ALBISTEAK

ASTOKERIA

Bai, ur gozoa! Oraindinokarren ibilbidearen zatirik gogorrena geunkan geure aun-can, Dulao izeneko sakostatik gora
leenengo Aldamiñospera igon eta andik Gorbeiaganera elduteko. Baina, azkenean, eldu gintzazan kurutzegino. Bertan
egin genduan otordua, lo apur bat, eta etxerantzako bidea
artu. Egun-emote edema, benetan!
Bakion badago, egon be, mendi taldea bada. Joan-etorri
izenekoa. Oker ez bagagoz, 1978. urtean jaio zan. Urterourtero egiten dabe Bakioko mendien ibilaldia, San Migel
egunaren arteragoko domekan, atan be.
Leen urteroko ibilaldi ori ez eze, beste mendi-urtekera
batzuk be eratuten ebezan. Urteokaz, baina, eratuten izan
dabezan ekintzak apalduz joan dira.
Bakiotarren eskuetan dago mendi taldea barrian bizkortutea.
Alan beite!

Dagonilaren l4an, gaueko 10.30etan. lru, lau, bost,...
lagunek, burua estalduta eukela, txoferrari orroaka eta
zemaika urten eragin ostean, Bizkaibus zerbitzuko autobusari su emon eutsoen Bakioko Bentako aparkalekuan.
Autobusa eta beraren ingurua be guztiz kiskilduta lotu
ziran.
Andixik ur ebilzan oinezkoek, bariiz, bildur eta ikaraz
beteta, ospa egin bear izan eben inguruetatik, badaezpadan be.
Emon be, urte asko ta asko aaleginetan emon dabe Bakioko erritarrek autobus zerbitzu obea eta duina jaresteko.
Erritarrek
eurok sendoro eskatu ez eze, erriko iru alderdi
politikoen auteskunde programetan leenengotasunezko elburutzat be artua izan da asmo ori bein eta barriz.
Zerbitzu obea geunkalakoan gengozan, bada!
Urrengo
egunean, erriko askoren asarrekuntzea "betikoakana'' bideratu zan. Au da, ezker abertzalekoakana.
Nik, ostera, autobus zerbitzu obearen alde eurok ainbeste
izerdi emon eta gero, edonori jokatuko neuskio erriko Ezker
Abertzaleak zitalkeria orretan ezelango zerikusik ez daukana.
Orreri berberorreri jokatuko neuskio be, erriko Ezker Abertzaleak astokeria andi ori, zalantza barik, gatxeritxiko daula.
Egon be, ziur be ziur nago, buru-estaldu orreek erbestetik
etorri zirana, mertzenarioen ekintza burubako eta lotsagarri
ori aurrera eroateko asmotan.
Zer lortu dabe autobusa erre eta`? Bada, Erriak eta, batez
be, emiko Ezker abertzaleak urte askotan egindako aalegin
andiari popatik emotea! Besterik ez.
Ganorabako ustel alangook!

BERBALAPIKOA
oxean da = au da
aterpetxe = ostatu
bidezidor = basobide. (Bakioko berbea)
sai = putre
oinkada = urrats, pauso
aretxaga = aretx asko daukan lekua
abartsu = orritsu
naia = zenbat gura. (Bakioko berbea)
abaro = aterpe, gerizpe. (Bakioko berbea)
sakosta = troka. (Bakioko berbea)
koputxu = amaiketako txikia. (Bakioko berbea)
barrian = barriro. (Bakioko berbea)
otordu = bazkalordu. (Bakioko berbea)

SANTA AGEDA
Zezeilaren 4an, Santa Ageda bezperan, urtero lez, ibili
ziran ara ona Bakioko Abesbatzekoak eta eskolako gurasoak
alkartuta Agate Deunari koplak abestuten.
Aro otza amen be, ez ziran bada abeslariok bape kikildu
eta erriko kale nagusian zear ibili ziran jo ta ke abestuten.

GORBEIA (1.475 M)
Badago Xiberoan BORTUKARIAK izeneko mendi
alkartea. Bortükariak mendi alkartea sortu zanetik bete dira
aurten ogei urte.
Ogeigarren urteurrena dala-eta, Euskalerriko zazpi lurraldeetako tontor nagusietara igotea pentsatu eben, arean da:
Okabe (Nafarroa Beerea), Orhi (Xiberoa), Aizkorri
(Gipuzkoa), Artzamendi (Lapurdi), Iru Erregeen Maaia
(Nafarroa), Anboto (Bizkaia) eta Gorbeia (Araba).
Gorbeiara igon eben, bada, aurtongo irailaren 10ean
.
Eurakaz batera gipuzkoar eta bizkaitar batzuk be joan gintzazan, guztira ogei bat lagun. Aurreko egunean, zapatuan,
alkartu gintzazan danok Arratiako Areatzan.
Andik Pagomakumera joan eta bertako aterpetxean egin
gendun lo. Urrengo egunean, goizean goizetik, Gorbeiarantza urten genduan. Lekanda tontorraren beeko alderditik
bidezidomez bidezidor eldu gintzazan Amabako landa ederrera. Ederto jagonda dago, ganera.
Zer esanik ez, andik ikusten dan ingurua. Benetan ederra,
gero! Arrabako landearen ondoko Gatzamieta mendian iru
sai euki genduzan gure oinkadei begira.
Bidezidorra estutuz joiala, Gatzarrieta mendia inguratu
genduan eta Egiriñaorantzako norabidea artu gendun. Bertara eldu eta ango aretxaga abartsuan zaldi zein beiak naia
ikusi genduzan, gerizpean, abaroan egozala.
Aldamiñospera egin baino leenago, Egiriñaon dagoan
iturriotz edo Lekuotz iturrian kendu genduan egarria.

TXAKOLINAREN JAIA
Aurtongo San Jose eguneko izarra txakolina izan da,
zalantza barik. Esan leiteke idi-probek garrantzia galdu eta
txakolinak cskuratu dauala.
Jendez ganezka egon zan Zubiaurreko alderdia eta bertaratu ziranek mama gozoa, txakolina, txastatu ez eze, txaalki
eztitsua jateko aukerea be euki eben.
Arin be arin amaitu zan Gorrondona, Zabala eta Abio txakolinginek ekarritako txakolina.
A zan egarria eta txakolina edan bearra!
Xabier Euskitze bertsolaria eta ETBko aurkezlea izan zan
aurtengo txakolin uztearen aitabitxia.
Izan be, orain dala 15 bat urte bertsolari lez Bakion agertu zan leenengoz jendaurrean.
Bilboko Beti Jai Alai dantza taldekoek maisukiro egin
eutsoen oore-agurra. Azoketan egoten diran lez, Bakion be
abere eta piztiak egon ziran ikusgai.
Eta ez edozelangoak, gero!
Arrastian, barniz, umeentzako Gorritiren piztiak eta nagusientzako idi-probak, 55. Bakioko Txapelketearen azkena,
atan be.
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