
AMA- SEMEAK
SENDIAN

Bein baten, mendi baserrian, zazpi seme eukazan
ama bat bizi zan.

Asieran zazpiak bat egiñik bizi ziran, ezertariko
asarrakuntza barik.

Bat edo bat indarraren bidez sartzen ba zan amaren
arxean, semeak, danak batera, indarrez ateraten eben
amaren etxetik, baña atetik kanpora egoten ziranean,
semeak ez eben aurrera jarraitzen.

Etxe au erri biren artean egoan ezkero, kanpotarrak
era bitakoak ziran.

* *
*

BEREZIAK
Arritzekoa zan, eta arrituta gelditzen ziran ingu-

ruetako jendeak, etxe aretan jasoten zanagaz.
Ama semeak izkera ez ezagun baten bitartez ulertzen

ziran, ludiko izkuntzarik zaarrenatarikoa ei zan. Gaiñera
beste era beteko izakerea eukela esan leiteke.

* *
*

Amaren etxean zazpi seme bizi dira, lan alde batetik eta iri bestetik,
Kampotarrak ipiñitako muga bategaitik bananduta.

BANAKUNTZEA?
Baña sendi guztietan jasotzen dan legez, asarra-

kuntzak sortu ziran anaien artean eta apurka-apurka
kanpotarrak banandu eben amaren etxea, alde batetik
iru anai eta bestetik lau itxiaz, au da, iru anai erri
bateko goi-aldean eta beste laurak beko errian.

Baña ezin banandu eben anaien arteko maitasuna,
ez eta euren izkuntza, amak irekatsitakuto izknza:
EUSKERA.

Ez eben astu amak irakatsitakoa, gauza gustien
gaiñetik ama baten semeak ziran!

* *

EKIÑA
Kanpotarrak, naiz eta erri bitakoak izan, euren

elburua bat zan: Amaren etxea apurtutea, sendia desegitea.
Baiña anaien arteko maitasuna bizirik egoala ikusirik,

beste bide batetik jo eben.
Beko errikoak auxe esan eutsoen anai zaarrenari:

Zu ez zara ama orren semea, ez eta mutil orreen anaia,
urten egizu etxe orretatik, zure lekua gure artean dago,
Gaiñera emetiko aldean lau baño ez zare bizi.

Beste aldean bizi ziran anaiak be, au entzuten eben:
Zuok, etxe orretakoak baiño lenago, gure errikoak zare.

* **

LANA TA INDARKERIA
Erbestetarrak, naiz eta alegin aundiak egin, ezin

eben lortu gauza andirik.
Orduan beste era bateko ekintza-bidez asi ziran.

Goiko aldekoeri ez eutseen lanik emoten, orregatik etxetik
kanpora urten bearrean aurkitzen ziran.

Bee aldean ostera, indarkeriz sartu ziran.
Beko errikoak euren gerra bat izan eben, eta amaren

etxekoak nastaurik, bertarantza ja eGien
Semeak, naiz eta batzuk kanpotarren aldez jokatu,

geienak batu ziran, baña alperrik izan zan, arrotza zan
nagusi eta kondairan lenengoz, arrotzak indarrez sartu
ziran amaren etxera.

* **

BIZI GARA !
Gaur oraindiño, anai zaarra eurakandu gurean dagoz,

baña burua sendo dauka.
Anai txikienari bere izkuntza astu egin jako, eta erbes-

tearena ikasi dau.
Orrela ta guztiz etxeak zutik jarraitzen dau, semeak

bizirik dagoz, eta semeak bizirik dagozen artean ama be
biziko da.

Izkuntza be bizirik dago, aztu ebenak ikastera dagoz.
Etxe orrek zutik jarraituko dau, semeak euren nortasuna
ez ba dabe galtzen, zaindu dagigun euskal JAKINTZA!

Semeak NAFARROA, BIZKAIA, GIPUZKOA,
LABURDI, ZUBEROA, BENAFARROA eta ARA-
BA dira eta danaren ama EUSKAL ERRIA da.

ENDIKA


