
EUSKALERRIA 

SORGINEN EZAUGARRIA 

Ez da gauza gatxa nor dan sorgiña ezagutzea. 

Ba-dira pertsonak nortzuk diran sorgiñak errez eza-
gutzen dabenak. 

Ezkerreko begian barru aldean, begiko baltzaren gai-
ñean, zapoaren esku antzeko zerbait dauana, ori sorgiña 
da. 

SORGIÑEN KALTEAK 

Baiña sorgiñ oneik egiten dabezan kalteak ezin errez 
esan daitekez. 

Pozoin-berenoz gizonak, emakumeak eta umeak ilten 
dabez, baita euren seme-alabak be. 

Au egi-egia da, eurak autortu dabelako. 

Biraoak esaten dabezan bitartean ezkerreko eskuaz 
pozoin-berenoak botaz, mendiko ezkurrak eta soloetako 
gariak ondatu egiten dabez. 

Jakin begi, Jauna, udan trumoiak jo eta ekatxak lai-
ñoetatik arria botaten dauanean, sorgiñak dirala soloetako 
frutuak galtzen dabezanak. Onelako gaiztakeria guztiak 
sorgiñak egiñak dira. 

Eta sorgiñak kalte oneik egiteko euren etxeetatik alde 
egiten dabenean, euren etxekoak ez dakie ezer, bada, etxe-
tik doazanean euren familiakoai lo eragiteko gauza bat 
emoten deutse, eta onan, iñor konturatu barik, ziur joan 
eta etorri daitekez. 

Sorgiñak ezkonduen artean be kalte andiak egiten 
dabez, senarrai euren emazteakaz ez alkartzeko, loturak 
jarriz. 

Eta zenbat eta gaiztakeria andiagoa egin, ainbat eta 
pozago dago deabrua, eta onek sorgiñai sari andiagoa 
eskeintzen deutse. 

IRUÑAKO SORGINKERIA 

Iraillako Santa Kurutz gauaz, Iruñan eta bere ingu-
ruan ekatx gogorrak jo eban, iru-lau orduko uriolaz, urak 
errotak, maastiak, zugatzak baita ibai ondoko etxeak eta 
lantegiak, danak eroan ebazan. Ondamena ikaragarria 
izan zan. 

Jakin begi, Jauna, eta au egi-egia da, sorgiñak eurak 
autortu dabelako, gau aretan Naparroako milla sorgin, 
gizon eta emakume, Iruña inguruan bildu zirala, kalte andi 
ori egiteko, eta ez ebela kalte andiagorik egin, kurutz zuri 
bat bapatean agertu jakelako, eta ezaugarri santu onen 
bidez, bildurrez, bakotxa bere bidetik euren etxera joan 
ziralako. 

Nik, Jauna, kalte oneik eta antzekoakatik, sorgin asko 
espetxean sartu dodaz. 

SORGINEN ERIOTZA 

Eriotzaren aurrean be sorgin oneik ez dauke bildurrik, 
bada, deabruak sinistu erazoten deutse, sugarretan ilda be, 
berak ostera be biztuko dituala, beste batzuekaz egin 
dauan legez. 

Baita deabru-akerrak esan deutse ni iltzeko aalegin 
guztiak egiteko, bada, nirea egin ezkero aurrerantzean 
bakean biziko dirala. 

• Ez daki, Jauna, nire eginbear au zein gogorra dan, 
bada, egunero deabruaz burrukan ekin bear dot, sorgin 
oneik euren gaiztakeriak autortu dagiezan. 

Auzitegira eroaten dodazanean ikaragarrizko biraoak 
esaten dabez gure Jaunaren aurka, eta nik eskuetan dau-
kadan kurutzearen aurka txua botaten dabe, baina euren 
gaiztakeria ondo ordaintzen dabe... 

SORGIN BATZUK DAMUTU 

Egia garbi autortu dagiala eskatu neutsan alako sorgin 
bateri, eta lan onetan nik lau ordu emon ondoren, berak 
esan eustan, egia ez esateko deabruak agoa itxi egiten eu-
tsala, eta mesedez, meza bat bere alde Santa Julianaren 
izenean, esateko. 

Eta meza ori esan ondoren bere gaiztakeriak autortu 
ebazan, eta damututa, Jaunagaz pakeak egin. 

BESTE SORGIN ASKO 

Nik, Jauna, sorgin batzuk arrapatu dodaz, eta merezi 
izan dabena artu dabe, baiña beste asko aske-libre gelditu 
dira. 

Eta sorgin oneik non bizi diran jakiteko, au da biderik 
egokiena: iñon gari soloak, eskuekaz ukutuz auts biurtzen 
badira, edo mendiko ezkurrak lora baltza emonaz, ustel-
tzen badira, edo ume txikiak ito egiten ba'dira, ziur-ziur 
lurralde aretan sorgiñak bizi dira. 

Gauza guzti oneik, Jauna, idatzi deutsadaz, berorrek 
jakin, eta kentzen aalegin guztiak egin dagiazan... 

Eta barkamena eskatzen deutsak egia guzti oneik adie-
razten luzea izan ba'naz, bada, danen onerako dirala uste 
dodalako idatzi dot emen ipiñi dodana. 

(Jarraituko dau) 
GOIKOETXEA IÑAKI 
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