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BAKION BERTSO AFARIA UDAN

Abuztuaren I 3an urteko bigarren Bertso Afaria egin genduan
TXOBERNE tabernan. Gure asmoa erritar eta udatiar euskaldu-
nen arteko artuemonak euskeraz sortu edota indartutea izan da.
Datozan udetan be asmo orregaz aurrera egitekotan gagoz.
Oraingoan. Jon Maia eta Jokin Sorozabal bertsolari gipuzkoarrek
lagundu euskuen zeregin orretan. Makina bat adarjote egin eta
barre eragin ebezan bertsolariok. Entzule izan gintzazanok pozik
be pozik lotu gintzazan eurek egindako bertso saioagaz. Jana eta
edana ugari eta ona. Orretan TXOBERNEkoek egindako aalegi-
na eskertutekoa izan da, benetan. Esan bear be, an egon ziran
geienak gazteak izan zirala, elduagoren bat geiago etorriko zala-
koan egon gintzazan arren. Denbora osoan euskeraz ibili gintza-
zan danok. Aurrekoetan ez lez. ez genduan Bertso Afarian bape
erderarik entzun!

Afaria dala eta....

Jon Maia Jokin Sorozabal

Digestioa izan liteke Artabururik ba ote dagon
bertsoei esker arina, ikusi bearko genduke,
zuen errian famatua da erri onetan kosta aldean
ondartza ta txakolina. jendea pilatzen dute.
Baina badago erritar franko Gaurkoan ere orretan oso
elkar biltzeko adina. seguru egon gintezke.
Udaran ere badaukazue kostan gaudela sines dezagun
euskeraz non itzegina. arrain zopa eman digute.
(zortziko nagusia) (zortziko nagusia)

Bakio ta euskerea
Jon Maia Jokin Sorozabal

Baina bere postuai Ori ez litzateke
ezin egin uko. oso lorpen gutxi,
orretarako badu baina ainbeste kemen
makina bat truko. nola erakutsi.
Erri sarreran jarri Beste bide batetik
bear da lekuko; liteke obetsi:
ta erderaz itz egiten euskera ez dakiena
somatu orduko. onuntza iritsi
euskera ez dakitenak eta ikasi arte
ez dira sartuko. irteten ez utzi.
(amarreko txikia) (amarreko txikia)

San Joanen inguruko gorabeerak...
Jon Maia Jokin Sorozabal

San Joango ermita ortan
egiten da plana
ori da azken aldian
nik entzun dudana.
Zertara joaten ote
dira beregana?
Santuari eskatzera
lige eder bana
(zortziko nagusia)

Afariko adarjoteak...
Jon Maia

Ingenieroa bada
askoz obeago.
askoz obeago,
baina abuztu aldean
oporretan dago,
oporretan dago.
(koplak)

INIAKI MARTIARTU

IRAILAREN 29an SAN MIGEL ZUMETZAGAN
Urtero-urtero Zumekagako Xl. edo Xll. gizaldiko baseleiza

erromanikoaren inguruan ospatuten da Mikel Deunari egiten
jakon jaia. Zumekaga erriz Mungia izan arren. Bakio zein Jata-
be. Markaida edo Larrauriko erritarrek ara joateko jokera andi eta
sakona izan dabe beti. Sentimenduz edo biotzez jai ori ondoen
bizi izan dabenak eurak izan diralako. Aurton. Mungialdeko
AEK eta Bakioko Turismo Bulegoak egitarau apaltxua eratu
dabe jaiari zeozertxu geitutekotan: sokatirea eguerdiatean eta jota
txapelketea arrastian .

Kristautasuna eldu orduko, ziur antzean, euskal jainkoren
baten edo batzuen aldeko ospakizunak egingo ziran bertan, Jata
mendi bizkarrean. Ostean eta eundaka urteetan. Jaun Done Mike]
eguneko euskal erromerieak bizi-bizirik iraun izan dau orain dala
urte gitxira arte. Aspaldion baina, bestelango giroa jaubetu da
egun orretan. Gero eta inguruetako erritar gitxiago agertuten da
an. eta jai orrek izan dauan nortasuna itzelean galduz joan da.
Bizi be, txosna zaratatsuen kulturan bizi gara eta.

ITXAS-ALDEren BARRIAK
Guretzat urteko ekintzarik nagusiena Andra Mari egunekoa,

abuztuaren 15ekoa, izaten da. Betiko lez. goizean eta Meza
Nagusia amaitu ostean, taldeko neskamutilik gazteenek dantza
saio laburtxua eskaini eben eleizaurrean. Aurton, beste batzuen
artean, Xiberoko dantzak egin genduzan leenengoz. Eguraldi
on-ona izan genduan eta giro alaia eta koloretsua lortu genduan
Eleizaldeko plazatxuan.

Gauean, "BASERRIAN" deritxon ikuskizuna aurkeztu gen-
duan. dantzari nagusiakaz. Oraingo onetan, txikienetariko batzuk
be agertu ziran, mutilak batez be, "Abaltzizketako Txantxoak"
dantzatuz. Ainbat gauza barri izan ziran ekitaldian: irudiak
("Laborantzak") saioari asikerea emoteko, orain arte eskaini
bako koreografiak ("Sagar Dantza", "Gaitarako Balsa", "Uztai
Aundi"). dantza barriak ("Azeri Dantza", "Abaltzizketako Txan-
txoak"). jantzi barriak eta agertoki bi. baten ordez. Oneekaz guz-
ti oneekaz erritmo bizkordun ekitaldi ikusgarria eta polita eskai-
ni genduala uste dogu, eta askok esan euskuenetik, dantza geia-
go ikusteko gogoaz lotu ziran amaitukeran.

Dana dala. emen ez da gure lana amaitu, eta iraileko (Larrau-
riko jaietan) eta urriko (Busturialdeko Dantzari Nagusien Jaian)
ekitaldi garrantzitsuak egin ostean, Argentinara eroango dogun
ikuskizuna prestatzen asi bearko dogu.

ITXAS-ALDE
Euskal Kultura Taldea

Pozik ibiltzen dira,
tralari tralara,
gaba aide orretan
mutilen festara.
Ligatu ta sasoirik
piskat baldin bada,
batzuk joaten dira
San Joango ermitara.
(zortziko nagusia)

Jokin Sorozabal

Begira. adibidez.
neska poxpolina,
neska poxpolina,
ortxe daukazu Unai
ingeniero fina,
ingeniero fina.
(koplak)
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