
Nainundik begiz jo, Kirikiño beti yaku ikasgarri;
argia ta beroa dakarskuz bere gizantz izugarriak. Igaz,
aren eungarren jaiotz-urte urrena ospatu gendun, zerbait
egiñaz: omenaldia Mañari'n, ari buruzko lanak eguneroko
ta aldizkarietan, or-emen itzaldiak, teatru-jaiak, Abarrak

barriz argitaratu, eta gaiñerakoak. Ezta etsi-etsian —kon-
forme— geldutzeko beste be, baiña egin alean Ian egin
ezkero, nok guri geiago eskatu? Ez gaitezan, orraitiño,
egiñagaz aseturik ereiñotz gaiñean nasai jarrita egon.
Aurrera jo bearra dogu, leiatsu ta oztargi.

Kirikiño ta ipuinlari adierazpen adierazpen bardin
samarrak doguz sarri. Alan be, orretan baiño geiago jar-
duna da. Igaz argitara emon genduan Abarrak liburu mar-
dulean ikusi zeinkenez, ainbat gai ta auzi erabilli ebazan
Kirikiño'k, beti sakon ta dotore, errikoi ta bizitasunez
gaiñezka. Erri jakin-zaleari danetik egokitu ta emon
eutsan janari egosi erreza. Aurretikoak itxitako erentzi
bikaiña —abesti, elezar, ipuin, ilarri, baserri ta itxaso-
bizitzan datzan euskal gogoa— erriaren kontzientzi ba-
rruan dardarazo nai eban. Eta orretan saiatu zan ainbat
gai ta gauzari ekiñez, erriak bere-berea ebana maitatzen
eta zaintzen ikasi egian.

Ortarako igarle doaiz dagerkigu. Giza-kondaira za-
rrean, momentu larrietan, gerra bat irabaztean edo gal-
tzean, it edo biziko une estuetan, mastiak batu ta soloak
goldatzean, bertsolariak, igarleak jagi oi ziran —gure
artean be bai—, negar eresi edo garai-kantak esanez.
Kirikiño'k ba-ekian au, ta sasoi atako euskal urretxindor
zan Enbeita'tar Kepa'gaz batera, negar kantak eta oiu-ots
alaitsuak abestu euskuzan; Euskalerria ta euskeraren zoria
ilteko arian ikusten zitun, eta berteolarien dela beti be
erriaren antsia izan dala jakiñik, olerkari senez goi-argi-
tua, bertso ta ahapaldi kartsuak aragitu euskuzan sarri.
Or dozu, irakurle, aitaturiko Abarrak liburuan olako mor-
doska bat.

Baiña ba-dira oindiño beste batzuk liburu ortan sartu
bageak. Eta azken-argitalpenean sartu-ezok aitatu nai
ditut emen. Gaur goizean, ain zuzen be, urte askotxo dirala
argitara emoniko erri-abesti liburuxka bat, 144 orrial-
dekoa, eskuratu dot. Zazpi sailletan banaturik dago:
I) Ereserkiak ; 2) Abesti aberkoiak; 3) Maitasun abestiak; 4) Siaska
abestiak; 5) Uskutrz-abestiak; 6) Gabon abestiak, eta 7) Erri-abestiak.
Eta eurotatik amazazpik Bustintza abizena daroe azpian.
Eta amazazpi kanta oneitan oso liriku agertzen yaku
Kirikiño.

Lanengoa, «Jagi jagi» da; gure arrantzale zarrak
beiñola olandesai gogor egin bear izan eutsen itxasoan.
Ordukoa dogu kanta au:



kantak erabilten doguz, «Urra, urra» abestuaz solo-baratz,
zelai-beresietako sorgiñak uxatu naiez. Kirikiño'k onela :

«DeunJon'az sorgin, el txo ta zorri
guztiak dira erretan,
soluetako landara onak
garbi geratu daitezan.
Gora, gora, gora garbitasuna!
Aupa, bizkor egin suari bira!
Ujuju!
Deun-Jon'etara guaz gu.»

Eta, azkenean, norbaitek «Txeru kartzelan dago»
abestu dautso, ta bertatik iduri bat etorri yako aurrera.
Norena ete? Gorputz izatea emon eutsonarena ala illun
ekusan lur-amarena? Zein bata zein bestea biotzez maite
ditu, ta areik kartzelan ikusterakoan barru-ikutua diño:

«Arna, zeu barik larri
nago neu benetan!
erdu ta poztu naizu
zeure besoetan.

Ama!
Triskan egizu, neskatotxua,
mutikotxua, lai-rai-lon.»

Auxe dogu Kirikiño'ren biotza, bertso samurretan
ustua.
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