ALBISTEAK

ATZERA BEGIRA
Bai! Argazkiko orreek bakiotarrak dozuez. Guda aurreko ezpatadan tzariak dira eta ez edozelangoak, gero!
Batzokiko ezpatadantzariak ziran. Erriaren aurrean, leenengoz, 1934. urteko Pazko Egunean, Aberri Egun ez, egin
eben dantzan, Tabernaldeko pelotalekuan egin be.
Entsaioak orduko batzokia zan Longarai etxean egiten ebezan, eskolatík urten ta gero, jakina. Ez ziran emtik kanpo
inora dantzan egiten joaten, Bakion berton bakarrik egiten
eben dantzan. Beinola baten, baina, Bizkaiko beste dantzari batzuekaz San Mames Athletic-en football zelaian egin
eben dan tzan. Zoritxarrez, urte biko bizitza laburra baino
ez eban eukiko ezpatadantzari talde arek, 1936. urtean asiko zan gudeak asmo eta ames guztiak betiko moztu eta laskituko ebazaneta. Urteak joan urteak etorri, euretarikoren
batzuk Gaztelugatxe eta ItxasAlde Bakioko dantza tal deetako dantzari batzuen aita-aititak izan dira.
Argazkia 1934. urtean goiko eleizako eleizpearen
aurrean egin zan. Argazkian agertuten diranak urrengo
oneexek dozuez:
(1) Jose Mari Zabala (ARTETXE) - (2) Rafael Garai
( ARDANTZA) (3) Jose Luis Uriarte (URKITZAURRE) (4) Pedro Uriagereka (UGALDE) - (5) Iñaki Abio (AZERETXOKO ERROTEA) - (ó) Jose Mintegi (ERRENTERIA) - (7) Sabino Jauregizar (JAUREGIZARRA) (8) (Felizian o Larrauri (19IUXIKENE) - (9) Felipe Markaida
(AZERETXO) - (10) Mateo Uriarte (URKITZAURRE) (1 1) Felix Erkoreka (AZERETXO GOITI) - (12) Bitor
Santana (SUMUSU) - (13) Eustakio Uriarte (URKITZAURRE) - (14) Leonardo Barturen (AGARRETXU) (15) Raimundo Barturen (ZAITUA BEAZKOA) - (16) Juan Garai
(BENGOL EA) - (17) Manuel Larrazabal (GOIKOLEA).

(Argazkia: Eli Zubizarretak itzita)
Iniaki MARTIARTU

BASERRIA
Euzko baserri aintzagarriak
arizti ta intxaur artean
zuri ta zabal agertzen dira
gure lurraren gaiñean;
etxe jagola txakur zuria
beti,azkar gauelean;
iturritxoa ura opaka
egarri atsedenean.

Giza biziak ez dau nai berez
gorrotorik biotzean
senar barria alai bizi da
emazteagaz batean;
etxeko andre zoragarria
pozez laguntzen lanean
maitasunezko bizitza onak
bakea sortzen etxean.

Gure arbaso goragarriak
sortu zituen kabiak
mendi ta soko ta zelaietan
zeru izar irudiak;
lurralde oro ederrez dauka
basetxe apainduriak
maite-miñetan ikusten ditut
baserri zoragarriak.

Euskal basetxe kristau sendian
Kurutzea da gidari
Jesus maiteak Golgota mendin
emon euskun ezaugarri;
lan ta otoia lurra landuaz
batera doaz bidari
baserri muga sinismentsuak
ikutuz zerukoari.

Bakar bakarrik zagoz zelaian
orlegiz eder jantzirik
zure leioan dago amama
eguzkiz inguraturik;
illobatxoak daukaz alboan
alaitasunez beterik
zuek maiteok daroazue
nire odola bizirik.
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