
BURDIN - AROA

v1illagarrenaren aurreko urtean eta Iruña'ko
uriburuan izan zan koroatua SANTXO AUNDIA.

Bcderetzigarren gizaldi illuna istilluz eta bal-
tzunez betekoa izan zan Europa guztian; Iparial-
deko Wikingo praka-gorrien eta Egoaldeko arabiar
muztur-baltzen eraso ta eragiñen ekiñagaitik, ba-
tez be.

Naste areik zirala ta, millagarren urtean mun-
duaren azkena zetorrela zabaldu zan bazter guz-
tIetan.

Urtegarren aretan ezkondu zan Santxo, Kas-
telerriko buruzagiaren alaba Munia'gaz ezkon-
du be.

* **

Amar urte lenago, here Leire'ko konbentuan
azi ta eziten egoan bitartean, arrabiarrak Iruña'ko
inguructan ebiltzan euskal-erreiñuko uriburua cura-
kanatu gurean.

Santxo Abarka zan orduko crregca Napa-
rroa'n.

Ipar-Euskalerrian egoan, ango inguructara sartu
ziran sartu ziran Wikingoen aurka burrukan. Eta
negu gorria izan arren, Auñamendi edurrez zuri-
zuri egoala, Egoalderako bidea artu eban.

Abarka arinak berak eta bere mutillak jantzi,
mendiak lasterka igaro, ta Iruña'ra sartuta, ango
arerioak bcingo baten ondatu eta igeska jarri
zituan.

Almanzor zan arabiar onein buruzagia. Se-
kulako kalteak egiten jarraitu eban kristiñau
errietan.

Santxok, here koroatzearen irugarren urtean,
here koñatu zituan Leon'go ta Kastclerriko kondea
beraganatu eta Almanzor'en aurka joan zan arcikaz
batera.

Soria-inguruko Katalañazor zelaietan izan zan
burrukea.

Sekulako burrukea!
Almanzor'ek galdu eban gudaldia, baita here

bizia be gudaldiagaz batera.

URRE - AROA

Wikingoak eta arabiarrak emendik betiko urrun-
iu eta 33 urrezko urte ederrak emon zituan SAN-
TXO'k here erreiñuaren buru lez.

Lurrak aberastu zituan, erriak jantzi, kon-
bentu kultura-cragilleai lagundu, artu-emon abe-
ratsen iturri zan Santiago'tarren bidea obetu,
egokitu ta zaindu...

Baiña uts aundi bat egin eban criotz-zorian: ain-
bat kostata osotutako Euskalerria zatitu.

Ez eban orretan euskal-lege zarra jarraitu,
Frankoen lege barria baiño.

Eta orrelan, here seme zarrena zan Gartzia'ri
oraingo Euskalerria osotzen daben zazpi errialdeak
'ta Euskalerri zan Errioxa emon cutsazan.

Bere bigarren seme zan Fernando'ri Kaste-
.erriko Konde-erria.

Ranimiro irugarren semeari Aragoe.
Eta laugarren eta azkenengo bere seme Gon-

mlo'ri Sobrarbe ta Ribagortza.

*
*

Andik urte batzutara Fernando'k Kastela'ko
:rrege egin eban here burua. Ramiro, Sobrarbe
a Ribagortza here anai gazteari kenduta, Ara-
;oe'ko errege egin zan.

Euskaldunak dira ba, Naparroa'ko erregea
)ide dala, Kastela ta Aragoe'ko lenengo erregeak.
Euskaldunak, baita, erreiñu bi oireitako lenengo

z ii a gu nak.
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