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GABONETAKO SORGINKERIA
Oi Betleen,
etorri da zure garaia.
Oi Betleen!
Ongi bait du dizdiratzen
zugandik eldu den argiak
bete ditu bazter guztiak.
Oi Betleen,
Oi Betleen!

Gezurra dirudi, baiña egia izan: 1986 urte dira,
gutxi gora-beera, andratxo gazte xume ezezagun batek,
aurtxo bat izan zuela pobrezian, ijito-kume baten antzera.
Ez zan jaio Erromako errege-jauregian, ez eta iñungo jakintsuarenean ere. Aita-ordeko, erriko arotza eta
ama, neskato apal bat. Ez aberats, ez jaintsu, ez indartsu... Ezer ez.

***

***

" Genesis" deritzan liburuak argi erakusten digu gizonaren okerkeriak nundik nora jotzen duen. Aske gera
bai; baña, askatasun ori ondo erabiltzen ez da gauza
erreza izaten.
Askatasunik ez ba'lego, ez legoke okerrik ere. Alaz
ere Jaunak naiago izan zuen gizona aske egitea eta ez
animalien antzera askatasunik gabea. Ar-emeak egin
zitun eta bien arteko jokabideak okerra sortu. Orra gizadia pekatari.
Zuk duzu kulpa batek besteari. Biak errudun. Baita
irugarrena ere: ostopo jarri zien Tentalaria.
Izarditan jango duzu zeure ogia eta zuk, emakume,
aurmiñetan izanen dituzu zeure umeak. Zuri, berriz,
Okerra zeran orreri, Emakumearen ondorenak zapalduko dizu burua.

Gabonak ba-dute beuren sorginkeria. Eguzkiaren
sortzea ospatzen omen zuten gure arbaso jentillek garai
onetan eta orrexagaitik omen da gabonak aundikiro ospatzea... Emen ez du iñork aspaldiko milla urte auetan
eguzkiaren gogoramenik egin; baiña, bai Aur txiro
aren gomuta.

Nola liteke, ainbeste urte pasa eta gero, Umetxo
aren gogoratzeak orrelako arrakasta izatea munduzabalean...? Sorginkeria esan dugu? Misterioa esan dezagun. Goi-goikoaren Jakinduria, Aitaren Seme bakarra,
aragiz jantzi da eta onek ez du Erromako jauregirik
bear, bere gogoramena eragiteko munduan.

***

***

Itxaropena argitu zan lurrean. Askatzaille baten
itxaropena. Urte luzeak pasa ziran bitartean; baiña, aizkenean ere, orra eguna eldu:

"Jainkoaren Itza aragiz jantsi da eta gure artean
etxola jaso du. Guk ikusi degu aren ospea..." Joanek
arrazoi: orretan datza Gabonetako sorginkeria.

***

" Ogeita laugarrena negu-abenduan
deseo genduena iritxe genduan;
gaueko amabiak jo duten orduan
gure Salbatzaillea jaio da munduan..."

ARRINDA'TAR ANES

Urtero lez eurten be
Ospatzen da Gabon.
Bakezaleok alkar
Zorionak emon.
Herodes be or dago
Eta lo ez egon.
zerura begiratu
Izarra non dagon.

Jesus Salbatzallea
Munduratutean
Ostatu eske dabil,
Atean-atean.
Askenezjaio bear
Aterpe batean,
Andirik andiena
Txikien artean.

B. Pujana.
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