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Antxiña, jentillak gau baten

Aralar'en dagoan Ernaga zelaian
dantzari ebiltzala, izar berezi bat
ikusi ei eben zeruari.

Euren txaboletan jentil zar bat
euken, zcruarcn eta izarren barria ondo ekiana.

Jcntil zar ori itsua zan eta bere
lagunai esan eutsen:
Zeozer asmetan clot, baiña
ezin dot ondo ikusi. Nirc beta
eta-zaik
zabaldu egistazuez
emon cgidazue makilla bat.

Betazalak zabaldu eutsoczencan, auxe esan eutsen zarrak

bere lagunas:

Ernaga crnaga daitela, Kixmi jaio cia eta gureak egin dau.
Jaurti nagizuc menditik bera
ci
(Jentillak
Kixmi esaten
utsoen Kristo'ri).
*

*

*

Jaurti ci eben, ba euren jakintsu zarra, eta an bcko trokan
il ci zan gizajoa.
Eta besteak, izar berczi arengandik iges egin eben, eta Arraz
-arri* aundiaren-tarn'goiku
azpira jausi ci ziran itsumutsuka.
Ez guztiak, orraitiño.
Baten batek iges egin eban eta

Aralar'cko oiudari biurtu zan.
Gau sorgintsuaren antza eukan
gau arek.
Sortaldeko iratargiaren adarrak mcndi tontorrckn, isla bat tzak agertu eta ego-aizeak joten
zituan.
Eta ara, alako baten, oiu luze
bat illun ixil aretan.
Eta mendi- tontorrcko arri -pikuak jo eta Aralar mendi- katcko
oiartzunak itxartu zituan.

Bereala zama barriak, mendi rik mendi luzetuten dabe, ego

-aizcrnegot,Ol'

zantzo ezaguna.
*

-garte.

*

Urrengo goizean, inguruetako
artzain guztiak Olentzero'ren txa
joan ziran eta esan eut--bolar
soen :
—Zure deia entzun dogu,

Olentzero, eta emen gagoz guz-

tiok.

Bai, gauza aundi bat esan
bear dautzuet.
—Zer da, ba, jauna?
Sarri agertu dautzucdaz gure
aurrekoen misterioak. Ba misterio
orrein katc-begia agertu da orain.
Zein kate -begi?
Ez giñean gu betiko galduta
geratuko, Mekelats'ek ekarri euskun ondamendiaren ostean. Barri
on bat emon eutsen gure aurretikoai Anboto'ko Mari'k: Gaizkatzaille aundi bat jaioko jaukala: Kixmi.
*
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Orrelako zerbait entzunda
gagoz bai •
Eta izar bat izango zala
Kixmi aundi orren zantzoa. Adar
luze ta argi berezidun izar eder
bat. Eta atzo arratsaldean...
Atzo arratsaldean zer?
Ba, atzo arratsaaldea.a ara
hegira, beti lcz, gengozala ara
non agcrtzan dan izar aundi ori.
Eta orain zer?
Ba, galdu dala sorgiñen bizia. Eta Aralar'cko oiulari -biurtu
nazcla ni, emendik aurrera.
*

JC

Beko ibarrctara noa, oraintxe berton, ango jentc guztiai,
Kixmi jaio data esatera eta arek
atera gaitula gatx guztietatik ira

*

Zen oiu egin bear dozu ba?

—Bakarrik?
Ez! Lau lagun bear dodaz:
bideak luzeak, eta lana luzea
dira, errezago ibilliko naz arein
bizkarraren gaiñean.
—Ez dago txarto esanda!
*
*
Eta or dabil, arrezkero, Olcntzcro ori lau morroskocn lepo gaiñean, ibarrik ibar eta etxerik
etxe, Jaunaren Barri Ona zabaltzen:

-^
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Olentzero joan zaigu
mendira lanera,

inlentzioarakin
ikatz egitera!
Aditu duanean,
Jesus jaio data
lasterka elorri da
parte ematera.
Eta euskaldunok kristiñautu ta
gero be, urtero barritzen dau,
gabon bezperan, bere ibillaldia.
Etxeko tximiñetik goitik bera
jatsi eta bertako subctean dagon
gabonzuziko mukur -gaiñean jcsarri eta polito - polito aparitan
asten dan.
Eta etxekoen zori txarra, apari
ondar gozoak eta ugariak izten
ez ba'dautsocz !

Igitai zorrotza artu eta zamca
ebagiten dautse guztiai!
ESTONBA'tar Manuel'ek

