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NAFARTAR KANTU
ZAARREN LOREA

Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi;
kantuz igortzen ditut nik penak ihesi.
kantuz ez duten, beraz, hiltzea merezi?

Kantuz iragan ditut gau eta egunak;
kantuz ekarri ditut grinak eta lanak.
kantuz hartuko nauia zeruko Jaun onak?

Kantuz emaiten badaut Jainkoak grazia.
kantuz idekiko daut San Pierrek atia,
kantuz egin dezadan zeruan sartzia...

Kantuz ehortz nezate, hiltzen naizenean;
kantuz frango utziko diotet munduian;
kantuz has diten beti nitaz oroitzean.

J. Mendiage

Liburu zoragarria, benetakoa, bear bearrezkoa atera berria
daukagu; «Nafarroa'ko Euskal Kantu zaharrak», bere izena. Na-
parroa'ren nortasuna ezagutzeko bear bearrezkoa dugu. 107 kan-
tu zarrak, Naparroa'ko bi alderdietan bilduak daude; erdiak le-
nengo aldiz argitaratuak. Naparroa, nolakoa den eta zer den ja-
kiteko kantu oiek ezagutzea bearrezkoa deritzaigu.

Orain arte euskal kulturaren aldetik, Naparroa baztertu xa-
marra ibillia da. Bertze euskalkietan, Naparroa, erdaldun joeraz
kutxatua bezala jotzen zuten. Euskal kulturaren aldetik, oso gal-
dua bezala ikusia zegoen Naparroa. Orain liburu berri oneri es-
ker, liburu bat Naparroa'ko euskal kantuari buruz bakarrik egi-
na daukagu. Ez da ametsa, gauza zoragarria azaldu zaigu.

Erri batentzat, orrelako liburu batek garrantzi aundia dauka-
la ezin ukatu oraingo denbora ontan; geia-
go oraindik liburu onek Naparroa'entzat.
Joan dan gizaldian, Alemanian, Brentano
anaiak aleman kantuak bildu zituzten li-
buru batean. Liburu arek bultzada ta indar
aundia eman zion aleman kulturari. Libu-
ru artan, gazteak millaka xurgatzen zuten
aleman kulturaren sukarra ta gosea. Kan-
tu aiek kantatuaz, aleman kulturaren deia
ta naia, ikaragarri zabaldu zan.

Gizaldi anitz aurretik, Kordoba irian,
bederatzi garren gizaldian, mairu lendaka-
riaren jauregian abeslari ospetsu ta guztiz
ona ba zegoen, Ziriab izenekoa; amar milla
mairuen kantu zarrak ba zekizkin. Abesla-
ri aberats oneri esker, mairuen kultura ta
batez ere kantuak Espafii osoan ta Afri-
ka'ko ipar aldean zabaldu ziran. Donu aiek
oraindik gaur, Espani'ko egoaldean irauten
dute. Ara nolako indarra daukaten.

Gaur Ebreotar gazteak lagun artean
ateratzen direla, ebreoz kantatzen dute.
Erri baten sakontasuna, kantuak agertzen

du. Gizonak bere zoriontasuna, erriak dau-
katen nortasuna, kantatuz erraten digute.
Naparroak gaur bere nortasuna agertzeko,
aukera liburu berri ontan du! Euskal na-
par kantuk, euskeraz kantatzeko! A ze
etorkizuna guretzat. Naparroan euskeraz
kantatzen dugula, mendiak eta txoriak eta
oianak irripar egiten digute. Len Napa-
rroan kantatzen ziren euskal kantu geie-
nak, bertze euskalkikoak ziren, gaur napa-
rrak, Naparroan sortuak eta ez nolanai-
koak, anitz ederrak baizik.

Liburu onen egillea, ezagutu bear dugu.
Gizon gazte bat da; larogei urte ditu. Aita
Riezu, kaputxinoa da. Gesalaz'ko bere ize-
naren errixka ortan jaioa dugu. Naiz Na-
parroa erdian sortua izan, euskaraz ikasi
du. Bere aitonak ba zekin, Olio errikoa zan.
Eliz gizon au jakintsu aundi bat dugu, ma-
tematikoa, onenetakoa. Ala guztiz ere, bere
atsegina, Naparroan euskal kulturaren ai-
de lana egitea da. Lekaroz'ko lekaidetxean
bizi da. Aita Donosti jakintsu ta artista za-

naren, laguntzallea dugu. Jo ta ke, eten ga-
be, Aita Donostiren lanak argitaratzen da-
bil. Bere azkeneko lana berriz, «Nafa-
rroa'ko Euskal Kantu zafaarrak». Bere ize-
na beti betiko Naparroa'ko euskal ortzi
garbian idatzirik geldituko da. Gizon legu-
na, jatorra, atsegina, alaia ta ona dugu,
Adiskidentzat benetakoa ta euskalzalen-
tzat zoragarria. Ongi ezagutzen dugunen-
tzat berriz, eliz gizon zinezkoa, sinismen
aundikoa. Elizaren aide ta euskal kultura-
ren aide, berak egindako lanak, Jainkoak
bakarrik daki. Naparroak ezin emango diz-
kio, gizon onekin dauzkan zorren ordafia.
Naparroa'ko euskara zeifien eztia ta gozoa
den, liburu onek erakusten digu. Napa-
rroa'ko sendi guztiak euki bear lukete li-
buru au beren sukaldetan.

Gure aldetik, orrelako gizon batek, egi-
tazko euskalzaindi batean bere tokia bear
lukela izan, uste dugu. Ba da ernatzeko ga-
raia. Aita Jorge Riezu'koa zorionak eta
MIL A ESKER...!



2 —- P R I N C I P E D E V I A N A 1974 —OTSAILA

EUSKAL ^ H
ERRIKO LEIOA

NAPAR IDAZLE
BATERS OMENALDIA

Napar idazlea dan Carlos
Claveria Arza jaunari omenal-
di merezi bat egin zioten «Zm-
hako Euskalerriaren Adiski-
cleak».

Cure acliskide Carlos Clave -
ria'k txiki-rxikitandik eskeiili
digu Naparroa'ren maitasuna
berc idazian ugarielan, bere
maisu —D. Jose Agerre, napar
argitsu— zanaren urratsak ja-
rraituaz.

Bere liburu ezagunenak, oek
dira: «Leyendas de Vasconia»,
^Relieves del Genio Vasco»,
«Los Vascos en el mar»; bana,
denetatik garrantzi aundiene-
koa au da: «Historia del Rei-
no de Navarra». Azkeneko li-
buru onekin, buru-auste andirik
gabe ikasi dezakegu Napa-
rroa'ko Erresumaren kondaira.

Orain del a amabi bat urte,
Claveria genuen «Adiskideen»
Elkartearen sortzaillea.

Ori ta geiago erran zuten,
Ezponda Diputado Jaunak eta
beste «Adiskideelo> bazkal-on-
doan egin zituzten itzaldietan.
Biotzetik gure zorionak!

AURITZ-BERRi (ESPINAL)
ERRIARI ESPAlNl'KO

SARI BAT EMAN DIOTE

Joan dan urtean, Naparroa'ko
errien apainketa saria, Auritz
Berrik irabazi zuan. Eta aurten
Espainiko errien apainketa sa-
ria eman diote ta orregatik iru-
reun milla pezeta jaso ditu.

Onek erran nai digu, ederta-
sunaren aldetik, erri geienen
gainetik agertzen zaigula.

Ain ongi erria zaintzen dute-
lako, bertako agintariei, gure
zorionak bidaltzen dizkiegu ta
bertze erriei garbi erraten, Au-
ritz-Berrikoak egindakoa toki

aunitzetan berritzea merezi
dula.

Gizonak dauden tokian, gau-
za ederrak sortzen dira.

BASONA'KO BIDE-NAGUSIA

Espana'ra joateko "bide-nagusia"
edo "autopista" berriak Baiona'n
zear igaro bear zuen, eta Baio-
na'koak —arrazoinez— asarre.

Ipar aldeko euskal agintariek bit-
tzar nagusi bat egin zuten Baiet-
na'ko Udaletxean; beren kezka Pa-
ris'a igorri zuten eta nai zuten a
loriu dute: "bide-nagusi" ori ez da
Baiona erditik pasatuko.

Orain, 300 metroko zubi berri bat
Adur gaineiik eta 200 metroko men-
di-zulo bat Saint-Pierre de I rube az-
pitik bearrezkoak dire. Bainan, tran-
kiltasunak ori ta geiago balio du.

GIFUZKOA'KO DIPUTAZIOAK
ETA KULTURA

Ango gizon jakintsuei, Gipuz-
koa'ko Diputazioa'k eskatu die kultu-
ra gaiazko itzaldi batzuek gerta-
tzeko.

Orain artio 39 itzaldi gertatuak
daude Ederti, Erri-yakintza, Argaz-
kintza, Kondaira eta beste gaietaz.

Izlarien artean auetxek ikusi di-
tugu: Alvarez Enparanza, Berruezo,
San Martin, Larrahaga, Pena San-
tiago, Lizarza, Agirre, Yon Onatibia,
Juan A. Urbeltz, Koido ta Gene Yu-
rre ta Xabier Aranburu.

Gipuzkoa'ko Diputazioak aditze-
ra eman du nai duten erriak edo
kultura-taldeak eskatu besterik ez
dutela, ta ezertxo ordaindu gabe
itzaldiak izango dituztela.

INDUSTRIAGINTZA
NAPARROA'N

Errialde-buru dan Agoitz errian,
"Poligono Industrial" bat sortuko da
Diputazioa'ren laguntzaz.

Alderdiko erri txikiak azkeneko
urtetan usten ari ziran, geienek
%'tik 30 edo 40 jendea galdu arte.

Lizarra'ko (Estella) lurraldea ere
lantegi-aurrerakuntzan aide batera
utzia zegon. Urte barruan, papera
egiten duen "Sarrio" Elkarteak iru
lantegi eratuko ditu Allo errian.
Bertako ta alboko gizonentzat bi-
zibide ederra; erri guzien eredu ta
jarraipide!

AFRIKAR TXERRI IZURRITEA
Aurrerabideak, aurrerapenak geitzen di-

joazten eran, Ian gutxiagokin eta azkarra-
go gauzak egiten ikasi du gizonak. Lan-
doletan, lantegietan ala gertatzen dan be-

zela, gertatzen da baita ere ganadu
gaietan.

ikusi bestela, gaurko txal azteak; gaur-
ko oSiasku eta txerri gizentzeak. Baha au-
rrerapena, ez dana izan eta gauzak erre-
zago eta azkarrago eta ugariago egiten di-
tugun bitartean, inoiz ezagutu ez ditugun
gaitzak ere, sekula bano ere ugariago eta
indartsuago agertzen zaizkigu.

Gogoratu olio izurrite ikaragarri ura;
bat-batean eta uste gabe eta ezagutu gabe
sortu zan arek, batez ere Kataluni eta Ba-
!entzi aldean, milloika olio ii zituan. Bana
zorionez, gaitz oni zegokion txertua arki-
tu zuteneta gaur inork ez dio beldurrik.

OSIoetan bezelaxe, orain amar bat urte,
txerri artean ere, emen ezagutzen etzan
izurrite ikaragarri bat sortu zan eta orain-
dikan txerturik arkitu etzaiolako, milloika
txerriak iltzen dijoaz. Eta txerri bat, ez da
olio edo ollaskua; izurrite onek egiten di-
tun kalteak ikaragarriak dira.

Une ontatxe, txerri izurrite onen men-
dean arkitzen gera. Aspalditik Naparru al-
dean garbitu ezinik dabiltza eta ara ta
onuntzako txerri saltzea dala-ta, baztar
guztietara zabaltzen ari zaigu. Asi Kata-
luna'tik eta Galizi bitarte, txerritegi aundi
danak beldurrak aidean daude. Gipuzku'n
bertan nik dakitela, bost milla txerri ill eta
zuloan sartuak dira. Txerturik ez duala,
gaitz oni burruka egiteko bide ori besterik
ez dago: ill eta zuloan sartu.

Txerri-zaleak ori ba-daki, eta arrixku

orrekin zein asi txerri-azten edo gizentzen?
Batere txerririk gabe gelditu nai ez ba-
-zuan, agintariak aseguru berri bat sortu
bearra izan zuan eta aseguru, oni esker,

orrelako izurrite, bat izan da
ere, inor ez da, ondatuta gel-
ditzen.

Bana aseguru onen esku-
bidea izateko, gauzak bear
bezela egitea eskatzen du.
Lendabizi, txerriak txerri-ja-
nakin, ez aztea, pentsu utsez
aztea edo gizentzea. Biga-
rren, txerriyak dituan gaitzen
aurka txertatuta edukitzea, ez
Agrika'tik etorritako izurrite
onen aurka, len esan bezela
txerturik ez bai dauka orain-
dik, bana bai beste izurritea-
ren aurka eta irugarren, txe-
rriyak azten diran txerritegiak

garbiak eta txukunak izatea. Iru baldintza-
-kondizio oyek bete ezkero, aseguruak or-
daintzen duanetik gain, euneko beste ogei-
ta amar geiago ordaintzen du. Gauzak
orrela dirala, ez dut esango irabazian gel-
ditzen danik, bana okerrik aundiena zuzen-
duta bai eta aurrera berriz ekiteko as-
moakin.

Txerri izurrite au dala-ta beterinarioak
estutu egin gaituzte. Txerri izurrite au
emen nola sortu zan jakin ezkero, eman-
dako aginduak bidezkoak dirala berealaxe
konturatuko gera. Len esan bezela orain
amar bat urte, Afrika'tik Portugal'a sar-
tu zan lenengo aldiz. Nola? Aprika'tik
onuntza etorri zan egazkin-abioi bateko
txerri-janakifi Lisboa'n txerriak gizentzen
zituzten. Txerri-jana ura zala-ta, kutsatu zi-
ran txerri ayek. Geroztik ikusi danez, txe-
rri-jana ori dala-ta, sortu oi da iya beti.
Orregatik, oraintsu jaso degun aginduan
au digute: txerri-janakin txerriyak gizentzen
dituzteneri auxe gogorazi: txerrijanakin
txerriak aztea galerazita dagola eta ori
adierazi ondoren, oraindik ere ala jarrai-
tzen ba-du, bere izena eta zuzenbidea alik
azkarren agintariei adierazi bearrean ge-
ra. Ori egiten ez ba-degu, ez txerri-zaleak
bakarrik, gu ere bai, beterinarioak ere
zigortuak izango gera.

Izurrite gogorra da eta zigorpean arkitu
nai ez duanak ba-daki zer egin.

AU-DELA

IX-gn. ERRIETAKO EDERTASUNEZKO SARIKETA

Naparroa'ko Diputazioak b e g i
onez ikusten du napar errietan egi-
ten duten aleginak aien edertasuna
erakusteko.

Urtarrila'ren 31 gn. egunean, Na-
parroa'ko Jauregiko "Salon del Tro-
no" leku dotorean, On Amadeo
Marko Ilintxeta'k joan den urteko sa-
riak banatu zituen.

Diputazioa'ren Orde - Lendakaria-
ren inguruan bildu ziren beste agin-
tariak ere: On J. Ruiz de Gordoa,
Gobernadorea; Fortun, Ezponda, Vi-
sus, Diputaduak; Idoate, Del Burgo,
Zuzendari Nagusiak; Uriz eta Aldea
Egilaz, Idazkariak; eta beste jaun
batzuek.

Lenengo Saria —50.000 pezta—
Azkoyen (Peralta) erriarentzat; On
Lazaro Arizkuren eta On Benito
Urtasun apezei, 10.000 pezta ba-
koitzari eman zieten aien eiizetan
egindako lanagatik. Amar mille pez-
ta jaso zituzten ere 133 napar biz-
tanlek, "bere etxetan edertasunezko
lanak egifiez gero".

EUSKALTZAINDIA
EUSKALTZAINDIAREN BATZARREA

Euskaltzaindiak urtarrilaren 25ean egin zuen bere hileroko ba-
tzarrea Donostiako Diputazioaren jauregian.

Uwe Joachin Moritz jaunaren eskeintza bat irakarri zen, Espe-
ranto-zaleen eta etnia ttipien hizkuntzen arteko har-emanak jartzea-
ren aide.

Eskutitz bat hartu da Koloniako Unibertsidadeko erromatar hiz-
kuntzen sailak egina, zelta hizkuntzari buruzko estudio batzuen be-
rri emanez. Estudio hoien arabera, zelta izango litzateke Europako
hizkuntzen oinarri, euskera ere barnean delarik.

Caracas-ko E. L. E. elkarteak jakinarazi duenez, Luis Egia Rezola
jauna gertatu da "Andima Ibinagabeitia" sariaren irabazle, "Aljebra
edo Arauiztia" deritzaion lanagatik.

Nafarroako Foru Diputazioak Euskaltzaindiari 25.000 pezeta gehia-
go ematea erabaki du, j.hazko urtetik hasiz. Bilboko Aurrezki Kutxa
Munizipalak 50.000 pezeta Euskaltzaindiari ematea erabaki du.

Euskaltzaindiko Idazkariak ihazko urtean batzarreetara etorrita-
koen kontua egin zuen, beste urteekin konparatuz.

Liburuzainak etxera diren liburuen berri eman zuen.
Dim gora-behera agiria irakurri zen.
Goizean euskaltzain osoen artean egindako bilkura bereziaren

berri eman zen. Goizeko bilkura honetan Euskaltzaindiko Barne-Erre-
gelak aztertu eta onartu ziren. Barne-Erregela hauk 1920 eta
1954koetan oinarriturik daude eta elkargoaren gaur-eguneko behar-
-izanei egokituak.

Aurtengo sariketen programaketa egin zen. Euskaltzaindiaren al-
detik bi sari daude. Bata: "Toribio Altzaga" teatro-saria, Bizkaiko
Aurrezki Kutxaren laguntzaz jarria; eta bestea, "Xenpelar" saria,
bertso-paperena, Donostiako "Centro de Atraccion y Turismo"ren
laguntzaz eratua. Euskaltzaindiak liburuska bat egin nahi luke eus-
kera eta euskal literaturarj buruz jartzen diren sari guztiak aipatuz,
nahiz bera nahiz beste nornahi antolatzaile izan, guztiak jakinean
egon daitezen. Horretarako baldintzak eta abar bidal dakizkion es-
katzen du.

Azkenik, Aita Villasante-k txosten bat irakurri zuen Aita Jose
Kruz Etxeberria oiartzuar [dazleari buruz. Oraintxe bete bait dira
berrehun urte Aita frantziskotar hau jaio zela. Urtemuga hau gogo-
ratuz, haren bizitze eta lanak azaldu zituen.

(Euskaltzaindiko Prentsa Bulegoaren Agiria)
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ISRAEl-EKIPTO-SIRIA TA... BESTEAK

Sinai mendi auetan, Jainkoaren Agindua esana zen gizonei: ez i!! Gure egunetan, zori-
txarrez, gizonek ez dute ajoiik egin ta lurra berriz odoltu da.

Esan genezakegu ludi guziko biztanleok
dardarka bizi gerala, bi aundi, Sobiet ta Ipar
Amerikanoak ezta-baidetan ari diralako. Aun-
diak beti menperatzen du txikia ta bi aundi
oiek, utzirik aide batera Txinoak, nai dutena
egiten dute. Zer gertatu zan Vietnan-en?
Orain gertatzen dan antzekoa, noski, Israel
ta Egipto'kin. Eman eta emanalak bi alder-
diari tanke, kanoi, fusil, gudontzi, egazkin ta
abar; ta, zer ajola zaie aundi oieri, beren ira-
bazpenak egiten badituzte besteren bizkarre-
tik? Zer ajola zaiote oieri, millakak iltzen di-
rala, etxeak eta bazter guziak erre ta kizkal-
tzen dirala, baldin beren dirutzak geitzen ba-
dira?

Gure eunki ontan ikusi ta eraman ditugu
makifiabat buruko rain. Berdintzeko, emengo
karlisten gudatik asi ta geroko araalaugarren
Europa-ko guda, Abisinia'koa, Espaini'koa,
berriro Europa'koa, Vietnan'goa ta orain az-
kena Israel ta Egipto'koa ikusirik, zer esango
degu?

Politagorik, utzirik amalauko guda, azke-
nengo Europa-ko ortan Sobietarrak Aliatua-
kin bateau gudatu ziran Hitler ta Mussolini-n
aurka. Orain, berriz, bi aundi oiek elkarren
aurka bezela, edo antzera jokatzen dute, ba-
tak emanez israeldarrari eta besteak arabiari.
Zergatik sortu da guda ori? Bi etsaiak tra-
raankuluz bete dituztelako ta elkarren gorro-
toak aspalditik ase ezinik zeundelako judo-
-arabeak. Ez da oraingo burruka bi oienal
Kondairak dionez beti ibilli dira burrukan
ta orain, bi aundiak aitzaki ta raaitzaki bata

baten aide eta bestea bestearen aide, biak
emanaz naiala izkillu ta sortu GUDA raada-
rikatua.

Orratiokan, ixillaldia du orain. Tiroak ez
dira entzun... ONU-koak debekatu dituztela-
ko; ta ala ere, batak eta besteak, bi etsaiak,
ez dute ontzat artu nai besteren aginduak.

Ez da arritzekoa. Israeldarrak ogei eunki
ondoren sortu dutenean beren aberria, orain
arabearrak ez ontzat artu nai, ta guda bitar-
tez ureta bota naia. Israeldarrak, ordea, ez
dira txepelak. Bazter guzitatik Israel-era eldu
dira juduak, ta teknika onenak berak dituzte,
batere guda kontuetan. Langille purrukatuak
dira. Zer egin zuten lortu zutenean beren
ABERRIA? Lan da Ian ta ondartzak landu ta
janariak sortu. Zer egin zuten arabitarrak
orrenbeste urtetan? Petrolioak sortu Euro-
pa'ko ta Amerika'ko diruakin, aien teknika-
kin; ta orrela, nazio oietako jauntxo batzuk
bakarrik ederki bizi ta patxaran beren jau-
regi apainetan, dozenaka eraazte, berebil ta,
nik ez dakit ze nolako bizibide ederrak! Bien
bitartean, erria txiro, ez-jakina ikazkisun-ga-
be, ta orain petrolio orrekin, bestien izerdia-
kin lortu ondoren, oso arro dabiltz ta ortzak
erakutsiaz nola Europa ta Araerikanoari.

Beraz, bi oiek dituzte erruak. Oiek dira
pekatariak. Oien gain dago ludi guzian PA-
KEA. Banan, nolabait, pake ori bizirik irau-
teko ez dute jararaonik egiten.

Jaunak, izan zaitezte zentzudunak eta el-
kar konpon alik eta onduen. Ori eginik, guk
asko ezkartuko dugu. £ OZKIN

ELIZA'REN ZENTZUA
Aita Santu Paulo VI garrenak

onela itzegin zuan erromes as-
koren aurrean pan dan urtea-
ren bukaeran: «Kristoren kor-
putz eta anima dan Eliza ezin
bizi ditekeala ez ba'da alkar-
tasun eta batasun estu batean.

Elizaren iztarbegi diran zen-
bait taldetxok bestela uste bal-
din ba-dute ere ta bereizketa
egiten ari ba-dira Aita Santuak
bere samintasuna agertu die.

ATAKA
Soroan sartu ditu bere ardiak etxekoandreak. Ataka ertsi eta langaren

ondoan geiditu da begira. Gero irripar batekin sardea artu du bizkerrean eta
beste lan batzuetara trankil joan daiteke. Artaldea, ongi gordeturik geiditu da.
Etxekoandrearen lasaitasun orrek gure langa apalaren garrantzia agertzen digu,
eta lenengo aldiz arreta aundiz berari begira geiditu naiz.

Langak pagoz eginik, ongi jarririk daude aritzko zutoyan; au, gogorra da
eta ongi josirik dago lurrean; oso zar antza irudi du, bano iraun du eguraldi
txarrak eta ekaitzak usteldu gabe. Zein ederki ertsi ta idikitzeko lanak egiten
ditu gure atakak.

Au ikustean euskerazko alor aberatsean erriaren kultura elikatu bear ditugu-
la asmatu dut eta euskeraren soro auek ere bear ditutela bere atakak dena zain-
tzeko beste lan batzuetan dauden demboran. Eta ainbeste egiteko lana dagon!
Bitartean, "emen norbait dabil"; ta, jakina, ardiak nastu ta galazi.

Oroi-gaitezen langaren arrazoaiaz: ertsi ta idiki, idiki ta ertsi.
MALAXA

LAPUR
GISARA
Lapur gisara
ezten zorrotzez
sartu zinean
ene barnera,
neke gogorrez.

Zugan ez neban
usterik izan,
eta zu, ixiiiik,
nigana zinan
erpaka baten,
adar gaiztoak
aiztoz inausten.

Zugaz batzean,
guzur zitala
saiatutzean
ikusi nitun
gizonen kaitez,
burruka estun.

Lagun t'etxeak
oso larriak,
errialdeak
ikusi ditut
malkoz beteak.

Min barri batek
astindu nau ni
Sagun t'errien
larria asrnatuz,
ta neure endaren.

Begiak gora
ditut zuzendu,
eta Jainkoa
erri minduen
malkoz osoa.

Ta dei egin daust.
Gora jaso nau.

Ta Jaungoikoak
negar egian,
gizon maltzurren
okerrak artuz,
zintzoen negar
tantak txukatuz.

Nik be batera
negar egin dot,
gizonen minak
dirala ikusiz
zinez gordinak.

PAULIN

Aiek nabarmendu nai duten
«iritzien-askotasun» edo «phi-
ralismoa» deritzaiena oso baez-
pakoa dala. Eliza'k bere seme
guztiekin adiskidentza eginez
pakean eta bir-alakartasunean
bizi bear duala asmo onez da-
biltzanekin beinik-bein. Aueta-
tik batzuek ez diote ordea, gor-
detzen zor zaion itzala. Eli-
za'rekin bizi dutela, esan, bai
baiiian beti zorrozki aztertuaz,
eta eztabaida gaiztoz oztopoak
jarriaz.

Itxurazko arrazoiak aterako
dituzte beren baezpako iritzien
aide. Eliza'k, aien ustez dituan
mundutar alderdi ta bideetatik
baztertu nai luteke. Eta kultura
ta espirituareii bidez igi arazi
gaurko egunen aurrerapenak
eskatzen duan mallara. Bide or-
tan ain txoro eta arinki dabiltza
ta ain oker ez ezik alkartasu-
na puskatu dutela.

Ez bakarrik Eliza'ko gorpu-
tzaren batasuna espirituarena
baizik naiz eliztar jarraitzen
dutela esan. Nolatan ordea?
Ark emandako agindu ta loka-
rriak puskatu bait dituzte? Ai-
tzeki-maitzeki... «iritzien asko-
tasunariw, «pluralismoari» dei
dagiote, Teolojiaren ezberdin-
tasunari. Ez dira konturatzen
iritzi-askotasun orrek dotrina
txar eta okerretara daramaz-
kiela.

Fedearen eta Elizaren agin-
du en aurkako ideiak zabaltzen
ari dirala. Orrela gertatzen zaie
Eliza'ren alkartasuna xeatzen
dutenei.

Eta Aita Santuak dio: aien
jokabideak zenbaterano naiga-
betzen duan eta aienganako be-
re goi-maitasunak bakarrik sa-
mintasuna arintzen diola.

Goibeltsuna aunditzen dijoa-
kio zenen errez erligio-izeneko
taldetxoak sortzen diran iku-
sirik, Katoliko-izenekoak, bai,
baifian gugandik urrutiratzen
ari diranak, kristautasun sako-
nago baten billa balebiltza be-
zela... Orretarako gizarte ta po-
litika arazoetan bide okerrak
artzen dituzte, erlijio gabekoak.
Azkenik, kristau-gizatasuna ez
dan c(humanismo)) legor batera
murgiltzen dira. Txarrena dana
Eliza'ren elsai biurtuaz.

Nola, seme galduok bide one-
ra berriz ekar arazi eta Eliza-
ren alkartasun eta babesera
bildu?

Gure artzai ardura, jarrai-
tzen du Paulo VI garrenak, zau-
riturik d a g o , batasunezaren
agerkai oietaz, damurik, gerta-
tu dana eliztar buruzagi ba-
tzuen erruz.

Ez ditugu emen zio ta zerga-
ti guztiak aztertuko. Alabainan,
sinisten dugu ezitzaille dan
ELIZA'ren o n e z k o maitasun
eta elkartasuna berriz piztuko
dirala. Eta ostera, Kristoren
gorpurz eta anima dan Eliza'k
biderik egokiena arkituko dua-
ia osorik iraun dezan.

1974 aurtengo aldi santuak
bir-alkartasun eta Pakea eza-
gun arazi dezaizkigula.

Gai irietaz gogoeta eginez ea
kristauok ea irixten geran Eli-
za'ren zentzu ta sentiera gere
kontzientziaren barrunbean sar
arazten. Eta Aita Santua'ren as-
moen arabera bedeinkatua dan
ELIZA Jainkoa'rekiko gure al-
kartasunaren e t a giza - jende
guztiaren o n e r a k o ezaugarri
izan dedilla.

ELIZ-MUTILLA
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BERTSO-
BERRIAK
Elizondo'ko
Klemente Ezkurdia'k
jarriak

Jose Manuel Luxanbio «TXIRRITA»
(1860 -1936)

Bertsolari askoren aita bezela dugun ez-
kero, merezi du Txirrita'k aipamen goxo bat.
Ernani'n, Urumea ibaiaren sakonean datzan
Lacze baseman jaioa zan, 1860-8-14'an. Emen-
txe bizi izan zan am aim bat urterarte. Zazpi
neba-arreba ziran. Geroago, Errenteri alde-
ko Txirrita baserrira joan zan bizi izaten fa-
mili osoa. Etxe ortatik datorkio ospetsu egin
zuen izena.

Etzan orduan nolanaiko basetxea. Aita Za-
bala'k onan: «Txirrita antzinako baserria da.
Baserria ez ezik? antzinako jauregi zarra ere
bai. Zabala ta aundia da, eta euskaldun etxe
bezela, guztizko tankera jatorrekoa. Lendabi-
zi bere egutera aldeko alderdia agertzen da.
Alderdi ontan bi arkuzko ate dauzka, bata
dana borobilla, bestea puntaduna. Oien ga-
nean aide batetik besterano, etxeari aurre guz-
tia artzen dion balkoia, bere zurezko baran-
da zarrarekin. Balkoi-peko pareta guztia arriz-
koa da, goikoa berriz ladrilluz ta abe zarrez
egina. Goien, tellatuaren ertzaren parean
uxoentzako zuloak ageri dira. Ipar aldean,
atzeko aldean, beste arkuzko atea du, ta San
Markos aldean ere bestea. Barrenean berriz,
ukullu zabala, jiran saeta-zulo bat edo beste
duela, mandioa, ta ontan tolarea. Ederra da,
batez ere, balkoitik ageri dana: in guru guz-
tian berdez jantzitako muiioak. Aietan, an ta
emen, baserriak. Ta atzean, mendiak: Aiako
Arria, Urkabe, Bianditz, Landerbaso, Aldura-
ko gafia...» (Auspoa, 18-19, 22 orr.).

Baserri ontan Ian egin zuen Txirrita'k lu-
zaro xamar; baifia egun batean nekazaritza
utzi ta argintzan asi zan. Toki askotan ibilli
zan: Donostia'n, Bilbao'n, Zaragoza'n, Fran-
tzia'n... Eta ibilliz asko ikasten baita, makina
bat manaz jabetu zan bizimodu berri ortan.
Ortik piztu zitzaion, ain zuzen, berezkoa zuen
bertso-indarra. Mutil zarra zan, eta ezkongai
izate onek eukerako gaia egokitu zion par-al-
gara ederrak ainbati eragiteko.

1897'an ots aundiko jaiak ospatu ziran
Oiartzun'en, uztaillaren 3'tik 7'ra bitartean.
Bertso-saioan Pello Errota, Elizegi anaiak,
Saiburu, Esteban Elola, Artzaia, Lexo, Joakin
Urbieta ta Txirrita ari izan ziran; azkenik,
Txirrita ta Pello Errota geratu ziran txa-
peldun.

Garai artako bertsolari geienen adiskide
zan. Pello Mari Otaiio'rekin berriz barru-ba-
rrukoa. Onek azkenengoz Ameriketara joate-
ko? 1898-1-26'an, Pasaiko kaian ontzia artu
zuenean, an zan Txirrita ere, ta ari ager egi-
terakoan bota zituen bertsoak bai samurrak!
Pello Errota, Gaztelu, Txintxua, Artzai Txi-
kia, Saiburu, Erauskin, Pello Zabaleta, Pran-
tzes-Txikia, Jose Bernardo, Telleri-Txiki, Elio
ta olakoekin amaikatxo kopla ondu zizkigun.

Gaia? Orduan, sagardotegi ugari zan Gi-
puzkoa'n eta Bizkaia'n, eta olakoetan abestu
oi zitun, eztarria legun ta barnea dardar, bere
biziko bertsoak. Arrasti, gau ta goiz osoak
eman oi. Zorrotza zan bere erara. Ona ger-
taera bat. Bein Ondarrabi'ko sagardotegi ba-
ten aurkitzen zan bere lagunakin; bare bi
ikusi zituzten aurrean, bata zuria ta bestea
beltza. Sagardo-erronda egin zuten apustu,
zein bare lenago eldu alako lekura: bera, bare
beltzaren aide; ta bere laguna, zuriaren aide.

Zer egin zion Txirrita'k bare beltzari arinago
egin zezan? Ur-tantoak bota aurretik, erre-
zago irrixtatu zedin. Onek irabazi zuen. Eta
Txirrita'k laguneri: «Baina, ez al zenekiten
bare zuria baino motelagorik ezer ez dala?».

Gisa ontakoa zenun Txirrita, beti aoz-aoz-
ko bertsotan, ateraldi bikainez bere koplak
ornitzen zituna. Gomutan dugu oraindik ere
1935-1-20'an Donostiko Kursaal antzokian os-
patu zan Bertsolari-Eguna. Bertsolari auek
artu zuten parte: Basarri (Zarauz), Zepai
(Errexil), Txirrita (Alza), Txapel (Azpeiti), Lu-
jambio (Alza), Abarrategi (Bizkaia), Telleri-
-Txiki (Errenderi), Nekazabal (Zarauz), Sara-
sola (Antigua Donosti), Mintegi (Ordizia),
Erauskin (Ordizia), Kortatxo (Itziar), Zabale-
ta Pello (Errenderi), Zabaleta Juan (Errende-
ri), Sorozabal (Aiete), Etxeberria (Aiete) ta
Uriarte (Bermeo). Basarri'ri eman zioten le-
nengo saria; baina Txirrita'ren bertsoak ere
goi-goi geratu ziran.

Urrengo urtean berdin, 1936-1-19'an, Ber-
tsolarien eguna: «Victoria Eugenia» antzo-
kian ospatu zan. Bertsolari auek artu zuten
esku: Zepai (Errexil), Dargaitz (Otsondo),
Etxeberria (Andoain), Harriet (Aldude), Uzta-
pide (Zestua), Lujambio (Errenderi), Mutube-
rria (Eltzaburu), Txapel (Azpeiti), Iriarte (7m-
rita) ta Txirrita (Alza). Basarri'k zuzendu zuen
saioa. Txirrita'ri eman zioten lenengo saria.
(Yakintza, 19S6, 20'garren zenbakia).

1936-3-22'an, Errenderi'n, omenaldi ederra
eginik, makilla eman zioten.

Eta, azkenez, zaartua, Gaztelu-ene zeri-
tzan Altza'ko baserri baten bere arreba gaz-
teenakin bizi zala, Goizueta'ra bertsotan egi-
ten zijoala gaixotu ta 1936-6-3'an il zan.

A. ONAINDIA i
m

Mundu ontara sortu nitzala
irurogeita bedratzi urte,
Jainkoari graziak nere osasuna
oraindikan daukat fuerte.
Edozenek ez du izaten ortan
nik daukaten suerte,
eta gustora bizi naiteke
ola bizi naizen arte.

Gaur goizian txori polit bat
kantatzen zan ari,
berari entzun da gogo aundi bat
ola sortu baizait neri.
Laguntza aundi bat egiten dio
artan gogua dunari,
biotz guztiarekin agur bana
anai euskaldunari.

Karrerarik gabe izaten da
bertsolarien gazeta,
erakutsia ikasteko ez gerade
gauza eta
bertsuak jartzeko agintzen
neri ari zait Izeta,
gogo ori beteko diot
ni ere euskalduna naiz eta.

Agertze bat eman nai det
bertso berrietan,
iflor ez dala ikusten
gaur gure mendietan,
zenbait ibilli egiten det
nere zaldietan,
bano gaur ez daiteke pasatu
lengo bideetan.

Pentsatzen jarri eta bildurra
ematen dit neri,
ikusi bearrak ote geraden
oraindik zenbait komeri,
bideetan bada larra ta
arantza ugari,
banan gazterik ezta
ardi zaindutzen ageri.

Medietan buelta asko
ematen du Ezkurdiak,
badaki nola diraden
orko alderdiak,
dozenaka dabiltza
azari ta basurdiak,
orien partez obe litazke
beiak eta ardiak.

Zer pasatzen dan nik
bear det adierazi,
nik ez nuan jakingo
ez banun ikusi,
belai batzuek badira
ez pareta eta ez esi,
oiek laster dirade
danak iratze ta sasi.

Ziudade aundietan
asi da jolasa,
ez dala bizitzea
oso gauz erraza,
ekia ta zikina
gora ezin pasa,
obea dala mendietan
dagon naturaleza.

CURIITZ
ARGITUA
Tolosa'ko erriak
mendi arkaitzetan
motor baten bitartez
argi ixurketan.
Gurutz, zatoz argitsu
ortikan gabetan,
gu ez gaitezen galdu
ekintza txarretan.

Uziurre'ko Gurutza
argiz zaigu jantzi
gabeko soinekoaz
zaiguSa erantzi;
zeruetan izarrak
diardute antzi
damaielako Jauna'k
besoaz gorantzi...

Orain Gurutz besoak
Tolosa'no datoz,
argi berriz jantzirik
egitez ta asmoz
beraren esan-naiaz
batera ba-gatoz
zoriontsu izango
danok sekulakoz.

Oraingoz Gurutz Done
guregana zatoz,
ez egon kezkaturik
izar oien mafkoz;
utzi mendi gallurra,
gure errira atoz
ta ar gure biotzak
Jaungoiko'zko besoz.

!!ko bai-dira izarrak
urteen indarrez,
eguzksa itzali
eguna gau einez,
bainan Jauna'ren ala
itzaftzen ez danez
egin izar berriak
munduko zintzoez.

UTARRE

JESUS
JOSE MARIA

Gabon egunak ga.inean din
ta nork artzen du ardura?
Mundua nola dagon ikusiz
neri sartzen zait trixtura.
Laixter ditugu bi milla urte
Jesus ja.iorik mundura,
mundu trixte au salbatutzek
salbatzalleren modura.

Naiz Jainkoa Zu izan betitih
egin zinaden gi.zona,
ta ejenploa Zerorrek emen
eman zenduen aurrena.
Altxa nai zendun, mundu oi
erorita zegoena,
esanaz: "Beti izan zazute
alkar maitasun onena".

H

JENDE HAN
I

Etxekanderiak, lehen,
Garaziko merkatian,
Maitagarriak zinezten
Nafar-astoen gainian.
Untziek egiten zuten:
Dilin-dalan kakoletan...
Arroltziak etzinusten
Denak hausten kinka hor
Zorionez ezpaiziren
Saskitto bakar batian!

Etxeko nausiek, iehen,
Egoitzaren urranian,
Aterbe zonbait bazuten
Mozklnen ezartzekotan.
Sua lotzen baiinbazen
Nunbaitik uste gabian,
Ontasunak etzituzten
Denak galtzen makur hor
Zorionez ezpaiziren
Bordatto bakar batian!
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5 maitiak ez aztu
i fantasi,
oen ondoan
:en ikasi,
ritikan
iz igasi,
L gorriak
dira ikusi.

i iduri bat noa
ain ematera,
bizi bear den
bere kontuak atera,
ira etorriak
egotera,

ta pentsatzen da
modu batera.

Batere ez du balio
geiegizko gosiak,
azkenerako jarriko gera
danak ederki asiak,
lurra berak tapatzen ditu
beren gaiian aziak,
bide ortatik joanak dira
orandanoko guziak.

Pake santuan bizi gaitezen
ezta gorroto bearrik,
etzagun pentsatu gurerik dela
mundu ontako lurrik,
garaia dala zuzendu zagun
egin badegu okerrik,
Jesukristoren mundura etorrera
izan ez dedin alperrik.

G
A
Z
T
E!

dRRARI
AZU Lenengo SARIA (ex aequo)

Kristautasunen giroa dago
zoritxarrez oso otza,
Kristo'n aginduk utzita denok
bide txarretan gabiltza.
Arrokeriak menperatuta
dago askoren biotza,
pentsatzen jarri ezkero ondo
au negarrezko bizitza.

Jainkoa dago, aspaldi ontan,
txit erabat baztertuta,
bide ortatik alperrik goaz
oso bai gaude galduta.
Egiagaitik ari diranak
ankapean zapalduta,
zoritxarrean dirua dago
emen Jainko biurtuta.

ONBAITERI
I 111
riari ohiak, iehen,
Dn beharrez barrandan,
<i batzu bazituzten
rdetzeko lur barnian.
ibak igortzen zazkoten
-e ziloen erdian.
lere, etziren omen,
nak hiltzen aldi hortan,
ionez ezpaiziren
litto bakar batian!

IGORTZE

re Europarrek, Iehen,
u gosia gogoan,
ta pindar ari ziren
rolarekin karraskan.
Drtu zakote aurten,
autoak utzirikan
orat dira erortzen...
ustria dute zapan,
igaitzez bizi baizen
ar bakar batekilan!

PIARRES HEGUITOA

0
0
0
0
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0
0

0
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Denok gizonak izan gaitezen
Eguberri egunetan,
komeri pranko ikusten det nik
gaurko mundu zabaletan.
Gure anaiak arkitzen dira
trixterik espeetxetan
ta maitasunik ez da ikusten
gizon askon biotzetan.

Ez pentsa gero gaur dagoela
jatorki bizitzen giro,
nun nai aditzen bai. dirade
ainbat bonba eta tiro.
Gauza berdin bat pentsatzen nago
sarritan edo aldiro,
pakea sortu bear ba-degu
zatoz Jesus Zu berriro.

Jaio orduko Herodes ori
zuk izan zenduen etsai,
eta geroztik pake onikan
etzendun izan Zuk nun nai.
Zure asmoa, bet.i berdina,
barkatu pekatariari,
azken orduko gurutze artan
bi lapur zinuztan anaj.

Nork jokatzen ote degu gaur
munduan Zure antzera,
ez baizaigu guri gustatzen
bide zaillari eltzera.
Orrela jarraitzen baldin badegu
goaz bizia galtzera,
eta ortako jun al-z.inan Zu
gugatikan gurutzera?

Zuk guregaitik eman zenduan
zere barrengo odola,
eta zergaitik egin zenduan
ni ezin jabe inoia.
Ikusten bai dut gezurra beti
emen nagusi dagola,
nere galdera auxen da Jesus:
"Nora goaz gu orrela?".

Espeetxetan daudenentzako
oso momentu illunak,
abere antzo igaro bear
Gabonetako egunak.
Aientzat ere oroi.tu bear
kontzientzia degunak,
gorri ta txur.i, beltz eta ori
guztiok gera lagunak.

Batzuk jauregui aberatsetan
besteak momentu larrik,
asko tripakade ederrakin da
bcstek gose ta egarrik.
Penisa dezagun zenbait kristauek
beregan dituzten arrik,
esan zaidazu, Jesus Aurtxoa,
oek al-dira Eguarrik?

Ementxe bukatzen dirade gaurkoz
nere bertsotako lanak,
aldez aurretik ba-dakit ondo
onak ez dirala danak.
Agur ta ondo bizi zaitezte
gazte, zar, andre ta jaunak,
eta azaidu mundu aurrean
geradela euskaidunak!

0

0
0
0

0
0

0
0
0

Izarra dozu dizdiz
goizez, txit goizetik!,
amets-bete, kardulatz,
goi-bidez joanik.

Arratsez, ostera be,
bizi zuk opilla...
Ni beeko lilluratan,
ederraz nabilla.

Goiari zer ostu nai?
Are, asko peitzen...
Egin gora, gorago,
amets-lorak urtzen.

Erpineko bedarrak
seda-euna iduri;
nekatu dan gorputzak
an dau oe guri.

Bean abaildu arren,
an atseden-leku...
Gazte!, buru ori ia
erdi-soil dozu.

Lur-kimizak itxirik
jarri goi begiak:
aizez doaz ametsak
gaztetan joriak.

Zeure dozu ludia,
lorez apaindua;
soin eta gogo giar
zabiltz adoretsu.

Aurrera beti, billa,
Gero'k zer lekarken...
Aurrera beti, billa,
goi-lainotan garden.

IGOTZ

OLERRI SARIRETA
(AURTXOEM)

Iragarri zanez, urtarrillaren 6'an egin zan 15 urtetik
beerako umetxoentzat, Zornotza'ko Kultura Alkarteak eratu
zuen poesi-sariketara bialdutako lanen sari ematea.

Andik eta emendik, 33 poesi eldu zaizkigu, ta geienak
aski onak. Maikoak: A. Onaindia, Serapio Ugarte ta An-
dres Etxebarria. Eurok erabaki dutenez, onela eman ziran
sariak.

LENENGO SARIA. Iru olerkari txiki onenen artean, a ex
aequo» banatzen da, bakoitzari 1.000 pezeta dirutan ema-
nez, eta trofeoa iruren artean zotz eginik.

1. Gala: «Atzerritik etxera (Izebatxo laztana). Egillea:
Mikel Garmendia Ugarte. Ondarrabi'koa, Irun'go Ikastolan
dabillena.

2. Gaia: «Eguberriak». Egilleak: Aurea Sarasola ta
Mari Pili Uartemendia. Errenderi'koak, Orereta Ikastolan
dabiltzanak; auek eraman dute trofeo edo sari-ikurra ere.

3. Gaia: «Jesus Aurrari». Egillea: Jose Mari Lete Az-
piazu. Isasondo'koa.

BIGARREN SARIA. Iru olerkari txiki autaturen artean,
«ex aequo» banatzen da, bakoitzari 650 pezeta dirutan, eta
trofeoa iruren artean zotz eginik.

1. Gaia: «Pelotariak». Egille: Jose Domingo Mendibe.
Markina'koa; onek jaso du trofeoa ere.

2. Gaia: «Pakea munduan». Egille: Sabin Azurmendi.
Zornotza'koa.

3. Gaia: «Gabon zar». Egille: Juan Maria Uriarte Osa.
Malabi'koa.

IRUGARREN SARIA. Lau olerkari txiki nabariren ar-
tean banatu da, bakoitzari 375 pezeta eman eta trofeoa iru-
ren artean zotz eginik.

1. Gaia: «Euskal Erriari». Egille: Juan Krutz Agirre-
beitia. Elorrio'koa. Zornotza'ko «Karmel» ikastetxean dabi-
llena.

2. Gaia: «Belen'era begira». Egille: Inazio Xabier Etxe-
barria. Zornotza'koa. «Berri-Otxoa» ikastetxean dabillena.

3. Gaia: «Jesus Aurrari)). Egille: Pedro Maria Ando-
negi. Motriko'koa. Zornotza'ko «Karmel» ikastetxean dabi-
llena. Onentzat izan da trofeoa ere.

4. Gaia: «Gabonetako irudiak». Egille: Migel Anjel
Etxebarria. Zornotza'koa. «Berrio-Otxoa», ikastetxean dabi-
llena.

Gainontzeko olerkari guztiai ere, «Larrea eta Karmelda-
rrak», A. Onaindia'k idatziriko liburu bana eman zaie.

Jende mordoa bildu zan Zornotza'ko Kultura Alkarteak
eraturiko poesi-sari emate ontara. Eta urteetan oitura izan
dadin, datorren urtean ere beste orrenbeste egiteko asmoa
artu dute.

Txalogarri ditugu, beraz, Zornotza'ko Kultura Alkartea
ta Zornotza'n jarri berri dan Donosti Bankua, sariketa oni
diruz lagundu diona.

ATZERRITIK ETXERA
Naparruko erri batean ume bat da jaio.
Egun berean amok izan du erio.
Goitik beera euria dario,
ta Asier izena jarri omen zaio;
bere aitak ere, naigabez, esan du adio.

Azier? izebak du zaintzeko artu,
ta Alemanira eramatea du asmatu.
Umea azitzeko daude milla modu;
oietako bat: aulkiari lotu.
Milla bai, baina zein erabaki du?

Ongi azi da umea,
ta izebarekin artzen du intxaurpean aizea.
Bereala aurrak galdetu dio, kezkaz betea:
—Nun naiz ni jaio, izeba maitea?
Ixillik gelditu zaio izeba zaintzaillea.
—Ea, izeba maitati,
nungoa ote naiz ni?
—Zure aberria
da Euskal-Erria.
—Zer? ongi entzun al det?
—Bai, ongi entzun dek.

—Izebatxo, noiz arte emen?
Goazen Euskal-Errira lenbaitlen.
—Ez al zaude pozik nere aldamen?
—Bai, baina nun jaio nintzan ikusi nai nuke.
—Trixte zaude, beraz, Euskal-Errira joan drte?

—Goazen, izeba; etorri da egazkina...
—Baina, zerk ematen dizu mina?
Oraintxe sartu zait biotzean samina.
—Au dek izeba final,
ba-dirudi zerala lurrina.
—Zer dago an urrutian?
—Euskal-Erriko baserritar batzuk lanean.
—Eta zertarako ari bearrean?
—Ba, ez ba dagigu Ian alorrean,
Ezin go gera ari janean.
—Oi, izebatxo!, Euskal-Errian gaude!
Eta ori, zer demontre ote?
—Oiek txistua ta danbilina dire.
Ara, zenbat kolore,
Gorri, urdin eta more!
—Zer dira dantza polit oiek?
—Oiek dira euskal oitura batzuek.
Eta sorginak eta mamuek.
—Zer? manuek eta sorginek?
—Bai, amalau milla gezur, ikaratzeko zuek.
—Esan, izebatxo, zu al zer a nere ama?
—Ez, nik ez det orrelako jama.
—Berdin da; or ain zu zera nere ama. Ez al da?
—Bai... Bai... ni naiz or ain zure ama.
—Ai, Asier! —Ai, nere ama!

MIKEL GARMENDIA UGARTE
Lenengo Saria (ex aequo)
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BENETAKO EUSKALDUN EMAKUME BAT

Ortxe goizeko amarrak aldean Irun'dik Donosti'ra
bidean, ain zuzen Gaintxurizketa'tik edo Benta'tik iga-
rotzen ba-zera andre zaar, bainan lerden ta tente, bai-
ta kementsu batekin (opaniko zera. Eta zuk, irakurle,
nik bezela la baita miUaka beribilzaleek bezela, gal-
dera auxe egingo diozu zure buruari: Nor ote degu
emakume au, bere urtiekin eta bere sasoiarekin, egu-
nero-egunero, ordu berean eta bide beretik dabillena,
otarra bum gainean, oinak eta begiak bizkor, andik
igarotzen diran ainbat ibilgailluen beldurrik gabe da-
billena? Nor ote degu emakume au, eta zerk eragin-
da darabil beti orretatik eta garai berean, dalarik edu-
rra, dalarik kaskabar, dalarik euri jasa edo eguzki gal-
da pean? Zein mundutan bizi ote da, onela gaur-gaur-
ko aurrerapenari bizkar emanik, ikararik gabe bere
munduaren urratsez dabillen emakume sendo ta zintzo
au? Zein egitekorik ote du andra maratz onek, orrela
arriskuari arpegi damaion onek?

Bidezabalaren bazterretik, igarotzen diran beribil,
moto eta kamioi aundien aize parraztadei jaramonik
egin gaberik dabillen emakume zaar baiilan sasoitsu
onek, zer egitekorik ote du arrisku onetan ibiltzeko?

Gaur-egun, egunerokoetan eta aldizkarietan datoz-
ten zenbait elkarrizketa edo «interviu» eta berri asko

Oitu orduan dator.
—Arren, etxekoandre, periodista nazu ta lau gal-

deratxo egin nai nizkitzuke.
—Periodista? Galderak? Begira, jauna, Ian asko

daukat eta ez daukat gelditu ta denbora galtzerik...
—Au esanik, unetxo bat ere geldi gaberik, aurrera

jo du bere betiko bidetik, ezpanetan irriparra lertu
zaiolarik, eta gu ere parrez utzi gaitularik.

Jakin degu, bainan, bere seme baten lantokia nun
dan eta araruntz jo degu. Bein ortara ezkeroz, buka-
tu nai genuke bada gure asmoa zan «erreportajea».
Bere semeak «Topo»-an Ian egiten du, ta «Topo»-ak
Errenderi'n dituan konpontze-lantegietan arkitu degu,
oi bezela lanean.

—Zure izena?
—Manuel Manterola Manterola.
—Ain zuzen zurekin itzegin nai genuke. Maiz ikus-

ten degu zure ama, Gaintxurizketa aldean, buru-gai-
nean saskia, egunero, ta zerbait jakin nai genuke bes-
te askok bezela jakin-minez ikututa bai-gabiltz.

—Berari galde, orduan...
—Galde diogu, alperrik. Periodistak gerala esan or-

dukoxe, izutu degu.
—Parra artean bere semeak, esan digu:
—Ez da arritzeko. Etxerako ta guretzako bakarrik

du bere pentsamentua. Gero, mendian bizi gera ta...
ba-dakizu.

—Konturatzen naiz. Bainan gu obe-bearreko as-
moaz etorri gatzaitzue. Emakume euskaldun baten iza-
kera goratu eta aupatu nai genuke. Euskerazko aldiz-
kari batean, noski, eta euskeraz...

Euskera aipatu ordukoxe begiak argitu zaizkio. Eta
batez ere, atera dizkiogun argazkiak erakutsi dizkio-
gunean...

—Bera honturatu gaberik atera dizkiogu...
—Ala bearko, bainan ongi dago, ongi dago...
—Gure galderei erantzuten ba-diozu, periodikoan

azalduko ditugu, paperetan...
Semea izaki, ama orrela ikusi aal izateak poz eman

dio. Zaiantzak uxatu zaizkio, begietan poza agertu,
baita ezpanetan amak aldegin zigunean berarekin era-
man zuan irripar goxo ura, ber-bera...

—Ea, ba, galde...
—Zure amaren kemenak erakusten du ez dala ka-

leumea...

—Agian. Bainan bere gazte denboran, 16 urtetik
21 urtera, Errenderi'ko «Tejidos Lino» zalakora jeix-
ten zan, bide luzean, ezkondu zan arteraino.

—Ibilkaria dezu, orduan, zure ama.
—Bai. Orain, dirala amaika urtetik onuntz, zuk

ikusten dezun ibilbide ortan dabilkigu. Gure baserria
«Jaizubia» deritzan etxadi edo auzoan dago. Egunero
kalera, dala izotz, bere, euri edo edur. Astean bein,
Errenderfra, ikusi dezun «Ibiztieta-Berri» jatetxe au-
rretik, Gaintxurizketa'ko «Topoa»'ren geltokiraino, eta
emendik bultziaz. Itzulian, ostatu aurretik, «Sokoe-
ta»'tik eta gero «beribil-illerritik)> etxeratu. Gaineran-
tzeko asteko egunetan, Irun'go Benta'tara jeixten da,

bezin ernagarria izango dala guretzat, deritzaigu, be-
rarekin itzegitea. Zineko artista askok aldizkariak be-
te tzen dituzten lerdokeriak bainan ernagarriagoa izan-
go dala euskaldunontzat onen biziera, iduritu zaigu.
Duke, markes, konde ta aberats askoren bizitza bainan
esan-nai aundiagokoa izango dala onen bizitza. Pen-
tsaai degu ere euskaldun emakumearen zintzotasun
balen agerkai eta iduri bat izango dala, danen gaifie-
tik sendiaren jatortasuna aurrera atera nai duan ema-
kume maratz bat izango dala, euskaldun antzinakoen
antzera sendiari lotua legokena, gaur euskaldun askok
daukaten ajolagabekeria bere ereduaz zigortu nai lu-
keana.

Eta, onela, artistak, jakintsuak, titulodunak, sasi-
-filosofoak eta aberatskumeak aide batera utzirik, be-
rarengana joan nai izan degu, periodista antzo, galde-
ratxo batzuek egitera. Beldur gera, bainan, euskal
mendietako alaba zintzo eta apal onek, abegi onena-
rik egingo ez ote digun. Gaintxurizketa gainean da-
goan «Ilbiztieta-Berri» ostatuan, zai gagozkio...

—Alaxen. Or ikusten dezun Jaizkibel orren atze-
kaldean, itxasondoan, Donibane Pasai'ri tokatzen zaion
«Zubillondo» baserrian jaio zan. Ezkondu ta bertan
bizi izan zan. Marzial zan gure aitaren izena, amare-
na Rufina. Gero, alargun gelditu zan. Sendia edo fa-
milia aurrera atera bear, ibilli bear.

—Bainan «Zubillondo»-runtz aldeko bidean ez da-
bil, orain?

—Ez, noski. Begira: orain ere Jaizkibel'en bizi ge-
ra. Ondarrabi lurretan, or «Aginaga-Berri» baserrian.
1920 garren urtean aldatu ginan orain bizitzen geran
etxe ortara.

—Ez da makala zure amaren sasoia, dituan ur-
teetarako.

—Egia. Ba-ditu orain 75 urte ongi beteak. Bost
seme izan zituan, orain iru senide bakarrik bizi baldin
ba-gera ere.

—Beti baserrian, mendian bizitze orrek eman go
zion osasun ori, ez da?

ta emendik autobusean Irun'era.
—Arranea! Ez da edozein zure ama, ori sasoia ori!
—Egizu kontu, ordubeteko bidea dagoala, gorabi-

de edo bera-bide.
—Dituan urtetarako ez da gutxi. Zein eginkizunak

eraginda, bainan?
—Barazkiak edo baserri gauzak jetxi. Jatenak eta

etxean bearrezkoak diranak etxeratu. Bein etxean, jan-
tziak aniolatu, janariak maniatu, etxeko lanak egin,
baratza... itz batean familia moldatu. Batzuetan, nik
jai detanean edo, jeixten natzaio bai bide-erdira, otar
zamaduna kendu, ta bere gaiiia arintzera, ez bai-da
jolasa ainbeste bidean zama orrekin ibiltzea.

—Eta inori eta ezeri beldurrik gabe, gainera.
—Motoak, beribillak, kamioiak, orruak eta zaratak

ez dute ikaratzen. Besie zibilizazio bat aldezten du.
Gure euskal familia...

—Bai. Eztabaida asko izan ditezke zein zibilizazioa
dan onena bereizteko garaiean. Bainan garbi dago,
zure amaren kemena eta batez ere bere nai ori, bere
arpegi emate ori familiaren aide, gaur askorentzat ere-
du eta ixpillu dizdiratsu izan ditekeala.

—Bai, gaixoak naikoa egiten du. Zer egingo dio-
zu? Berak ere, orrela nai du-ta...

—Utzi zaiozue, orduan, orrela jarraitzen bere go-
goaren arabera. Jaungoikoa'k eman dakiola anitz ur-
te tan onelako osasuna eta kemena. Orren lerden, zu-
tik, kementsu ta ibilkaria izatea. Eta gorde dezala,
zaindu, bidezabaletik dijoanean, oraingo zibilizazio
arriskugarri onen atzaparretatik. Beribilletatik argaz-
kiak atereaz eta buruari galdezka igarotzen diran mi-
llaka «turista» oiek, izan dezatela urte askotan beren
makinaren botoiari kisk egiteko egokiera...

—Agur, Manuel! Eskarrikasko!
—Agur, jaunak!
Etxerakoan, gaurko zenbait emakumeen baldan-

keria bainan obeago dala andre zaar onen trebetasu-
na, pentsatzen joan gaituzute. Eta, berak, gaurko au-
rrerapen zenbaiten bearrean arkitzen ba-da ere, gaur-
ko zibilizazioak emakume onek dituan zenbait biotz-
-oinarri batzuek bear dituala, iduritu zaigu.

Erosokerian murgildurik bizi bai-gera egun.
U X O L A
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SAKANA
BIZENTE ARGOMANIZ

IL ZAIGU!

Arri ta zur geiditu gifian, te-
lefonoak berri garratz au eka-
rri zigularik: Bizente Argoma-
niz il da.

Bezperan beraren berri izan-
du mien, bion adixkide baten
bitartez: «Bixenterekin orain-
txe egondu naiz; beti bezain
ongi segitzen du» esan zidan
adixkideak. Ta biramunian, ilik!

Egunero bezela, bere lanak
egin zitun Donosti'ko «Penaflo-
rida Institutoan»; atsaldean,
biotzeko minen batek edo jo-ta,
bat batean ilik geiditu zan gure
gizona.

Bixente'ren fede tinko ta erro-
tua, aren ontasun eta zuzenta-
suna, aipatzekoak ziran noski.

Burundako Olaztin jaioa, Iru-
ila'ko Seminarioan apez-ikaske-
tak asi zitun. Kursoko lenbizi-
ko saria berak jaso izan zun ur-
teoro; ez zuen alare inoiz bere
burua aundietsi, are gutxiago
illarraindu edo arropuztu. Bai-
no apezgoa berarentzat geiegi
ote zan edo, pentsatu bide zuen
eta beste ildo bati lotu zakion:
aFilosofia y Letras» ikasbidea
artu zuen ta baita bum eman
ere notarik oberenakin.

Gero anaiarteko gerra itsusia.
Gerratean (eta ondoan ere) go-
rriak eta beltzak ikusi zitun;
baino, Jainkoa lagun, onez ate-
ra zan eta ikasteari ta erakus-
teari eman zion, buru ta biotz.
Eta nolako garrarekin!

Urte mordoska batean, an
eta emen, Espani'ko Ikastetxe-
tan jardun izan zuen Irakasle;
baino, euskaldun amorratua iza-
nik, b i o t z a k Euskalerrirantz
eragiten zion, Iparagirre'ri be-
zel a; eta azkeneko urte auetan
Donosti'n izan du bere lana.

Gaixoa! Buruz eta biotzez
ain ongi jantzirik, intelektual
bat zan, eta ez nolanaikoa, oso
garaia baizik. Errixumearekin
eta batez ere nekazari ta ar-
tzaiekin izan oi zituen eleak
eta artuemanak. Orrengatixe
zan inguru guzian ain maita-
tua! Aitor bezate Donosti'n, eta
batez ere Olazti bere jaioterrian
egin zaizkion elizkizunak. Ura
jendeketa!

Ezin kendu dugu burutik
aren irudi atsegina: aren norta-
sun gaillenak ikusi batean gi-
zon serioa, eta noiz edo bein
mokerra, erakusten zuen; bai-
no ez zan ala aldiz, bere be-
kain iletsuak bi begi laino ba-
besten zituzten, anima garbi
baten ispillu. Eta or ain betiko
itzali! Bere aoa, edo irrimur-
tzi gozo batekin, edo urkoari
jakingarri zerbait erakusteko,
beti zabalik egoten zan. Eta
orain betiko itxi!

Bai; baino bere anima gar-
bia Zeruan dago, betiereko zo-
rionean. Berez On Osoa dan
Jainkoak betetzen du orain Bi-
xente'ren biotz zabal eta na-
saia. Berez Egia Osoa danak
argitzen du aren buru sakon
eta zorrotza.

Gargero, ez da onaren gose,
ez eta egiaren egarri izango,
emen bezela, gure gizona. Jain-
koak berak asetzen bai du bere
izate osoa.

Zorionekoa zu, Bixente, ikusi
gabe sinestatu zinuelako!

SAKANDAR

eta ekaitza artzen; Inautiak
omen zituzten.

Mufio'k eta MigeFek bertsuak
botatzen zituzten elkarreri. Nik
pozik esango nuke bertso onak
zirala, baflo gezurrak esatea
etzait gustatzen. Eta ori ez da
bertsolari txarrak dirala esatea,
baizik etzutela beren eguna;
baita ere, izan laike pittiken
bat edalean ukituak izatea. Da-
na dala, bertso berri aiek etzu-
ten piturik balio eta Neron'ek
ere etzitun beretaz artuko.

Ikusia dago; bertsolaria ez
da egiten, jaio bai. Oiek ere
jaio egin ziran; baina, altzur
batekin ekarriko zitun «cigiie-
na» deitzen dioten egazti orrek,
erramuzko koroiakin karraitu
bearrean.

Konsola zaitezte, lagunok;
aitatxon-semeak ezgifienak (hi-
jos de papa), ez gendun milloi
bat ekarri besapean, baizik ma-
tailla eta ipur... belarri-ondo-
ko eta ostiko ederrak artzeko;
nik, beintzat; bainan ez degu
gorrotorik, ezta ere grinarik.

UXATEGIETA

MADRID

UIZI
Errege ondoreko egunean,

joan nitzan Uizi'ra eta Ko-
rreo'ko b a r r i a n sartzerakoan
ikusi nitun gazte batzuek mai
batean lasai jarri eta «copak»

Berriz emen, nere «kroni-
ka^rekin.

Lenengoa, nere «zorionak!»
PRINCIPE DE VIANA'ri, ain
ederki agertzen zaigulakoz. El-
duz gero, igandeko euskal-me-
zaren ondoan, adiskideak ira-
kurri nai dute, eta eskuz-esku
pasatzen da denak ikusi arte.
Entzun danez, guziei atsegitzen
zaie ta ni —naparra izanik—
arro-arro.

Aurten ere, berriz asi dira
euskera ikasteko taldeak; jen-
deak ikasi nai luke, urte oro be-
zela ere; Madrid aundi ontan,
gauza ez da errex, zail xamarra
baizik. Ez dugu billerako leku-
rik; irakasleak, gutxi ta lanpe-
tuak; beste aldetik inork ez du
txolarterik; eta, azkenean —zo-
ritxarrez— barriaturik bizi gera.

Ala ere, denok dakigu gure
izkuntza ikasi bear dugula, gu-
re umientzat emateko eta gure

B. ENBEITA BERTSOLARIARI OMENALDIA
Otsailaren 3-an bertsolariak maite ditugunok

gogoangarria igaroa dugu Donostia-ko hiri ederrean.
Donostia-ko Turismo Etxeak antolaturi.k Balendin

Enbeita bertsolari bizkaitarrari ongi merexia duen
omenaldia egin zaio. Lehenago ere Turismo Etxeak
badauzka holako franko eginak, orain arte bortz ber-
tsolari omendu di.tuztelarik. Hoien izenak: Uztapide,
Xalbador, Mattin Lasarte eta Basarri. Oraiko aldian
Enbeita bizkaitar bertsoiariarena zen eta aintzineko
gorasarre hoiek bezala oraiko honek ere sekulako
arrakasta izan du.

"Astoria" antzokia bete betea yar-laku bat ere
utsik agertzen ez zela eta ainbertze bertsozale kan-
puan geiditurik barnean lekurik etzelakotz. Amasei
bertsolari ari izanak dira besta eder hontan: Abel
eta Kepa Enbeita (Balendinen semeak), Lazkao-Txi-
ki, Agirre, Gorrotxategi, Igarzabai, Lasarte, Lizaso,
Etxeberria, Mugartegi, Arregi, Mitxelena, Garmen-
dia, Egileor, Arotzamena eta Lazkano. Amasei ber-
tsolari hauek ager-tokian eseririk eta denen erdian
Balendin Enbeita. Gai-emaile Jose Mari Iriondo eta
omenaldiaren zuzendaria Salaberria jauna.

Iriondo jaunak bertsolariak ongi eskolatu zituen.
Lehenik Enbeita-ren omenez bertso bana eta gero
elkarrekin, zortzi bertsolari lenbiziko txandan eta
bertze zortziak bigarrenean denek Ian ederra egi-
nik. Gero Enbeita jaunak iru bertso hunkigarriekin
denei eskerrak emanik euskaldunen elkartasuna go-
raipatu zuen. Donostia-ko Udaletxeko konzejal Irion-
do jaunak Enbeita jaunari Edergailu bat eman zion,
gure bertsolariak bere omenaldi egunaren oroitza-
pena izan dezan. Azkenik jai-aldi eder honeri bu-
kaera emateko, entzule guziak zutik eta debozio

aundiarekin "Gernikako Arbola" kantatu ginuen.
Txalo beroak Enbeita-ren ohoretan. Zorionak.

Mattin eta Xalbador ez ziren etorri, eztakigu ma-
rra horrek dakarzkien eragozpenengatik edo, beti
ere gure bi bertsolariak etzizaizkigun agertu. Jen-
deak pena aundia hartu zuen eta egia erran bi ber-
tsolari hoien utsunea nabari zen.

Bertze urtetan bezala entzuleen artean autes-
kundeak egin ziren, datorren urtean omendu be-
harra den bertsolaria hautatzeko. iturri bertsolari
bizkaitarra izandu zen hautatua. Bertsolari hau er-
baldurik arkitzen da, orai urte batzuk ixtripu bat
izan zuen eta arras elbarri geiditu zen. Karrotxo
batean ibiltzen dute eta holaxe agertu zen "Asto-
ria" n ere. Iru aurren aita da.

Bazkaria Udaletxeko azpi.ko Sala aundian 600
bazkaltiarrekin. Bazkalondoan bazen umore sanoa,
aurreskulariak dantzan, Kantariak eta bertsolariak.

Egun zoragarria Donostian iraganik eta gure az-
ken-agurra Enbeita eta bizkaitar ta gipuzkoar ana.ieri
egin ondorean bozkarioz beterik etxeratu ginen.

Donostia-ko Turismo Etxeak beste erabaki bat
hartu zuen igande hortan. Datorren udazkenean Do-
nostian 70 urtetik gorako bertsolari zahar guziak
denak batera omentzeko erabakia hartu zen. Ez dira
aunitzik izanen baina badakigu Gipuzkoan lau bai-
no gehiago badirela, Bizkaian bat edo beste, Na-
farroan ere bizpai.ru eta mugaz-bertzadean ere bai.

Hitz lerro hauen bitartez nai genduke Nafarroak
70 urteko bertsolari guziek berri hau jakin dezaten
eta nai baldin badute festa hortara joan esan de-
zatela.

M. IZETA

artean —etxean eta biltzarre-
tan— erabiltzeko.

Beste egunean ikusi genuen
aNAFARROA, LAU AROAK»
izeneko pelikula. Nola ikusi ge-
nuen Naparoatik urrun bizi ge-

ranok! Caro Barojdk egindako
lanak zoratu gaitu; zoratu gai-
tu gure Naparroa zoragarriak.
Bukatu ta gero, Caro Baroja'ri
ta gure Diputazioari txalo sutsu
aundienak. ALAITZ

GASRAZI

EUSKAL OIHANA

Diela aspaldi, ipar aldeko mendi nafartarrak oihanez be-
tiak ziren. Baginien izai eta pago auserki, Iratin bezala, gai-
neko aldetan. Beherian aldiz, haritzak, ametzak, gaztain-on-
doak, leizarrak, eta holako. Bana mende batetik besterat,
gure oihan ederrak beti fundikatiak ziren, itsas ondoko lan-
tegiak zura beharretan izanez, gerlako edo arraintzako un-
tzien egiteko.

Uste dut kinka hortan norbait ontsa aberastu zela. Bai
eta zozokeria frango bazela gogoetan, zeren zuhaitzak moz-
tu orduko nehork ezpaizien xotx bat ere landatzen. Gizo-
nen xedetan geroaren axola sartzen ez delarik, zer gertatzen
da? Petrolaren ixtorioa: dena xahutzen eta azkenian tirrit...

Zorionez, oraiko buruzagien artian, gizon jakintsunak
iratzartu dira, ohartuz oihanek atxikitzen zutela lurra men-
dietan, eta arbolarik ezpada patarretan, harria bezik ez dela
ageriko urte zonbaiten burian. Oihana da, hazkuntzarekin,
gure menditarren ontasuna. Denek badakite araiz, zurak
gero ta gehiago errekesta ukanen diela munduko merkatie-
tan. Oihana da ere herriaren osagarria, horrek garbitzen bai-
titu induztriaren ke zikinak, baztertzen ditielarik urrin gaix-
toak. Eta igandetan, hiri handietako langilek, oihanetan ibi-
liz, atxemaiten dute bere atsegin doia. Ba, bainan oihana
askatasuna bezalakoa da: galtzen dugularik bezik ez da-
kogu kasurik emaiten!...

Pe-Nafartarrak hasi dira, han hemenka, arbolen landa-
tzen malda gaixtoenetan, bainan emeki-emeki eta ahalge
zerbait iduri dutela. Ikusi behar lituzkete zertan diren Goi-
-Nafarroko mendi patar zonbait, denak izaiez estaliak, lerro-
-lerro landatiak, ontsa ageri baita oihan berria dela. Han
bederen baliatzen dituzte lur hegi guziak, laborarien edo
artzainen dako ez direlarik onak. Bistan da beraz funtsezko
zuzendariak badituztela herriko lurren zaintzeko.

Bizkitartian, gure etxaldeko oihan xaharrak, zer bilaka-
tuko dira? Izaiak, pagoak eta lerak, mendi kaskoetan hobe.
Behereko aranetan aldiz, xerrien gizentzeko, urtzoen baz-
katzeko, onjoen sortarazteko, hor dira nausi haritzak eta
gaztain-ondoak. Zer baita ere, behar ginuke begiratu euskal
oihan eder hori, bereziki gure bas-herrien itxuraren gatik.
Nork ez ditu kantatii lehengo bertsu maitagarri horiek:

«Etxe ttipito, aintzin xuri bat,
Lau haritz ondoren erdian...))

Bestenez, laster mende ergel huntan, jendek ez dutea
ahantziko zer den egiazko oihan bat? Hua ere ez dea sun-
tsituko gure euskaldungoa bezala? Zer bihotz mina, heldu
diren urtetan, gure haurrek galdegiten balinbadute nuntik
ote heldu diren Nafarroko lur zonbaiten deitura pollitak:
Hariztoia, Ameztoia, Gaztandoia, Leizarraga... Eta ene az-
ken hitza emaiteko: nork ukatuko du «Gernikako Arbola,
guziz maitatua», Euskal oihaneko haritz bat dela?

GARAZIKO MANEX
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LIBURUAK

EGIAREN BILLA
zentziiz ela tjizabidez

BGIftREB
BUM

zenfzuz
eta
gizabidez

EgiHe: Goirigofzarri-Mokoroa.
Argifaratu: Ellakuria. (Bilbo).
Orrialde: 51.

Izen ori deraman liburutxo bat erditxi zaigu. Goirigol-
zarri'tar Xabier, eta J. M. Mokoroa agiri dire bere egille. Bere
erdia Bilbo'ko AGUR asterokoan Goirigolzarri'k argitara
emana da.

Mokoroa Aitari Mitxelena euskaltzaifiak aren «Lengua
Vasca de hoy y de mananav liburuan erantsi dizkion zenbait
esanketa argitu nai izan ditu liburutxo onen aurreneko egi-
lleak. Onen galdeketari Mokoroak erantzun zion jolasketa oso
garbi bat dekar erdirano. Beste erdian «Mitxelenaren iritzi
batzuky> ematen dizkigu, izen orrekintxe.

Jaun orrek Mitxelenaren garai askotako idazkietatik bil-
du ta ematen dizkigu, aren esanketa gogoragarri batzuk. Auen
aurretik Goirigaltzarrik lau itzez jartzen du, ondorean Mi-
txelenak dionaren mamia. Zorroztxo bearbada, bano egiz
eta argi esana deritzaigu. Gaurkoan Euskalerri osoak libu-
rutxo au irakurtzea on lukela uste dugu. ^

EUSKERA ETA NAFARROA
Liburu berria, orain argita-

ratua, egun auetan, egillearen
eskutik artu det. Lenengo orri-
aldea, itz auekin asten da:
«Larreko-gure aitatxi zenaren
oroitza-penetan». L e n e n g o
orrialde ortan, Larreko'ren ize-
na ikusteak pozez beterik utzi
ninduna. Fermin Irigarai «La-
rreko)) (1869-1949) Nafarroa'ko
euskal idazle langillea ta argia,
sendagille ospetsua ta ona, gi-
zon zifiezkoa ta garbia, kristau
fededun eta egitazkoa. Larre-
ko'ren semea, berriz, Aingeru
Irigarai bere aita bezela senda-
gillea eta euskal idazle guztiz
ona, euskalzaindikoa. Aingeru
Irigarafen semea, Jose Angel
dugu; aita bezela, sendagillea
eta euskal idazlea. «Euskera
eta Nafarroa» izeneko liburu
berria, nafar idazle gazte onen
lana dugu. Liburu onek mamia
aberatsa du: euskal sendi ba-
tek, Nafarroan euskal kultura-
ren aide zenbat egin duan.

Liburu ortan, batez ere, eus-
keraren bizia Nafarroan ikus-
ten dugu. Gauzak txukun azal-
tzen zaizkigu; asieratik gaur
arte euskerak nolako bizia era-
man duan. Mapa egoki batzue-
tan, garai ezberdifieian, euske-
ra galtzen, nola ta nundik nora
dijoan, ikusten degu errex.

Gero, nafar idazle danak
egindako lanak azaltzen zaizki-
gu. Ortxen daude izenik aun-
dienak, baita argazki politak
(Kanpion'ena, ez nuan beinere
ikusi). Izenak bakarrik ez, or-
txen ditugu euskeraz gizon argi
oien elerti zati politenak: De-
txepare, Amendux, Leizarraga,
Axular, Beriain, Mendiburu, Li-
zarraga, Kanpion, Mendiga-
txa, Gayarre, Manezaundi, La-
rreko, Orixe. Idazki zati eder
oietan, Nafarroa'ko euskera ja-
torra nolakoa dan ikusten da.
Egilleak egiten duan euskerak,
ere zerbaii balio du. Nafa-
rroa'ko izkuntza jatorra erabil-
tzen bait du; eta joskera, ez du
nolanaikoa, oso berexia baizik.
Izteginoa erantsi dio Jose An-
geFek bere liburuari ta uste det
asko irabazten dula orrekin. Iz-
tegifio ortan, nafar itz politas-
koak sartuak daude, geiago era-
biltzea merezi luketenak.

Liburua eskuetan artzen de-
dala, bitxi bat dala deritzait. Ez
da arritzekoa, liburu orrekin
sari berexia, Iruna'ko Aurrezki
Kutxak eungarren urte muga

betetzen eratutako euskerazko
leiaketan, jasotzea. Nere ustez,
geiago merezi zuan. Liburu
onen ondotik, Nafarroa'ko eus-
kal nortasuna agirian gelditzen
zaigu. Jose Angel'ek gauza aun-
di bat egin dualakoan nago.
Euskalerria pozik egon diteke
wrelako liburu batekin.

LATXAGA

PRiNCJPE • VWNA"
SUPLEMENTO MENSUAL DE LA REVISTA, DESHNADO AL FOMENTO DEL VASCUENCE

D1PUTACION FORAL DE NAVARRA
Franqueo concertado
N.° clasificador 34/60
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Bederatzigarren urtea. — Pamplona, Febrero - 1974
Otsaila, Iruna. — 96-gn. zenbakia

DIRECTOR:
V. GALBETE

S U M A R I O
PAG. 1 MAFARTAR KANTU ZAARREN LOREA. Flor de canclones navarras. La cancion es produc-

to de una cultura, de un modo de entender la vida. El libro del P. Riezu recoge para el na-
varro de hoy —familia, grupo juvenil, escuelas— la flor de las canciones, y de la vida, vasca,
navarra, de ayer.

PAG. 2 TXERRI IZURRITEA. Peste porcina. AU-DELA expone esta catastrofe actual, sus origenes, y al-
gun remedio.
EUSKALTZAINDIA. La Academia actualiza su Reglamento Interior.
EUSKALERRI'KQ LEIOA. Noifcias.

PAG. 3 SSRAEL-EGIPTO ETA... BESTEAK. Israel, Egipto y... los otros. E. OZKIN analiza los recientes
conflictos belicos: junto al amor propio de los "pequenos", los intereses politicos o economi-
cos de los "grandes".
ELiZA'REN ZEMTZUA. Ei buen sentido de la Igiesia. ELIZ-MUTILLA lo encuentra en recientes
paiabras de Pablo VI: "Union, unidad en la Igiesia".
ATAKA. La cancilla. MALAXA ha visto el simbolico valor de la "langa", "ataka", "keleta"
o cancilla.

PAGS. 4-5 BERTSOLARIA, Bersolaris ya legendarios, "Txirrita"; bersolaris y poetas de hoy: navarros, bajo-
navarros, guipuzcoanos, Vizcainos; y esa promesa de manana: Concurso Infantil de Poesfa de
Zornotza (Vizc).

PAG. 6 BE^ETAKO EUSKALDUN EMAKUME BAT. Rufina ManteroSa, una "cashera" del Jaizkibel. Con
75 afios y su cesta sobre la cabeza, todos los dias baja a la "calle": Fuenterrabia, Irun, Ren-
terfa. jAh!, y se rie de nuestra "civilizacion" y de nuestro "reporter". Escribe UXOLA.

PAG. 7 ERRIZ-ERRF. Por los pueblos. Alma navarra en Madrid; humor en Larraun; luto en la Burunda-
Barranca. Cronistas, ALAITZ, UXATEGIETA, SAKANDAR.
EUSKAL OIHANA. El bosque vasco. M. de GARAZI canta nuestro bosque, tan enriquecedor
antes y hoy; pero, igual que la salud, y la libertad, no se estima hasta que se ha perdido.
B. EMBEITA BERTSOLARIARI OMENALDIA. Homenaje al bersolari V. Enbeita. M. IZETA, que
estuvo en el "Astoria" de San Sebastian el dia 3, da cuenta de la fiesta. V. Enbeita colabora
tambien en "PRINCIPE DE VIANA"; reciba nuestra feiicitacion.

PAG. 8 LIBURUAK. Libros. M. O. resena el folleto EGIAREN BILLA; "Buscando la verdad con sentido
comun y cabaiierosidad". Goirigolzarri nos da la polemica Mokoroa/Mitxelena.
EUSKERA ETA NAFARROA; El Euskera y Navarra. Otro comentario, de LATXAGA, al reciente
libro de J. A. Irigaray.
KIRIKETAN. Juegos vascos. El P. INZA nos promete los juegos infantiles que, previsoramen-
te, recogio hace 50 anos en la Montana navarra; hoy, el "Kiriketan" en versiones de Baztan.

EUSKflL ERRIETAKO IOSTAKETflK

'KIRIKETAN • 9

Gure errietako umeak, iostaketa arras
politak izan dituzte len.

Orain dela berrogei ta amar urte baino
len bildu nituenak emanen dizkitzuet. Erri
frankotan zituzten ioku berek. Baino zen-
bait gauzetan aldaturik, eta geienik, beren
kantuetan eta ioku aintzineko (aurreko)
erranketetan.

Gaurkoz ikusi dezagun "KIRIKETAN"
deitzen den iokua.

Etxenike'tar Eujeni, aur zenak, idatzi
zuen bezelaxe emanen dizuet, lenbizi.
"losteta unten —dio berak— beteko du
batek. Ta gainde pareta baten ondora ta
e(r)tsiko tu begiek. Ta bertziak altxatuko
dire. Ta betetzaliak errain du:

Kiriketan,
konketan,
eperrak txokotan,
trin, tran.
Bazerate?

Ta bertziek errain dute: "Ez!"; edo "Ki-
rik!".

Ta "ez" erten (erraten) balinbaute,
egoin da pixket, ta berriz ere errain du ori;
ta erten balin baute "kirik", gainde bete-
tzen ari den ure, bertzen bilatzera ta baka-
rren bat kusi ta zautzen (ezagutzen) balin
badu, gainde laxterka aixtien begiek etsi
(ertsi)-ta egon den pareta artara, ta errain
du: "Txartela, Pedro!"; edo Juan (mutikuak
izena duen bezala). Ta bertze tarteko oiei
ez man tare, azkenai maten (ematen) ba-
dio, orduen ezta arek bete izein; azkenik
man duen arek bete izein da.

Bano betetzalia bano lenago tortzen
(etortzen) badire, aixtien betetzalia be-
giek etsi (ertsi)-ta egon den tokire ta ma-
ten balin badiote denek, galtzen du parti-
de, ta berritz betetzeko lana".

Oar zaitezte irakurle guziok, Etxeni-
ke'tar Eujeni'k idatzi zuen bezalaxe, arek
idatzi zidanetik itzez-itz artua dagola. Ta
aur orrek, nik ordu erdi batez, zortzi egun
aurretik erakutsi nienaz idatzi zuala. Aurre-
tik ez bai zakien ez berak eta ez beste la-
gunak euskeraz irakurtzen eta idazten.

Gaurkoan beren H, h'ekin erakutsi nai
dutenen artean, nork iritxiko du ordu
(oren) erdi batez eta ordu osoz ere, aur
batek orrela idazten ikastea?

Eujeni'ri pozik eman nezaioken, eman
nion bezala "Aurrezki Kutxako" diru pixka.
Gaur ere zorionak ematen dizkiot Ian or-
taz eta beste jostaketa, onekin batera be-
rak idatzirik, beste egunen batez jakinen
dituzuenaz. Arrayotz'koa da Eujeni.

Lekarotz'eko Jaimerena'tar Mirentxu'k
onela eman zidan ioku ori bera:

"Bat jartzen da begiak etsieta, berzeak
joaten dire laxterka altxatzera. Altxatu ta
ondoan karraski egiten dute. Orduan be-
giak etsi (ertsi) ta dagona gaten da laster-
ka ikustera. Ikusten badu, joaten da laster-
ka lenago zeon lekura eta esaten du: Xar-
teSa (ikusi duanain izena). Berzeak etor-
tzen badire lenago eta esaten badute, txar-
tela nerea, orduan berriz jartzen da lena-
go bezala eta orrela aliketa norbaiti txar-
tela eman artio".
Azkeneko lerroak dakarrena, argiago da-
kar Plaza, Lekarozkoak. Onela dio: "Ber-
tzeak etortzen ba'dire lenago ta esaten
ba'dute: Txartela nerea! Orduan, berriz, jar-
tzen da lenago bezala eta alik-eta norbai-
ti txartela eman artio (artean)".

Orratx, zein polleki erakutsi diguten
"Kirikefam" bi ume erne oiek.

INTZA DAMASO

ELE-
MELE
NOLA IKASTEN DAN

Patxi'k Pello'ri galde-
tzen dio:

—Nora oa, ain arin, ta-
rrapataka?

—Etxera, amak jo egin-
go nauk eta.

—Jo? Zer dala-ta?
—Prakak urratu ditu-

dalako.
—Eta ainbeste presa

dek zigorkada batzuk ar-
tzeko?

—Ez obe! b e r a n d u
ba'noa, b a d a, aita ere
etxean izango da, ta or-
duan bien artean berotu-
ko didate jipoia.

ESKUPEKOA

Bar bateau, bezeru ba-
tek ezin ordaindu izan
zuen edaritan egindako
gastua. Bar-gizonak, gorri-
-gorri eginik, ukabUkada
eder batzuk eman zizkion.
la konorte gabe, exerleku
baten egokitu zan gaixoa.
Une artantxe azaldu zan
taberna-zaia maiaren os-
tetik, eta beste bi ukabU-
kada izugarri eman ziz-
kion.

—Zer egiten dek?
galdetu zion nagusiak,
arrituta.

—Eta eskupekoa?
erantzun zion bere taber-
nazaiak, I en go tokira
itzulirik.
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