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Aurten Bizkaian .Bertsolarien Txapelketa. ospatzen sri
da, Euskaltzaindiareri laguntzarekin. Txapelketa honer anima
eta bihotza Bilbo-ko seme zintzo den Alfontso Irigoyen jauna
izan da eta honi eskerrak, urteoro Txapelketa hauek antola
tzen ez badira ere berebiziko oztopo batzuenkatík,bi urtean
behin edo, iru untetik bat behintzat ospatutzendira.
Azken
aurreko Saioketa Durangoneta Azken Norgehiagn
keta Nagusi’a Iragan bern den igandean (Azarcaren II’an)
Lekeitionospatreko
Ni
ez dakit zihurki Txapelketa honen bern zeatzak, nor
gertatu zan Txapeldun eta lrabaztailea baño gauza bat ongi
dakit eta da lnigoien jaunari esker Bizkaian oraindik. eta
urte askotarako izan dedila, Bertsolari zari indarr aemateani
jarraitzen zalola.

EUSKAL
TXISTIJLAIIIA
ARAGOI’EN
AMULAR
SARIA

ARAGOI’ko

Txis.tularia.

(AlDA Argazkia).

Ateraldi onti gauza jakln batean baite lritsJ ere. An
garrak ku’3i genituen. Gtire dik zekarkiten Sarta Orosia’
gosea orido kendu genuen. ren burua. Dantariak gos•aI
Zerbaiteri billa gen’biIIeii ta tzen arkitu genituan. Olake
! arkitu genuanean,uste baiño batean gosaldariak altx a t a
: edBrrageta borobilla goa zan errenkan jarri ziran. Gizori
egla; euskal txistua bizirik batzuek arttt zuten bizks oraindik Aragoi’en.
•
rrean Santa Orasa’ren burua
Euskeragaldu zata ba ge- ta orcluntxa entzun genueii
rekin, baifien txistuiarien bat txistua. Arriturik oztuta bearkitzea etzitzajdan am zailia zela gekl.itu gifiao.
óiritzen;
noibait men d
Ustekabean, orduarte ikusi
blzkarren batean arkitz e a ez genuena, antxe zegoen;
tzaro nuen. R. 1. E. E al- gure txistularia.
dlzkariareri bilduima eskueUrietxo ertan gure barretn nuela, orain dala 50 ur- nean zar gertatu zan ez geteko lan batean, irakurni nezake esan. Zuzenean txis
nueri, nola ingles batek orain ttilari•aren oidora Joan giñan,
dala eun urte Aragoi’en ero- balta efizaraño lagundu ere.
sitako txistu bat B4tish Mu- Begiratu ta begiratu, entzun
seon Londres—enzegoen.Ori eta entzun, emetsik zoraga
jakitnta, zerbait bi!latzeko, rriena bañan ederragoa zan
gero ta itxaropena geiago
Meza ondoarean, txistula
nuen. Asi nintzan billa. Noiz- riaren biUa joan giñan. Bere
heinka Aragol—ko mendi e- izena Francisco Villacampo
potaraiño urbiltzen nintz e o Lanaspa 48 urte ditu ta Ba
eta beti kusten nituen art- sako Vebra errikoa da, Alzalel, galdera berdiña egiten: beita etxekoa. Txisua bene
Emen zuen artean artzaien tan zarra, autsia dauka, ezpa-•
I,at txbtuaren antzeko zer- lakin egiña, espadadrapoa
- i
bait jotzen tiuanik ba al da- sube larruakin inguratua, gu
go?». Erantzn’a ezezkoa Ja- res baiñan txikia9oa da te
sotzan nuen. Apezel gaidez- txirula baiño aundiagoa. Txis
ka así nintzan. Balta batek tua bezela asten da ta besasan: «Santa Orosia—qi, Basa- te ainbeste zulo. Txistulari•
!
ko Yebraerrian daukazubat» onek, doñuari ezditu am ongi
Urrutikoizkiñez deitu nu an jotzen, beti a gauza berdiña,
errira. Gure txistuíariaren az- ez daki solfeorik. Nunbait
tarnak antxen genituen, Et- egftazko txistularia gizon zar
zan gitxl.
bat aspaldi u zan. Erri a n
.
Lan guzti euen bern, Jon txistularirik gabe gelditu zan
Oflatibiari eman ntion. Alai- Santa Orosia. Gaurko Txktu
tu zan gogotik eta alkarrekin arlaren altak doñuak oso on
Joan bear genula adierazi zi- do ornen zekizkio eta al zuan
dan. Garala etorrita k o a n bezela beste orren txistua ar
,
arrebak bere berebil txikia- tuta berriz asmatu zuan Jot
rekin eraman ginduan.
zen.
Gaurko gizon gazt e
Mendianoso gora igo gI- onek ez daki solfeorik eta
ñan, 1800 rn.etrotaraiño. An- al dunajotzert du.
txe zegoen Santa Orosiaren Ori dana ederra ba da, gau
baseliza. Dantzariak zelala- zik arrigarriena tuntuna dau
ren baste muturrera ints zi- ka. Xiberoan tuntunak orre
rda jakin geniten. Alen bi- lakoak zituzten, orain dala
le abatu giñan. Ordu erdi oso utxi arte. Salterio ize

nekin ezagutzen zuten. Aregoiko txistulariak lepoan lotua zebilkin. Xiberoakoa bal
ñan aundiagoada.
Santa Orisiakaak txistua
rl «silbo» deitzen zuan, ta
salterioa «Chicoten». Kutxa
baten antza dauka, bi zulo
ditu ta geiñean Iokarriakot
sa txikia ateratzen du. Ezke
rrakin artzen du txistua, buarrean dauka tuntuna ta eskubiakin makiba tuntuna jot
zeko.
Aragoi’ko txistularia ez geiluen pakean utzi. Azkenean
txfstuak nola jotzen zuan
ikusteko, Oñatibiak eskuetan
artu zuan ta asi zan jotzen.
Lenengoa aurre.3kua. Berea
laxe, lasterka euskaldun bat
agertu zitzaion, berez Urnie
tarra, Jose Ramon Etxebe
rna Lasarte. Gizon arek zeu
kaflpoza.Urtedtu
Santa
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Bazen farnilI aberats bat. Bazuten mutiko bat ltsue, beti
triste agoten zena. Sena tristezia zuen bere familia etze!a
kotz kristau ana. Allagataen bazen pobre bat bere atera
vigortzen
zuten deueaman gabe.
Etorri ziren Eguerriko bestak eta nazimenbuapatu zuten,
baño
etzioten kasu gehiago egin. Mutiko itxue hetl egoten
zen nazirnentuan onduan. Sere analak erraten ziotei etart
zéko bañaetzen etortzen.
Egun
batez konturetu ziren rnutiko I’txuak ikusten zue1a
Jesus Aurra te erran zioten la zer en zen ta berak kontes
tatu zueo:

:

Denak
Ixlllik geiditu zlren. Birarnunean igandea zen ta
famili guatia mezaragen

:

Mutiko
han Iduritu zaion boro etxeko Jesus Aurrak belretu ta irri egiten ziola
PEDROMIGELBARRENETXE.
10 urte
Alpilkueta.koEskalakoa

KONTUA
Atse otz batean bai ornen ze* gizon bat goseak zabillana
a-tez-ate,- Gan zen bertze ate batera lo zuen atea eta etzion
iñork edeki. Gero lo zuen be:rtze ate zar bat eta etera
zitzaion etxeko-andre bat soñeko aotsiekin. Ikusi zu&aik
.gizon goce hura konbidatu zion «Notxebuena» eguna zele
bratzera. Gero etxeko-andre harek pasatu zion sukaldera
eta gero pasatu zuelaik atera zuen afaria rnaiara. Gero
hasi zirelaik afaltzen Ienbiziko lana egin zuten arrezatu.
Afaltzen al zirelaik galdia zion etxeko nausiari la zenbat
urna zitian eta erran zion zazpi zituela, eta gaztenaguatzian
zaukete!a. Gero afaldute guan zela aurre ikustera eta guat
zian aintzinean larrl zela be!auniko. Eta gero etxeko-andria
eta nausia solasian zaudelaik gizon gose huta bistetlk guan
zela hekek lakin gabe mor zen. Gero guan zirela ollarrain
mazare eta langoikoaren hitza enrtzuntaetorri ziren etxera.
Sartu ziren €ukeldera eta nial gañean arapatu zuten
zerbait trapu batean inguzatua. Ereki zuten trapu hura eta
araatu zuten ainbertza soñeko berriak, iatekoa eta zakuto
txar batean hilIebete bateko dirua. Sartu ziren oeskatikoaren
kuartora eta neskatike hura arrapatu zuten soñekoberriekin
goatzean larrite zagola. Eta tokifla batean inguratu zuten
eta Beleneko etxol txar artera goan ziren aurtxo Jesus
adoratzera.
•1

Neskatiko harek musu ernatean sendatu zen eta aurtxo
Jeusi utzi zion bere tokilia eta etarri zlren etxera haren
tpkillarik gabe.
Diru harekin etzireri aberastu baño hobeki b4zi ziren
rieskatiko hura sendatuta.
MARIA LUISAJAIMERENA14 uit.
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«AXULAR-enHiztegia»,liburuberna

I

JAKIN
delako euskal Editonialakaurkl «AXULAR-enHiate
gia. Euskara-Español-Francais.
Español-Euskara.
Francais-Euska
ra» izenekoliburuberna argitaratukodu. Uste dut hemendik
hilabetera edo. liburu iakingarri hau gura eskuetara elduko
dela.
Liburu haundi, mardula izanen da, 700 orrialdekoa, Alta
Luis Villasante izan da bere.prestatzailea gazte talde baten
laguntza baliotsuarekin. Liburu hontan AXULAR haundiaren
hitzak, esanrnoduaketa esaerakbirtduakdaude.
Lan neketsu eta izugarria izan da baño zorionez azke
nera iritxiko da euskaltzale guziel, euskal literatura zaleel
Eguberritako erregailu ederra bilakaturik.
Liburuaren lzenburuak argi aditzera ameriten du mu hinkuntzei begira modatua dagoela. Lehenbizikoan Euskeratik
asita Gazteleraraeta Frantaeseraaldatua; eta gero Gaztele
ratik Euskeraraeta Frantzesetjk Euskeraraere bal. Honelako
rnoduan irakurle, ikasle guziek lasaiki, eta errazta.sunosoan
Iiburua erabili dezakete.
Lan iriteresgarri honekin JAKIN euskal Eudoriala «Jakin
bide» deritzan Saila Asia da argilarataen. Asiera hau galanta
izan da alajaina.
JAKIN-en harpidedunentzat liburuaren sal-nehurria askoz
rnerkeago izango zale, erdi-erdian noski. Dende’tan600 pezeta
tan Inguru saltzen baldin bada, suskritorentzat ordez 30fl
pezetalan sakluko, rustika on eta egoki baten zal.ez prestatua nahi baldin badurte: enkoadernatua nahl baldi badute
berriz ehun pezetatangehiagogarestitua bidaliko zale.
JAKIn, Alta Luis Villasante eta lagundu duen taldérl
nene goresmenak.
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Beste huts bat ere —galanta—, itzulkizun hortan bada. .lendeak ez bait dire L. LEON
baitan, zure itzulpenak agertzen dituen bezain eskurakoi.
LEONEK
L.
hau dio: “Bertzeak bertze, artaicte baten ongi erabiltzen
dakienak ez
athe dii hogoi-ta harneka eta esku, herri baten buruzagi jartzeko? Uste nuke eta, bereziki,Martotzxurin
bezala jendeak bildotxak bezain eztiak direlarik”.
(Mattin
auzapezaz dihardu hernen; eskola guti bezain zuhurtzia handi zuen Mattin
artzainaz) . Ikus orain, Goikoetxea’ren
itzulpen optimista: “Por lo demás, quien sabe
gobernar tan bien las ovejas, ¿no posee suficiente garantía para ser nombrado autoridad
de un pueblo? Yo opinaría QUE LAS GENTES, Y SOBRE TODO EN MARTOTZXURI,
SON DOCILES COMO CORDEROS”.
Itzulpen correktoa, hau behar luke izan: por lo demás ... para ser nombrado autorldad
de un pueblo? Opino que sí; es decir. opino que Mattin, excelente gobernador e
su rebaño, 10 puede ser igualmente de Martozxuii. Tanto más cuanto que en Mgrtozxuri,
las gentes son mansos corderos...
Haatik, jende guztiak ez dire Maitozxurikoak
bezalako, ez urrik emon bere . Martozxurin bertan, “etziren ez denak bildotxak, heien artean, nonbeitik er, otso bat bazen
bekaizkeriak (envidia) urtua zeukana”.
(Urren,
“OXOBI’z jardungo.)
Prende
IXLTItKO

IKUSLP

PARE
NAFARROA,
LAPURO
eta
lIBERO
koLITERATURA
i.- (III

.
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.

.

Bitartean zer gertatzen den harneo, gure Nafarroan?
Hernen berriz ez clakit nun dan maratil:a baño nene oroiteak
uts galanta egiten ez badit uste dut 1966 urtetik ezdala
beste Nafarroako Bertsolarien Txapelketarik antolatu. Izan
ere, 1966urtean etalruñeko Gayarre TeatroanNAFARROAKO
BERTSOLARIENSEIGARRENAZKEN TXAPE:LKETA
NAGUSIA
ospatu zan Azaroaren 13 ean. Dagonekó SEIKARRENNor
gehiagoka honek ez du zazpigarrenik beraren ondorean ikusi
ondikotz.
Zagi urte doi-doi iraan dira Nafarroako azken
Saioketa egin zuenetik. Eta orain diot nik: Zar egin dote
Diputazioak eta Euskaltzaindiakbeste Bertsolarien Norgehia
goketak ghiago ez antolatzeko? Uste dut DiputazioarenREus
keran Aldeko SaiiIak ahazkudituela Bertsolaritza eta Bertsa
lariak,
eta usted dut ere Elkargo hauen arteko zinen arernanak
zerbait galdu dituztelakoz ezdirela azken zazpi urte hauetan
txapelketarik
.
SeigarnenTxapelketa hartan Mikel Arotzamena Lesakako
sanies
dena Irabaztailea gertazu zen. Bigarrena Goizuetako
seme
zen Andres Narbarte paregabekos (Golan Bogo) eta
ondoreanAldatz, Udabekoa; Uhitzi, Aranokoa; Manuel Arotza
mena, Lesakakoa. Mattin Oreja Errazkingoa; Battista Mada
riaga Arantzakoa eta Mattin Goikoetxea Gorritikoa )ez dakit
zeiordenatan geratu ziran).
:
Non
daude bertsolarl hauek? Non bertsolari gazteak?
Gure
Diputazíoak, Euskeraren Aldeko Sallaren bitantez
eta
gura Euskal zaindiareri laguntza eta itzalarekin, ez du
1 berriz ene Nafarroako Ber’tsolarien Txapelketak antolatzen
asiko?
Uste
dut ardua dela berriro Bertsolaritza eta Bertsolarien
Saiojetakantolatzen asteko zergatik gure bertsolariek euskera
rl lndarrak auearkl, eta bengoan amaten ongi dakite gura
euskal herrletan.
bada
la
Diputazioa eta Euskaltzairidia;zuengan daga ber
tsolarienetorkizuna gure Nafarroan.

ZIge-ke Eskojakoa

“Esfácil que pueda existir algún pigmeo que trate e achicar la obra de Azkue,
pero no podrá lograr otra cosa que poner de manifiesto su insignificancia
ante el coloso”.(Enciclopedia
de Auñamendi, Vol. UI, Literatura).
Egi
da. Ordea, Aufiamendi —Enziklopedia, Azkue ez izaki! Bai zeral Eta, harako
alegiaren irakaspen hura, ez ahaz: Etsai txikiarik ez da. Enziklopedia Auñaiendi’ren
tzat, beregainki, egia da hori. J. Ignacio Goikoetxea jaunarentzat
bat, behintzat.
Ikus, ikus, Literatura, Vol. III, ene eskuetan dut. Bero-beroa, labeatik atera berna.
Aurkibidezernendan, autore bi begiz jo ditut baitipat: Leon Lean eta, Moulier (Oxobi);
handienetarik bi. Lotsagarni da han ikusi dutena.
Atozenekin, irakuria.
“GAIZO AUZAPEZA” izeneko L. LEON-en iskribuan, begira
pasarte
bat erdaraz nola esana dagoen. (Lehenik, euskarazkoa
aldaturen;
atzetik, er
darazkoa).
“Auzapez
izaiteko, ez dira ez baitaezpada
begiak liburuetan gorrituak eta uspelduak
behar.
Eta zirrimaren
egiteko IDAZLARIA etzena han eztakit noiz arte ikastegietan
eiablia?”
“Para
ser alcalde, no hace falta por si acaso (forzosamente,
behar luke izan) tener
enrojecidos y lastimados los ojos en la lectura”. Y NO SE CUANTO TIEMPO HABER
FRECUENTADO
LA ESCUELA PARA GARABATEAR UN ESCRITO.
Ordea,
L. LEON-en testuak, bigarrenez,
hau dakar: “Anartean
IDAZLARIA
ere
dzarra dzarra en auzapezarentzat
mintzaldi baten inoldatzen; mintzaldia
erdaraz, sil
vousplait”.
Beraz,
bigarren IDAZLARIA. SECRETARIO baldin bada —eta Goikoetxeak
hala
dama—;
Lehenbizikoa
ere, SECRETARIO izan behar. QUAE CUM ITA SINT, itzulpen
zuzena,korrektoa,
honela edo da: Y PARA GARABATEAR ESCRITOS, NO ESTABA
ALLI EL SECRETARIO PREPARADO EN LA ESCUELA DESDE NO SE CUANTO
TIEMPO?
Egunikusten direnen,
garrantzia
handi du ene zuzenketa
honek. Bait da bar
auzapezik,
IDAZLARIAni idatz lana ez uzteagatik,
bere kaskokoez, “tribuno” bidean,
deus guti aitzinatu denik.
Ez, Goikoetxea: Ezjakinak, bere mugarriak baditu. Ez ernan behar baino erraztasun
gehiago. L. LEONEK bere idaztian eman ez zuena, eman bide duzu ztzk, itzulpenean.
*
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—Nikikusten dut zuek eztuzuenaikusten. Iduritzenzait
Jesus Aun-a irriz al zaitela. Zuek eztuzue ikustefl al zertaz 1
etzate kristau onak.

Auzapeza»

.
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Eiiskaltzaindiak,
Joan den urriko 26an, ere hileroko batzarra egin zuen Donostian, Gipuzkoako )lputazioaren jau ,,
reglan.
Horre
bertan erabilitako gal nagusien kontua:
Atsekabea
eta doluminaagertu, AlTA ANGEL GOENAGA
usktztzaii Jaguntzaileeta irakasle argia hil egin delako.
Urriai-en Ban Arrasaten, euska! irakasle titulua lortzeko
egindako etsarninen bern eman zen. Titulu hori lortuko
dutenak42 izan dira.
EUSEBIO
MARIA AZKUE-renomenezazarcaren un Lekei
tio-n Euskaltzaindjakegingo duen batzarraren egitaraua
tu zen.
Durango eta Lekeitio-n, azaroareji 1 eta un ospatuko
diren BizkaihoBertsolarlen Txapelketetarako Epai-Mahaia
jarri zen.
1
Berna Araudia bcrriztatzeko jarririk cien batzordeak, galzean izandakobilerat-enkontueman
1
Zortzi urte arteko eskola hiztegiaren 45 eta 6. zrrendak
9nkatutzat aman ziren, oharrak bialtzeko epea igaro denez
GREGOIREEPPHERRE
euskaltzain laguntzaile izendatu be.
rriak bara estreina aldiko Iana irákurrj zuen. Gaia «SIDA.
RRAITARRA»eta «ARRANUABORTIETAN»
bi kantuetaz.
JACINTO FRNANDEZ SETIEN euakaltzain IaquntzaiIeak
baste txasten bat irakurrl zue. Gaia «HAURRARENMINT
ZAJRABEREZIAETAEUSKARA».

f;

LATXAGA

«Gaizo

;

Euskaltzaindiaren
Batzarra

Orosia’ra igotzen dala. Gerra
garaian en ibilla zan. Aika
rizketa polita bat ere agio
genuen ango Aragoitar giza
semekin. Garbi esko osan
geoien. ango lurren izenak
zar asan nal zuten guk ha
genekila euskaldunak zirala
ko eta euskeraz onda uler
tzen zirala. Berak etzituztela
ulertzen, euskra galdu zu
telako. Aoa zabalik entzuten
ginduzten. Azi ona arelo genuen.
Santa Orosia eliz inguruko
giro zoragarria utzirik, oñez
abiatu giñan. Ibilli-aldi ura
etzitzaigun gaizki etorri Ut
zitako toki•an berebitia arki
tu genuen. Mendi bide ura
etzegoen gura berebillentzat
egiña. Olako batean, putzua
ron antza zeukan lokatza busti batean ando sartu giñan
eta andik ezin atera. Gu, laguntzara atera ondoroan, Jiw
pillak botatzen zuan zart ekoaki n, goitik beraño zi kindu
gi?an. Lokatzak, gure Jant
ziak ondo apainduzituar. Az
kenean, landrober bat agertu
zan ata arexek gure zulo ar
tatik etera ginduan. Nuna
agertzeko ondo apainduak
gelditu giñan. Orrela etze
goen iungo jatetxera agert
zerik; batez ere Sabiñanigo
edo niakurragoJalra’ra.
Ikaragarrlazko mendi aundI aletatik geldi ta poliki jeix
terakoan, oartu giñan, obere
na, Basa’koVebra errian gelditzea, •izango zala. Or, bal,
ando ulerta zutela gertatuta
koa; bertako bazterrak onda
ezagutzen bai dituzte.
Sartu giñan arrien, utsik
zegoen. Gizaseme gelenak
golen zeuden. Jatetxean ger
tatutakoa osan genun. Berea
laxe ulertu zuten.
Bazkaltzerakoan adiñ a ka
gizon baten galdetu genion
«zu gazte garalandantzariaal
ziñan?». Pozez beterik balez
koa ornan zigun, balta dantza
bakoitxaren doñua abest u t.
zen asi. Gizon arek, doñuak
ando ezagutzen zitula ta oso
aberatsak zirala bereal a x e
oat-tu zan Jon Oñatibia. Manetofolan goizean artutako
eresiaren doñua entzun genuen berriz. Bere poza ezin
eukirik, irriparrez as4 zitzai
an
Jan; «Ementxen daga
egitazko doñua», esanez. Et
zegoen era bar galdua. Gizco
atsegiña arkit’u genuen. Jangelak ba zeuk.an euskal kut
sua, bere ontzi ta erreditza
zar alekin. Aulkiari Xiberoan
bezela, «Cadiera» delt z e n
diote. Bazkaltzen bukatzera
koan Jon Oñatibiak erabakl
garrantzitsuak artu zi t u e n.
Bat, txistulariari txistu berna
berak daukao orren berdina
egitea ta erarnatea. Bertan
ez bait dakite egiten. Bostee
berriz, Basa’ko Vebra errira
urrengo batean joatea, doñu
zar guztiak artzera te andik
dantzen doñua, ondo, zan bezola osatzea ta papenetan
daztea, txistularek zuzen Jo
ditzateri.
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lparraldeko euskal Idazleetaz asitako ar edo Proverbiotatik, Vil garren kapituloan
tikuloari arraikiko gatzaio; oraikotatik, ira- dagoena:
,
gan rnendeetako-etarajoanez. Alpatu dugun
.‘l.—Ene
semea, idukatzu ene solasak,
SOUBELET Yomingo ldazleak bere libunu Begira zatzu ene erranak eta biziko zara;
kiebekatua dagoena) PETAIN Marexala-ren zaíntzazu ene legea sure beginiria bezala.
Aitzin-solasean dio: ....Ait-ama familia- 4.—Zuhurtziari ernozu; ene ameba zara, eta
koak, erar harna gogoan, zuen haurreni behar umotasuna deit-zazu zure adiskklea. 5.—Zaint
duzuela eskuara irakatsi. Atxiki behar dugu zaitzan emazte arrotza ganik, eta bere solagure mintzaira paregabea, atxiki ere gura sak azti egiten dituen atzea (arrotza) ganik;
ohidura guziak’.. ...Bainan Euskal eskolaz ez begia ezen, aman dut ene etxeko Ieiotik,
ta oroitzen. Erdal-eskolaz haatik, ele hauek xareten (Celosia, persianas) artetik. 7.—Ikussartzen (Ele gogoeta’garriakhaatik, ele hauek ten ditut gazteak, begira nago gizgn gazte
.Sineste makurra da tiste ukaitea aski burzoro bati, zeina iragaiten baita karrikatik,
dala haurren eskolatzea, haurren moldatzeko. emeate haren etxe izkinetik, eta harateko
Eskola ezda aski, behar du moldatzea lagun. bideaz baitabila. 10.—Etahara non liIitxoarer
Bihotza, ezdoa bere baitarik ongiari, ez eta apainduran ateratzen zayoen emazteki, anima
ere gure nahia ermutasunerat eta gizontaP3u-harrapatzera jarnia, guzi solas, zoko guzieta;i
nerat (bere baitarik) Hortaratzekotz, buhar dabilan bat. 12.—Eta gizon gazte atzemanik,
du gizonak esku azkarraz moldatua izan, egiaz musukatzen du eta alkegabako begitarte ba
ko diziplinan
tekin, balakukaari zalo».
«Ait-amek bad.akite, ezditakeela haurrik
ontsa altxa, ez balimbada familian, larderia
km (Aginteakin) altxatua. Eta etxeko larderia
bera buhar du kausitu Eskolan. Hala eta
ZIBERO-ko Joseph MAISTER. Jesukristen
hala bakarrik, dira moldataen gizonak eta IMITAZIONEA Iiburua, zuberotar euskara
jende azkarrak. Bigarren sineste makur bat, ederrez idatzi zuen MAISTER-ek1757 urtean,
huntan litake, haurren moldatzea, munduan eta In.chauspe kalongeak bara mitazionean,
bakarrik buhar balire bezala. Beretzat baka haren urratsa urbiletik segitzen du. Huna
rrik bizitzeri ikasten balinbadu haurrak, deus Maister-en III gn. kapitulutikzatiñobat:
guti ateratuko da hartarik.
«- - Gizon perestubakea maite dianaz. 1
..,Eskoletan, haurrek ikasiko dute pre Zihaur egon zite lehenik bakian, eta gero
sunen errespetua eta harekin betan, familia, besteak hartan ezarriren ahal dutuzu. Bakia
sozietatia eta Herria maitatzen. Ezda eskola maite dian gizon bafek haboro (geiago) houn
neutre izanen Beharko du eskualde bat har tarzun (ongia) egiten du, eziez jakitus (jatu. Bizia erta neutra. Ezdira sa!tsa berean kintsu) handibatek».
ezartzen ahal, egia eta gezurra, ongia eta
Bere pasioner enjogi (lotua) den gizonak
tzarkeria, osagarriaeta eritasuna.
hona ere gaizkíala (gaizkira) itzultzen du,
‘....Lehengo mersdeetan,bi gízon arraza eta gaizkia ehiñera sinesten. Bakea maite
baziren; batzu Ianeko, bertzeak lanik gabe dian gizon perestu batek, gaizak
(gauzak)
bizitzeko. Girixtino legeak du adiarazi, denek huniala (onera) utzultzen ditu. Bake honiani
behar dutela langile Izan, riehor ezdela lanik denak, eztu ustekeniagaixtonik, ihurtzaz (iñor
egin gabe egon behar. Hunaraino SOUBE taz) hartzen; bena hanitx halako ustekeriak
LET.
eskarniatzen día, pausurik eta kontentamen
tunik gabe dena, eta bera bake gabo da,
eta besteakeztitu nahi pausial)eitzi (utzi).
IÑAIJTERIKO Maskaradak. Bestela, Asto
lasterna edo Tobera Mustrak dítuen artean,
impnimatua dago Sabat HARRUGUETgaraz
tar batek argitaratu zueria, HIAUTIT Solas
Pierre DLJRIE,Donibane Lohizuneko pre
deitua, gatza eta piperra franko duena. Funts Ile izanak, 1715 inguruan, Bibliako ETORKIA
gabeko farregarnikerl bat den-arren, aipatzea (El Génenis) idatzi zuen euskaraz. Bal eta
merezi du. Ongi ulertzeko, frantsesa ere Gi-amatika bat, eta Euskara-latin-frantsesalZ
jakin beharra da, euskaldun arronta . baten TEGI baten asti bat, Dictionarium latino-canfrantsesa, bi izkerak nahastekatzendituelako, tabricumdeitua.
grazia askorekin. Farregíteko eta jokatzeko
Urte, Ieheník kaputxinoaizan zen bere
ana da, gordinkeri batzutanteandituela.
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Joan. Han ezkondu zen eta seme bat baino
gelago izan.
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