
IPUIN SARIKETA

BELENGO ASTOA
(2N. SARIA)

( Gabonetako ipuiña)

Jaungoiko andiak, bere Seine Jesus Belengo estalpe-
an jaio zanean, zeruko aingeruak bere aurrean batu, eta
esan eutsen:

"Aingeru leialak: zuen zidarrezko turutak artu, eta
mundu guztira egaz zabaldu zaiteze, lurtarrei munduko
salbatzaillea Belenen jaio dala adierazoteko...".

Eta zeruko aingeruak, millaka eta milloika, zerutik
lurrera jatsi. eta munduko lau alderdietan turutak joten
asi ziran: "Aintza zeruetan Jaungoikoari, eta bakea
lurrean gizonei " .
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Basoetako errege Leoi arroa bere orbelezko oe bigu-
nean lo egoan.

Eta aingeruen abestia entzun ebaneko, bereala oetik
jagi, buruko ule luzeak orraztu, armiñozko kapa ederra
jantzi, eta buruan diamantezko koroia ebala, Belengo
bidean jarri zan.

Eta arin-arin, ibilli eta mendiak igon eta sako-
nak jatsi, bidean Otsoarekin aurkitu zan. Sasi artean
ostenduta egoan Otsoa, andik noiz bildots errubakoren
bat igaroko, arrapatu, il eta jateko.

Eta Leoiak Otsoari:
"Egunon, otso -otsoko. Zer inoduz gaurko eiza?.

Oraindiño bildotsik ez jateko'?".
Eta Otsoak Leoiari:
"Nora doa ain arin eta lasterka gure basoetako errege

jauna?" .
Eta Leoiak:
"Munduko erregea jaio ei da Belenen eta ezagutzera

noa. Zatoz zeu ere neugaz, Otsoko".
Eta Otsoak:
"Itxaron bekit apurtxo baten, Leoi Jauna. Bidean zer

edo zer jan berko dogu eta, agiñak eta erpeak zorrozte-
ra noa, bear bada, bidean bildotsen bat edo beste aurki-
tzen badogu, zast! arrapatu eta jateko " .

Eta Leoi arroa eta Otso ankerra an doaz arin-arin, ibi-
lli eta ibilli. mendiak igon eta sakonak jatsi, Belengo
bidean...

Eta bidez-bide aurrera doazela, ara non aurkitzen
daben Azaria oillategi beten inguruan bueltaka nondik

barrura sartuko begira, oillasko okela samurraz gosaria
egiteko.

Eta Leoiak Azariari:
"Zer egiten dok or, Azari maltzur orrek, zoro antzera

bueltaka, tripako gose -zorria ezin aserik?. Ator geugaz
Belenera munduko errege jaio -barria ezagutzera..." .

Eta an doaz Leoi arroa, Otso ankerra eta Azari mal-
tzurra, arin-arin, ibilli eta ibilli, mendiak igon eta sako-
nak jatsi, Belengo bidean...

Eta bidez-bide aurrera doazela, ibai bat aurkitu eben,
eta ibai ondoan errota, eta errotako atean Astoa sokaz
lotuta.

Eta Leoiak Astoari:
"Zer egiten dok or, Asto belarri-andi, esklabo baten

antzera atean lotuta'?. Ator i ere geugaz Belenera mun-
duko erregea ezagutzera. Ire belarri tente luzeak "radar-
amena" antzera Belengo bidea erakutsiko deuskue, eta
ire arrantza sendoa pregoi-deia izango dok Belenengo-
entzat gu eldu gareala jakin daien".

Eta arin-arin. ibilli eta ibilli, mendiak igon eta sako-
nak jatsi Leoi arroa, Otso ankerra, Azari maltzurra eta
Asto apala taster Belengo aurrean aurkitu ziran.
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San Jose agertu jaken estalpe aurrean, eta onek, lau
lagunei ongi etorririk gozoena egin ondoren, Leoiari
diñotso:

"Zerk dakar basoetako errege andi ori, gure estalpe
apal onetara?. Zertan berorren esana egin geinke? " .

Eta Leoiak San Joseri:
"Esaidazu, gizontxo. Ernen bizi da jaio-barri dan

muduko erregea?. Estalpe zar onek ez dau errege -jaure-
gi itxura andirik, baiña urrinetik gatozen ezkero, ez
geunke geure lurraldera esku-utsik biurtu gura".

Eta Josek:
"Leoi jauna. Estalpeko atea txikia eta estua da, eta

berori kapa eder orregaz ez da ate orretatik kabitzen. Eta
gainera ume jaio -barria txiroa da, eta berorren diaman-
tezko koroia ikusiko baleu bildurtu eta negarrez asiko
litzateke... Parkatu. Leoi jauna, baiña berori ezin da sar-
tu" .
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Ezezkoa entzunik, asarre bizian sutu zan Leoi arroa,
eta amorraturik. erreminduta, andik aide egin eban...

Gero Otsoa urreratu zan estalpera sartzeko baimen
eske.

Eta San Jose'k Otsoari:
"Ea, erakutsi Otso anker orrek, zure eskuetako erpe-

ak eta agoko agiñak. Danak odolez gorriturik dauka-
zuz... Zenbat bildots errubako il eta jan ete dozun! ! !
Estalpeko jaio -barria bake-errege da, eta ilketa eta gerra-
rik ez dau maite. Zu lango odol-zaleentzat ez dago estal-
pean lekurik... Aide emendik! " .

Azari maltzurrak, Leoia eta Otsoa estalpetik kanpora-
tuak izan zireala ikusi ebanean, bere artean pentsatu
eban: txarrean ezin dana, onean lortzen da... Eta estalpe-
ko zaindariaren oiñetan belaunikatu, eta mustur luzea
lurrean josiz, asi zan San Joseren goralpenak abesten:

"Belengo estalpeko zaindari zintzo, leiala. Nor zu
tango santurik?. Nor zu baino gizon jatorragorik? Zorio-
nekoa zu, zeru-lurren errege jaio-barriaren zaindari
arduratsua zarealako...".

Eta Jose Deunak ainbeste koipekeri ezin eroanik, aza-
riari, zast! buztana zapaldu eutsan.

Eta azari maltzurrak here labankeri guztiekaz aieneka
eta txilioka andik anka egin eban.

Eta estalpe aurrean Astoa bakarrik geratu zan. Eta
onek, belarriak makurtuta apal -apalik, San Joseri diño-
Tso:

"Jauna, ni asto belarri-andi bat besterik ez naz. Ni ez
naz inor munduko salbatzailea ikusteko, baina alan da
ere, emendik aide egin baino len ikusi gura neuke. Mese-
dez, sartzen itxi eidazu".

Eta Josek:
"Bai. zatoz estalpe barrura. Asto apal, langilea. Kan-

poan otz egiten dau, eta Ume jaio-barria otzez dardaraz
dago gaixoa, eta zuk zure agoko arnasaz berotu zeinke".

Eta Jose Deunak estalpeko atea zabaldu, eta Astoa
barrura sartu eban.

********************

Ene Jaungoikoal. Eta an estalpe barruan zer ikusi ete
eban gure Asto apalak?. Estalpe zarrak zeru txiki bat
zala emoten eban...

Estalpe erdian, askan etzunda, begiak eta ezpanak
irribarrez. Jesus Umea egoan, eguzkia baiño ederrago,
udabarriko bitxilorak baino bikainago.

Eta Umearen ondoan Maria here ama, seme jaio-
barriari seaska-kanta samurrenak abesten.

Aingeruak eukazan Mariak inguruan euren soiñugai-
lluak joten.

San Mikel aingeruak turuta, San Errafelek gitarra.
San Gabirelek biboliña, eta besteak olantxe...

Danen artean, bai, abesbatz bikaña egiten ebela! ! !
Zer abeste eben?
"Mesias sarritan agindu zana,
aingeru artean dator gugana... "

Eta estalpekoen poza eta kantuak entzunda, San Jose
bera ere abesteko bizkortu zan, eta estul eginda, samea
garbituz. asi zan here abots lodiaz kantariei laguntzen:

"Gloria zeruan, bakea emen
kantari aingeruak dagoz Belenen".
Eta Astoa zer?
Astoa jaunak, geure eleizetako organuak lez, bere

arrantza sendo, indartsu, luzeaz kantari guztien abotsak
estaltzen ebazan.

"Antxe dago. Antxe dago. Antxe dago, bai!
Aurtxo txikia askan dago...'".
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