rmmairemmiawas~

I

I euskal
udako

unibeftsitatea

Literatur textuak
Mt 8, 13 hurr.: "Eta erran cieÇ6n Iorufec Contenorari3Oh
eta rinhetfi du&I beÇala eguin bequie. Etafenda codin haren
muthil1a ordu hartan beruan. Eta Iefufeo Pierrifen etchera
othorriric, iku2c2.9.22 haren arna-guinharreba ohean cetzala,
eta holgaitzac,9adua1a.Eta/hülnqui ocoan haron ercua,eta utzi
cc9an holgaitzac t eta iaiqui codin,eta corbitza citzan.
Mt. 4,1: "Orduan iefus erama codin Spirituaz defertura l doabruaz teta kedinzt. Eta barurtu eitucnean berroguey egun otn
borroguoy gau,fincan goffe codin.
Mt 5,40: "Eta hiri auli eguin nahi drauanari, eta eure iacc
cdequi, utzi icr,s oc mantoa-rro. Eta noro-ere nahi ukane baihau
bortchatu lecoa baten nguitera, a.ibeitind©a harcquin biga".
Mt 6,1-4: "Deguirau9uc Çuen clemofyn eztagui9uen guiÇon&I
aitzinean ho9az ikus caitoztt.oŠit: ozperc fariric cztuÇue ukanon
Çnen Aita ceructan dGna baithan. Oada clomoryna oguiten duanean,
ezto9A1a trompetta io eraci nure aitzinean, hypocrite'c aguiton
duten be9ala fynagoquctan ota carriquetan, gui9onez eftima
egulaz diotfunt rocebitzen dutcla bere faria. Baina
hic eIamoryna eguiton rguiten duanean, ozalbeilerui hire ozquerroc, cer eguiton duen hire ofcuinac. Hiro olamefyn, fooret1M de9-6t: eta ourc Aita fecretu-a'. daouffanzo, rUdaturen drauc
aguerriam."
Mt 6,9-13 (Gure Aita): "Curc Aita c2ruta aicena, fanctifica
bedi hiro icena: Ethor hedi hire refuma'. Eguin bodi hire vorondatea corWn bc9aIa lurrean-ere./ Gurc eguneco oguia iguc egun.
Eta quitta letzaque gurc 9orrac, nola guc-ore gure gordun6y
nuittatzen baitrauegu. Eta ez gaitzla far eraci tentationetan,
baina deliura qaitzac gaichtotic."
3n 1,5 hurr.: "Eta Argui hunec ilhumbean arguitzen du:eta
ilhumbeac hura oztu comprchenditu. /9an da gui9on-bat Iaincoaz
igorria, Joannes doitzon conic. Raur ethor codin teftimoniage
ekartera Arguiaz toftifica le9an9at, guci6C-harcaz rinhets loc:atenÇat. Etzdn huia ArguiarT -5IM- ignrri cen Arguiaz toftifica Lec.anÇh.n

ut t
nit,:l';r1 1, fufeeta finhetfi dun bcoala eguin beouic. Ltafenda codin haren
muthilla ordu hartan bercan. Eta Iefufee Piorrifen ctchera
etharriric, ikusc= haren ama-guinharreba ohean cetzala,
ota helgaitzac,Çadua/a.Ete/h1Chnqui co9an haren efcua,eta utzi
cedln,ota cerbitza citzan.
cççan helgaitzac,eta
fflt d, 13

nlirr,

Mt 4,1: "Orduan Icfus erarna cedin Spirituaz defertura,deab .ruez teta ledinot. Eta barurtu citucnean berrogvey egun otn
berroguey gnu,fincan goffe codin.
Mt 5,40: "Eta hiri auci eguin nahi drauanari, eta eure iacc
edequi, utzi ieo p c mantoa-ere. Eta norc-ere nahi ukane baihau
bortchatu : lecoa baton nguitera, nibeitindoa harequin biga".
Mt 6,1-4: "fleguirauoue Çuen elemoryn(3 cztaguiouon guiÇon6n
aitzinean'hooaz ikun enitcztret: ozpere fariric eztuoue ukanon
onen Aita ceructan dGna baithan. Oada clomoryna eguiten duanean,
ozteoAla trompettn i.o oraci oure aitzincan, hypocrite'c eguiton
duten booala fynagoguctan otu carriquetan, guioonez eftima diteCUOt: eguiaz diotfunt recebitzen dutcla bore faria. Gaina
hic elemoryna eguiten aguiten duanean, ezalbeilequi hiro ezquorrac, cer eguiten duon hire ofcuinac. Hiro elemoryn fecretu-a" deo-a't: eta ouro Aita fecretu-a' dacuffanac, l'ffdaturen drauc
aguerrian."
Mt 6,9-13 (Guro Aita): "Gure Alta c3ru3ta aicena, fanctifica
bedi hire icena: Ethor bedi hire refum. Eguin bedi hire vorondatea cerag n beoala lurrean-cre./ Gure ocluneco egula iguc egun.
Et.a quitt.a
auc guro oorrac, nola guc-cro gure oorduny
quittatzen baitraucgu. Eta ez gaitzla far oraci tentationetan,
baina dellura qaitzac gaichtotic."

hurr.:

Jn
"Etn Argui hunec ilhumbean arguitzen du:eta
ilhumbeac hura eztu comprehenditu. Ioan da guioon-bat Iaincoaz
Lgorria, Joannes deitzen conic. Hacr ethor cedin teftimoniage
ekartera Arguiaz tortifica lsoanoat, gucic harÇaz finhets lor:atenoat. Etz6n hutn Arguia7-Taainn igorri cen Arguiaz toftifiant. tt
ca

10.
Leizerragek, Iehenlaldi hurutu beza/e erabiltzen du geur eub..
juntibu iraganeko ernniltzen duguna

ikus zezan,

c.a., sendatu zuon, ikusizuen adierazteku erabiltzon du. Subjuntibuan, berriz, dnnhrunz tenta ledinzrkt, .112.9nez 0na
ditezenzat, Argicz tostifi ŠKa luza,nznt nraLiltzun ditu deabruak
tentatua zed1n, 9j.zonek

ArAiak testifika ze-

zon esateko. Inporatibu fnrma bcreizi bat bre orabiltzun du,
albei edo alboit aurretik dunla: albni]eki ezalbeileki a1boitindoa osatan du, jakin bezn e7 heza_lakin, bihoa
teko.

irakurtzailleari
(13. orrian) Egun betez, konpaiflia on batean, euskaldunik
baizen etzon leknuan nengoola, okhnrri zuon solhesak, izan zon
porpausa,'etzuola deuek orn hanhat k3ite ogiton arim3ko, ota •
ez gorputzeko ero, nola ogltekoon geroko utztoak, egunotik egunera, biharretik binarrora luzatzeek. Eta OR zatekciola, gauza
hunetzaz lib-uru baton, eukeraz, quztiz ore ouskorarik haizon
otziakitonentz3t, egitoa: ote hartan, goro dioonok bego dioela
orakustea. Konpairlia berean galdegin znn berchala, ea nori emanen zeikan 1iburuaron ogitoko kargua. Eta bertze guztien artetik, hasi zeizkidan niri neroni aditzorn omaiten, lehonbizian.
kheinuz ota aioruz, etn gero azkoneon, kIarki ota agerriz, -nik
behar nituela, egitoko hartan oskuak sarthu Ordea nola ezpainin
tzen neure buruoz fida, donenkusatu nintzun ahel bezanhat. Oaia alferrik, zeren hain zinez ota batotan lothu zeizkidan, non
ezetz orralteko b•de guztiek hortsi baitzarnuzkidoten. Eta hala
deliberatu nuon, buro-oragetzkorri bczala, liburutto baten, bi
partetan partiturik, gero hunon gaiF'Icen ogitera....
Badakit halaber azin heda haitckei.ula auskarako minZatze
molde guztiotara. Zoren anhitz muldez cta diferentki minzatzen
baitira euskal herrion. Nafarroa goral.an Neferro3 bchcrean,
Zuberoan, Laphurdin, nizkaian, Gipuzkoan, Alaba-herrian, eta
bertze anhitz Inkhutan. Batak erraitnn du bohetzea, eta bortzeak so egitea, Datak ha=retzon eta hertzbak snmurtzon.....
Finean bat boderek bere giara, antzura ote moldera. Eztituzte ouskaldun geztick legoak ota a-/Lurak bat, ota ez ouskarazko mintzatzea ere, reron orresum2k aorilcituztu diforent.
et

al,erkria

(33. Orrian Zeren hein da gauza galOun eta galgarria alferkeria, non naturalozoren boraren cre kontra baita. Homo nascitur ad laborem ct avis an volatum (dio rnbek) (30b.5). Gizona
sortzen da trabeilluko, etc hogaztina aireke. Nola hogaztinari
emaiton bajtzaitza hegalak, airatzeko, etn. hogaldatzeko: hala
gizonari ere emaiton zaitze a:3kuak trabaillatzeko.
fflundu.ko gauza quztiek kondenatzen dute alforra. Zeren hartzaz bertze guztlek enplogatzen baitutc hore denbora, zertako
oginak baltira hartan touzkiak arrazoickin erran aha). diaz3io
beranduralo ohean datzahari: zerk aratza nor alfor-nagia? Nik
atzo, hik bajilo bidu noningo iragan nion, inguratu bainuen mundu guztia, eta orai oro, hL halo goizago ialki neuk.

Sarako eskolm: joannes Etzeberti Zibarukot
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LITERATUR TESTUAK
NOLA ALBATZAILLEA SORTHU 7.FN GAUEAN
GALTZA GITZTIAK BQZTU ZIRE.N NOELA
O Eguberri-gaua,
bozkariozko gaua:
allegaratzen duzu
bibotzean kristaua.

ArAizagiak dire
bozkario.z dantzatzen,
ohi bafio dutela
gehiago argitzen.

Mundu guztia duzu
zorionez bethetzen:
zergatik baitiozu
Salbatzaillea ekhartzen.

Aingetu onak berriz
hasi dire kantatzen,
tristeak dituztela
boztera gonbidatzen.

Gau illhunean ezta
ageri iguzkirik:
hunetan dakusag,u
mirakuluz ilkhirik.

Errepikatzen dute
maniurez artzainek,
aradari lehiaz
ihardesten larrainek.

0 gau desiratua,
zuzia duzu piztu,
zeñak mundu guztia
behar baita argitu.

Engadin mahastia
gau hontan zen loratu,
Errornan oliozko
ithurburua sorthu.

Maniura, soinua jotzeko tresna.
Arada, kantu-hotsa, oihartzuna.

Arraiiak ere LZUZ:
ziren paguz urean:
abreak basoan eta
egaztiiiak airean.

Idobk aldaretan
betan d,ire rnututu:
aztiek arrazoina
miretsirt. galdetu.

Llauza guztiak dire

orobal egitera
galtuzte gonbidatzen.

Berzerik eztaroe
dear ere ihardetsi
haur batek dituela
batzen

ijernuko

Jxiidré bebar zu‘'en,

ordean ia tristetzen

guk ordainez kantatu,
zorionean dela
.iatnKo-,sentef: _:•orthu.

gau hunetan p6utz,n:

haren zentzatzaillea
zerengatik den 3-ortzen.

54-55 or.)
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NEURTITZAK
OIHENARTEN GAZTAROA NEURTITZETAN
ETA BESTE
Haren izena joana,
ez ote gaizki emana?
Ezi orai heldu dena
nola lizate joana? (0 122).
zerik du sudurra!
ez egi, ez apurra
xorhi, begi hont-garri,
hala hala muturra (0 128).
Haren gorputz lerdena
da nik dudan maitena;
baitare gerri hersiz
orotako lehena (0 123).
Ezpainak, arros orri
gorriak
gorri:
hortzak aitzintzen, xuriz,
ezein ezne isurkorri (0 129).

Sarako eskolank kanpora: Arnaut Oihenarte

JAINKOAZKO NEURTITZAK
Neskaso bat

amatako,

Galileako
Nazareten hazia,
baderauka hautat' ukan
baitzedukan
zeinek izen Maria (0 188).
Aingerua harnbatekin,
bitz hauekin,
Nazarete hirira
etbor zedin berri haren
Mariaren,
heltzeko beharrira: (0 189).
Ongi zaren, o, lurrean
izatean
bardinik eztuzuna;
zu zara jainkoaren ama
gaitzen zama
jenter dedetezuna (0 190).
Zure bizitze zuhurrak
zeru-lurrak
derakarzke bakera,
ezi jainkoaz zar' izorra,
hark nigorra
hunen zuri erraitera (0 191).
Neskaso, Birjina.
Izorra, haurduna.

00
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Sarako eskodatik kanpora: Juan de Tartas
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LITERATUR TESTUAK
«Egun batez español bat bere bidian zoala ediren zian
hor bat borta batetan, eta horak usiki zian española igaraitian zankotik, hor haren kontre aski onsa defendiatu
faltaz, bertze egun batez españolak hor hura bera ediren
zian borta hartan berian lo zantzala eta ezpata baitzian
bere saihetsian, idokirik eta buluzirik bere magifiatik, eta
bere fUrreuotik, hura hil zian, ezpata kolpu bat erna.n.ik,
eta gero ikhusi zinian hora edo hiltzen, erran zioan
horari, bere lenguajian, espafiolez, «Inimigos tienes, t'• dorrnes» ,, erran nahi baita gure lenguajian., euskaraz, «Etsatak
Saim:131aise-ko gaixoetxea; han egon zen kapeilau
juan Tartas urte askoz.

IDAZLANA
«Onsa bileeko bidta». Orthezen argitaratua, 1.666ean. Liburu honer marnia, hitz gaititar esateko, ondo
hiltzeko bide onena zintzo bizitzea dela esan daiteke.
«Arinza penttentaren ocettpatthne devotaq». Orthezer, 1672an. Kristau asketikako gai batzutaz idazten
du; batez ere, otoitzaz, erremusimaz....

ARGITARALDi ESKURAKOIENAK
«Onsa hikeeo laidia», RIEV-en atera zen, I, II, III

eta V tornoetan, Darricarrere-k prestatua.

ukben eta io egiten duk.
Arrazoin zian españolak hala erraitera borari, zeren
etsaiak dutianak, ezpaitu behar lo egin, baina bai egon
iratzatri, zoin aldetik jinen den egunaz, edo gauaz, haren
atak.atzera» (RIEV, III, 576 or.).

34.
Aritx.-Berau ikusi nuen ezkero
Da ene pentsamentual
Zeruetako gloriagaiti.
Iritzeari mundua.
Desiertura juango naiz ni
Egiten penitontzia,
Ene jana ta ono edana,
Urarekin ogia.
Grae.-Gure mutil au izango jaku
Santu guztiz andia,
Alboan falta dakionian
Kuartilloko ontzia.
Aritxabaltxo gurea,
Zezen-toreadorea,
Penitentzia ogito ori
Ez dok intxaurasaltsea.

Yxakolin orrek turbadu deutsu
Degictako bistea?
3ormonadore barri orri
Egon nalzako begira;
Ori da s 'Buru-motz", Oftatiko
Poru Jainkoen mutila.
Kasi buruan ilerik etxok,
Diranak ereabakarrak. .
o

•

d

on

a

e

ea.••••

Gure burloi itxita, orain
Biurtu gaitezen atzera.
Zertara jakin gura genduke
Zatozen gure artera.
Gabr.-Batcti ene biotza poz da,
Bestoti dabil ikara.
Ezkutaria, konboni bada,
Esan egizu: Nor zara?

Chat.-Anteojoak ibini eizke,
Txarlesikotxo laztana;
Esan egidak zer misterio Angel .aNi naiz zeruetako
Etorri jakun geugana.
Jaunaren angerua,
Dakardena zeruti
Gabr.-Aren aoko berba dulzea
Barri deseadua,
Aditu neban puntuan,
Atsegin ar ezazu,
Sentidu neban argi andi bat
Belengo pastoreak,
Neure biotz barruan.
iditan(irekitzen) asi dira
Artzain ignorantea nintzan,
Zeruko portaloak.
Biurtu naiz sablo
Donzella bateganik
Ene ustez, mundu guztiak
Jaio dan infanteak
Eztau zuri bat balio.
Zoruko Jaunarekin
Grac.-Parabolok esan franko
Egin ditu. bakeak.
Gabrieliko gureak;
Danzella santa onek
Biar goizeko beste alderuntz
Izena dau Maria.
jok aizeak.
Erakutsiko deutsu
Beistegiko Gabriel,
Jaio dan eguzkia.'
Kaflaberan kaskabel,
Belengo portalean,
Lindo 1116zo despatxatzeko
Baturik oxalean(oihalean),
De vino blanco un pichal.
Kumaaren ordeaz,
Sekula
eztau ikusi
Daratza(etzanik dago: etzan-en
Onereango konturik.
sintetikoa) , pesebrean.
Ezta posible eztaodela
Ene lagunak ordirik.
Ez al dezu dijoridu
Arratsaldeko salaa
G t. 4 •

. G 4

•

G

G 6 •

• •

G

kartatik
Literatur textua Aita Mendibururi , .lndako
---------------araz6 andie"Aita nerea l badakit, eta hori» aspalditxo
tan zabiltzal4 argitartzeko. libru bat, Jest'isen bietzar6kiko .
. . Jaki?I ez ezen irakurri ere hadet 6arrez
debozioari dagokan 4
(arretaz,ohartuki), ta • girretaz zure eskuskribatua: eta ikusiaz,
ta erabilliaz, are gelago ezagutu det lan on6n anditasuna. Gaiabestetik, hizithntzari, bari banagoka(banagokio) bat6tik,
derizat(badut uste) gezurta'tzen ditutzul g Erd gadunen, ta Eusk*-11dunen ust6keta teharrak, ta desegiten, ta ay-on g tzen(ustu,alderagin) JŠuzien. laus6ak, ta iiilluramenduak.

39.

B6stenaz(bestaide) banag6ka zure hitzkuntzarilen ere
bao obekiago(ikusten dut) ald6 6ietako EuskIdunen itsumendea,
zefle:n darasat6n, Óztala gure Euak6ra, gauzã andi, mee, goi diranak adirãzteko lná bertc`in guzien gezurt g mena, zure libru
Eusk6raz ain garbir6 moldatuan. Esãn blezat nork-nai, zenbat
zor diot6n zure Suak6ra on6k, heste hor dabiltz4n hizkUndeen
begit, zenetan jesusen biotzar6kiko debozi6ren
g&ja obet6, ederkiAgo, gozoro,4go berezia dago gn, zuzend11.4 ta
apainduA? Gaiak berak eztia du, ta alderdi guztietatik eztia
dtirota arret,az hitzegiteko eztd munduan gure Eusk6ra . b6zain hizkuntza itsskorrago, eztidgo, goZokorik eta egia onn ikusbidea zure libru hau izango da. Baifian lenbiziko s,ifoak onelakbak
diranean, esan biezatet, gerókoak nolakak izang<5 dirad6n,
ikusiåz, ekiMz, landu67, r.lter;:lko dirnak.
...//1,..

Literatur textua
"Euskararen Berri Onak liburutik:Auspoa 37,60-65 orriaideak.
DESTE IZKUNDEEN ALDEAN EUSKARA
Noiz eta nondik edo nola gure eu2kera onontz etorri. zan,
nork daki? Zerutik, edo Jaungoikeagandik, gizonen asmazio gabe
orien gafieko gauza bezala otorri zala, Euskarak berak bere era
eder ta armonia paregabean ondo seguru esaten'edo adierazotzen
du. Beste izkunde ado lengoajeak, nork daki nastu ta batera ta
bestera nola
diran: Euskera, Jainkoak nal-ta, menditarte
oietan beti nasgabe, bati garbi, beti seguru beregan gorde
izandu da.
Izkunde estimatu oiek biak ere (griegoak eta latifiak) beren orefiak edo tatxak bazituzten
bafia gero, asko-jakifien
artean oi dana, egunero ta obeto polikitu ta apafiduaz joan dira. Oraft dakukana da, jakintsuen ta jakinzaleen izkera edo
lengoajeak latifia ta griegoa
Gure euskerak bazter oietan orrelako eizaseme andien pata
onik izan eztu. Bafialatin ta griegoak asko-jakihen ditxa ta gloria ori izan badute, bere modura marabilla txikiago ezta, baizik
miragarrizko prodijio andiago, euskera, soll-soll, bakarrik edo
nik eztakit nola, bizirik ainbeste sekuletan egon dan ta dagoen:
•fi berez ta beregan, afi argi ta garbi, bere erio ta arerio guzien damu gorri gaixtoan badere. Alere asko, egieki, euskera galdu da. Bafia ori ezta euskararen, ezpada euskaldunen desenra:
bada Soiek polikitu, apafidu ta edertu bearrean, lotsarik gabe
berak beren nagitasunez itxustu,larrutu ta desogin izan dute.

41.
Bafia, gure probetxo on askoren animak salbatzeko, euskarak
burua jasotzea jainkoak nai du: gure basarrietan jende prestuak
diratiten artean, euskarak iraungo du. Esan oi dana: oiei lepoa
ebaki.edo bizia kendu gabe, euskara ezin utzi edo kendu diteke.
Jaungoikoaren borondate jakifia da, aren fede ta legeko misterio
ezkutatu ta dotrifia salbatzeko bear dana, sazerdote jaunen minis
emen egin ta esan bear ez
terio sagraduetan, euskeraz
dala. Ta lengo aitzakiarik orafi edolarik ez dute askok: bada
Aita Manuel Larramondik neke gogar ta entudio osan al bafio andiag&ekin, ezin izango ta ezin eaeingo zana bere Artean egifiik,
ezifiak ta n*.ekoak lazki garaitu zituon, ta ori ta bere iztegi
edo dilionarioa, maisuak bezala, eman dizkigu.

sanma. berrogettahamar rnmutu. Comienza a Ilover suavemente sobre ia ciudad, una Iluvia,
casi impereeptible pero quc moja amigos. La temperatura en Ia Avenida de España es de quince grados.
Azken odol tanto ureztatuak. Cuando en el reloj de
nuestros estudios son exactamente Las ocho horas cincuenta y trts minutos. Berrogeitahamairu minutu, bcrriz ere besapetik eta izterretatik helduaz airean altxatzen hautcnean,
~w0 fel0) ie

Kontxako barandado zuria. Hotel de Londres y de
IngIaterr ►ren edifizio zuria. Haren kupula gainean ageri den lur kolorezko bola handia. Bola janzten duten
adreilu batzuk falta direla ageri da.

It turns the earth
It turns with its trees... its gardens... its
haouses
It turns with its great pools of blood.

BOZ AQUI NO SE TRAE A NADIE POR CASUALIDAD.
Donostth 1974

Berrogeitahamabost minutu.
Hospitaicko depositoarcn marmorezko manai baten gainean jarri haute. Izera gainetik hire gorputzaren
forrnen itzala sumatzen da. Hire hirurogeitahamabi
harrizkoak bihurtu dituk, Hire ehun eta larogei
zentimctrock, zentimetroren hat gehiago irabazi ditek.
Berrogeitahcmezortzi rninutu pasa dituk. Ascensores Ismo Hispaniako enkargatuak Preguntan por tf csaten
ziok hirckanaiari.
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1I1 memiett

eta milagroac eguitea: icas dezagula, dio, bihotz onecoak, ta humillac izatea. Humiltasunic ez duenac edo
gauza anditzat bere burua dadukanac, ez du Jesusen
Bihotza ciñez, eta ongui maitatceco, bear den virtuteric.
2. Ba lizaque, ez daquizula ere cer den, ceruco
bideraco escatcen zaitzun humiltasuna, edo cere burua
ecer ecean iduquitze hau. Ascoc uste dute, ezagutu ezquero bere ecer-eza, edo utsqueria, bai dutela bear duten gucia: bafia orretaraco ez dute eraindic assiera 07.1
bat besteric; asco gueiago bear dute, bear bezain humillac izateco. Onelacoa izain (1) cera, nai badezu, zuc
ezagutcen dezun cere ecer-eza, ezagu dezaten, beste, zure berria dutenae: ta izan zaitecen, esca zagozu cere jaunari, dizula (2), ner ceran ezagutceko bear dezun arg,uia.
Argui onequin beguira zazu bein ta ascotan cere bihotzaren bazter ta zoco gucietara: ecusi zazu ongui cer,
cdo nolacoa lzandu ceran, edo certarako cifiaquean, ez
pa cenduzca, zaduzkan bezala, Jesus onac bere escutik.
3. Ez da cer beguiratu besteren gauzai; nai ba
dezu, izango dezu cer eguiten, cere burua ecus, ta ezagutce onetan. Cere uts-eguiteai beguira ba zaude, ez
diezu beguiratce luceric eguingo besterenai. Ecusten
dezunean besteren gauza gaisto larriren bat, ohar zaitez,
larriagoac eguiñen cenituqueala, zor ez pa cenio cere
jaunari, eman dizun laguntza, ta grazia.
(i) Izain: izango.
(2) Dizula: eman dezaizula,

Hego Euskal Flerria: Sebastian Mendiburu

101

4. Ez dezazula cere gauzaric aguertu. Onac ba
dituzu, gorde itzatzu, horien balioa, ta gueiago zuri
emateco dagoen jaun-arentzat. Horlec besteri aguera

tceac, bihotz-aren antuste, edo arrotasun gaistoa besteric ecarrico ez dizu. Ez deau cer ibilli, eceri ez dagocanean, gaistoa cerala, zu bezalacoric ez dela amaren
sabeletic atera, ez liquezula niork zuri beguiratu behar,
ta onelako gauzak esaten: bada orrelako orduetan, humiltasuna billatu bearrean, beren buruac billatcen dituzte ascoc.
5. Cere charqueria, edo utsqueria ezagutu ezquero esan bear diozu jaunari, diela (3) besteai ere, zu nor
ceran ezagutceco bear duten arguia: bada ecertan cere burua ez daducazuna, ta humilla izateco, ceran bezelacotzat ezagutua izatea, onzat artu bear dezu.
Bere burua ezagutua dadukana ez da asserretcen, essaten, edo eguiten bazajio, nai ez luquean gauzaren bat: ba daqui halabafia, ez dela, bere charqueriacquin rnereza, edo irabacia ez daducanic. Eguiten zaizquitzunac artu bear dituzu arpegui garbiarequin, ta
bihotcean suric ez dezula; edo barrena berotcera doaquizula, ecusten ba dezu, oro-zaitez bereala, zor zaitzunaz, edo cere gaistaqueriacquin irabacia daducazun
seculako suaz; eta artu zazu su haren alde, neque pisca
hori. Esca zagozu Jaincoari, diola, eman dizunari, bear
6.

(3)

Dieia: eman dizaiela.
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Eta nola ni partada bezala bainaiz, zeren hark bere denboran manaiatu (manejatu), cta bere gomendioan (errekomendazio,
ardura) iduki zuen bathaio-ha:arian errezibitua baitut ene bathaioko ur saindua; hargatik bada orai aiphaturikako gauzen frogantzatzat ekharriko dut AXULAR beraren obra, zeren Hugo Kardnalaren arauera, ofizialek boro obretan kausituko baiiute bere
laudamena: "Ivsi artifies in suis operibus laudabuntur, et
nunc, et in fukurvm." (Hug. Card.) Lyrak ere gauza bera dio:
l'Artifices 1audanur ex oparibus manuum suarum, ouando sunt
artifieiose facta." Ofizialak "berc eskuetako obra ongi eginek
laudatzen tuztela ,(dituttela) hartarakotz bada orai ezta ikhustea baizik hunek egin zuen liburu ttipi handia, bigarren Tho- •
mas-a Khempis Eakual Herrikoa, guztia sententziaz, eta wahurtziaz bethea; dotrinan hagitz (asko) kathalikoa, eta bokhantzaz
Ciceronen parekoa, zeran autorarentaat ahal diteken frogantzarik hoberena baita obra bora. Senecak dioen bezala: "Maxima oratoris laus oratio ipoa". Halakotz (halaz) beraz, esperantza dut,
hura irakurri ondoan erranen duzula Salvianok bertze liburu
batez erran znena: "Legi librum, ouem trasmisisti, stylo brevem,
lectione expeditum, instructione perfeetum'. (Saly ian. in Epist.
ad Eustachium). Irakurri duzula liburu bat, pluma eta iskribu

gutitan hanhat arrozoin eder, eta autoritate halto (beldur gabe,
garai,goiko), Theologiaran mamia hitz gutiz, eta laburtzki aditzera emaiten daroakguna (dizkiguna); eta hala merezi duela
dirudi derragun (esan dozagun)
Erernu gutltan, bor -?aporra (apurra) xerrenda poxin (apur,Zati)
batean primeza (Trimantza,oadare eao herentzia eskubide) aberata bat utzi darokurla (dlgala) egiazki, hain gutiziagarria
(desiragarria), eta zaphorctsua (gozoa) jende suerte guttien
artean borondaaa anaz osoki onbetsia eta bihotz katholiko guztiez laudatua eta
a loaradunez edo estudiatuez, nola estudiatugabez ongi orroaltua: non batzuek, eta bertzeak bethatzen,

(betetzen,asetzen), ea loyatenaatzen baititu Elizako Dotoretarik, eskritura sathduaik, caiaa Theologiaren. bidez, atheratzen
tuen (dituen) arrozo*namenaL auzerez, eta ederrez: bai halaber

berotzen den bihotzik hot:z-:na are? baro bokhantza samurraz, eta
izpiritu khartsuaz
Haren ahotik ilkhi zen azti aazion ,:ozetaauna iragaiten duen
dotrina. Hala bada, eae a=zoinamenduaren frogantzattat eztut
nahi ekharri bertze a=zoiLik cz frogarik, baizik irakur dezazun Axularren obra eta irakurri eta ondoan,
zinituzket
entzun, ea zer diozun, zeren bajakit, erranen. duzula nik diodanaoegia dela". (Eskuararen ethorkiaa Joannes Etxeberri Sarakoaren Lan.Hautatuak 122-124 or. 11-12)

Literatur textuak
(Baserritarrak, euskara onaren maj.suak)
Maisu Juan.- (Peru Abarkari)... Gauza batek ikaratuten.
nau zugan y zein oderto ouskera berba ogiten dozun, eskolarik

ouki baga. Nik ezin dot, iralcurianto andia izanda bere. Bati
ba»o geiagori entzun deutst, baserritarretan daguala ouskera
garbija; Gaztelan izan garcanok ta uri barruetakoak erdera askogaz nastetan dogula euskerea... Gure erriko kuriari entzun
deutsat buruba ausita bere ezin d›.1bola SOPMOO bat euskera ondo
imini. Nik erakutsiko deutsadaz zuri ikasten deutsadazanak.
Peru.- Maisu Juan; ni eztakit boste euskerarik neure guraso ta auzokuei entzunda ikasi deutseedana baño, ta egizu onduen deritxazuna,.." (Kuliska Sorta 13-14, 68 or.)
(01a-Gizonak)

Ola fabrika

Peru.- ...Eldu gara olara, ta cuko dogu zer ikusi ta zeri
berba egin.
• M. Juan.- Jcsus,
jente modu da ura? Impreifluba(Infernua) dirudi. Ze suba ta gaarrak Ze erremienta ta toki tristiak!
Gizonen itxurarik cztaukee emen dak-ustazanok. Ezteuskube agur
bat bere egiten. Eztaukee arpogijan baltzitu bagako(%theko)
gauzarik.
uste zenduban emen ediro(aurkitu)?
Peru.- Mai2U Juan
jcu ondo buruti biatzetaGizon ederto apaindubak? Bogiratu
ra: eztabe agiri ez be4, (z betulerik(betile) baltzaren baltzaz:
ederrak dira =urubak oncen aldian- Kapela igartu ta, erdikin bat
buruban, zapi kodartu bat bekoki erdirafIo izerdija artu ta subaren berotasuna arinduteke. Obrera(ferrerietako langileen kamisoia) uts, idunian(lepoan) lotuba; ezta zer eskatu . jakerik, ez,
kaltzerdi, ez abarka, ez ta prakarik bere. Oera etzuteko(etzateko) ta jagiteko(jaikitzeko) eztauke nekorik zer artuM. Juan.- Ori bada; eta ,.nungoak dira gizon oneek?
- Peru.- Bizkaitar garbijak, e(9,olian zuri ezer zor•ezteutsubenak.
M. Juan.- :,z(=ribut
omoten jakee?

ta zer aloger(jornala)

Peru.- Dira lau
c
'jelia, Urtzalla bi ta
Gatzamallia. Alogern ainbestokua da bafla bi ondo irabazija.
Ijeliak darua biarsari edo aloger Fk:ijago, ta onek . fzan daruaz
egunokuaz ostian, oskuneko edo atsegin sarijak.
•

Fr. Bartolomt Sta. Teresa

SERIv10 A GURASOEN ETA UMEEN ONERAKO:
Egia esateko, neure kristinauak, zer egon ieiteke
munduan penagarriagorik edo minberagorik biotz batentzat„ iru edo lau serne-alaba edo geiago nekez
dituan guraso zaar, kansau, ezertako ez bat, areen esker
txarrean ra lotsa gaiztoan ikuatea baino?
Ia edadean jausita, zaartuta, kansauta, sepultura bidean dagoan gurasoa; izerdi askogaz ta nekez azi dituan
sabeleko prutuak, bere semeak edo aiabeak gaizki tratetea da, duda bagarik, pena andietati ez txikiena.
Urne batak kasurik egiten ez deutsala; besteak iotsea ta errespetoa galduten deutsala; besteak begiratute
n bat egiten ez deutsala; bestea agur bat egitera, inoz
4ertuten ez jakola; besteak berba bat esan orduko,
remuskadeagaz (I) atzera sarturen deutsala; besteak,
urosoak jaaten daben kopauari (2) asko deritxola;
uesteak, ezetan bere obeidu gura ez deutsala; besuaak, auziak ta n_aibagaak etxera ekarten deutsazala;
(1)
(2)

Erremuskada: marmari.
Kopau: mokau.
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beste semea edo alabea l'ustiziak karzelaan daukala;
ñot, neure kristinauak, menturaz ez dagoala iuurraren
gainean guraso batentzat pena garratzagorik, atsekaba
mingotxagorik (3), naibage minaagorik ta bizi izateko
gogaitgarriagorik (4), bere nekez azi dituan umeak modu onetan zaartzan berari erantzutea baino.
Guraso batek ernegeetako, arimatt negaa egiteko,
biotza erdi bi egiteko, burua amaituteko, ta zeruari
eriotzea eskatuteko penea da au. " timeak azi .ditut
elino alako guraso triste errukarriak—, ta eutak dita
neure zaartzako penarik andiena. Umeak azi ditut, neure zaartzako pozgarritzat. Ta nire poza biurtu da neure
biotzeko tningotxtasun nausi izatera. Urneak ai ditut,
nekez ta penaz, neure despeideengo eguneer arrimugarritzat Ta eurak dira, egunean eguneart ta orduan orduan, bizitzeagaz desesperau eragiten deusteenak. Eurak dira, ni bastartuta, sobrauta, naukeenak".
Ez dauka guraso penauak lurtaren gaineart nora begiratu, bere umeetati atsekabea ta penea artu bagarik.
Ez da gauza barria, guraso sobraak, tertzio atan bere
burua ikusita, egunean rniila bidao ta maidizinoe umeat
ezartea. Bada egunero dauka ume bateganik albista txaarra, besteaganik injuria, besteaganik gosea, ta guztietati iflgarria ta mingatria.
(3)

Minvnty•

uan Bautista Agirre
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nistu dezake, onelako zentzugabekeriak aditzen dirala
erri askotan? Zakurrak eta ezkiLlak ez due ezaguerarik, eta ezin adirazi dezakee ortelako gauzarik. Gaiñera
jainkoa be,regan gorderik daukan gauza da noiz ilko dan
bakoitza. (Ibid. 21-22.or.; K. Etxenagusia, (b, 75 or.)

LITERATUR. TESTUAK
AZTIAK ETA SORGINAK:
Aztien izena ematen zate, lurpean ezkutaturik
dauden gauzak ekusten dituela esan oi daa aek. Ez da
onetako gauzak etsataren laguntza gabe ekusi ditzakeanik. Ala ere, ibilli oi dira zenbait, aztien edo sorgifien
ostpena (1) duen atso gezurtien billa, lurpeko andasunak, edo bestela ezkutatu zaizten gauzak arkitzeko. Au
da zorakeri andia, eta Obispo jaunari, edo Inkisizioari
aditzera eman bear zaiona; baiña nola gauz oek gerratu
oi diran ez jakiñean, ez dira gaztigatzen iñora. Kristaua,'
utzi izatzu zorakeri oek ("Erakusaldiak", II. 21.ora
K. Etxenagusia: Euskal Idazleen Lorategia, 74 or.)
SINISKERIAK:
Begira, zakurren adia (2), edo ezkillaren ots illuna
adituta, esan dezun: "laster ilko da norbait". Nork si(1)

Ostpen: ospe (fama).

(2)

Adia• zaunka, hotsa, intziria.

EDANAREN ONDOREN GAISTO EDO
KALTEAI :
Edanerako makurtasunetik jaioczen dan 5-garren
oncloren gaisto edo kaltea da, guzien farragarri, edo
obeto esateko._, guzien lotsagarri egitea; edanak eragiten
dit-u, alabaifia, ta c-zasaten gataza lotsagarrtak. Argatik
Konzilio batean esaten orditzea Kristabarentzat
gauz itsusi ra lotsagarria dala. "Ebrietas dedecus est
euique Chtiano" (Cone. Aquisg).

Noe, Eskrirura Santak esaten digunaz batean, zan
aunaren adiskide andia, bere adifiagatik„ bere bizitza
ta oitura onagatik gizon guziz beneragarri: seieun urte
urarekin igaro ondoan ipiñi zuan mastia„ egin zuan
ardou, ta uura bezala zalako ustean, edan zuan bear
baiño geiago, ta galdu zuan bere ezaguera. Edanaren
kontua: seieun urtean ain beneragarria izan zan gizona
jartzen da guzia erauntzirik, agerturik., ta lotsatzeko
eran, ta bere .umeetatik batzuek iseka (1) egiten dioeia.
Emendik etorri zan gero Noeren aserrea bere ume lotsagabe oen kontra; emendik ume oek, ta oen jatorria
( ) Iseku: hurla.
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Gipuzkoan

Uriko aberatsenak beren lurrak gari-bikor (1) batzuekatik salt= zirazten, gero erxean ezklituan ogia eginda, edo gordifia jateko. Edozein apukogatik (2)
etxeetan sarm, pertsonak il, eta zegoana berekin zeramaten. Okellura joanda, zimaurrik likitsenak, ubal-pusk.a zarrak, War useiduak jaten zituzten.
Aide matteenak, adiskide kutunenak elkarri erasotzen ztoten, zer-janen bat zuela igerti kero, Ifiori ere
barkatzen etzitzaton, amorratzen zerabliziden gosea zerbait kentztren.
Baifia zeertaraifireko gosea sartu zan jakiteko, Maria zeritzun eniakume batek egifia aditzea asko da:
Emakurne au, eLxe oneko alaba eta guriro azia za.n.
Bere zortgatztoan beste asko bezela,. Paskoa egitera,
jerusalen-en sartu zan, eta zeraman guzi-guzia bereaia
kendu zioten. Mifiaren miñez askoak esan ziezten, aserrerazota, ti zezaten; eta ikusirik, aia-ere iltzen etzutela,
bularreko bere aurra eskuetan artuta, esan zion: "Zorigaiztoko aurra, zertako zainat? ez-izan (3) izugarri
oietan izateko? goseak iltzeko edo etsairik gogorrenen
eskuetan jartzeko?", .Au esanda, lepoa ebaki zion,
eta burrunzian erreta, erdia jan zuen, eta gaifierakoa
berrizko gorde zuen.
(1.) Gari-bikor: gari ale.
(2)
(3)

Apuko: atxakia.
Ez-izan: behar.

Framzisko inazio Lardizabal
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Besteak aragi-erreareu usais artu zuten; etxean sartu zhzatozkan, eta ezpata bularrean ipiñi zioten, zeu.kana ernan zizaten, "Nik zati bat gorcie dizutet", esan
zien, eta ur erdt-jana aurrera ek.arri "wen. Au tkus;
zuteneau, aidegin na; ziote!ako, esan zien: " jan
zute„ bai; emakume bat baifio begiratuagoa.k,
ez ama bat baifio 1-.)igufiagoak izango zerate'. .Arri-egifi.ik iges egin zuten.
Gertaera izugarri ez-aditu au Tjri guzian barreatu
zan, eta barrungoak ez ezen kanpokoale ere ikaratu ziran. Onela bete ziran, jesus-ek esandako itz oiek: "Etorriko da eguna„ zorionekotzat artuko dana aurrik izan
ez duen emakumea, eta esnertk eman gabeko bularra".
("Testamentu berriko kondaita edo historia". Bilbao
1957. 23(-238 or.; K. Etxerwgitsia: Euski
Lorategia 131-133 or.),

Joan inazio Iztueta
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urre bigaramon arratsaldea.n, plaza berean, zezen arekin
Arzelus-ek ifintzen zeban mutillak jokatzeko.
Ordurako ba zukean Arzelus jaunak entzuera, ba
za.la beraren Errian mutila, "Arnilleta deitzen zaion
etxe batean, basa-beiak ankatik eldu ta ardia bezala
elditurik, esnea edan oi ziena, nai zeban guztian; baita
ere, bestek ezin atzernan zituen sasi-bei ta idisko izuak,
adartetatik oratu (2) eta menderatu oi zituela.

LITERATUR TESTUAK
ZEZFN-JOKO ARRIGARRI BAT
AMEZKETAKO PLAZAN:

"Baso abereakiko indarleietan (1) ere,
koak dira. Gipuzkoatarrak.
An-iezketako piazan S, Bartolorpe arratsaide batean
Erri-zezena jokatzen zebillela, esan zukean Ataungo
etxejaun Arzelus deitzen zitzaionak, ezen, beraren
errian ba zala emezortzi urte bete bageko mutila, plazan zebillen zezen ari adarretatik itsatsirik buruaz lurra
; o-erazoko ziona.
Erronka andi au zezen-jabearen belarrietara iritsi
zanean, eman omen zion arpegi Arzelus jaunari, ta biak
gizon prestu gisa egin omen zuten apustua bostna onza
(1) Indarieia., Indarlehia: indar-froga.

Uste oso onetan apustua egin izan zeban bezala,
bertatik ioan zatekean gabaz Arnilletara, inutilaren eske; eta beraten gutasoak esan omen zioten, ezik, etzaja ahaz erxeratzen, neguko elurte andietan ba;zik; eta
nola etzeban txabolarik eta etzanieku jakiñik ere,
alper-alperrik irtetea zala beraren bilia, alik eta
argItu artean.
Atera ornen ziran, bada goiz-aiderontz tnutilaren
eske, berzren aita, anaia bat, eta Arze!us jauna. Oen
oiuctara agertu omen zan, noizbaiten ere, baso
batetik; baifian ikusi zebanean Arzelus gizon arrotza,
onen ondora ez c>rnen zeban aideratu nai li3olako nnoduz ere. Geroenean ere, aitak cta anajak ondo esanaren bidez limurtu (3) ornen zuten ekartea berentarontz,
zer esan nai zioten aditzerz.; eta entzun zebanean Errihaldu.

(2)

Oram:

(3)

Limuriu: zuritu, konbentzitu.

'

Literatur • textua

Belharrez

Aitak. Ez-da aski belharra izatea: belhar ona behar da.
Beihar usaindu, edo erdi ustelak, hobeak dira ongarrirako
(simaurretarako) ezenetz(eta ez) azienda bazkatzeko.
Halakoak azienden galgarri dira,
Urak jorik, herrautsarekin gelditu den belharretik begira
zatzu(gorde itzazu) zure abereak. Osasuna gal lezakete, eta hobeki atherako zare, gutiago bazka emanik ere,garbitik- emanez.
Belhar ephaiteko(ebakitzeko) arorik hobeena da lore bethean,
hazia egin aitzinean.

Zohitzera(holtzen) uzten bada hazia, belharrak galtzen du bere indarraren erdia.
Semeak.Erne egoteko da beraz belhartzetan(sega garaian).
Altak. Bai, eta nihork uate duen baino erneago.
Semeak. Etzait bada iduritzen hanbat erran-nahi due l a.
Aitak. ZorokeriaLez-othe da bada Rgeri, den gauza haziak, onthu
denean, beiharrari khendu dioela bere gozorik hobeena? 60gi
z'ohiai.en(cari helduaren)
ala ogi burutu-gabearena(oraino
galbtirurik ez duena) othe laizteke(litzateke) goriago . (hob'e; aberatsago) bazkatzat?

.3.torri.koa
. Ahaide delezius huntan bi berset gei tit khantatU
Efie bizitze mulde gaitza rdind'orori acklaratii:
IhUn sos bat ebatsi gabe ez cskandalik txerkatii,
Hamar urtheren jaleretan nahl ilkhen naie sarthil.
2. Ebili nilz-ii kharriketan, ene bidaje handitan
Amorioz nindaguelarik xarmagarrien huiietan,
• Ixterbegiak zaudelarik eia nun sarthilren nintzan,
Bena haien ororen. catik, ni imiitiaren lekhian.
. Zelletako Jinko Jauna, ziltzaz nlizil estonatzen
Zerentako hain acsbarain gUtf.5.2n heben egiten;
Batak indarrik gabe,bestiak zontzu. gabc,bethi praube
/ agitzen
MinUi huntatik besti . badko han aenRk gira bardintzen.
4. Jink-uak madarika bcza Gf.ztalon.a.o To-octia
Eta neskatila T)raubetan a:rnerio ezartiaJ
Batetan ozarri nilakoz, izaryniz desprimiitia,
EgUzaitak egin zercitn. orderen. haustia.
G.-i-puk:era
I. Doinu atscp;ingarri hontan I. , ert2oz nabi nuke kantatu
Nere bJ_zimoau tristea jendeari deklaratu.
incri xox bat kenau -,Lbc e ,2 eskanaalu bilatu
Hamar urteko galeretan Imhi. izan naute sartu.
2.

Ibili nauzu bazterretan, nere bidajc handitan
Amodioz nengoclrik kuttunarekin hizketan,
Nere etsajak zeudelarik ia nun sartuko nintzan;
Baina, haick .v;uztiak gatik, ni maitiaren tokian.

3.

Zeruetako jaungoikoa zutzaz naJ. zinez harritzen,
Zergatik hain elesberdin danok ,,,:aituzu hemen egiten;
Ahulak eta zentzu gaboak pobretasunez bizitzen
Munau hontatik bosteratuz gcra guziok berdintzen.

4.

Jainkoak madarika beza Gaztlonao PeTwtia,
Baita neskatila pobretan maitetasuna ;iartzia!
Horregatik galdu baitut nik oinorde cskubidia,
Aitajaunak punkatu zidan testamentu agiria.
---------•

3. Pocsix
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BiLentz

ZALDI BATEN BIZITZA

eman zayozu, ea
jartzen dan lori.

Orra sei bertso kale-garbitzalleari,
zefia bere izenez
dan Jose Mari:
erreza lezazkike
tru Ave Mari,
indarra etortzeko
zaidi zuriari,
animall ori
urriki zait neri,
lalta du ugari
egoteko guri,
kartoyakin egifia
daia dirudi.

Dago eskeletuen
itxurak arturik,
difia jan ezak dauka
orrela galdurik;
nola ez dago egongo
oso argaidurik,
irukitzen badute
askotan baraurik?
zaldi orri nik
ez det esperorik
ezer ikusterik
ezurrak besterik,

Goizero bear diyo
eraso lanari„
zikiñak bildu arte
erri ,danari:
berriz ere obeto
bizi ez danari
nabarbenduko zaizka
ezurrak ugari:
ez naiz txantxaz ari
eta, Joxe Mari,
zaldi gaixoari
nai aña janari

Lana sobra du bañan
janaria falr:a,
urrikigarria da
dakarren planta;
gaixoak ez lezake
iuzaro aguanta,
flakiarekin ezin
mugitu du anka,
pentzu gutxi jan ta
kalean jiraka,
gaizki bizi da ta
indarrik ez daka,

ez du beintzat izango

odol-goiperik.

Literatur textua

ctxea
1.Ik1usten duzu goizean
5. Etxean ditut nereak,
argia hasten denean,
akhilo(4),haitzur,goldeak,
menditto baten gainean
uztarri eta hedeak
etxe ttikitto aintzin(1)xuri bat jazko(5) bihi .ez(6) ditut oraino
lau haitz handiren artean,
zoko cuzis.k betheak,
ithurritto bat aldean,
iragan(7) urtheak
xakur xuri bat athean?
emaiten badu bertzeak
Han bizi naiz ni pakean
ez raitu hilen goseak
2.Nahiz ez den ,gaztelua
maite dut nik sor-lekhua
aiten aitek hautatw„;
Etxetik kanpo zait iduritzen
nonbait naizela galdu
han bainaiz sortua,
han dut utziko mundw,
galtzen ez badut zentzua.
da lurrean
erregerik ez prinzerik
ni balno hebeki deni
badut andrea, badut semea
badut alaba ere nik;
osasun ona batetik,
ontasun aski bertzetik,
zernahiko dut bertzerik?
4.Goizean hasiz lanean;
arratsa heidu denean,
nausia nai.z mahainean;
giristino bat ona dut hartu
nik emaztea hartzean,
ez dU.mehe(2) egunean
sartuko.uste gabean
xingar(3)-ezurrik eltzean

Landako hiru behiak
esnez hanpatu(G) dithiak
eta ergiak(10);
bi idi hand1 ko-potazuri
• izkar beltz adar handiak,
zikiro(li), bildots guriak,
ahuntzak eta ardiak,
nercak dire guziak.
duEu behar lurrean
icc bizirik etxean,
utzi laguna gabean;
iende-beh=ek ez dute jotzen
gure etxeko athean,
non ez duten mahainean,
otbuntz(12)-ordua denean
ickhua gure aldean.
nere semea,
nahiz oraino gaztea,
da mutiko bat ernea;
goizcan goizik bazken(13) erdira
badarama arthaldea;
baitu nere egiteal
segituz nere bidea
ez du gaiduko etxea.
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BASERRIKO JAHN BATEN BIZITZA
...... .......
ene baserriko bakartadetxoa!
Zu zaitut neure poz ta atsegifi osoa,
Nire adimenaren eskola aundia,
Arimako onaren ieku egokia;
iSentidu guztientzat ze gozagarriak
Eskinten deustazuzan noizik beifi barriak.'
(0Ierkiak, 1956, 93-94 or.)
.AGUR, U.D.4E

Urten zaiteze nire agotik, suzko errekak,
Urten zaiteze estuen estuz enadin illi;
Urten zaiteze, kolkoan zuek zaituedala,
gaur nabill!
Ito gura, ta ito ezifiik,
Bera izan zan neu legez arte-eder zalea,
Bera libur14 asko ebana irakurten;
Nire lumeak eskribietan ebazan letrak,
Berak z,z:tuzan borrau ta as,ko obetuten,
(Olerklak, 1956, 166 eta 168 or...;

UDAKO G-AU OSGARBI BAT
Zeruak zabaitzen dau
Gabeko estalkia,

Lora eder bat atzo zan
gaur da zirnela,
AÍzo zan nire poza ta gaur jat naigabea;
Atzo zan ntre etxe au agaz (1) uda barria,
Gazge bera baga (2) au jat negu baitz diunpea.
(Olerkizk, 1956. I 61-162 or,)
ol • •

.• •

.....

...

u
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Felipe Arrese

Izarretho larakaz

Ornidu ta josta;
Erregifia bat legez
Burdian
Doa uts urdifiean
Zidar urre.z jantzia;
Ederra ete daukan
Ikusteko arpegia,
Billatu nairik dabill
Ibai-saill bat geidia.

•

ANJELA
Sabel, au daukat laba bat legez (3) gori-goritan
Garrak kanpora urten (4) nai eta eziñ urt.en;
Ok (5) egiten deust eztarrian ta larriak legez
Suzko boladak asi bearko dot botaten.

Firi-firitxo dator
(1) Agaz: harekin.
(2'Ì Baga: gabe.
(3) Laba bat legez: labe hat. bezalz.
(4) Urien: irten.
(5) Ok: huts, neke, ase-ase.

Aize zirirniria
Zizpiru (6) bigunakaz
(6)

Zizpiru: suspirio.

TXffi,',1t4 AGIRREREN LITERATuRA-TEKNIKA BATZUK

Emakumeen .arduna
"Emakumeak, biziko badire, jarduna nai ta nei ezkoa dabe.
Orregaitik billatu oi ditugu beti autuan, edozein
aldetan ta edozer akiakulagaz.
Iturrian, huruko edarriaren zabunak ezin zaindurik
eta sudur aurretik bera ta bakokian zear, ituxuraren
irudira, ur tanto lodiak datorkoezala; erosketako enparantzen, etxerako beaz diran elikaturek erosita gero,
otzara zamatua, besoak eten arteAraiño, ezin jasorik dindilizka daukela; nase gaiPft,-an, euren umeai buiarra emonaz, edo kalearen erdian zabal-zabal, bidezko guztiai
bide-aritik ibiltea galerazoten dagozala; errekan, e1izpean, etxe aurrean, leioetan; goizean, arratsaldean edo
gauaz, asti apur bat dauken tarte danetan; bik edo lauk,
ixilik edo deadarka, deadarka sarri, itz egin bear dabe
edozetara ta edonon noiznai ta edozergaitik.
Norbait iMcra joan bada, beste norbait errira etorri bada, urlia erriko gizona edo emakumea erbestean
ikusi badabe, galanta badaga, gaixorik badabil, eztul
txarra badeuka, alborengoa badau; auzoan jaiotzea, ez-

-Zer ezkonsari oinango zinoke?
Ana Joxepa.
-Ja jai. Orixe da galdera
In, ba, nik Oro ezkonajak dauzkat eta
bai ; curane (oran aIdctik gure umien onari begiratu
(Urean e•tago :nacncan besto diru, Mutil
bear diogu, ta.,.
degu garia jotzen eta
on baten bearra bai aurten ere ler
iflaurkiñak okartzen. "Bai ba, zartu e;Çin (ora ta, Gure Antonek
ere, onozkero, iruroc;eta bosten bat urte izangn ditu, sonar onaz
teak ota alabatxo bi bakarrik saudc, ta lanak dira emon,.
etorrike znentzat gure Liazio nari.
-Orduan elitzake
tn3„ biok ulortuko
-Ez orixe, ez Ana Joxop
-Uler gaitozen. Tira,zenNt orano diozute zuen a1abari?
sure etxerako.
-Bai ba, zuencrako. Zenbat?
-Eztakit ba nik ba. Bostoun dukat edo.
-Zer diozu„ cmakumea? Bosteun dukat Azkarragako alaba zarrenari? Ikatzagakoak erc badu orrenbeste, maizterrak direla gero.
-Ia ba t . besteak ere, ezkontzen danenn, zerbait izan bearko
du ta. Zeuek zenbat omano diozute mutillari?
-(uk zortziroun dukat eta bi etxo-bizitza (bi arrio).
-Ezkabiltz ondo, Ana Joxepa. ZabalotEŠko mutillak nai lituke,
gutxienez, milla dukat eta bernk ikazkintzan irabazitakoak, bi
etxe-bizitZa, bi bei, ogoi bat ardi, gurdi bat... .
-Ezin ulertu geinkez, Mari Batista,
-Ezaldezu nai?
izatearekin zor daukagu? Milla dukat eta eztakit zenbat
ondasun gaillera errn bear uuk, eta uek bosteuntxo? Izango du
Iiiazio Marik milla dukntekoa, berak zortzireun eramanda ere,
--Ezta ba zuentzat gauza aundia milla dukat... Ara, zuek Milla
ta guk zazpireun. Gero oro, zuen 7nutil ori Azkarragara badator,
etxean geldituko dira gure puskak. Eztago geiago zer esanik.
-Ler esanik ez, ostera? Bai, Mari Batista, bai. Au ezta asiera balfio besterik. Eskribauak gure paporak egin orduko zer esan
andiak emango dizkigu gaur asi deun autuak. Galfiera gure Joanesek . ondo jakin, onde ikusi ta endo neurtu nai izaten ditu somealaben goraberako jauzak. Ni naiz Zabaletako etxekoandre,
nere senarra beti otxeko jaun, ta berari dagokio Zabaletako
gauza guztiak erabakitzea.
--Ba, Joanesek, zonzunezko uizona da ta milla dukat cr=co
dizka semeari.
-Berriz ere? Gogoan artu dezu zcurc ekabidea; haiiia alperrik
zabiltz nerea aztutzen bazaitzu.
al degun guzia emango diogu, orra.
-Guk aldegun
-Eztago gaizki esana. Zer Meza entzungo dezu datorron igandean?-Zortziretakoa nik.
-Emen izango najz ba, ni ere, Jaunoikeak nai badu, ta agur
iganderarte.
-Agur.
Andretxo biak gogamon batekin aldendu ziran egun artan asi
zuten leloari nola bukaera on bat emango zioten. •
"Ezta gaitz izango -esaten zuan beretzat Mari Batistak-. Ana
Joxepak nai du, igarri diot, eta orrek nai duana egingo da Zabaletan. Balflo askatu, bearko du zizkua,
jaungoikoak lagun,
tzen badit. Urre Forritan okarri boarko ditu mutillak ezkentza-

Lataratur textuak
Ondar corri
Kritikoen eritziz, Lizardiron zatirik hoborena acian, "Urte
giroak" poemaren zatia daa Udazkena.
Habiendo recorrado . el veranoUda-suzko itsano"- baitutibilii
ger4.zpe atsegin bat nuela untzi, -mar de fueco- en nave de regalada sombra,ella me ha. zozobrado
ondOaz 1egorra yo dit emeki
ondarreta bat du,soal etsagorri. lantamente,arribando : a un de
sierto y roje arenal.
•

(Itaasoak f3albaltu,urrun-ertzean, (E1 mar tiene en su orilla lejana, en su llmite dorada dal
urre gorizko bide-goonean,
legOr r bat
odol-uts ihularrean -horizonte,(al : cabo de una hirEguzki nondik:sar atsedenean..,) viento via de oro) una playa.
roja-pura aangre al anochecerpor don.de suelo el sol ocultare lentanlante.
ne ochado mi ancla al atardecer(en la tarde. ) he posado mi
planta on el Otofio...

Aingura bota dut Arratsaldeana
ofia dut ezarri Udazkanean...

Berriro igo nauu ene mendira,
De nuevo he subido a mi monte,
oroi,earri zaarrei maitez begira..refrescando en. rii memoria amados
Andre Lurrak yaulki ditu igaliaky anticuos recuerdosaLa madre
zurbil dauka arpegia,itzal begiak,tierra ha desprendido sus frutosatiene palido el rostro,
anubladas las ojos.
Gurdibide bakan-ibil ertzetan
untza dago oraindik,nagi,loretan
Oraamenka l lore zimel gafietan,
ingumak ari,gozo miazketan...
Mitxeleta eorra,zarpil egoak
maitaketa atsotu diranetakoak.

A la•vera del camino rara vez
est,perozosarla
hiedra on flor.Daspersadas en
las flores lacias,las mariposas
saborean el nctar:rojas marapo•
sas de ajadas alas, que han envejecido sin amar.

Kemenak uts-eta nokez bainoa,
zalantza dut zaartu nalzelakaa..,
Udazkenak aulagotzen dit atsa,
orbelak ozenagotzen oin-ataa,
aldapak larriagotzen biotza,..
Leenetan ez bezin autsia natza.

Mo falta el brio y subo penosamente;comienzo a sospechar
oue mi vejez liega. El otofio me
debilita el alientoala hojaraaca delata con m(4s fuerzael rumor de mis pasosla cticata me
oprame mås el coraz6n...Me recuesto m-As quebrantado que en
.otros taeApos.

Arru-beera itzuli nago.Ixurkia•Me situo frente a un hondo babasoz ta garoz yantzia
rranco.La vertaente est, poblada
noizbait orlegi,gaur nabar basoa5de frondas y helecho.E1 bosque,
tarteka gorri garoa.
en otro tiempo varde,hoy amarallea.
Beste galn erpin bat bazan agariSe ven yR ealvicies de bosoue con
leen eze:eaur burni-meatz adura.rojo holecho por fondo.Alli campea
Lurra.ren azala ardoitua da,
ba otra aumbre verde,que h.oy semeala dut odola begactara...?
ja mina de hierro.Se ha cubiorto
de roa la carteza terrastra s o , es qu.e
se agoipa a sangre a mIs ojós

irakurri nituen biak.

Zelaian

e Dorila

"Al prado fue por flores
La muchacha Dorila,
Alegre

como el Mayo,

Como las Gracias linda.

"Lora billa neskea
larrarantza doa.
Bera loretan lore,
lore gorengoa.
Ene

maitea,

Torn6 llorando a case,

zelaiko galpidea!

Turbada y pensetiva,

Larratik itun dator,

Mal trenzado el caballo

itun, bai, neskea.

Y la color perdida.
Mihez dozu barrena,
Pregiintanla qu6 tiene,
Y

ella llora afligida;

Wa. blanla, no responde;

negarrez biotza.
Biot2 barruan dozu
arantza zorrotza.
Cne gaixoa,

RIMenla, no replica.

illun dazu gogoa!
Pues i. qu6 mal ser el suyo?

Zeure matrail-lorea

Las seMales indican

zimelduaz doa.

Que cuando fue por flores
perdi6 la que tenfa."(1).

Lore billa neskea
larrarantza doa.
Lore billa joatean
galdu dau gogoa.
Ene maitea,
zelaiko galpidea!
Loretan lore zanak
galdu dau berea."(2).

(1)

J. Mel6ndez Vald6s, Poeslas en Biblioteca de

tores. esgailoles 63, Madrid, 1952, p5g. 100.
(2)

Lauaxeta, 0. c., 127. orr.

Literatur textua
Oralfialdia
Orain aldi?Ez aldi,cz uno,oz tini. 6Tiempo presento?Ni:tlempo,
Oraesan bao 18n, (;aro da oraindi ni instante,ni t4rmino. El
Esan eta bere1a l l8n jun .zan igesi; ahora,antes da decirlo, es
iork ez duke neurtu,,ez geldicrazi. todavÍa lueo.ApenaS dicho
02 antes:es huido,nadie puede nadirlp,neenerlo.
Orain « onen ondotik urtika goazi.
Vanos lanzadoa tras de este
Txori bat nal eskuan;bost iges doazi!ahora.Oucnenda -un p;:jaro en
Esku soilez aingira uretan nork atzi?mane !Y sen idos.muchos!
Orain au atzi naiez ifiork ozin etsi. (:)..uien puede aprosar a mano
;
la anGuila en el.agua?Nadie
ae reaigna queriendo atrapar
esto ahora.
•
L8
- ngoaren oroiak ba digit pozaldi
Nos eausa un rato de
geroaron usteakihoiz gaitu argi.
de.lo pasa
jra al reeucr
Oroi,uste...Gaborik nor liteke bizi? do;l p osporanza Lel futuro
Oiek ditugu g-txre . biziaren ordi.
alguna vez nos aleGra.Recuer

do,esperanza.,,Quien puede
vivir sina l„los? Elles son
la ni .tad .::nuestra vida,
Ungoaren (,rojalk ez nau asetzen ni
geroaren egonak ba dit bildur aski.
Orain au da,nolabait,Jaunaren iduri.
Indar guziz Au nuke bear nik

El raaardo del pasado no
ne satisface,;la espara-del.
futuro mo causa bastante mie
do.Este presente es,de
modo p inager del 'a'efior.A Este
debiera retenor yc con todo
empeo.

Onek burruka goxo ematen dit nori
Esto mo proporciona Grata
erori ta zutitu,7'ititu,orori.
lueha,day6ndome y levant&ide
Ari naiz etsi gaba,Israel iduri.
me;levantmdeme y cayendo.Lu
Azken indarraldian seldi nadin zuti! cho sin resignarme,senejante
a Israel.!Qacdo yo de pie en
el postrer . eskudrze!
Zuk iztazailIa joaz,erren geldi nadi
Erren bederik,noan,baitut irabazi
Orain bizi ez dana,ez da beti bizia
Nakizun orain Oni,naiten bizi boti!

! !Hiri6ndone
en la corva,
quede yo codb!Vaya yo siquie
ra cojo,pues.he Ganado.Quien
no vive ahora,no vi.ve siempre.!Adhi6rame a Este presen
te,para vivir eternamente!
•

Bi
et
,
Non dago?non aut ez ote da auxe
neretzat 1go Tolosa?
Ez âL dezaket entzun bcrriro
mintzo goxo aren otsa?
Bego negarra,lurrindu. bedi,
begian malko mingotsa,
alre ez Uke . nik iregatik
negar egitea, lotsa.

Ire erraiva ikuaten diat
nerc begi 8n ',,xingarra;
argi biurtu dela niokak
ire ezpaifien irri-parra.
Danteren itzal isillak boude,
betorkit ncri ire garra,
bete dezadan nzkon-ac-induz
oman idaken bearra.

Errodrico'txok
-Zertara l bafla,ene ardiak,
ta
zoazte
Uribarri'ko larreak ballo
obe ustetan iflora?

Errodrio'tm.ok

-Eno
ardi txuriak,
zork zanmazto or gera?.
Neroni ere • coo ixil batek
deitzen dit zure ondora!

Barne-abotak:
-Utzi ardiak joaten
Aleffian-cora Alo7lan bera
naitara bazka ditezen.
Ardi txuriak berak dakite
larre coxoa non duten.

•

Barne-n,botsak:
-Joan artzaiak lenbailen.
Aloan-gora AirSnan-bera
ardi txurien ondoren.
Ardi txurion onderen junda,

larre (_;ox.ea arkituren-

Zeruan aineruuk-

Alo fJ.an-cora Alofian-bera
• pozik euokol-artaldea.
-Uribarri'ko ardi txuriak
Arantzazuko
utzi beko
nork arki bazka obea?
Alofian-gora,kloan-bera
Artzai ta artaldel..Buskalerriak
dago zerutar larrea.
asmatu diju bidea
2z bildur izan arkaitz-arteko
basapiztien erpea.
1469'arren urcan acertzen eman
Elduko da bai zu en atotik
z
zan
elorrif jeko Miraria. Arrezkero
Errodrigo'
txo ernea.. .
1-,tez,kantatzen datoz



Lurroan,ati'ke partoan
Errodrigo'ri, doan bezela
mendiratzen artaldea,
nai;estu batek oskatzen dio
jarrai-miflez biozpoa.

zeruan aineruak eta lurrean
L;oroko cizonak
Oi udaberriz
elorriaren lorefl!
•Elorriaren loretan Lore,
Errucabea.

:iriia

L3 Arantzazu poematik, 25-30. or.

Undim-).,
.... ._-.
Itsaso hurrunen. harmoniotan.
Uhinen(1) :i11ba jaio zinaden.
Geroztik zabiltza zure orhoitzan
uharto nrdenak ezin oriden(2,
Heo-L handiko ouzki-saioak
orre uharteak. Ile%olderantz
itsr:!snesk-Jik dr:tntzan - zuri ahizpak
ari dir, hantxe, bainan zuk ahn.ntz...
Eta, dela hantxe zohardi thipil(3)
uhin {.,
. :eldituen ;„:ainen, cauetan,
itsasneskak(4) oro, elkar maitez, bil.
daltez loihorrera, arcizaritan(5).
Zuk ahizpen dantzak utzi dituzu,
irrikaz jin(6) zarr:t izotz aidera
elhur, iphar-haize, ;aupc hodeizu
hor dituzu,.. (7ure ganantz jin zara.
Goroztik zabiltza (_;ure i.phartar
itsaso hotzetan. NoiZetik'behin.
beha zauozkicu, bihotzean har;
eta ; ;Ilk so'ginik(7) baz(53Z arhin,
Ontzitan jarraikiz Gizon-ametsa...
Bainan alpherretan... Ihez joan zoaz
ot e itsaslariak, beldur itsesa(8)
itzuli behu du arraun-indarraz.
Minet,rn daukazu piza-coL;oa
aeniuma za,rade ulhormencntzat.
Nor zara? Alu'bethi u:zurrezkoa?
Gocorapen, ala irudi soil. b2.t?
auxlcitu; (3)cielo cstre1.3.e; Wsirenas; .5)i1ar(4Wolas;
tan; (6)otorii; (7) b0 ;4raThur±k (8)deastro-

Banaki nolaz banaki
Zeru zola nolaz hunkj,
joan naiz bi.doz,joan naiz larroz
Nundik nola zeru zola
Eskuz hunki beharrez.
Banaki nolaz banaki
Zeru zola nolaz hunki.
Joan naiz mendiz,joan naiz
Zeru zola hortxet zela
laster laster eta irriz.
Banaki nolaz banaki
Zoru zola nolaz hunki.

•

(1) esfumarse.

4

Zoruaron nunlue.r,u
Beti joan naz,beti
Mondi-kaxkoz mendi-kaxko.
Banakil nolaz-banaki
Zeru zola nolaz hunki.
jom naiz bila ota bila
Han,?, hurrun ez dakit nun
Han zaola mendi zola.
Banaki nolz banaki
Zeru zola nolaz hunki.
• Golditu naiz iluntzean.
Izrditan, nicarretan.
Erori naiz iratz9an
Zeru zola histen(1) zola,

Erori naiz otoitzean
NiL-;arrotan, loriotan
Ene bihotz binotzean
Pizton zela zeru zola.
(Gure Horria 39(1967) 239-40)

ih
r: iguzkie, mendi gibeletik, agertuko...
Bihaz: itsaaorat, arraintzariak, abietuko...
Bihar: ildoz

laborariek,

lurre

landuko...

Bihar; mendiz mandi, ertzeinak luzaz kurrituko...
Bihar: ama gazteak, haurrar£ nigarra xukatuko...
Bihar: eskoletan, haurzek eskuera ikeeiko...
Biher: gazteak, elgar hobeki maitatuko...
Biher: neskatxen ondotik naiz ibiliko...
Bihar: langileek,gehiago irabaziko...

Bihar: zaharrek, ditu pittet, hunkituko...

Eihr

Herri guziek libertetean biziko..."(1),

"Nire aitaren etxea
defendituko dut.
Otsoen kontre,
sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra,
juztiziaren kontra,
defenditu
eginen dut
nire aitaren etxea.
Galduko ditut
aziendnk,
soloak,
pinudiak;
galduXo ditut
korrituak,
errentak,
interesak,

haina nire aitaren etxea defendituko dut.
Harmak kenduko dizkidate,
eta eskuarekin defendituko dut
nire eitaren etxea;
besorik gabe,
(1 )

Argitaratu gabe dudan neure olarki batetik hartua.
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sorbaldik gahr,

bulerrik gabe
utziko neute,
eta arimerekin defendituko dut
nirr: aitaren etye,3;
Ni hilen
nire arima gaiduko
nire eitaren askazia gelduko da,
baina nire aitaren etxeak
jrnunen du
7utik."(1).

tXori etxe kaiola;
zoko zikin zakarrn
zoko zikin zakarre
asketasunik bdda
nahiago du txoriak.

dio txoriak
txio dio txoriak
askatzeko eskatzen
askatzeko eskatzen
askatzeko askatzen
txio txorierena
txio txoriarena

AskAtAsunArenA!!
liarraisia ikarogarrie
garreisia harrigarria
garraisia beldurgarria
burninaren garraisi.a
beldurraren burdina
iknzari gordina
hotzikara berdina
joan ote gure trena
itzuliko ez dena
AskAtAsunArenA!!

Txio txoriarena
txio txoriarena
txio txoriarena
zilarrezko kaiolan
gure lantegiko olan
makinaren soinuak
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Eta kopatxo bnt? Hi, gazte, bi kafe eta bi kope! Bai, edozein
marka. Be, estazioek ez zaizkit laket, baina estazioetan gutxien atsegin

Ez, ez, heltze erretzen ' dut. Zuk ere

ikusi izanen zenuen edozein e

ziotan neskataren bat, malete

bat eskuetan duela, trenen bati itxoiten. Zenbet ikusten dira,
gero! Batzuetan pentsatu izan dut "Protection de la jeune fi. ile"-k inpnkto egiteko propaganda bezala ez ote dituen jartzen. Ni hunkitu egiten naute; haur bat jotzen ikustea eta
neska gazte bet maleta batekin, Oakarrik, trenazi itxoiten,
gehien tristatu nnuten bi gauzak direla uste dut. Zergetik?
Ne €--ka horren destinoa tren norzek ek3rri eta eramanen duela

pentsatzen dut nnhi ez badut Ere.

bai, bai, jakina, egi-

ten ditut beste ern bateko reflesiaak. Ame ikustern joanen
duk, edc egon batzuek Riemmes-en alaiki pasatzera... bainn
ez! Azkenean derrigorrezko zait abandonatutako nesketo bat
dela pentsetzen eta tren horrek bere gal-lekura eramanen duele. Zertan fundatzen naizen hori penteatzeku? Ezertan ere ez,
egio esan. .Nize esperientziej kasu eginez, kontrako errazoia
izanen litzaku lojikoena.

egi.ra...gazte urteak joan

ere.., Zerbat, zenbet botetzen dizkidazu? Eskerrik asko."
(1).

