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UDABARRIA 
Udabarri, izadiaren eta gizadiaren 
pozgarri. Udabarriak bere-bereak 
ditu eguzkiaren berotasuna, 
izadiaren bizkortasuna, eta bazter 
guztien edertasuna. “Udabarrin, 
lur guztia ernemiñ”. Bere kolkoa 
mindegi joria dogu. Bai ederra 
udabarria bere loretan. Areago 
bertatik datozen igalietan. 
Origaitik gure artean esan oi da: 
“Maiatza, urtearen giltza”. Izadia, 
gizadiaren maixua dala dirudi. 
Udabarriko bero eta lore barik ez 
dago udazkeneko igalirik. Giza-
semeak be badau bere udabarria: 
umetzaro bigun eta gozoa. Mundu 
ontako azitegirik onena eta joriena 
umearen burua eta biotza dozuz. 
Umeen zer guztia adi eta zur dago 
azi ona zein txarra artuteko. 
Aurtzaroa erein giroa da. Zelako 
aurtzaroa,        alako        uztaroa. �

Udabarrian jaioa dogu Zelestino Jauregi Goiri Larrabetzu´ko baserri 
eder baten. (1879, jorraillak 6.). Bere gurasoak Rafael eta Katalin, 
kristau leial eta zintzoak, esku zabalez ereingo dabe umearen biotzean 
munduko azirik goragarriena: Kristo´ren maitasuna eta sinismena. 
Baita erne eta azi be indarrik aundienaz bere biotzean. Gure Jaunak, 
gañera, Zelestino´ren biotz garbian zerutar azia ereingo dau. Eta amabi 
urte bete orduko Deustu´ko Pasiotarren artean, Kalbario´ko 
gurutzaren arkaitzetan, sustrai sendo eta sakonak errotuko ditu. Emen 
izen barri bat ezarriko dautse: Atanasio. Eliz ikasteak amaitu eta aziera 
ederra arturik, udabarriko beste egun zoragarri baten Meza barria 
emongo dau (1901, jorraillak 6). 
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BIDE BARRIAK  
Lengo urteetan nork ez 
ditu ezagutu Euskal 
Errian Pasiotar 
rnixiolariak erririk erri 
mixio garratzak 
emoten? Oraingoz, 
barriz, Euskal 
Pasiotarai lurralde 
zabalagoak eskeiñiko 
jakez Peru´ko San 
Martin deritxon 
eskualdean. (1912) 
Emilio Lisson zan 
garai artan ango 
gotzaiña, etat bertako 
kristauak “artzain bako 
ardiak lez zebiltzan”. 
Zer egiñ? Nundik eta 
zelan eskuratu 
Amazonas lurralde 
zabal onetarako 

mixiolariak? Ez da, ez, gauza erreza. Onako arazoetan oi dan lez, 
Lisson jauna, Erroma´ra joan da Pasiotarren Nagusiarengana. Ango 
Nagusiak ezetza emon bearrean Deustu´ra bideratu dau, eta emen 
zoragarrizko baietza emon jako. Modu ontan Euskal Pasiotarrai bide 
barriak zabaltzen jakez. Eta aita Atanasio´ren ardurapean, badoaz 
Peru´ra amabi mixiolari, Jaunaren amabi apostoluak bezelaxe. 
Bilbo´ko kaian itxasontzia artu eta: “boga, boga mariñela, joan bear 
dogu urrutira, Kristo´ren Barri ona zabaltzera”. I, bide barriak esan 
dogu. Baña, bai al dago an biderik? Bai batzuk, oso neketsuak, egizko 
gure gurutz bideak. Aurrez aurrez ikusten dabez, edurrez eta lañoz 
estalduta, Andes mendi gallurrak. Amazonas aldera joateko mendi 
tontorrak gainditu bearko dabez, mendi bitarte sakonak eta basatiak 
igaro, erreka apartsuak zearkatu, eta muga bako bide-saillak ibilli.  
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Kristo gurutzetuaren Atanasio Jauregi Goiri, aur joku eskolan ikasiak 
dagoz bai, eta gaurtik aurrera bere eskolarik gogorrenagaz jabetu 
bearko dira: gurutzea eta nekaldia. Zer dala ta? Etxe bizitza kaskar ta 
koskorra, janari urri bat ago txarrekoa, erri batetik bestera joateko 
biderik, autorik eta zaldirik eza, eltxo biurri eta gaiztoen zizti ta zazta, 
eguzkiaren bero kixkalgarria. Egiaz, beste mundu eta beste giro bat. 
Gure eusko semeak ez dira kikilduko eta ikaratuko. Eusko endaren 
jatortasuna, eta Jaunaren grazia lagun dabela, aspertu barik ibilliko dira 
erreka inguruetan bizi diran gizaseme gizajoai laguntzarik onena 
emoten. Erreka ondoan bizi diranai? Bai zera, bizi, ez. Arat onat ibilli 
eta ibilli. “Ona etorri diran Pasiotarrak Kristo'ren maitasun bigunagaz, 
eta euren bizikera maitetsuaz kutsatu dabez emengo biotz guztiak. Ez 
dot uste Afrika eta Asia´ko mixiolariak ainbeste estu-aldi eta neke-aldi 
izango dabenik” (Lisson). 

IZAN ETA EKIN  
Sarri askotan gizonaren 
oore ta aintza bere 
ekintza goragar-
rienctan ipiñi oi dogu. 
Ezta ori egoki eta 
zuzen. Gizonaren 
aunditasuna bere izate 
eta izakera gunean 
dago. Ortik sortu 
bearko dira, iturburutik 
ura lez, egite 
goragarriak. Gure 
Atanasio´ren aunditasuna bere barru-muiñean dago. "Odolak su barik 
diraki". Bere odoletik sortzen da Jaunagandik arturiko grazia, buru 
argitasuna eta zurtasuna, biotzaren ontasuna eta beratasuna, eliz 
arazoetan gaitasun berezia, eta giza semeen onerako biotz zabaltasuna. 
Au da: izan, gauza izan, eta ekin. Beretzat eta besteentzat auxe da bere 
elburua: "Nori berea da zuzenbidea". Onako gizonakin, gizaldia, 
udabarria lez, loratu egingo da. 


