.kegun, ezclan be, zu:uik sartu gau~lo"
~.
.
Iñaki ta Edume ez etozan bat '
l. poz.csnetan, etxe andiki atako
I:gi ta barruko auts guztia astindu'
ren biotz.txokoan uste eben, ba, ah
kela, eta ez eufsen ustel urten b'I\>t
1 gartsu orrek.
. .~
Illuntze baten, aitaitak bere gau:o
,ean cta Iñakitxo'k cta Edurne'k
rtetan iñarducla, atean dcia abots "¡
rri baten intziria entzun cben:
;,
e-Aita, ene semeak, zabaldu egida
[rurak aurkitu ziran" cstu.cstu, bió{
! etlegi ezin eben ~teko. morroilean1
ebezala. Azkene1:, besarkada gogo(
tean batu ziran laurak, pozaren POZI
rra erioelarik.
,í
--Amesa dirudi! Amesa dirudi! ":1:'
~ar artean aitaitak.
,~
-Bai, aita, amesa dirudi, baiña egf
en naukazue, ta ba-dakit ondo b~
teraiñoko eSf1,11arriakeroan dozuezaD;
I ori joana da, onczkero.
',;
-Aitaita,
arrotz~lk egia esan ei1¡
liu zarataka Iñakitxu'k.
-Bai, enc seme; olaxc zan! -~¡¡
ID aitak-.
Zuok osatu ta jaso zQ\t
ona, atxilo egoan gudari-buru haJ
s egiterakoan zauritu ehen, baiña,
arleak zorionez okerreko bidea ,
'u egin ziran, ~ta gero zuck ido~\
'n gizon esetsi ori. Orri eskerrak,
ro ta ni askatutera: etorri al izan.
dun altsua dozue.ta.
-Eta ez yaku itzuliko? ---:-Edurne'k
-Ez, alahatxo; azke biziko da be
tI, an bait_dauk«z emaztea ta Jau ~
ua.

..\
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-Eskerrik asko, ene Jainko! Orain"
Ikazu ilteko be! --ots aitaitak.
-Nok diño il? Ene aita, bizi barri
dogu oraintxe, cta zuen ama k, selDeJ
-, zerutik bedeintatuko gaitu.
,,:
ta, oso zoriontsu, luzaroan bizi iz
tI.

--

LlBURU
1puin-barreka.
Ona eooen ipuin-sail barri bat, eusdunon atsegingarri. Onelako liburuk guri, batez be, eder yakuzala esan
a. da Ta orreIa izan, nunbait. Baiña
..
01
.
au. Guezta ~rritzekoa
.~ k kbe ipuin-griña
1
b IZla
re antxma, oa aln za etasun
.

b

k

gertu ba e en, porru-patata,
gazta~ñak eta arto-esne-zukua
jan ondoren su.bazterrean
kontu-kontari,
lera ~a oitura au ezta gurea bakarrik,
rounduko erri guztiak barnean daroena baiño.
Enparau izkuntzetan
lez gure euskerazarrean ipuin libururik
asko ar/!;itara dira mendeak
zear: elizarakoak eta irmiñezkoak
geienbat len
eta orain. Eta ez yaku errez agortuko iturri au. irakurleari
eder yakona
eroon bear ba'dautsogu.
Oraingo au -txit
begiko yaku ben.etanAita Pelix Bilbao'k
egiña
dogu, oraindik Arantzazu'n
ikasle za~a, ta 1954'garren
urtean Euskaltzamdia'k eratutako
sariketan
sariztua.
Txukun eta dotore irarria. Aita Villasante'k itzaurre jori bat ipiñi dautso ta Aita Iriondo'k
marrazki
politez apaindu.
b Guztira 50 ipuin dira bata baiño
bes~ea .barregarriagoak
eta konturatu
ba~lk Irakurten
diranak;
niri neuri
ekntzat au jazo yat, ezin itxi liburua
;s. ~etatik, dana ekiñaldi baten iruneSI ear, ardau onaren antzera. Baiña
lt tra orrela irakurtekoak
be: oio~ Ura lez, tantaka ta astiro, oba.
dab:re baserritar eta gaiñetikoak
batek ' negu aldean batez be, apaloska k ordu luzeak nuA emon barrer araz ta gogo-nasai anditan.

Bertso
tu-eziña,
ren bos
tua, Biz
txapelket
esaldi e
Millaka
gora-tzak poz
peturik
Bertso
guztien
ta berts
omenez
Bai ta a
urriñeko
kera bi
billena.
Sei d
tsolariak:
txe, Sar
Pujana;
geratua
Mungia'n
Zeanuri'n
beita'rent
kopa ta
Urrilla
Durango
aundi b
dian e
riak er
zan txa

