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Loroño
txirrindularia
Txirrindulariak beti izan dira Bizkaian eta Naparra zan Indurain
aundia be maite izan dogu, baiña gure gaztaroan txirrindulari on bat
gendun Bizkaian: Jesus Loroño Larrabetzuarra eta onegaz batera
norgeiago bizian ibilten zan Bahamontes.

Begiratu dagiogun gure Loroño´ri.
Baserritik podium´era bide luzea eta sendoa eukan
eta bide onek pozgarri eta aintzatsua egin eban
gure Loroño´n. Telebistarik ez egoan aldi estu aretan, aundi agertu jakun Loroño.
Larrabetzu´ko Goikolea baserrian jaio zan 1925n.
urtean. Urte aretan txarleston zan dantzea eta ari
baten bidez Bilbao eta Bretaña Aundia alkartu
ebazan telefonika´k.
Ume-denporan etxean lan egiten eban gure Jesus´ek, errekan noizean bein eta udaldian uguztuten

zan, egunero eskolara joan, pelotara jokatu... baiña
sei urte bete ebazenetik txirrindua zan bere gurari
bizia. Langilleak lanean egozan bitartean alboan
izten ebezan euren txirrinduak eta oneitarikoren
bat artzen eban Jesus´ek eta kuadruaren barrutik
ankea sartu bear izaten eban beste pedalari eragiteko, baiña bera pozik bide zabaletan. Langilleak
etorten ziranean entzun egin bear izaten eban:Ator
ona, mutiko! Baiña berak jaramonik be ez.
Noizean bein sasi-eskola egiten eban. Baten bera
eta lagun bat Bilbao´rantza joan ziran txirrinduetan, baiña bidean damutu egin ziran gauzak apur
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bat pentsauta eta etxera biurtu ziran. Etxean ama
egoan itxaroten bardeagaz.
11 urte bete ebazenean, agoa zabalik ikusten ebazan txirrindularien lasterketak eta inbidiz begiratzen eutson Julian Berrendero´ri. Baten oiñez joan
zan Larrabetzu´tik Santo Domingo´ra, igoerea
ikusteko. Federiko Ezkerra eldu zazpigarren. Baiña barruan irrika aundia eukan Loroño gaztetxuak
txirrindularitzarako.
13 urte bete ebazanean emon eutsoen lenengo
bizikletea edo txirrindua. Aren poza! Munduko
erregalurik onena zan! Amak bein baiño geiagotan
esaten eban semea izarditan ikusita:”Kendu egiozue txirrindu ori! Orrexek ilgo dau!”.
Baiña Jesus´ek etxeko lanetan be sendo ekiten eban
eta aita pozik eukan beragaz. Aitak Baskonia´n
bear egiten eban artean beraketxeko soloetan lan
eginda lortzen ebana aitaren irabaziagaz alkartzen
zan. Dana bear!
Guda etorri zan zori txarrez! Eta etxean Gild
anaiak itxasotik ekarrita euken irratitik entzuten
ebezan Dolores Ibarruri “La Pasionaria” ren berbaldiak, gudaren barriak, BBC ta olakoak. Damian
osabeak ezin eban ulertu kutxa arek zelan berba
egiten eban.
Guda zala-ta erbestera joan bear izan eben,”Burdiñezko Garrikoa” (Cinturón de Hierro) urrean
egoalako. Trasteak burdian artu eta Enkarterrira
joan ziran. Sopuerta´n igaro ebezan iru illebete.
An txarto gure Loroño, erderarik be ez ekian-eta.
Beci´n egon ziran eta militarrak etorri ziranean
aldiak kendu eutseezan. Eurakaz joan zan Jesus
guda-lekura eta an asto bat emon eutsoen zaldien
truke.Gero 35 ogerlekoan saldu eben astoa.
Guda-ostean barriro Larrabetzu´ra. Etxea jauskor
aurkitu eben eta 1939n,urtean bere iru anai eroan
ebezan etxetik lan-lekuetara.. Gero batek Txile´ra
iges egin bear izan eban eta dana abertzaleak ziralako: Osaba Juan alkate izan zan guda-aurrean eta
bere toki baten batzokia egon zan.
1941n. urtean aita il jakon eta etxean irabazi barriak bear ziran: Etxean bear geiago, basoetan lan,
piñuak botaten...
Eta txirrindua? Zer? Jesus´ek ibilten jarraitu eban.
Lenengo ariñeketea Lemoa´n izan eban, 18 urtekoa zala, bere lagun baten txirrinduagaz au obea
zalako. Berandu urreratu zan elmugara, idazkiak-

eta kentzen ebiltzala, ogetamar minutu beraduago,
baiña ez zan biozkatu. Urrengoan obeto!
Lenengo ariñeketak Erletxeetan eta Larrabetzu´n
izan ziran.Eguzkizaga bere laguna eldu zan aurretik.
1944n. urtean federatu egin zan eta pozik egoan.
Frantze´ra joan zan eta diru apur bat euki ebanean
txirrindu on bat erosi eban. Bere gorputza sendotzen joian,
1945n. urtean, berak 20 urte eukazala, txirrindulari
ospetsua zan. Berriz´en irugarren egin eban, Lemoa´n be irugarren,Trapaga´n bostgarren...
Estu bizi zan. Goizeko 6´retan jagiten zan abereai
jaten emoteko eta batera egunero ibilli eta ibilli...
1946n. urtean bere anaiak Txile´ra dei egin eutson
eta joateko gertatu zan, baiña, zorionez, soldaduzkea egin bear izan eban.
Santander´era joan zan gudari eta bere nagusiak
ondo lagundu eutsoen txirrindulari izateko. Naranko´ra ariñeketa batera joateko baimena be emon
eutsoen eta irabazi egin eban. Gaiñera 7000 pezeta
emon eutsoezan.
1947n. urtean Irabazte asko lortu ebazan: Santo
Domingo´n 8n, Arrate´n 7n, Amorebieta´n 5n...

G
España´ko itzulira lenengoz.
1948N. urtean Arantzazu´ra 3n. eldu zan Larrabetzu´n, Santurtze´n eta Santander´en lenengo egin eban.
VIII España´ren itzulia, taldean Dalmazio Langarika,Antonio Marti, Frantzisko Masipeta Felix Bidairreta lagun ebazala,:20 egun gogorrak izan ziran,4
090 km.,egunean 200, beroa, batez be Andaluzia-aldean. Nagusi ziranak irabazi eben: Bernardo Ruiz lenengo, Emilio Rodrigez bigarren. Loroño 21n..
1949: Arrate, Amorebieta´n lenengo eta abar...
1950:10n. España´ri Itzulian.
1951-52: Urte txarrak izan ziran.

Mendietako errege
1953:Giro´an Kopi nagusi.Tour´ean Loroño mendietako errege! Jentea pozik
eta dirua be ugariago.
1954:Urte orretan zori txarreko iztripua izan eban, Paris Roubaix bidean eta
matrail-azurra apurtu eban, beste zauri asko. Jateko be txarto gaiso-etxean.
Sei ariñeketa irabazi ebazan. Eta urte orretan ezkondu egin zan. 1957: Urterik
onena. Ekin eta ekin bidetan sendotzen eta ikasten. Emen asten da Loroño
ta Bahamontes´en arteko norgeiagoa. España´ri itzulian Bahamontes baiño
8´11´´ lenago eldu zan. Tour´en asko alegindu zan, baiña Anketil lenengo.
Volta: Irabazi egin eban 2n. lez, naizta galtzearren 75.000 pezeta eskiñi.
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Tour´etik kanpo
Faema´k egin eutson dei bere ekipora
poora
sartzeko eta Jesus zerua ikusten ger
geraratu zan. Irabazia urtean 500 000 pezeta
ezeeta
izango zan, gaiñera osterak eta bearrezko
ezk
zko
gaiak ordainduta.
Aprillaren 20-23 Eibar´eko Txirrindua
ndu
dua
irabazi eban beragaz taldean Bahamonmon
ontes, Bernardo Ruiz, Company eta Botella
teell
lla
zirala.
Aprillaren 30n. egunean España´ri itzutzu
ulia: 100 txirrindulari.
Giro´ra:3343 km. 7n. egin eban.
Tour´era joatea gertatzeko Madrid´era
d´er
era
joan zan baiña baldintza ipiñi eutsen
utssen
Bahamontes buru izatea, besteak lagungu
untzaille. Ezetza emon eban.

Izteko ordua
Tour´era joan ezakasko beeratu eban be
bere
ere
adorea.
1960n. urtean atzerantza egin eban. SenSeendia bururatzen jakon beti. Baiña ondo
urten eban urte orretan. Azkenengo E
Esspaña-Itzulia ondamendi bat izan zan.
n.
35 urte eukazan eta 1960n. urtean ama
maa il
jakon. Iru ariñeketa irabazi ebazan. Se
Senendiaren ardurea eukiten eban txirrinduan
du
uan
joiala.
1961-62:Lenengoa izatea galtzen eban,
baan,
baiña ondo.
37 urte aukazan eta amazazpi bizikletan
ettan
igaroak.
Urrillaren 12´n agur! 18 España itzulii eta
eta
3 giro eta 5 tour irabazita.
60 ariñeketa irabazi ebazan bere bizitzan.
tzaan.
Orain be txirrinduan ibilten jarraitzen dau.
daau.
Beti ibilli zan Toledo´ko Arranoa eritxon
txon
Bahamontes´egaz norgeiagoan. Euren
urren
jarraitzailleak be alkarren aurka egozan.
an
n.
OLAZAR´tar Martin´ek
k

G

Carlos V ta mandazain
baten arteko alkarizketa
Insaustik, Carlos V Agintari ta napartar mandazain baten arteko ustezko
elkarrizketaren barri emoten deuzku.
Carlos V Agintariari, euskeraz egitea atsegin jakon,urrean, aitorle,kapelau ta
osagilletzat eukazanak ,euskaldunak ziralako. Ukusmiragatik edo ikasi be, ikasi
ebazan euskerazko berba batzuk. Alango baten, diñoenez, bidean doala topo
egiten dau Naparroko mandazain bategaz. Eta euskeraz itaunduten dautso:
-Mandazaia, nundik zatoz? -Nafarroatik nator,erantzuten dau. Geiago be galdetuten dautso Agintariak: Nafarroan gari asko al dago?.- Bai, Jauna, asko,
dirautso mandazaiak.
Agintariak, amaitu ei eban esanaz: -Nafarroan, gari asko. Batere,baterez, neretzako.
Ausnarketa illunxea gero, Agitariarena !

7

8

G izartea

..Amets
arrapakaria

Mutiko taldeari gizon batek auxe kontatu eutson:
Ba zan gastetxu bat zaldiak prestatzen ibilten zana.
Mutillaren aita beargiña zanez ez eban familia aurrera
ateratzeaz gain semea eskolara bialduteko aña diru.
Goiz batez mutilla eskolan zala,irakasleak mutikoei
eskatu eutsen elduak izatean lortu naiko leukiena
idatzi egiela.
Gau artan mutillak zazpi orri idatzi ebazan beren
egitasmoa kontatuz.
Bere ametsak zeatz agertzeko egitasmoa marraztu
egin eban: basetxea,ikulluak,abelzaintza,bizitzeko landa
eta basarria. Egitasmoa gogo osoz egin eta urrungo
egunean irakasleari emon eutson.
Egun bi geroago paperak zuzenduta jaso ebazan
oartxu onegaz: klaseak amaitzean etorri zaitez itz
egitera.

Is

Amets egindako mutilla irakaslearengana joan eta
galdetu eutson: -zer dala eta zuzendu deustazu ?
Irakasleak erantzun: -Zu lango mutiltxu batentzat
amets andiegia da.Familia beartsukoa zaranez,ez
dozu baliabiderik izango.Amesten dozuna eskuratzeko diru eta gauza asko bear da-ta.
Barrutia erosi bear dozu,azitzeko animaliak eta
beste gastu asko ordaindu.Eziñezkoa izango litzaizuke.
Mutikoa etxera itzuli eta pentsetan aritu zan. Aitari
itandu eutson zer jagokon egitea.
Aitaren erantzuna:- zure kabuz erabagi bearko
dozu. Dana dala uste dot garrantzi andiko erabagia
dala. Ez ete da ?
Azkenik ,aste osoa pentsetan egon ostean,mutikoak
idazlan bardiña emon eutson ,ezer aldatu barik. Eta
irakasleari zera azaldu eutson : egindako zuzenketak
zeuretzat,nik ametsari jarraituko dautsot.
Istorioa amaitzean ,gizonak mutikoei begiratu eta
au esan eutsen : Istorio au niri gertaturikoa da.
Emen nire esparruan gagoz, nire bizitza aurrera
eroateko aukeratu neban basetxe onetan. Ondiño
tximinia ondoan daukot eskolan idatzitakoa.
Gero zera geitu eutsen: Istorio onetako onena urte
bi dira gertatu zana. Irakasleak nire basetxera
ogeta amar ikasle ekarri ebazan bisitan. Eta joateko
zanean auxe esan eustan: ara orain esan daikezut
: zure ikasle nintzanean amets arrapakaria nintzan.
Urte areitan mutiltxuei amets pilla bat lapurtu neutzen. Zorionez naiko kemen izan dozu zureari uko ez
egiteko.
Ez dagiogon iñori itxi gure ametsak lapurtzen,ezta
guk besteei eurenak lapurtu.
Bizitzan mlle arrazoiengaitik negar egin bear dozunean,aurreratu milla eta bat arrazoi irri barre
egiteko.
Patxi Otamendik.
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BILBOKO EMAKUMEZKOEN
ANTZIÑAKO LANBIDEAK
Emakumeen lanbideari buruzko dokumentu ta agirien araberan Bilboko iriaren ia 700 urteko istorian zear emakumek funtsezko lanbidetan jardun eben. Erdi Aroko kaleetan ekoizteko jardueraren
batean ari ziran andrazko asko egozan, merkatu elikaduran, jantziak egiten ,edo ta bizitokiak egokitteko arloetan. Arresi barruko iribilduaren ornidura oso garrantzizkoa zan. Errekardariek Erriberako merkatua egin eben. Errekardariak ordenantzen arabera andrazkoak ziran “regateras” agertzen da
eta. Errekardariak fruta,barazkiak,egaztiak,ogia ta arraiña saltzeaz arduratuten ziran.
1477an, Lenengo Ordenantzaren izenburua dauenak sardinari buruz diardau. Sardina freskoak,
Portugalete, Castro, Laredo, Bermeo ta Plentziako
irietatik eltzen ziran. Udalbatzarrak agintzen eban,
irira eldu ta pisatuta, lenengo bertako andreai saltzeko eta kanpokoei ostean.

emakumeak ikusi oi ziran. Asuako ibarrakoak, ordea, errekardien trena eriotzoenean etorten ziran.

Aitatu bear doguz emakume “baserritarrak”. Begoña edo Basurtu aldean Bilboko merkatura errietatik astoz, gurdiz, eta geienak, oñez ainbat kilometro
egiñez, otzarakaz edo zama buruan, etorten ziran

Bilbora etorri zein Bilbotik abiatzen ziran itsasontzietako zamalanak emakumeak egiten ebezan.

Burtsa sortu baño len, orain dala 500 urte, ba ziran merkatari-azterkariak, au da, besteen kontura
saltzen eben emakumeak. Udal baimena eskatu ta
ﬁdantza jarri bear eben.

Emakume zamaketariak, lepakari ta fardelkaritzat
jotzen ebezan, geienbat gizonezkoei jagokena

G
izanik. Emakume oneik buruan
eroaten ebezan fardel astunak
Erripa eta Uribitarteko kaietan,
ikatz, makallao edo ostantxeko
zamalanak egiñez, soldata kaxkar baten truke.
Itsasontziak, andiegiak ziralako
edo mareek isten ezeutsielako,
Bilboko kaietaraño eltzerik ez
ebenean, zirgariak, zirga deritzen sokak buruari loturik,
itsasadarren ertzetatik etortzen
ziran oñez, gabarretatik tiraka.
Lanbide gogorra, benetan, biren
artean egin oi ebena.

Ona emen zelan sortu ziran entzute andiko Bilboko jostun edo
modistatxuak.
Erdi Arotik, Bilboko erroldetan,
andrazko geiago egon dira gizonezko baño. Bitxikeri au irian
iñoren serbitzutan la egin daben
emakume-kopuru andiei zor
jakie.
1.566an udalaren esanetan iria
“emakume alfer, seme-alaba
bako eta emagaldu asko egoan.

Euskal-Errian gari askorik ez eta importatu
bearra egoan; gañera,
ogia egiteko artatxiki eta garagar-iriña
be erabiltzen ziran.
Udalbatzak, arrain
eta sardiñeagaz antzera jokatuz, garia
lenengo, irira ekartea
erabagi eban, eta gero
beste leku batzuetara
eroateko aukera emon.

Errejimen Zarrean emakume
guztiek euken jantziak eta eunak egiteko ardurea; are geiago,
batzuk linoa ereitetik jantzia edo
egin arteko egiteko guztiez arduratzen ziran, artillea garramatuz eta irunez. Baserriak urrin
egoteak ekarri ebezan beste artisa-lan eta eskulan batzuk;euleek
garrantzi andia euken eta testamentuetan, maiz, eugintzakoak
ziran, isten ebezan bakarrak.

egiten eben andra ostalari eta
tabernariek konpondu eben.
Euren etxeetan, janaria prestatu
eta garbiketa-lanez arduratuz,
ostatua ematen eben emakume
areik, urtenbidea emon eutsoen
bizileku arazoari.
Gaur egungo malla gastronomikoa erdietsi ba dogu, belaunez
belaunaldi, ortan lanean ibilli
diran emakumeengaitik izan da.
Urte batzuk beranduago asi ziran izen andi-andiko Jatetxeak.
"Amparo"na esate baterako.
Eurak izan ziran Bilbon nazio
arteko euskal sukaldaritzari
asierea emon eutsienak, gaur
egun sukaldaririk sonatuenak gizonezkoak badira
be.

Erdi Aroan elikatzea zan bearrik nagusiena eta ogiak bere
biziko garrantzia eukan.

Emakume-giroa egoan ogilabeetan be eta lan jardunean,
egurra zala, ogiak zirala, okiñek
zein labakariek, pisu andiak garraiatzen zituzten buru gañean.
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Beste lanbide bat: Iñude, aña edo amaiñudeek euren bularrez besteren señak azi dabez
mendeetan. Txikiak,
urikoak edo emakume
langille,
ezkongabe
zein prostitutenak izanez gero, udalari jagokon
iñudetza. Goimallakoen
artean, ordea, beti egon da
lan onetarako iñudeak eukiteko
oitura.
1.597an, ezkonduta edo iñoren
serbitzuan ez egoazenentzat
200ko zigorraldia dekretatu
eben.
1.894an, 6.000 neskame egozan
etxeko lanetan eta emakume
guztiak 17.500 zirala kontutan
artzen ba dogu, orrek esan nai
dau landun geienak neskametzan ebiltzala;izan be, eunetik 34
egozan iñoren serbitzuan.
Irian bizilagun guztientzat bizitokia aurkitzeko problema,
Zazpi kaleetako arrabaletan lan

Langille talde bat be bazan “ serora edo freilena”. Gaxo zain edo
ospitalario auek ez ziran monjak,
izenak izen. Batzuk, ezkondu be
egiten ziran eta ospitaletik urrean bizi ziran.
Ospitalean lan egin eta bertan
biziteko lizentziak udalbatzarrak
emoten ebazenez, leentasuna
eukiten eben Bilbokoek.
Aitatu bear dogu antziñatik aritu
zirala emakumezkoak emagin,
au da, beste emakumeei erditzen
lagunduten.
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G
Azkenez esan daigun zeozer “freilari edo serorari” buruz . Andre auek
gizarteko ekitaldi nagusiak antolatuten ebezan; ala nola, ezkontzak,
jaiotzak eta eriotzak. Eginkizun
barruan egozan segizio, musika,
ildakoaren omenezko itzak zein
beilaldiak antolatutea.
Orrez gain, bere zainpeko ondasunen inbentarioa egin eta eleizea
garbituten eben.Geroago baten
sakristauek ordezkatu ebezan.
Beste batzuk pertsona gaxoak
zeinduten ebezan euren etxeetan.
Lenengo letrak erakusten eutsiezan
erritarrai gaur egun ezagututen
doguzan maistra, musikari eta idaleen aitzindariak.
Santiagotik San Nikolasera edatzen zan Areatzako padura edo
ondartzako betelanean ibilli ziran
emakumeak. Alantxe agertuten da
1.509an aldarrikatu ziran Udalaren
aginduetan.
Urte batzuk geroago, 1.593ko
agorraren 22ko uoldeen ondorioz
ondarrak atara ta garbituteko egin
bear izan ebezan lanetan, emakumezkoek eta gizonezkoen ibilli
ziran, gizonei lanagaitik ordainduz
baña emakumezkoei, bapez.
Agustiñek, erderaz.
Klaudiok, bizkaieraz egokituta.
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Ikur bakoitzaren
eginbearra
Alango baten, goizez, JAUNGOIKOA bere 12 sorkarien
aurrean agertu zan eta bakoitzarengan giza-bizitzaren
azia erein eban. Banaka, ume bakoitzak aurrerantza urratsa emon eban DOAIA ta jagokon sendia eskuratzeko.

ARITOAGA,
zatoz ona...!

BIZKI,
zatoz ona...!

Zuri lenengo azia damotzut landatuteko aukereagaz
batera. Azi bakoitza landatuaz millaka sortuko jatzuz.
Es dozu astirik eukiko azten ikusteko landare danak,
barriak sortuko debezelako landatuteko gero eta geiago.
Zu izango zara gizaki-buruaren alorrean lenengoz
sartuko zarana nire Ideia eroanaz. Baña eztagokizu
elikatu edo zaindutea ezta eztabaidatzea be Ideia au.
Zure bizitza ekinean datza eta ekintza bakarra damotzudana gizaki guztiak sortzeaz jabetu daitezela
da. Lan onengaitik Begirune Pertsolanaren onura
eskuratzen dautzut.
Eta ARITOAGA, ixillean, bere lekura itzuli zan.
Ezaugarri garrantzitsuena: Bakoiztasuna, Ekitea.
Zelangotasuna: Adorea, Zintzotasuna.
Akatsa: Bultzazale ta Egizale geiegia.

Zuri, BIZKI, erantzun bako ituanek damotzudaz,
eroan dagizun danontzat gizakiak inguruen dakusanen ulermena.

ZEZENAGA,
zatoz ona...!
Zuri, ZEZENAGA, aziak izatedun biurtzeko
eskubidea damotzut. Zer esan andiko lan ori, egonarria eskatuten dautzu asitako guztia amaitu bear
dozulako, aziak aizez sakabanatu ez daitezen.
Ez dozu aldatu bear biderdian ideia, ezta iñoren
mendean ibilli eskatuten dautzudana bete al izateko.
Orretarako Indarraren Doaia damotzut. Jakituriaz
jokatu.
ZEZENAGA bere lekura itzuli zan.
Ezaugarri garrantzitsuena: Irmotasuna.
Zelangotasuna: Leialtasuna, Iraupena.
Akatsa: Itsukeria, Zinduzalekeria.

Zuk iñoz be eztakizu gizakiak zer dala ta berba
egiten daben edo entzuten eztaben , baña erantzunaren billa zabizela aurkituko dozu jakitun egingo
zaitun nire Doaia.
Eta BIZKI bere lekura joan zan.
Ezaugarri garrantzitsuena: mugimendua.
Zelangotasuna: mellegotasuna, aldakortasun
Akatsa: jakinnai geiegizkoa, konpromiso eza.

KARRAMARROAGA,
zatoz ona... !
Zuri, Karramarroaga, gizakiari xamurtasuna erakusteko lana damotzut.
Nire asmoa eurengan barre ta malkoak sortuaztea
da, ikusten eta sentitzen daben guztiak erabat zabaldu dagien euren barrua.
Orretarako FAMILIAREN DOAIA damotzut
zure betekizuna ugaritu dadin.
Karramarroaga bere lekura itzuli zan.
Ezaugarri garrantzitsuena: Sentipena.
Zelangotasuna: Empatia, Sentiberatasuna.
Akatsa: Geldotasuna, Antziñazaletasuna, Zalantzakortasuna.

G
LEOI,
zatoz ona...!
Zuri, Leoi, nire izadia edertasun bete betean azaltzeko zeregiña damotzut.
Baña kontuz arrokeriagaz , gogoratuz Izadia eztala
zurea nirea baño.
Aztutzen ba dozu ori gaitzetsiko zaitu gizadiak.
Guztiz alaia da zure lana;ondo egitea naiko. Orregaitik Izen Onaren Doaia damotzut.
Eta Leoi bere lekura itzuli zan.
Ezaugarri garrantzutsuena: Alaitasuna
Zelakotasuna: Duintasuna, Eskuzabaltasuna, Kanporakoitasuna,
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Eta Neskaga bere lekura itzuli zan.
Bereizkuntza garrantzitsuena: Beti oberena egiteko
gogoa.
Zelangotasuna: Guraritasuna, Apaltasuna, Obenegite etenbakoa.
Akatsa: Kritika geiegia.Obena egitearen zoramena.

AZTAGA,
zatoz ona..!
Zuri, Aztaga, serbitzeko egin bearra damotzut
gizakia alkarreganako zeregiñen jabe izan dadin,
ikasi dagian alkarlana ta egindakoen beste aldea
azaltzeko trebetasuna.

Akatsa: Norkeria, Agintekeria, Itsukeria.

Bai eta liskarra dagoan artera eroatea. Zure alegiñez
ordez Maitasunaren Doaia emongo deutzut.

LUPUIZAR,
zatoz ona !

Eta Aztaga bere lekura itzuli zan.

Zuri, Lupuizar, ekintza zailla emongo deutzut.
Gizakien gogoa ezagututeko trebetasuna eukiko
dozu, baña ezingo dozu berbarik egin ikasten dozunari buruz.
Askotan ikusten dozunagaz minduko zara eta zure
samiñaldian nire aurka zutituko zara, aiztuaz ez
nazala Nik nire Idea nastuteak baño, nekatuazten
zaituna. Gizakiaren aberekikoari buruz ainbeste
ikusteak ta zure barneko indarrakaz ainbeste burrukatzeak , zure ibilbidean okertuaziko zaitue
baña lengora itzultzean Amaieraren Doai bikaña
lortuko dozu.
Eta Lupuizar bere lekura itzuli zan.
Ezaugarri garrantzitsuena: barnetasuna.
Zelangotasuna: Gizakiaren sena ezagutzea.
Akatsa: Geiegi sakontzea.

NESKAGA,
zatoz ona !
Zuri, Neskaga, eskatzen dautzut aztertu dagizula
gizakian nire Izadiari buruz egindako guztia.
Begiratu bearko dozuz zuurtasunez ibillitako bideak, oartuaziz euren okerrak olan , zure bidez, nire
izadia obeagotu dadin. Alan egin dagizun Garbitasun Doaia emoten dautzut.

Bereizkuntza garrantzitsuena: Urkoaren billaketa,
Alkarkoitasuna.
Zelangotasuna: Diplomazia, Sotiltasuna, Sena.
Akatsa:Erremiña, Atsegindu zalea, Eztabaidetarako zailtasuna.

GEZIAGA,
zatoz ona...!
Zuri, Geziaga, gizakiari barre egiñaztea eskatuten
dautzut, nire Idearen nastualdietan mingostuko
diralako.
Barrekaldiaren bidez itxaropena sortuko dautzazu
gizakiari et olan euren gegiak niganatuaziko dozuz.
Bizitza ugari eukiko dozuz, igeskorrak noski, eta
bizitza bakoitzean urduritsu arkituko zara.
Zuri, Geziaga, eten bako ugaritasun Doaia emongo
dautzut, edatu al dagizun illuntasuna dagoken okuluetaraño, argitasunez blaituz.
Eta Geziaga bere lekura itzuli zan.
Bereizkuntzarik garrantzitsuena: Edagintza.
Zelangotasuna: Baikortasuna.
Akatsa: Arrotasuna.
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AKERRAGA,
zatoz ona...!
Zugandik, Akerraga, gure dot zure alegiñez gizakieri lanbide bat erakustea.
Es da erreza zure egin bearra , gizakien indar guztia zure gain nabarituko dozulako.
Zure eginkizunaren jokabideagaitik Erantzunkizunaren Doaia emongo deutzut.
Eta Akerraga bere lekura itzuli zan.
Bereizkuntza garrantzitsuena: Iraunkortasuna
Zelangotasuna: Neurrizalea.
Akatsa:Elkortasuna.

UGETA,
zatoz ona...!
Zuri, Ugeta, etorkizunari buruzko iritzia damotzut
zure bidez gizakiak geigo egin daitekela ikusi al
dagian. Bakartasun samiña nabarituko dozu nire
Maitasuna zuganatzea ukatzen detzudalako.
Gizakien begiradak eginkizun barrietara zuzendu al
dagizuzan Askatasunaren Doaia damotzut, aske izanik
nonai dagoen gizatasunaren lagun biurtu zaitezen.
Eta Ugeta bere lekura biurtu zan,
Bereizkuntza garrantzitsuena: Jatortasuna.
Zelangotasuna: Umanismoa
Akatsa: Erradikaltasuna.

ARRAÑETA,
zatoz ona...!
Ez zaitut itxi alperrik azkenerako, eginkusunik
gaitxena emon deutzut eta.
Batu egizuz arren, gizakien naigabeak eta ekarri
eidazuz Niri.
Zure malkoak, azken batez, nireak izango dira.
Eukiko dozuzan neke ta naigabeak gizakiak nire
Ideiari egindako nasteen emaitzak dira.
Errukia bereganatzea dagokizu barriro lortzen
alegindu dadin.
Zure eginkizuna zure anaiak babestu ta bizkortzea
izango da, zuregandiko gaitasuna onartuz, beraganatzen ekin dagien.
Eginkizun onengaitik Doairik garaiena damotzut:

Zu bakarra izango zara nire Amabi Semeen artean
ulertuko nauzuna.
Ulermenaren Doai au , Arrañeta , zuretzako bakarrik izango da, ba iñoz gizonen artean zabaltzen
alegintzen ba zara, ez dabe aintzat artuko eta gitxik entzungo.
Eta Arrañeta ez beste iñor, bere lekura itzuli zan
banaka bere Amaika anaiak irriparrez agurtuz,
jakiñik euretariko bakoitza bere bizitzakide biurtu zala. Une aretan maite-maite eban euretariko
bakoitza.
Eta eskertu eban Jauna, ain goragarrizko eginkizunerako aukeratzeagaitik.
Bereizkuntza garrantsitzuena: Sentiberatasuna
bizitzaren aurrean.
Akatsa: Nekealdian alde egiteko gogoa.
....Orduan Jaungoikoak amaitu eban:
“Zuetariko bakoitza erabat ona da, baña ez dozue
ulertuko alik eta danok
BAT EGIN ARTE. Orain zoazie..!!!
Eta amabi sorkariak abiatu ziran alik eta ondoen
euren eginkizuna osatzera.
MUNETXEK
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Euskal esaera zaharrak
Aberatsak, guztiak adiskide.
Agura onari ez itxi ateak.
Alperra beti gazte.
Anbotoko beleak Anbotora gura.
Artuak emona zapoe.
Asto txikia beti pollino.
Auntzaren umea auntzumea.
Agustin

G izartea
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Txirlorak
2.010ean Epaillaren 13an
Aita Martzel Andrinuagaz
Ziortzara bake-eske
I
Kaltzadan gora errores
esker, eskari ta promes.
Bolibarretik Ziortzaraiño
alkarri esku emonez,
bakea ez da berez etorten
begira geldi egonez.

II

IV
Ziortzan eder baratza
baina kaltzada aldatza
Bake-frutua gura dauanak
bota izerdi garratza…
Ekin ta jarrai, ez da altzora
berez jausiko makatza.

V

Bakea ezin ekarri,
ez, goitik beera ezarri.
Leenen bakotxak biotz-erdian
bake-landarea jarri,
ondoren begi ta biotz garbiz
begiratuaz alkarri.

Bakea ta maitasuna
benetako ondasuna.
Bekezale ta bake egile
Ori da gure jarduna;
orduan arro esango dogu:
“Jaunak, ni naz euskalduna”

III

VI

Etxea daukagu sutan
artu daigula kontuan.
Alperrik gabilz atxakiz eta
berba ta joko faltsutan,
aidean mila txoriak baino
obe txori bat eskutan!

Oi bakearen usoa
apala eta gozoa!
Gure Erria aspaldi baten
gorrotoz jota gaixoa;
Jainkoa lagun, lortu daigula
bear dan bake gozoa.

VII
Eskatu eta eskatu
gagoz, Jauma, ez ukatu!
Guk lantzen dogun bake-baratza
Zuk bigundu ta beratu;
Euskalerriak bake ederra
Leenbaileen daian gozatu.

VIII
Ziortzako Andra Mari,
Bake-bidean gidari!
Emen gaituzu zure aurrean
esker on eta eskari;
gaur bake-bila gabilzanontzat
zakiguz bitartekari!
Munetxe

Euskaldun
b arrientza t
Zazpi utsak

ARPIDETZAKO TXARTELA
ZER aldizkaria artu gura dot eta bialdu egidazue zuzenbide onetara:
................................................................'tar .............................................................................
............................................. kalean (auzoan ............................................................. zenbakian
.......................................................... errian, .......................................errialdean (probintzian)
Arpidetza ordaintzeko .......................................diru-etxera (bankura) bialdu ordain-txartela,
an daukadan ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ zenbakidun diru-kontura.
ZABALDU DAGIZUN “ZER”. Arpidedun bakoitxak billatu begi beste bat!
Euskerazaleak. Colon de Larreategi, 14-2. Tel. 94 423 53 22. Bilbao.

San Juan de Gastelugatxe

Bizkaia maite
atzo goizean ikusi zindudan
soineko xuriz jantzia
buruan orlegi, bihotzean sua
nere gogoaren ertzatik pasatzen.
Zure usain gozoa, lana,
amodioa, itsasoa,
nere baitan sartzen.
Atzo goizean entzun nuen
zure berbaren oihartzuna,
zure kantaren fereka,
bihotzean kilika
eta ohiartzunaren haunditasunean
murgilduz joan nintzen
jausika, hegaka.
Bart arratsean
arbasoen baratzaren ondoan
bertsotan eta dantzan
lotu zinen alai piper eta gatza
sabel emankorra.
Bizkaia maite
atzo goizean ikusi zindudan
soineko xuriz jantzia
buruan orlegi, bihotzean sua.
Olerkari
penatuaren gozo eta mina
amodio eta kanta
zure berba leun,
zure gatzaren bizia,
zure burdinaren goria dira gaur
neretzat aterbe.
Bizkaia maite
atzo goizean ikusi zindudan
soineko xuriz jantzia
buruan orlegi, bihotzean sua,
lirain, sendo, eder.

