-
tzera; Orbaizetakoek, Orra bada, Bikario jaun ori (iku-
si dezagun ez dutela beti gori, gorrek, gan esaten edo
idazten; noizik bein ori, orrek eta an ere bai). Emen,
Aribekoek zeukaten bezala, utsunea jarriko det, utsu-
ne-puntuak besterik ez. Azkuek bilduak aurrean dauz-
kanak batetik besterako aldea ikusten errez izango du.

Elizan eder liburu,
mirua deila inguru.
Orra bada... Jaun noble ori
barabisuan aingiru
Elizan on da ligazi (linazi, lio-azi, esan nai du)
dirutto gonez erosi.
Orra bada...
Aita ta amorren aurra azi,
alaxetto du amak fantasi,
bai eta ere kortesi (luzeegi xamarra).
Abadiaria oin-arina,
alaxetto du adina.
Barabisuan sartu ditu
zazpi mila arima.
Mantu beltxa lurreraino,
gabardinatoa eriraino.
Orra bada... orren parerik ezta
emendik Salamankaraino,
emendik Salamankaraino eta
Salamankatik oneraino.
Sugea dae (doa, dijoa) bularrez,
bere bizi bearrez.
Orra bada... jaun noble orrek
bularartea zilarrez,
bularartea zilarrez eta
begiak urre-galonez,
(begiak urre galonez eta
biloa laztan? belarrez) Taketarteko au,

[Aribekoa.
Koplarik naiko dala uste det, baina bi geiago sartu-

ko ditut, aita Donostik eta Azkuek eman zituzten beste
biren argigarri. Azkuek onela eman zigun asiera:

Elizarian iturri, ,
urre-biruz derail (??).

Bi kako oriekin zer esan nai zuen Azkue zanak?
Edo ez zekiela zer zitakean derati ori, edo ez zegoela
ziur orrelae man ziotenik. Ariakoan argi dago:

Elizarian iturri,
urre-biruz diraki.
Orra bada... jaun noble ori
ortantxe da ikuzi.
Ortan busti, ortan txuka,
serafinatoa iduri.

Aita Donostik ere (Gure Herria 1930, 448) mugaz
bestaldeko nonbaiten bilduta bertso au eman zigun:

Balbarixko!
Urrunian da San Frantzisko.
Etxe hortako zaharto hori
Jesukriste beharriko.

Eta Arian onela kantatzen zuten:
Baratzean palmarisko,
Irunen da San Frantzisko.
Orra bada... Jaun noble ori
Jesukristen ayaldeko.

Zer da ayaldeko?, galde egin nion Ariako sakris-
tauaren andreari. Eta ona erantzuna: Meza irur ape-
zek erraiten dutenean erraiten dugu ayaldekoekin izan
dela. Beraz, ayaldeko ori ministro bezala da. Eta andre
au aipatu dedan ezkero, gogora datorkit lenbiziko
agurrean esan zidana, alegia (ur onak artua nintzala.
Nik: Zergatik diozu ori? Eta berak: Zu bezain altu di-
ranengatik erraiten dugu: Ur onak eman dazkote goni.

Arian, Ariben eta Garraldan Eguberri oien azkena
onela kantatzen zuten:

Baratzean belar on,
gabak eman du laur or on.
Gu bagaza emendik eta
Jaunak diziela gab on.

Eta orain nik lengo galdero: Kantatzen ote dira len
bezela? Orain zer ote da? Beude, beintzat, or orain 30
urte bildu nituen Eguberri-puska oiek orduko aetzen
gogo beroaren lekuko. ^
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LIZARRA (Estella) MUSKARIA (Tudela) INZA
Gaita, eresia jotzeko tresna danak

dakigun bezala Naparroa'ko bitxi
bat dugu. Naparroa erdian eta Erri-
beran len oso zabaldua zan. Erri
askotan alaitasuna ta poza zabaldu
du. Zoritxarrez erri askotako dulzai-
neruak il ziran eta berriak aien or-
dez ez dira sortu.

Zorionez Lizarra'n bizirik iraun
dute gaiteruak eta Naparroa osotik
deituak dira. Eresia jotzeko tresna
eder au len bezala zabal dedin.
Lizarra'ko Errikotxean dulzaina ikas-
teko ikastetxe bat sortzeko asmo-
tan dabiltz. Asmoa ezin obea da ta
aurrera eraman dezaten opa diegu.
Gure gauzak eta bitxiak iraun de-
zaten danak alegindu bear genuke.
Gaitak gure erriko festei margo be-
rexi bat ematen dio; aurrera ba
asmo eder orrekin.

ERRI-BERRI (Olite)
Naparroa guzian ikusten oi ditu-

gu "Principe de Viana" Elkargoa'k
egindako lanak; Erri-berri'n, inungo
lekutan ez bezala.

Naparroa'ko Erregeen Jauregi'ko
berpizkunde bikaina, aurrera doa.
Oraingo ontan, erri ortako eliz ede-
rrak berrizten ari dira: XII garren
mendeko S. Pedro'renean, 28 arku
dituen arkupe bat ere agirian gel-
dituko zaigu; Santa Maria'ren eli-
zan, arrigarrizko garbiketa; ari bi-
lluziak janzten baitdute galanki.

BAZTAN

Muskaria'ko Euskal-dantza Tal-
dea, Euskalerria'n oberenetakoa du-
gu. Bederatzi urte asi ziralarik, be-
rrogei lagun dira.

Muskaria'tik kanpora, urteoro joa-
ten dira, ta leku guzietan txalo uga-
ri jasoz gero, gordaillu ederrak eka-
rri dituzte. Urte ontan, beste Erri
askoren taldeen artean, Alemania'n,
Irugarren Saria eman zieten.

Jakiha, nekerik gabe ez dela
deus ere; Erribera'ko gaztedi txalo-
garri onek, gogor lanegin du, noski.

AZKOYEN (Peralta)
Urrian, Peralta'n Teknika irakas-

kintzarako ikastetxe eder bat iriki
dute. Asiera egunean, jai aundi bat
egin dute. Felix Visus Diputadu jau-
nak esan zuan Naparroa'ko Dipu-
tazio Foralak irakaskintza aldetik
alegin aundiak egiten ari dala. Juan
Andres Ciordia Diputazioko Irakas-
kintzaren zuzendariak Teknika ikas-
tetxeak gaur egun bearrezkoak zi-
rela, adierazi zien. Peralta'ko Alka-
teak, Troyas Jaunak erritar guzien
izenean eskerrak eta poza agertu
zien Diputazioaren agintariei.

Peraltako gurasoak pozik daude,
jakinaz ikastetxe berriarekin, beren
aurrak etorkizuna lasaiagoa arkitu-
ko dutela.

Araiz'ko erri txiki ontan
ikusi dugu nola usturik zeu-
den baserrietara kaletarrak
datozela. Lenengo Ausone-
_Goikoa izeneko baserria, Ma-
llopean dagoen etxe eder au,
erosi dute Gipuzkoar famili
batek. Bide ederra egin dute
bertarano, lau bizitza egite-
koak dira; orain bi bukatu
dituzte eta irugarrena asi di-
ra. Bertan ari da lanean erri-
ko ostatuko n a g u s i a Goi-
koetxea'tar Kandido kisuskil
ona benetan, 67 urte ba ditu
bizkar gainean, bafian ala ere
bizkorra eta lanean ondo da-
kin gizona da. jOrrelako gi-
zonak ba lira guziak!

Eliz inguruan dagon Galtza
izeneko beste baserria ere
erosia dute kanpotar batzuek;
baita Eskola etxea ere beste
famili batek, larunbata eta
igandean kale tartetik aparte
pasteko.

Apez-etxea ere joan den iru
urtetan utsik zegon. Orain
erriko Errota'n bizi zan fami-
lia jarri da bertan. Usturik
gelditu zaigu Errota, bainan

GURE DANTZARIAK
Lehenago ere agertu izan ditugu gure mu-

til-dantzarien ekinaldiak eta oraikoan ere behar
dugu hoietaz mintzatu. Aurten amazazpi aldiz
ari izanak dira Euskal-Herriko plazetan gaindi
Baztango dantzak erakutsiz eta denbora berean
gure sor-lekuari ohore aundia emanez. Urriko ila-
betan hiru aitaldi: Lesakan, Zumarragan eta Ba-
saurin. Hiru herri hoietarik, gure dantzariek oroi-
tzapen eder bat ekarria dute beren bihotzetan.
Lesakan Urriaren 12-an Irune-ko «Oberena» kin
bateau aritu ziren herri hontan sekulako arrakas-
ta ukan zutelarik. Gero, 14-an, Zumarragan, hu-
nat goizetik yoanak eta sei dantzari-taldeen ar-
tean dantzaldi ederrak eginik. 21-ean Bizkaiko
Basaurin, honara ere goizetik eta egun osoa han
iraganik. Bizkaiko herri hontan Euskal-Dantzari
besta aundi bat ospatu zuten amar dantzari-talde
aritu zirelarik, goizean eta arratsaldean dantza
saio ederrak eginik. Basaurin egun ederra
iraganik, gure mutil-dantzariek bozkarioz bete-
rik etxeratu ziren. Azaroan ere Irune-ko Gayarre
Teatroan aritu ziren.

Abenduaren 2-an Baigorri-ko herrian eta orai-
koan Leitza-ko dantzariekin batean. Eguraldiakin

suerte ona izan ginuen. Goizeko ameka terdie-
tako leitzarrak eta baztandarrak gure aintzindari
Patxi Arraras iaunarekin Baigorrin ginen. «Bil-
-Etxea»n arrera ona egin zaukuten etxeko atarian
Nafarroako Erresumako Armarria edo Eskudoa
agertzen zelarik. Eskudo bera hek eta guk, dena
Nafarroa bait-da. Goizean dantzaldi ttipi bat egin
ondoren «aperitif:» edo ^ameketakoa^, Aintzin-
deriak, Dantzariek eta ainbertze gazte euskaldun
denak elkarte zoragarrian. Haritschelar iaunak
denei ongi-etorria emanik anaien arteko elkarta-
suna goraipatu zuen. Gero bazkaria eta bazkalon-
doan berriz «Bil-Etxea»ko solan goizeko dantzal-
diak baztandarrak eta leitzarrak sasoi ederrean,
baina arrastaldeko hontan Patxi Arraras hizlari
Baztango ohituretaz kondairaz eta folkloreaz
mintzatu zelarik. Arratsaldeko dantza-saio hauek
goizekoak baino hobekiago atera zitzaikigun,
kanpuan otz zegon baina barnean bero eta sasoia
ere neurri berean. Sola bete betea iendez eta es-
ku-zarta ederrak hizlari eta dantzarien ohoretan.
Frantziko Telebistekoak ere han ziren eta hango
ikuskizun guziak hartu zituzten.

Egun gogoangarria iragana
dugu Baigorriaren artean eta
kontent gara. Zorionak Dantza-
ri E gun ar en antolatzaleei.
Auzoak eta barrideak garenez
gero, baztandarrak eta baxena-
fartarrak behar ginuke elkar ge-
hiago ezagutu, harat-hunetak
eta hartu-eman gehiago bi al-
derdietako iendeen artean. El-
kar ezagutzak eta hartu-eman
hoeik lehen urratsak apezen ar-
tean behar lirezke, bertzenaz
urbildu beharrean urrunduko
gara. Eta zerk gaitu urbiltzen
eta elkartzen? Gure mintzairak.
Hori galtzen baginuke orduan
bai arrotz eta estranxier.

Hori gerta ez dakigun iraun
dezagun beti euskaldun.

M. IZETA

uste dut beste norbait jarri-
ko dela bizitzen, baita ere
oraindik utsik dauden beste
etxe askotan.

Iberduero argi indarra ere
jarri digute. jBa zan garaia!
Erriko kale nagusiak eta Eli-
zatik enparantzarano amar
argi jarri dituzte, dena oso
argiturik gelditu da.

Amabost gizaseme ari dira
Leitza'ko olategian lanean,
beste batzuek Betelu'n eta
neskatx b a t z u e k Atallo'n.
Zortzi ordu olan eta gero ba-
serrin; gaur ori oso ondo ikus-
ten det baserriari eta erriari
aurrera eusteko.

Gaurkoz eman ditut berri
pozgarri auek.

Maurishio Elizalde, Arizkun'go txis-
tulari bikaina ta bere atabalari la-
guna.

GARAZI

URTZOKERIAK

Ihizia bakantzen ari delarik, ihiztariak kexu. Hortan ziren
aurten Garaziko Nafartarrak, urtzorik anitz ezpaitute ikusi,
aro eder bat izanikan ere urrian. Etziren omen zerutik aski
apaltzen, ohi zuten bezala pausatzeko mendiko oihanetan.
Herritar zonbaiten arabera, ipar aldeko haize gaxto baten
gatik, urtzoak gorago joaiten dira hego alderat airez-aire,
ihiztariak utzirik etsitiak bere tokietan. Zer egin? Barrandan
egon debaldetan egun guzia. Giza-gaizoak. Bazuten beraz
aski denbora kantatzeko:

Elurrez betiak ditutzu.
Gaurko, zure ostatu,
Gure etxian baduzu.

Urtzo xuria, errazu,
Norat joaiten ziren zu?
Espainiako mendiak oro

Ba, bainan urtzo madarikatu horiek ez dira sekulan gel-
ditzen gauaz gure etxetan. Eta ipar aldetik heldu direlarik,
ez dute salatzen nuntik pasatuko diren. Zer dute bada go-
goan, otoitz pollit huni erreposturik ez eman nahiz? Ene
ustez, ez dira ontsa ikasiak, edo bestenez elkorrak izan behar
dukete.

Zer baita ere, ihiztariak arrunt koskan ziren aurten. Oroz
gainetik herrikoak, baizik eta arrotz armadunak heldu bai-
tira ehunka gure mendietarat, erosi orduko tiro-toki hobe-
renak prezio karioetan. Badelarik urtzo denentzat, ordian zo-
rion eta bozario nun-nahi. Bana xuhurtzen ari delarik ihizia,
bazterrak sumintzen. Aspaldidanik, mendiko lepoetan diren
saredunak samurtzen ziren oihanetako armadunekin, horiek
haizatzen baizituzten urtzoak oro, tiroka ari zirelarik ikara-
garriko azantzetan. Engoitik, urtzotegiak arrakasta gaitza
dutelakotz, lekuko armadunek kanpoko armaduneri aiher.

Artzainak, beren aldetik, hasarretu dira, erranez arrotz
horiek zernahi zikinkeri botatzen dituztela bazka-leietan axo-
larik gabe. Zonbait aldiz omen, ardiak kolpatzen dira botoi-
la puskak lehertzen dutelarik. Gaixo artzainak! Eta geroztik
ez dute urtzoeri tiro txar bat ere emaiten ahal, ihiztari abe-
ratsenek atxikitzen baituzte hango urtzotegi guziak. Hots,
erten ahal lukete, erran-zaharraren bezala: «Arrotzak, es-
kia latz».

Azkenian, bekaizkeria nausitu da, eta gaxtakeriak agertu.
Aste batetik besterat, mendiko bidetan norbaitek ixilki erein
ditu itziak, arrotzen autoak peko zelaietan geldiarazteko,
errotak oro zilatiak. Autodunek aldiz, errefera eman tiroka
errepikan, bazter guziak harrotzen dituztela eta menditarren
abere frango iziarazten sekulako kalapitan...

Eta gure urtzo xuriak? Beharbada irriz karkailan ari
odeien gainetik, bere baitan erranez: «Gizonen artian balin-
bada gerla, guretzat izanen da bakia». Gertakari mota ho-
riek ez dira segurki oraikoak. Hara zer atxeman dugun, joan-
den mendeko kantu jostakin batian, Sorhamendiko ihiztari
batek emana:

Urtzoak, gu,
Bagoatzi Espanarat
Urtzoak, gu,
Erhoak ezpaigira gu!
Trufaturik zien sarez,

Bai eta ihiztariez,
Sorhamendin,
Sorhamendin,
Pasaturen gituk arin!...

GARAZFKO MANEX
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LIBURUAK

«Nafarroa'ko
euskal-kantu

zaharrab
Egilie: Aita J. de Riezu, Kap.

Argitaratu: Arch. P. Donostia
Lekaroz.

Irarkola: Gomez, Iruna

Aita Jorge Riezu irugarrenekoa, kaputxinoa, naparra dugu;
euskalzale amorratua ta langille porrokatua. Langillea da, baita
euskal idazlea ere. Oraintxen argitaratu digu «NAFARROA'KO
EUSKAL-KANTU ZAHARRAK* liburu berria. Esan dezakegu,
Naparroako euskal kantak zoragarriak beste kantu liburu bateau
argitaratuak zeuden. Orain Naparroak bere euskal kantuen liburu
berexia ta zoragarria dauka. Liburu au Naparroako etxe guztietan
euki bear lukete. Kantu oiek gure mendi, baserri ta ibarretan sor-
tu dira ta gizaldi ta gizaldietan erriaren poza agertu dute. Kantu
oien bitartez, napartarrak beren poza ta alaitasuna agertu dute.
Azkenean sortu zaigu ta gure eskerrak, beroenak ta egitazkoak
Aita Riezurentzat dira. Milla esker eta urte aunitzez lana egin
dezazula Naparrodren aide opa dizugu adiskideok.

Liburua ederra dan azala polita dauka. Orreagdko elizaren
dorrea agertzen digu. Bere 256 orriekin, gorputza ederra du. Da-
netara 107 kantuak dakarzki. Batzuek len bertze liburu bateau
argitaratu zituan. Oso ezagunak dira, baifian ba daude mordoxka
bat lenengo aldiz argitaratuak. Azkeneko auek, lenagokoak bezela
zoragarriak arkitzen ditugu; «Katalin txiki txikU ta «Goazen goa-
zen Armadara», ez dira aztuizekoak.

Kantu zar oiek, Aita Donostik, Aita Modesto Lekunberrikoak,
Aita Vitoriano Irurita, Resurreccion Maria Azkuek eta abar, bil-
duak daude.

Gainera liburu onek daukan gauza ederra, kantuen bukaeran
dakarzkin berri laburrak dira. Azkeneko idazki oiek, oso aberatsak
eta bearrezkoak ziren.

Naparroako liburu onen bitartez, bere barreneko bizia nolakoa
dan ezagutuko du. Lana onekin ez du alperrik bere astia galdu
Aita Riezuk. Gure ustez Naparrodri ezin zion mesede aundigorik
egin. Orrelako Ian batentzat, gure itz auek laburregiak dira ta
merezi dute bertze bateau gai oneri eltzea. Asmo onekin gure
zorionak Aita Riezuri ematen dizkiogu.

PKNCPPB B VKNA"
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESTINADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60

Delegado de la Institucion Prfncipe de Viana
MARCEL1NO GARDE

Zortzigarren urtea. — Pamplona, Noviembre - Diciembre - 1973.
Azaroa - Abendua, Iruna. — 93-94-gn. zenbakiak

DIRECTOR:
V. GALBETE

S U M A R I O
PAG. 1 EGUBERRIA NAPARROA'N. Navidad en Navarra. Vieja palabra, "eguberri", para decir "Navidad";

misteriosa expresion, "dia nuevo", de la eterna esperanza de los hombres: renovarse. "Un Salva-
dor —uno, y no hay otro— nos ha nacido". Nuestras celebraciones de estos dias tienen su cen-
tro en el "Jaiotza" (Nacimiento); "Olentzero", un pobre hombre, es solo un mensajero, y nunca
podra suplantar a Dios.

PAG 2 NAPARROA'KO DIPUTAZIOAREN AGIRIA. Nota oficial de la Diputacion Foral de Navarra. Duela
en la muerte de D. Luis Carrero Blanco, Presidente del Gobierno.
EUSKAL-ERRIKO LEIOA. Ventanal de Euskalerrfa. Noticias del Pais.
EUSKALTZAINDIA. La Academia Vasca conmemora el Centenario de un poeta Vizcaino, Eusebio
Maria de Azkue. Traemos uno de sus logrados "villanci.cos"; pero su mejor verso fue su propio
hijo, D. Resurreccion Maria de Azkue, verdadero atlante del euskera y de la cultura vasca.

PAG 3 AXULAR'I OMENALDIA DIPUTAZIOAN. Homenaje a "Axular" en la Diputacion. BESTALE. Pedro
de Axular, sacerdote navarro del s. XVI-XVM, y prfncipe de las letras vascas por su libro de as-
cetica GERO. El P. Villasante, Presidente de Euskaltzaindia, y la Editorial "Jakin" presentaron
su reciente "Axularen Hiztegia".
AITA SANTUA, KEZKAZ. El Santo Padre, preocupado. KALPARREGI: la discordia se extiende en-
la Iglesia como un contagio.
AURTXOEN TXOKOA. Rincon infantil. "La muerte de la abuela en Nochebuena", Tomasa Etxe-
berri, 8 anos, Errazu. Un cuento de carboneros, por IKAZKIfslA.
ELE-MELE. Chascarrillos.

PAGS 4-5 BERTSOLARIA. Viejos "eguberris" de Jaurrieta; nostalgia del solitario; reflexiones en el hospi-
tal; el misterio cristiano; a los vascos de America. Versos que riman con el sentimiento de
Navidad; que en Euskalerrfa se escucho —y no en vano— el mensaje de los angeles.

PAG 6 AEZKOA'KO EGUBERRIAK JARRAITZEN OTE DUTE? cSigue en Aezkoa la tradicional Navidad?

Es la pregunta de L. Akesolo en su excelente trabajo.

PAG. 7 ERRIZ-ERRI. Por los pueblos. La Ribera, Estella, las Malloas, Baztan, Baja Navarra.

PAG. 8 "NAFARROA'KO EUSKAL-KANTU ZAHARRAK". "Aniiguas canciones vascas de Navarra". La flor
de las viejas melodfas navarras en un bello libro del P. Riezu.
UMEAK. Los ninos. Aita Damaso de Intza. El viejo academico trata con ternura un tema delicio-
so y, a la vez, inquietante.
IRUNA'KO ERRI-ETXEKO DANTZARIEN ZILLAR-EZTAIAK. Bodas de Plata del Grupo de Danzas
del Ayuntamiento de Pamplona. Una celebracion en su punto; nuestra cordial felicitacion.

OARRA
Idazki ta Irarkolen, 24 ga-

rren Legeak agintzen duanez,
gure irakurlei adierazten die-
gu, euskal PRINCIPE DE VIA-
NA aldizkariaren Zuzendaria
Vicente Galbete jauna dela ta
Arduraduna Marcelino Garde
jauna. Lekua: Naparroa'ko
"Camara de Comptos", Iruna.

UMEAK
INTZAR D.

Umeak rnaitagarri dira.
Nork bere umea, berez
maitatzen du. Izadi osoan
ageri da ori; biztanle gu-
ziak berdintsu. Ez gizar-
tean bakarrik, baita beste
edozein bizidunetan ere.

Guzien Egilie be ra k,
umen onerako, gurasoen
biotz, barrenbean ezarri
baidu maitetasun ori.

Ala ageri zaigu egazti,
abere, narrazti, arrastaka-
ri beretan ere. Naiz txoriek,
naiz oilloek, azkar adie-
dazten dute beren umen
maitetasuna, aientzat arris-
kuen bat sortzen deneko.
Beti txiotxioz edo garrati
latzaz eta luzeaz. Umeak
egalpean artzen ditu oi-
lloak, eta kabi inguruko
jira-biraz, txoriak bere kez-
ka ta biotz-mina adierazten
digu.

Ardi ta auntzak, beiak,
txakur eta urdeak berek,
beren umien aide zorrotz
jartzen dira.

Umien kezka ta maite-
tasuna ez da txikiagoa
ama on guzietan, gizar-
tean. Bidez alare. Giza-se-
me edo alabatxo baten al-
dean, zer balio dute lurre-
ko beste biztanle guzien

umeak? Auek ez al dira beste guzien jabe ta gozatzale
izateko jaioak?

Guzien egilleak ez al du umetxo ori, aingeruak baino
pixkat txikixiago egin, aintzazko ta argizko horoia orren
buruan jarriz?" (Salm. 6).

Edozein giza-seme-alaba, naiz zuri, naiz beltz edo ori
izan, Jainko beraren iduri ba-da, berorretxengatik, beste lu-
rreko gizaki ez den biztanle guziak baino, maitagarriago
da. Beste ezer baino eskubide geiagoz jantzirik dator sor-
tu ba-zen sortu. Ume ori Jainko Semearen odolez zerura-
ko erosia da.

Aur orrek, sortu ezkeroz, berekin zuan, Bataioaren bi-
dez jainko-seme, ta egun batez betiko zerutar izateko es-
kubidea. Gurasoen ondasun guzietarako eskubideak ber-
din zituan. Aur ori berez, errugabe da. Errugabe bat iltzea,
galtzea, oben (pekatu) larria ba-da; bere aide deus ezin
dezaken ori galtzea, ze larritasunezko oben (pekatu) iza-
nen ba da?

Eliza Ama santuak zenbatez zio (arrazoi) geiagoz gai-
tzetsiko du ume sortu-berriek galtzea?

Umeak maitagarri dira. Biarko gizadia oietantxe dago.
Ori oben (pekatu) oiek galtzea!

Iruna'ko Danfzarieo Zillar-Eztaiak
Aurten Errikoetxeko dantzarien zillarrezko eztaiak

ospatzen ditugu Iruna'n. Urte muga au ez da nolanaikoa
ta Azaroaren 24'tik 29'garren eguna arte jaialdi bere-
xiak antolatu dituzte.

Orain dala 25 urte, 1948 garrenean, Errikoetxeko dan-
tzarien taldea sortu zan. Orduko asmoa garbia zan;
egun aundietan Errikoetxeko aldunak lagundu ta gure
dantzak zabaldu. Lenengo zuzendaria Patxi Arraras jau-
na zan. Onen ondotik Federe Azkona etorri zan ta 1971
garren urtea arte iraun zuan. Orain Casales jauna da.

Lenengo aldian San Saturnino parrokira agertu zi-
ran. Geroztik Euskalerrian, Espainian, Europan eta New
York'en azaldu dira. Gainera ikusgarri berexi bat «Du-
guna» izenekoa agertu zuten. Euskal dantzak ludi zaba-
lean ezagutu arazi dituzte.

Gaur amasei mutil eta amar neska daude talde ontan.
Zillarezko eztaiak ospatze arren, jai berexiak egin

dituzte: Meza bat Karmeliten elizan, gero itzaldiak uga-
ri, eresialdiak eta dantzen agerketak.

Gure Patxi Arraras'ek bizpairu itzaldi eman ditu. Vi-
cente Galbete jaunak «Prlncipe de Viana»'ren Zuzenda-
riak bertze bat, dantzari talde onen edestia asieratik
gaur arte agertuaz. Gero eresialdiak eman dituzte. Iru-
na'ko eresitalde onenak eta Euskalerrikoak etorri dira.
Jose Luis Garay txistulari ezin obea entzuteko ta ikus-
teko aukera izan dugu. Azkeneko egunean antzokia gi-
zasemez lertzen arkitu genuen eta Alkateak ere itzaldi
bat egin zuen. Txaloak ezin konta jaso zituzten gure
dantzari taldeak eta zuzendariak, gaurkoak eta antzi-
iiakoak. Ar ditzala gure aldetik txalo beroenak.
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