
KONTU-KONTARI

OARRA: Ipuin onegaz amaitzen dogu Caracas'etik baten eta pergaminoetan. naikoa zapuztuta, etxe baten
Jon San Juan Z. (Ontzategi'txu)'k bialdu dauskun ipuin- ondakiñetan eta Agirre eritxon baten ondorengoak itzi
moltzoa. Gure itaun batzui erantzuteko dan bere eskutitza ebezan an.
artu dogu eta ona emen gutun orretatik artzen doguzan – Eskutitza egin dautsagu Jon San Juan Z.'ri eta
jakingarriak: "ZER" onen izenean esken-ik beroena agertu dautsagu.

– Ez da argitaratu "Antxiña hete zan lurpeko inper-
nua"deritxon ipuiña. Bidean galdu ete da? Ez dogu artu.

– Ipuin oneik Cuzeo (Peru)'n aurkituak Jira, moltzo OLAZAR'tar Martin'ek

Erri ederra oroi nai zaitut
zure izate onian
mendirik mendi biderik bide
aipatuteko oiñian.
gizarte ederra sortu izan dozu
uncen joan-etorrian.
zentzuna, beti, aurrelaria
izan da zure bizian.

Noranaitara begiraturik
ederra da zure sena
solo zabalak lur sendoakaz
dira sustrairik onena,
millak urteetan fruti' onenak
gogoz emon dabezana
seme alabak bizi egien
alkartasun bikaiñena.

Zure itxura egokia da
iparraldetik egora
eskerraldetik eskumaraiño
eskarrez dozu jokera,
lauak ederrak, tontorrak bikain
danak alkarri begira,
solo ta zelai. bide zabalak
dan danak doaz errira.

Emonkor dira zelai orleiak
aberatsak lurraldeak
goiztik gabera danak hatera
zaintzen ditu eguzkiak ,

MUNGIA

urre gorria dirudi goiak
mantel urdiña zeruak
danen artean egazka dabiltz
ama lurraren txoriak.

Paradisua dirudi danak
eguzkiaren sorreran
leio zuri ta teilla gorriak
gora goraka aidean,
etxeko ama oial zuriaz
agurka dabil pozetan
eta jendea gora begira
maitasunezko itzetan.

Gizon aundiak bereak ditu
Mungiak bere senian
erri jatorrak gizon jatorrak
sortzen ditu onenian,
lengo aldian solo ta mendi
landuz zintzotasunian,
a zan bai poza sentitzen zana
lanaren amaierian.

Erri eder bat osotu eben
urte askoren buruan
alkartasunez garbituz lurrak
zentzunaren inguruan,
gure mendiak alaiak ziran
igetaiagaz eskuan
gero kodaiñak agertu ziran
dindilizka sorburuan.

Senar emazte buril argiak
zentzunez inguraturik
gizontasunez jokatu eben
umeak, ondo, esirik,
lanean zintzo, eskolan argi,
egokiro jokaturik,
erriarentzat senik onena
goiztik gabera sorturik.

Jakituria jakituria...
Mentxaka eta Zameza
askoren arte izan zirian
Mungi erriaren poza,
argitasunez goitik beraiño
beterik euken biotza
eta ondoren maitasun garrez
argitzen eben bizitza.

Euskalerritik Erromaraiño
zabaldu eben argia
Erromatikan mundu guztira
eskeiniz fede bizia.
gora gizonak esan bear dot
aipatuz jakituria
Mungiar seme zoragarriak
or dago zuen kabia.
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