ALBISTEAK

ARGIUNEAK
Ziripot eta iñauteriak
— Zer da Ziripot?
— Nor da Ziripot esango neuke nik.
— Nor da, ba, Ziripot bedeinkatu ori?
—Lanz Naparroako errixka bat da eta
bertan egiten dabez sekulako karnabalak, aratuzteak edo iñauteriak.
—Eta, Ziripot?
Gizon -aldra batek irteten dau,
mozorroz jantzita, Ziripot erdian
dabela. Gizon aundi lodikote-Iodikote bat da Ziripot, festazurrunbilloaren ardatz egiten dauana.

Errotik jorra nai dabez beltz guztiak
eta gerra orretan geien sufritzen dabenak
eurak dira.
—Eta, esklabutza?
— Orixen da okerrena; Arabiarrek
indarrez errietan sartu eta umeak lapurtzen dabez gero esklabu lez saltzeko.
—Orrelako gauza lar r ia ez dau iñork be
salatzen, ala zer?
- Aspaldian salatuta dago; urte bete
onetan Amerika-erdian izan diran triskantzak estali dabe
Sudan'eko egoera beltza.
—Argia eman bearko zaio berriro...

Txakur Jakintsua edo Bakoizak berea

Sakristau Berria

—Bein batean txakur jakintsu
bat pasa zan katu - billera baten
aurrean.
—Eta, zer?
—Oso kezkaturik ikusi ebazan
danak.
—Arazo larriren bat eukaten

—Muragoiko abadea gaxorik egoan
eta Mezarik emon ezin.
—Eta, zer egin eban orduan?
Sakristau berriari deitu eta ordena
oneik emon:
1) Esan gaixo nagoela eta Mezarik
emon ezin; orregaitik Mezarik
gabe gelditzea ez dala pekatu.
2) Biar San Pedro eta San Pablo jaiaren bezpera danez, bijili eguna da.
3) Jerolimo eta Andresa eskontzen dirala eta inpedumenturik iñork ba'leki, agertu ditzala.
4) Ostegunez, lenengo Ostiralaren bespera danez, aitortzak
izango dirala.
5) Datorren domekan Aita Santuaren aide egingo da meza-

ala?
—Eguneroko jakiaren arazoa.
Euren ondoan eseri zan txakurra.
Alako batean, or jeikitzen da katu beltz galanta bat eta batzarrari onelako berbak esaten dizkio: Zuek begiak gora jaso
otoitz eta otoitz; alan arratoiak eroriko dira zerutik moltsoka.
— Txakurrak, zer?
—Onek katuok tonto - lapikoak dozak; neuk beti entzun deutsot nere aitari, zerura otoitz egin ezkeroz, goitik azurrak erortzen dirala.

tako eskabidea.
6) Andrazko sakela aurkitu da elizan eta sakristian dagoala.
—Eta, zertzuk esan ebazan sakristau berriak?
—Ara zertzuk:
1) Abadea gaxo dago baña ori ez da pekatu.
2) Asteartean ezkontzen dira San Pedro eta San Pablo.
3) Jerolimo eta Andresa'ren arteko okerkeririk iñork
ba'leki egin dezala bijilia.
4) Datorren Osteguna lenengo Ostirala da.
5) Datorren domekan Aita Santua etorriko da eskabidea
egitera sakristian dagoen andereño-sakelagaz.

Pinochet Ugarte
Badakizu, Bartolo, Pinochet'en ama
Bizkaitarra zala?
- Ez nekien Ugarte zanik bere bigarren abizena.
—Zelako kastia daramagun zaiñetan!
— Nere attittak esaten eban ze: Amaika arta-buru jaiotzen dok munduan.
—Norentzako da lora eder ori: Pinochet ala Aznar'entzako?
Onek be abizen euskalduna darama jaiotzetik?
Biak be ortu bateko loretxu fin-fiñak.

"Ez dogu ordainduko bakerik"

Aznar
esaniko

Sudan: Gosea eta Esklabutza
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—Nun dago Sudan ori?
—Garai batean Egipto ' rekin bat egiten eban; bañan, askatasuna lortu eben. Egipto'n bezala, Arabiarrek dira nagusi
Sudan'en; ego-áldean, ordea, erri beltza dabe eurokin bat egiMk.
—Beltz oien aurka al da 15 urte onetan darabillen guda zitala?

Ez da politiko
abilla gure Españia'ko Lendakari
jauna.

—Itxuria danez...
— Gizon prestu asko dabil munduan zear bakea lortzeko
zeregiñetan eta bakeari bere prezio emoteko gertu.

3

ALBISTEAK
onegaz: `Las Visiones de Ezquioga, la

Izan be, bake guztiak daukie beuren prezioa.
—Bañan, jaun onek, ez dau iñungo bakerik ordainduko.
— Oba da bakearen prezioa ordaindu, gerra baiño.
Gizon txiki onek beste Txiki baten eredua izan dau: Caudillo izenagaz ezagutzen eben; naiago izan eban bera garaille
irtetea, Españia ondatuz, prezio baten bidez bakea lortzea baiño...
- Ez dau Jesus'en itxurarik, bere odolez ordaindu eban gu
guztion Bakea.

Segunda República

y el Reino de Cristo'.
—Irakurri al dozu liburua?
—Ez dot irakurri; bearrik ere ez, an egon
nintzalako. Bi umetxo, neska mutillek, asi
ziran esaten Ama Birjiña ikusi ebela eskolati baserrira dojazela. Bederatzi egunez
ikusi omen zuten. Andik amar kilometrora
bizi nintzan Lazkao'n eta bederatzigarren
egunean, ara joan nintzan lagun batzuekin

Brahaman baten amesak

txirrindulari.
—Eta zer gertatu zan?
— Zeruetan mirari bat izango zala esaten
eben; bañan an ez zan ezer gertatu. Ondorengo egunean ez ziran umetxoak agertu. Umeak ez zirenak asi
ziran ikusten.
Zer egiten zenduen billera orretan?
— Lenego ta bat errosario errezatu errespeto aundienagaz;
gaueko amarretan errosario eta ondoren agerpenak. Mendiak
egoak biltzen zitun une aretan eta edozer entzuten zan bi aldetan. Moltso aundiak biltzen ziran. Karmen egunean, zeruan
miraria azaldu bear zanean, 72 milla lagun egon giñan zerura
begira. Gaueko amabietan, sorgiñen orduetan, amaitzen zan
batzarra...
Zenbat aldiz joan ziñan?
— Bederatzi bider. Orduan etsi nion, naiz eta ikusle asko
agertu zerura begira galdera au egiñaz: ' Ama, zer nai dezu?'
Ikusleak bildurrez ari izaten ziran guztiak...
— Eta, inguruko abadeak?
—Zumarraga'ko Parrokoa eta Mojatxuen Kapillaua, biak
agertu ziran umetxoen ikuskizuna zuzentzen; gerora, errosario
esaten. Bañan, Ezkioga'ko abade gaztea ez zan ara joan sekulan; ez eban arek ikuskizunik bedeinkatu.
—Eta, Gotzaiak?
—Don Mateo Mujika zan Gotzaia debekatu egin eban ara

— India'koak

al dira Brahamanak?
—Aundikien kasta bat. Ames au
eduki eban: Semea nai eban, bere
izenari eusteko, illeta berezia nork
egin izateko eta abar.
—Eta?
- Orretarako auntz bat eskeiñi
bear eutsen jainko txikiei. Erosi
eban auntz ori, ondo gizendu,
labana artu eta iltzera doiala, auntzak barre egin eutson.
Zergaitik?
—Ara —esan eutson— ni aurreko bizitzan brahamana nintzan
eta semea izateko auntz bat eskeiñi nuen ilda, eta orain auntz
biurtu nabe.
— Eta, zer?
—Urrungo bizitzan zeu izango zariela auntz eta ni braharnana berriro.
—Eta, brahamanak?
Atzera egin eban. Bañan, berriro etorri jakon semea izateko gogoa eta auntza iltzea erabaki eban. Auntzak negarrari
emon eutson:
—Neure antxumeak ikusi nai dodaz, ni ilda gero nork emongo deutse jaten...
—Eta, brahamanak?
Barriro atzera eta barriro aurrera:
—Auntza akabatu bear dot.
— Eta, auntzak?
—Apal-apal agertu jakon: —Bai ii nazazu, bizia ez da ezer,
eriotza ez da ezer, semea izatea ez da ezer, ezer ez da ezer...
Bakean nago eta zeu be egon zaitez bakean...
—Eta, brahamanak?
—Barruko argiak ikutu omen eutson; askatasuna eta bakea
aurkitu omen eben brahamanak eta auntzak.
—Zuk orri, Bartolo, ondo deritxozu?
—Ondorengo bizitzan auntz biurtzeko bildurrik ez dot eta
askatasuna lortzeko Jainkoa ' ren borondatea oso-osoan betetzea
naiko bide dot. San Augustin'ek esaten ebana: Ama eta fac
quod vis = maite ba'dozu, askatasun osoa daukazu.

joatea.
-- Eta, zu joan ziñan geiago?
—Uztaillan lenengo bederatzi egun eta Irailla ikusmira joan
nintzan; mendiaren erdian boxeora moduka egurrezko lauki bat
jaso eben eta an ipintzen ebezen Ama Birjiña ikusten zituztenak... Ez nintzan geiago andik ibilli, Gotzaiak debekatu zuenetik, Ezkiogatarrak sekta baten antzeko portaera izan dabe, urterik urte... Gotzaiak debekatu ez ba'leu onez-

kero eliza aundi bat
izango genduan Ezkioga eta, bear ba ' da, mirariak be izan ziran, sinismenak egiten bait ditu
mirariak.
BARTOLO
ARROPAINGO

Ezkioga'ko Ama Birgiñaren Agerpenak

(Arrinda ' tar Anes)
—Zer da Ezkioga?
—Zumarraga'tik Donosti aldera, zazpi kilometrora dagoen
erritxo bat. 1931 ' garren urtean, udaran, Bigarren Errepublika
sortu ta gero, Ama Doloretakoen agerpenak izan ziran ugari.
—Zuk ori nola dakizu?
—Eusko Ikaskuntzak eratu zitun Iruña'n Erligioari buruzko
izketaldi batzuk 1998'ko Apirillaren 24 eta 25'ean. Izlari izan
zan William A. Christian; an agertu eban gure liburu bat titulo

Christian. "Las risiones (le E,-.kiogcr"
libtnuaren egilea dago; argaz*ia obra
orretatik ateratakoa da.
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