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GALBURUAK 

Seme txikiena 
laguntzat cbala, 
yoan zan lugin bat 
gar i so lora, 
yaki teko asmoz 
bere sail ederak 
eldu ete ziran 
ig i tarora. 

—Ene aita, zelan 
—mut ikoak d ino— 
g-ari batzuk dagoz 
lerden, zutuniU; 



besíe asko bariz 
lurean etxunda, 
lotsa ba'Üra lez 
dagoz apal ik? 

Dirudíenez ba, 
lerden dagozanok, 
askozaz obeak 
¡zango d i rá , 
ainbesteraño ba 
etziran yausiko 
besleok, ederak 
izan ba'I i ra. 

— A r a , ene seme, 
efxunda yagon au, 
alorla edefez 
beterik yagok , 
lerden yagon o r i , 
aro egon aren, 
aletxo bat bar ik, 
lasfo utsa dok. 

Eure gogoan ba, 
yosi eik befiko 
esango yoadan, 
egi garb ia : 
«Ezyakiña aroa 
izaten dokan lez, 
apal-apala dok 
yaki fur ia». 



L I L I A 

^ O L D O B I K E ' K eta, eukien loraíegi balen, ezpel 
landaraz inguratuta, l i l i edef mardula, ler

den ia zur i -zur i agertzen zan. 

L i l i aren neurira elizen ez zan neskatolxoa, 
goiz baten lora ain ederai begira egoan. Iñontzez 
beterik, eguzkiaren lenengo izpiak, dis-diska be-
re ofietan ebil tzen, af i -b i ix iz beterik bai l i tzan. 

Pozez eta eskaf onez beterik, eguzki , iñonlz 
eta loren Egi leaganantz bere begiak yaso zituan. 



Gurasoak, euren alabatxoaren ontasuna oar-
tu eben ela ix i lka aikari esan eutsen: «Eder ela 
zoragaf i lora oren anízera, bera be erugetasun 
l i l i bat ez ete da?» 

Baña urlea amaitu baño leu, Koldobike il zan, 
eta tilia bar i ro loratu zanean, bere ama naigabe-
tuak, beren alabafzaz gogoratu la , negaran emon 
eutson. 

Orduan attak esan euíson:—Oraingo l i l i eder 
au oraindiño baratzeko erfz baten landaralxo 
zalar ik, aldalzeko atara nebanean, gure Koldo-
bike'k alsekabe andia af iu eban, tamala zalá 
esanaz. Baña gero, l i l ia luf obera aldatuaz bara-
tzaren apaingaf i biurtu zanean, Koldobike pozez 
bete zan, eta aldatu nebaiako eskerak egin eus-
tazan. 

Ama samur ofek ba, ez egizu negarik egin, 
or i egin bearean poztu zaiíez, ba luretik aldaiua 
izan aren, zeruan gotzonen ar lean, dis-dis ez ete 
dau egiíen? 

Ludi galdutik urut i , 
gure l i l i garb ia , 
Yaunak berak aldatu dau 
donokien erdira, 
baratz eder ta beüko 
ederfasun fok i ra . ' 



A R B I A 

NE K E Z A R I txiro batek, gusl iak afüuia ¡txiíen 
zifuan arbi (nabo) aundi bal bere bara-

tzean artu eban. 

Efa bere arfean egin eban: Neure ugazaba 
konde yaunari eroan bear dautaot, baratzak ar-
duraz landulea atsegin izaten yako- Ia . 

Kondea bizi zan gasielura eroan eulson ba, 
eia arek bere lankoftasunafen goraldu neban, eta 
eskerak egiñaz bere zinfzotasuna saritzeko iru 
ontzure emon eutsozan. 

Basef i atako lugin aberals aña zikolza zan 
balek au yak in ebanean, berakaulan esan eban: 
Neuk be izko eder-eder' baf daukot, efa bereala 
gasteluko yaubeari eroan bear dautsol . . . A rb l 
ezerez bategaitik iru onlzako emon ezkero, nirea 



lango izko bategaitik zenbaí emongo eie yo -
zak! . . . 

Bereala i z k o a lepotik lotu, eta gasteluko 
yaunari eroan euíson, bere eskintza ontzatar ize-
ko esanaz. Baña kondea zura zan, ela zikotza 
zetan eiofen igari eban, eta ez euíson affu gura 
izan. 

Baña lugiñak aftzeko ta artzeko ekin eulson, 
eta eskintza andia e/.pazan be.abegi ona egiteko. 

Kondeak sentzun andia eukon eta esan eu
lson: T i ra ba, zure eskintza artu eragiteko a in-
beste alegintzen zaran eskero, neuk be gi tx iago 
ez dot gura izan. Alan ba, izko orek balio daben 
baño, bi edo iru bidar geyago kosta yatan gauza 
baf emongo dautzut. Eía geyagoko barik berak 
ekian arbi edefa eskiñi euíson. Lugiña gustiz 
loísatuta gelditu zan. 

Biotz zintzoak beti artzen dau 
egiñen onen zar ia, 
Besteren onaz ez iñartzir ik 
nai ezpogu lotsaria. 



A Z A A U N D I B A T 

y 0 N e l a Andon i langi leak, baseri batctik zeaf 
yoyazala, baratz baten ondot ik igaro z i ran. 

—Begira!—esan eban Yon 'ek—orek dozak 
aza tzarakt Neure bizian andiagor ik etxoat ikusi ! 

—iBa!—erantzun eban Andoni 'k aroker iz— 
ofek zer ikusi andir ik etxeukiek. Nik ibi laldi ba
ten ikusiñoan bat; an bean ikusten dokan txaun-
buruaren etxea baño andiagoa. 

Yon galdaragiña zan, eta bereala erantzun 
eutson:—Orait ik gomutetan nok galdara bat egin 
g iñoala, txaunburu-efxe alboan yagoan eleizea 
baño andiagoa. 

Baña Yaungoikoaren—erantzun eutson An -



doni 'k — a i n b e s t e k o galdara Izara zertarako 
zoan? 

Yon'ek yardelsi eulson: Euk ikusi eindun azea 
egosteko. 

Andoni au enfzunik lotsaz go f i -gor i egin zan. 
Eta esan eufson: Ik guzurik esaleko oifurarik ez 
daukok, ela or i esan daustak lelo- lelor ik, neuk 
esan daudan guzuragait ik lotsafu eragiteafen. 
Ondo yagok eta pozez tantua emoten daustat 
ba . . . 

Esakun zai'ak diñon legez, 
«Guzur zaleri andiago» 
Guzuf-eraiíe danak sari yok 
txindi bardina berelzako. 



M A T S - A Y E N A 

1 * ^ A R A T Z A I N baiek bere elxe aurean mats-ayen 

I bal ipiñi eban, eta bere adafostoakaz elxe 

-aure gustia esialtzeraño eldu, ta mats-mordo 

gozoak bere baruan eskutatzen zitualarik. 

Auzoko baiek mats landara ederari bekaitzez 

bagiratzen eutson-eta, gau baten, adarik indaf-

tsuenak ebagi egin eutsozan. 



Ufeng"0 egunean, ugazabak bere parea alan 
mosluta ikusi ebanean, atsekabe andia aftu eban, 
aldi alan ba ez ekien ondiño; matsak ¡gali uga-
r iagoak emoteko, adafak mosiufea onuralsua 
zanik. 

—Gogoz negar egingo neuke, ( iñoan ga-
xoak) neure malsak negar egüen daben lez, bere 
adarak ebagi dauisiezala-ta! 

Baña gauza angar ia ! Urte alan mals arek 
uzta ugariagoa ta mordo ederagoak emon zí-
tuan, orduraríe emon ebazanetatik ederenak. 

Etsayak sari gure kaltean 
bekaitzez egin oi dauna; 
Yaunak alantxe nai dabelako, 
gutzat onuratsuena. 



A Z A - O R I A K 

A M A guaíiz du!abre batek, bere baralzan 
gust i tar iko orfuariak zainfzcn z i ( u a n . 

Egiirt balen bere alabeari esan eutson: 
—Koldob ike ; ikuslen dozan, or i onen lepal-

dean agir i dozanan mota zurizke oreik? Oretar i -
ko bakotxa, arautzafxo bal don . Gerorantz or t i -
xek sortzen dozan, ik ainbeste bider ar i tur ik i ku -
si dozanan, margo ederdun asoin edo arak. Eta 
arok gero an bean j i ra-bi raka iknsten dozanan 
mitxeleta zuri biurtzen dozan, ainbesle kalte egi -
len dabelarik. 



Bazkal ostean arduratu adi ba, guztiak azter-
tu, eta aurki lzen dozanan araufza guztiak zapal-
tzeko. Orixe egilen ba'don, gure azak beti orlegi 
ta mardul i raungo yone. 

Koldobike'k oretarako aslia eukiko ebala us
té izanik, amak emondako aginduaz azlu egin 
zan. 

Bere ama gexolu zan, eta aste batzueian ba-
ratzera ezin izan zan yatsi. Baña osalu zanean, 
bere alabea eskutik ebala, azak ipiñita egozan 
fokira eroan eban. 

¡A zan ikuskizunal Azok ; arak gustiz mauka 
- iruntsiak aurkitu zituezan; aza-on'en zanak eia 
zortzanak baño ez ebezan idoro! 

Koldobike, bere nagikeriaren ondorenak zira-
la-ía lotsaturik, negar da negar asi zan. 

Ordnan amak esan eutson: 
—Orexek erakufsikouna, gaur egin aldonana 

biarko ez i tx i ien. Baña beste ikaskixun ederago 
bal be, bir indutako o f i oreitan idatzir ik yagola 
y i rudin: Auxe don: 

Ekandu txara zapaldu daigun 
sustartu baño lenago; 
atzamareko gafxa ba laster 
zabaltzen don besoraño. 



I N T X A U R A 

A S E R R I - E T X E baten ondoan egoan intxaur 
-zugatz andi baten azpian mut iko bik 

infxaur ale bat aurkitu eben. 
—Neurea d o k — e s a n eban Iñaki 'k — neuk 

ikusi yuat lenengrol 
— E z ! neurea dok—erantzun eulson Andoni 'k 

—neuk artu yoat-eta. 
Efa bereala ezfabaida gogorean asi z iran, 

Une atan berfatik igaro zan mutil zafago ta i n -
darlsuago batek esan enlsen: 



—Neuk bakeak egingo yoadaz. Eta bien er-
dian yar i , intxaura erdibitu eban eta biekana 
biurtuta esan eutsen: 

—Azal erdi au intxaura leñen ikusi ebanena 
dok. Beste erdi au, artu ebanena. Baruko ma-
miña bariz neurelzaf, neure erabagiaren ordain-
tzat. 

Eta barez esan eutsen; Auxe dok auzi gustien 
azkena. 

Yakin nai bo'zu daña galízeko 
egokien dan bidea, 
ekizu dala, ezpairik gabe, 
lagun arteko auzia. 



E G U Z K I A 

PEiN emakume maratz bat, here seme ta ala-
beagaz baratzean lan eginda, i lunabar-

ean etxera biurtu zan. Etxean sartu ziranean, 
mai granean argi bat ixiotuta ikusi r ik , aritu z i ran. 

Yorka 'k izuturik esan eban: 
—Etxean iñor ez ta au zelan izan leiteke? 

Ard i au nok ix iotu ete dau? 

— Ñ o r ¡zango zan ba, aita izan ezik, erantzun 
eutson Margar i te 'k . Guk barafzean ekin daufso-
gun artean urif ik etor iko zan. 

Berealaxe efxea arakatzen asi z i ran, eta po-
zez beterik alboko gela baten aurkitu eben. 

Urengo goizean zelayan bedar ebateari ekin 
eutsoen. Eguzk iak bere edeftaa-un gustiak dis 



-diska agerlzen zituan. Yorka la Margar i te bere 
ederfasLinari begira, pozez beterik egozan. 

Umeak—esan eutsen ai lak—afzo geure gela-
ko argia neuk ixiotu nebala lan andi barik igar i 
zenduen. Gaur argi edefori goyetan dis-diska 
ikusi r ik , nok ix iolu daben igar iko efe zeunskioe? 

Margar i te 'k erantzun eban: O r i , z i u r - z i u r 
Yaungo iko ona da. Arg i r ik txikerena be berez 
ezin leiteke ix iotu. Beraz eguzkia ixiotu dabena 
be norbait bai da. 

Eg ia da izan be—eratzun eulson Yorka 'k po
zez.— Eguzk ia , i largia ta izafak, bedar, lora ta 
zugatzak, itz baten inguruan dakusgun gusl ia, 
bere eskuetatik urtena da. 

Goyan dis-dis dagien eguzkia, 
Ya inko altsuaren ezaupidea. 



M A S T E G I A 

MA S T E G I G I Ñ A K , i l zorian egoala, bere semeai 
esan eutsen:—Ene seme maiteok: neure 

etxelxo au ela inguratzen daben mastegia ba-
kaf ik yaraunfzi edo erenízitzal itxiten dautzuet; 
baña mastegian ondasun andiak aurki fuko do-
zuez. Lu fa ondo azl indu la ondasuntegi o r i 
idoroko dozue. 

Aiía il zanean, bere semeak au ra gar lura az-
tertzen asi z i ran, baña ure ia zidararen azterenik 
Be ez eben idoro. 

Udagoyena eldu zanean baña, ainbesie ne-
kez landu eben maslegiak, askozaz mats mordo 



geyago emon zituan, eta besle urteetan lako bi 
irabazi eben. 

Orduan iga f i eben ailak ai lafutako maslegi-
ko ondasuntegiak zer esan gura eban, eta mas-
tegiko ateburuan itz-neurlu oneik ip iñ i zifuezan: 

Lu f i k latziñen bafu be, 
ufezko mia dago, 
baña lanez izan ezik 
ezin leike idoro. 



PERETXIKOAK 

EiN balen aína onak bere alabatxo Kalar i -
ñe, aitari asko atsegin izalen yakozala 

- fa , peretxikofan mendira bialdu eban. 

Biur lu zanean neskaloak esan eulson:—Ene 
ama! nik aurki lu dodaz gaur peretxikoen edefak! 
Begira l—esan eulson otzara zabalduaz. 

Gustiak gor iak dira (a bitxiz apaindula dago-
zala d i rud i . Lengo egunean ekari zenduzan an-
lzeko Ixiki ta urdiñak be aurkitu dodaz, baña, 
erkin etsita bertan itxi dodaz. 

—Zu zara kaskariñat erantzun eulson amak. 
—Orek , begirako ain ederak dirudien peretxi-



kook, oso edentsuak, (benenotsuak) d i ra , baf iz 
elxura bakotzak ezetsi dozuzan urdinak egin 
-eginean be onenak dira. 

Lud i onetan gauza askogaz bardin gertatzen 
da. Onoimen (biríute) apal ela ixi l asko dira za
rate gifxi egiten dabenak. Eta oitura txaf d isdi -
tsuak bai 'd i ra, feloak afifzeKO gai diranak. 

Txafen guzufezko azalak erez, ene alaba, 
atsipelu geinkez, eta obenera eroan be. 

Ba ene alaba, 

Azal disdilsuz oi lura ixafak 
menperatzen dau g izona, 
edenez bete gogoa eta 
galdu erain be zoruna. 



BEDAR BIKAÑA 

P iROiTE la Paule baserüar mirabeak, otza-

rakada bana a r n a r i b u r u a n z i l u e z a l a 

yoyazan. 
Birgi te 'k etenbako ezpa ta mormoxetan ziar-

duan; Paule, ostera, bidé gusl ian bafez eta yo la-
serako gogoaz yoyan. 

Eta Birg i te 'k esan eutson:—Olan bafe egi-
teko gogoa zelan daultozu? Zure otzarakadea 
nirea baño ar iñagoa ez da , eta ni baño indar-
tsuago be etzaro ba. 

Paule'k eranlzun eutson:—A, nik neure otza-



rakadan, zaina gusiia arintzen dauslan bedara 
ipiñi doí, eia ofegai t ik igaf i bar ik daroat. 

—Ora i t iok , erontzun eutson Birg i te 'k—bedar 
ofek gustiz bikañak izan bear dau. Neuk be da-
roadan zama edo otzarakada au arintzeko, be-
daf or i eukiteafen, ez daki t zer emongo neuken 
be. . . 

Paule 'k erantzun e u t s o n : — Z a m a (karga) 
gustiak arindu ta neke gustiak gozatuteko indara 
daukon bedararen izena auxe da: Eroapena. 

Zama astunena 
ar indukozu, 
Eroapenagaz 
artzen ba 'dozu. 



EPEREN ABIA 

MUTIKO bik mendi basterean egoan gar i lza 
baten, epef abi bat ¡doro eben, eta afau-

tzen gain egoan amea afapatzea lor lu be ba i . 

—Ik afautzak aftu egizak, iñofson nausienak 
besteari, nik epera gordeko yoat . 

Afautzak epefak besle balio yabek. 
Eta gasteenak erantzun eutson:—Ori egia ba' 

dok, eutsoz afautsok eta ekak eper or í , 

Orduan eztabaidan asi z i ran, eta azkenez al-



kañ uleetalik t iraka be bai . Bufukan ziarduen 
ai'tean, nausicnari epefak eskuelalik iges egin 
eufson, eta gasteenak, uste barik arautzak za-
paldu zituan. Ela ezer barik gelditu zirala ikusi-
r ik , baketu ta alkaf i esan eutsen: 

Zuzen yegoan ba i , gure aita ekin da ekin egi 
au esafen yauskuanean: 

Gogaldu sari aldiak beti 
irakatsi daun egia: 
«Galdu dan olo edefa baño 
afautza baf dok obea». 



LUGINTZAN 

NiKOLA, rxiro ta alpeía zan. Bere etxe ingu-

rua sasi - aranlza ta sastraka baño ez 

egoan basotxoa zan. 

Eg-un bero-bero baten, uztaldia zan ondiño 

- la , N iko la n a g i k e r i z u f e t x baten kerispean 

etxunda aurkitzen zan. 

• Une atan bere ondot ik igaro zan lugin bat, 

burdi bete gar i -asago eroyala. 

N iko la bekailzez burdiar i begira egoan, eta 
ostaz-oataz lugiñaren agufar i erantzun eutson. 
Lugiñak geldituta Niko la ' r i esan eutson: 



Eure luralde orer i , laratufen itxi b e a r e a n , 
cure gorputz alpef orek zapaltzen yokan anako 
lur atala egun bakoifzean layaluko ba'endu, urte 
bakoitzean nik burdi onetan yaroadan ana gari 
artuko eunke. 

Niko la 'k onu edo konseju au ainfzat artu 
eban, eta sasi-aranlza ta bedar txarak kenduta 
lanari gogoz ekin eutson. Eta alantxe solo eder-
aren yaube egin zan, eta txur ikor ik eralgi bar ik , 
bera ta sendia al ikatzeko !ain artuten eban. 

Ludí gustiak lan egiten dau, 
udabaf iak lorak emon; 
udagoyenak alort ugari 
eskintzen dituz, beti , nai non. 



EGUZKIA TA EURIA 

KAiTZ aldi ta eurile baten, mul iko batzuk 
' euren arlean mormoxelan ziarducn: 

—Ene Yaungo lkoa! Zer dala - la eguzkiak 
beli arg i ez ete dau egiten? 

Ald i g i tx i bafu bai 'z i rudian, Yaungoikoak 
euren eskariak entzun zituala: lia askotan, or-
tzean (zeruan) laño txikienik ez zan ag-erlu ba. 

Ela leorte ain luzeak, so lo , zelal la baralze-
tan kalte andiak egin zi luan. Baratzean, landara, 
lorak igertzen z i ran, ela gurar i biziz itxaroten 



—SO— 

eben l iñoa be, ontza balzuk baño elzan asi . 
Eta amak esan eutsen: —Ointxe igar iko do-

zue, euria, eguzkia baño bearizan g i tx iagokoa 
ez daia. Y a u n g o i k o a r e n yak i tur izko erabagi 
onefatik, ikaskizun auxe beli alera egizue: Beti 
alaitasun eta atseginez bizitea ez da egok i , bai la' 
eroapen ta yaki tur ia lorfuleko, neke ta atseka-
beak igarotea egoki dala. 

Gogaldu daigun beti , Yaun-Yaki tur ia , 
pozez arturik beti bere gurar ia ; 
eguraldi ona lez ekaitz ta euria; 
pozez gauza a laya, naiz atsekabea. 



f i izoN aberals batek, eztabaida gogoía izan 
eban bein nekazari balegaz, eta abera-

tsak asare biziz, buzl iñaf i edo ladriíu bal artu ta 



yaurh' euíson. Nekezariak buzüñaria artu ta bere 
etxera eroan eban, bcre artean esanaz; Baileite-
ke egunen bat eltzea, afi au neuk bcrari yaurt i 
al izango dautsodana, berak ezer egin al izango 
daustan bi ldur bar ik . 

Aberatsa, bere afoker i , alperkeri ta cralg i -
keriz, lur yota, ezef barik gelditu zan: Egun ba
ten soñeko arlofez yantzi ta, nekezariaren etxe-
txoaren auretik igaro zan. Une atan nekezariak 
igaroten ikus i r ik .gordeta eukon beñolako buzl iñ-
aria artu ta yaurt i teko asmoz uferalu yakon , 
baña bere bapafeko asarea itota, b e r e k a u t a n 
esan eban: 

Ointxe gogoralzen naz, txarto egiñari Ixarto 
egiñaz iñoz ez yakola erantzun bear. Neure etsa-
ya , aberats eta aftsu izan dan artean, beratzaz as-
pertu edo bengafzeko euki dodan z i r ika id iar i , eu-
tsi egin beaf izan dautsodala usté izan dot, eta 
kistaf batí ez yagokon gogorker ia izango l i tzake, 
oin zoritxarpean dagoala.neure asper gogoa ase-
tufea». Itzok esanaz, aria yaurt in eta ordez, og i 
zati andi bat emon eufson, goseak eskean ipiñi 
eban lur yo tako aberatsari . 

Txar to egiña onaz orda indu, 
da kistar onen legea 
et5aya bere maite beaf da 
maite dogun !ez anaya. 



T X O R I A K 

C¡m MIZA zoragaf ienetakoa ziñez, aran erdian 
dagon ef i txoa, inguru gustian afnar i zu-

g a l z a k dauzala. Gauza atsegingafienetakoa, 
usain gozoz aizca belefan daben loraz beterik, 
zugatz oneik udabaf ian ikuslea. 

E la gusfiz ikusgaf ia , zugalz adafok, udago-
yenez, madar i , sagaf ela okaranez zamaufa 
ikustea. 

Txor i askok euren enbof eta adafelan, ingu-
ruko pagoetan lez, abiak egiten zituezan, Ixofo 
-Ixio gozoz aizea befetzen ebelarik. 

Gurasoak saf i lan euren semeai esan oi eu-
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tsen, berez ikasitako abesti arettan afefa ¡pinte-
ko , eta oartu bebai. 

—Izaki ix ik io i kalterik txikienik ez egi leko 
arduraz ibil i zaiteze; euren abiei ez ikuturik be 
eg in ; araneko l i l tak yantz i , eta txoritxoei yana-
r ia eskintzen dautsen Yauna atsekabetu gura 
ezpadozue. Gure maitasunez bakar ik ba, Yaun-
groikoak emon dauísez lorai euren margo edefak 
eta usain gozatsuak, ufetx indofai abots garbi 
atsegingaf ia. 

Alan da gusl i be, mut iko zakar batzuk abiak 
aftu ta apurtzen ibilten z i ran. Txor iak izulu ta 
apurka-apurka aranelik iges egin eben, eta af-
ezkero baratz eta bedartzetan abestirik ez zan 
entsuten, eta ef i txoa ixi l tsu ta itun biurtu zan. 

Mut ikoen gaiztakeriak or i baño be ondoren 
kai fegaf iagoak ekari zi íuan. Len txor i txoak ya-
ten zituezan, eta ortuarientzat ain kal tegaf i diran 
afak, izugaf i ro ugari tu z i ran, eta osto ta lorak 
iruntsi egiten zi tuezan. Zugatzak, lastef negu 
gof ian lez, soi l gelditu z i ran; eta len arnari edo 
fruta ugari yaten eben mut iko gaiztoak, sagar 
ale bat be yan barik egon bear izaten eben. 

Txor i abes samufak 
ene ume maitea, 
ta arnari gozafsuak 
Yaunaren emaitzak lez 
ba'dozuz maite; 
txorien abi l ik 
uf indu zaite. 



A R A U T Z A K 

I U G I N baf bere seme ikasle zanagaz mayan 
yari zan. Iru araufza yafeko ekaf i eufse-

zela ikusi r ik , a i lak esan eban: 
— A u g-itxi dok; lau ekari bear yoezan, bako-

fxak bi yan al izaieko be. 
Orduan semeak esan eufaon:— Neuk agerlu-



ko dautzut azpil oretan dagozan afaufzak bost 
dirala. 

Pozik enlzungo daustal ba,—ai lak erantzun 
cuíson. Semeak ben-ben yari la yakifun aizeaz 
asi zan:—Iru afautza dagozan lokian bi be bai 
dagoz. Ezteri txo? Ederio—erantzun eutson ai-
iak—or i argi yagok. 

—Alan ba, araulza bi ta iru arautza dagoz 
azpil edo plaíer oneían. 

B a i ; ondo yagok-esan eban aitak eta aurera. 
Ora in ba, begitu ondo—yafa i tu eban semeak 

—Azp i l oneían arautza bi ta iru egon ezkero, 
eta iru ta bi bost izan, argi dago azpil oreíako 
afautzak bost d i ra la. 

Ederto!—esan eban aitak—-eskua azpilera lu -
zefuaz. N ik ba, yango yoadaz iru arautzak ta 
beste biak eureízat. 

Ona da batsueían 
oldospen zol ia, 
baña yalorduetan 
afautza obea. 



AGO - BELARIAK 

i 

/ l NDiia sendiko gaste ta aro antusteak, bera 
baño zafago ziran batsukaz etenbako 

bafiketan z iarduan. 

Aretatik zafenak au barfur ik , esan eutson: 
—Ene seme; Egiíeak belafi b i , baña ago ba-



ka ra emon eutzun; eta onek adirazten dau, itz 
g i íx iago egin eta entzun gcyago egin bear do-
zula. 

Itz asko egin eta 
entzuteztabena, 
gogaikar ia bai'da 
ez baña ikaaluna. 

I I 

Bcsfc gaste aberats andik i batek otsein bat 
etxeiik yaurt i egin eban, arazo baten zintsoa ez 
zalá izan usté izan ebalako; eta bere burua zur i -
tzeko astir ik be ez eulson emon. Baña gauzak, 
ondo azterluta, otseña efubako izan zala agertu 
zan, Orduan bere aitak esan eutson gazteari: 

—Yaungo ikoak , belaf i bi emon dautzuz; ba-
tagaz salatariar i entzun bear dautsozu; baña 
besteagaz salatua izan danari be ba i . 

Zurtasunak eskatzen dau 
bieri enizutea, 
iñoz be emon ez daizun 
epai kal tegaf ia. 



ANOTS EDO ARI BIZIA 

y oiiKA mut ikotxoak, ondiño ez zekien af i bi-
zia zer zan. Zelai balen zegoala bein 

gafas ika asi zan :—|A! ¡Al 

E la bereala aufeko mendiak bardin erantzu-
len eutsola oartu eban. 

Norbai t berfan ostendula egoalakoan af i tur ik 
¡fandu eban:—Nor az i? 

Eta lengo abotsak bereala eraizun eutson: 
¿Nor az i? 

Yorka 'k orduan eranízun eutson:—I lelo bat 
az. 



Eta itz bardiñak entzun zi luan. Orduan Yorka 
asafeturik agora yatorkozan irain gustiak yaurt i -
len así zan, berak osfenduta egoala usté ebanen 
aurka. Baña anotsak gusl iak bardin biurtzen 
eulsozan. 

Azkenez oyanean bafura sartzea erabagi 
eban, an eskuíauta egoala t iste ebana idoro ta 
z igortzeko, baña ez eban aurkifu. 

B izkor eíxera biurtu zan, eta yazotakoa amari 
edestu eutson, muíil zantzalen batek eskulauta 
iraindu ebala esanaz. Bere amak erantzun eu
tson: 

—Oker ago mul i l ; ik euk esandako itzen otsa 
baño ez dok entzun. Ik oyanera begira itz sa-
mufa esan ba'endun, itz samufak erantzungo 
euskan. 

Biz i lzan be bardin gertatzen dok. Besteak 
geugaz dauken artu-emonetan, geu eurakaz ga~ 
rean lakoak safi tan izaten dozak. Geu, begirakun 
bako, gogor eta lotsabako gure lagun-urkoagaz 
ba'gozak, eurakandik erantzun oberik ez yoguk 
i txaron bear. 

Oyanen erantzuna 
geuk esaten doguna. 



K O R D E L A 

j \ l 1KOI . A la Godopredo gazletxoak bidez yoya-
zala, kordel zar bat idoro eben. Bereala-

xe, batak berea zalá, besteak be bai , eztabaida 
beroan asi ziran,euren gafasiak inguruko zelai ta 
mendietan be entzuten ziralar ik. 

Godopredo'k alde batelik kordela oratula eu-
kon eta N iko la 'k bestelik, eta b i a k i n d a r k a 
alkaf i kenizeko. Olantxe alditxoa igaro eben, 
eta azkenean kordela apurtuta biak lokatz artera 
yausi z i ran. 

Une atan bertatik igaro zan gizon batek esan 
eutsen: Eztabaida-zaleai orixe gerratzen yakek. 



Uskeri utsagaiíik garasi la eztabaida zaratalsu-
etan asten dozak, eta zer irabazlen yabek? Ezer 
bez: san'Ian zuek lokafzez lez, lofsariz beierik 
geraízea baño. 

Bakez bizi gaitezan 
ezfabaida bar ik , 
eziabaidak ez dakar 
iñoz be gauz on ik . 



SASPI SARDAYAK 

JJL ITA balek saspi seme alkar ai lu ezin ebe 
nak eukozan. Euren alkar ar iu c z i f i a 

aundia za lako, safi tan eztabaidak lana be ga-
ierazo egilen eutsen. 

Eguner ik-egunera asafeak ugarituaz yoya-
zalako, auzokide z iko i lz balzuk, sendi a lako 
asafeetatik onura alara gura eben, eía ai tar i , 
semeak ondoregabetuteko fa beste batzuei onda-
sunak i txi teko eaafen eutsen. 

Egun baten zar agurgaf iak bere aufera saspi 



semeai deitu eutsen. Saspi sardaí (palu) asagotu 
edo txortaturik erakutsiaz esan eufsen: 

—Auxe sardai txorfa au, zati bi egiten daben-
ar i , bereala eun ogerleko entongo yaulzadazat. 

Bañan banan euren indafak neurlu ebezan, 
baña alpefik nekalu ondoren, esan eben:—Ezin 
leike apurtu. 

—A lan da be, esan eban aitak, gauza efeza-
gor ik etxagok. Ikusi eikezue. 

Itzok esanaz, txortea azkatu eban eta banaka 
gustiak apurtu zi tuan. 

— jA ! oían gauza efaza da—esan eben gust i 
ak batera.— Ume baten eskuak be naiko dirá 
ofetarako! 

Orduan aitak yardetsi eutsen: 
—Ara emen semeok; sardayok zuen irudi do-

zak. Alkar iuta i raungo dozuen artean, zardayok 
asagotuta egon dirán lez, sendorik iraungo do-
zue; eta iñok ez zaitue besauko. Alkar tu beac 
zaituen lokaf ia apurlzen ba'dok, emenixe zeuen 
oñetan zatituta agertzen dokazan zardayon an-
tzekoak izango zare. 

Efxe, uria ta abefia, 
argaltzen dirá bananlzez; 
baña alkaríur ik dagozanean 
ezin leiz besau indafez. 
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