DANTZAK

irakasten eban. Eta guztiok baiño lenago, gerra-denporara
arte, musika irakasle D.Tomas Larrinaga abade jauna izan
zan.
GALDAKA´KO BANDA DE MUSICA.-1887n. urtean
sortu zan eta ainbat konkurso eta txapelketetan partu artu
eta irakasten be ibilli zan. Sari onak irabazi ebazan.
1974N.URTEKO EUSKAL JAIA.-Egun aretako egitaraua onelantxe asten da. Gerra-ostean Udaletxeak lenengoa
erderaz eta euskeraz egin eban eta aixe diño: Ayuntamiento
de Galdacano/Galdacano´ko Udala.29 de septiembre,
domingo/domeka, irailla 29gn. Extarordinaria fiesta VascaIkusgarriko Euskal Jaia 1974. Goizeko 9´etan asi eta gaueko 10´etan amaitu zan.
Berton Txistularien erakusketa eta biribilketak be etxalde ta auzunetatik egin ziran.Auspolari ta arraxkolarien (soiñulari ta pandero- joleen) jardun-aldia eta gerosoka-titra ta
arri-jasotze-erakusketa. Eguerdirantza txapel leiaketa eta
ondoren txiastulari taldeen erestaldi berezia- Arastiko
4´retan Euskal Erri Jakintzako jantzien leiaketa. Gero bikoteen jota-dantzaketa eta ondoren Andra Mari Euskal DantzaTaldearen

ENTZUN
GAGIZUZ JAUNA

Ekintza goragarria, beste dantza-talde batzukaz batera.
Ondoren auspolari ta txistulari soiñuzko dantzaketak eta
illuntzean 16 edo 17n. orduan,ikusgarrizko karrozak, auzo
guztiak parte artuta. (batzuk kamioetan eginda eta baste
batzuk euren traktor eta idi-burdietan eta abarretan eginda)
erriko kalerik aundienetatik eta millaka ta millaka ikusle
pozik dagozela. Egia ganean txarria eskegita eta odoloste
edo mortzillak egiten eta beste batzuk txarriboda zala-ta,
jaten.Karrozen asierea Galdakao´ko Banda de
Musica´rena lenengo taldea dala, gero ezpata-dantzariak.
Eta amaitzeko auxe be esan bear dogu:Jaialdiak egiteko,
Udalak 15 000 pezeta emon euskuzala. Galdakao´ko Banda
de Musica edo ereskin-taldearen biribilketa egin zan azkenean.

JOSE MARIANO BARRENETXEA

✞

SAGARDIA

Jaun on bat dago goian,
danen Jaun ta Jabea,
zeru ta lurretan,
ontasuna da, berez,
munduaren aurrean
giza-arduretan.

Lurreko izakiak,
sagar, madari, prisku,
guri guri, dagoz,
zerutar laguntzeak
indartuten, bai, ditu
guztien poz giroz.

Sagardia neguan,
illun, aurkituten da
beren izatean,
otzak menperatuta,
zugatz adarrak dagoz
neke astunpean.

Oi, udabarri joria,
gero ta ederrago
dagersku ortzian,
usain gozozko lorez
bete sa sagardia
eguzki aurrian.

Danen Aita izanik,
beren eskuz garoaz
bizitza onetan,
guk ikusi bagarik,
maitasunez, garoaz
bizitz arloetan.

Gizona deika dago
beren ezer ezean
Jaungoiko Jaunari,
maitasun ta argia
nai ditu lur onetan
bizitz lagungarri.

Zerura aditurik,
odei batz nagusiak
ausarta dabiltzaz,
trumoi dardar nausiak
Tximistondo zeartuz,
mendiz mendi doaz.

Sagar garau nausiak
urrezko biur dira
sagasti orleian,
gozoa darioe
gizonen onerako
zelai zabalian.

Zerua eta lurra
bere-bereak ditu
maitasun guztiaz,
lurreko kutunena
gizonen bizia da
zerutar ondasunaz.

Erantzuna ba-dator
zeru-goitik lurrera
maitasun guztiaz,
gizonaren bizia
bedeinkatzen dau Jaunak
gogorik onenaz.

Udabarriaren pozez,
sagardia ba-dator
adarrak argitzen,
aguzkira begira,
aizea, gogor, dabil
bizia indartzen.

Oi, zein gozo dagozan
sagarrik ederrenak,
bitxi biurturik,
egiz, bikaiñak dira
madari ta prisku
udeak ondurik.
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