
ARABA

PURDENTZI DEUNA

Purdentzi Deuna... arabaŕen deuna... Araba ' ren Zaindaria...
Armentia eŕi politean jayo zan... oso aspaldian... seigafen

edo zazpigaŕen mendean... oñork eztaki zein egunean...
Aren beŕiak mendez-mende ta aoz-ao eldu dira gaur arte

arabaten artean. Eta oŕela dakigu nor izan zan eta zer egin
zuen.

Baña beŕi oiek ez dute esaten oso aipagafia dan gauza bat:
Purdentzi Deuna arabaŕa izan zan baña EUSKALDUNA ere.
Bere bizi izan zan aldi artan. euskera Araba guzian mintzatzen
zan eta Eŕioja'n ere. Gaur gurean itzegiten dan erdera, orduan
jayo gabe zegoen; eta arabaŕ guziak euskaldunak ziran.

Purdentzi Deuna piztu ta ona etoŕi ezkero, ezin arabaŕ
geyenentzat ari ulertu, ez eta arek gaurko arabaŕei. Baña gure-
tzat ori oso eŕeza, euskaldunak geralako.

Purdentzi Deun'ak Yainkoa maite-izan zuen txikitatik.
Gazte izan zanean, Saturio Deun'aren beŕia entzun zuen, eta
deun au oso on eta aundia zalako, bera ikustera joan zan.

Saturio Deuna ikusi zuen, asko ibili ondoren, bere lezearen
ondoan otoiegiten ibai baten urbil: toki artara eltzeko, ibaia
igaro beaŕ zan, eta zubirik ez ori egiteko; orduan Purdentzi
Deuna urtara sartu zan eta ur ganetik ibiltzen, laister Saturio
Deun 'arekin egon zan. Saturio Deun ' ak, aŕituta, auxe esan
zuen: Nola gizon bat ur gañean ibili?; au alatza da. ta ori egin
duena deun aundia ere izan bear.

Luzaroan bizi ziran bi deunak alkaŕekin, arabaŕa asko ikas-
ten. Baña gero Purdentzi Deuna apaiz egitera joan zan. Aldi
gutxi baŕu, bear zana ikasi ondoren, apaiz egin zuten, eta guz-
tiz jakintsua zalako, Gotzaña ere.

Gotzaña bezela lan aundiak egin zituen, onak oro. Baña
bereziena ta onena auxe izan zan: Yaingoa'k doai edeŕ bat
eman zion, pakea egiteko doaya, ta alkaŕekin asafetuta zego-
zanak adiskide biurtzeko. Doai ori erabiltzeko, burua ta biotza

zituen Purdentzi Deun'ak osoki. Doai oŕen omena bazter
guzietara zabaldu zan, eta toki guzietatik beraren bila zatozen
amaika lagun, beren artean zegoen ezin-ikusia, gure deunaren
bidez eztitzeko.

Batzuetan asafetuak zegozenak Gotzaña ikustera zetozen;
baña beste batzuetan, Gotzaña zijoan asafetuak zegozen eŕira
edo tok ira. Bein ortarako, Tarazona eŕi aundira joan zan, andik
deituta. Lagunak ugari zegozen bearen zai, ta ango eliza nagu-
sian sartu zanean, bertako yoaleak, iñork ikutu gabe, berez,
alaiki jo-egin zuten. Alatz aundi ura ikusita, aŕituta zegozen
guziak. eta gure gotzaña gero ta geyago maite-izan zuten.

I1 zanean, eta berak len oŕela eskatu zuelako, mando baten
gañean jaŕi zuten bere gorpua; mandoa, iñork ere eraman
gabe, ibiltzen asi zan eta ibili ta ibili, leku berezi batean geldi-
tu zan. Eta deunaren naia betetzeko, an bertan eortzi (lurpera-
tu) zuten eta gañean eleiza bat egin zuten Eŕioja'n.

Arabaŕok ongi jakin beaŕ degu Purdentzi Deun'aren bizia
nolakoa izan zan, bera gero ta gayago maite izateko.

Bai. Purdentzi Deuna, arabaŕa izan zan eta euskalduna, beti
siñismen aundikoa. Apaiza izan zan eta geroago gotzaña ere.
Lan aundiak egin zituen, eta oien artean onena, pakearen alde
ain ederki burutu zuena, alkaŕen arerioak adiskide biurtzeko.
Orixe da, len, orain eta beti, Mundu ontan egiteko lan bikañe-
na, Yainkoa'ren naya betetzeko.

Guk biotzez maite dugu Purdentzi Deuna. Arabafa izan
zalako, euskalduna izan zalako, baña batez ere gizonen artean
pakea egin eta zabaldu zuelako. Gaur ere "Pakearen Zainda-
ri"'tzak, toki guzietan onartzean, oso on eta egokia geron ustez.

Gora Purdentzi Deuna, Araba'ren zaindaria!

Urrestarau'tar Andoni
(Umandi +)

EUSKERAZALEAK ALKARTEA
OARRA

EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k batzar bereizi bat egingo dau 1999'ko iraillaren 9'an, lenengo
deia arratsaldeko 7:30'etan eta bigarren deia 8'retan, Kolon de Larreategi 1 4, 2.a, eskoian dan bere
gizarte-etxean.

Batzar onetako gai bakarra gure Araudia eguneratzea edo zeozetan aldatzea izango da eta oraingoz
9n. araua aldatzea eskatzen da.

Bazkide guztiai dei egiten jake batzar bereizi onetarako.

ZUZENDARITZA BATZORDEAK


