u «Yesukrisilteko
asmua
.
la? Izkuntza
atozan itzak.
edonok oneik ezik.
esana. Esai-

tcke». Esaten bere da-z leku, lekuait a
Kontra. Oso z~balduri~ dago aurkQ:

SAl ZAR

re sutean b"r!L:I;k~ entzl1Dlk Dago. Aitzi h
nunbait
aditzen da oindiño.
v6:
Molde. Eredl1, gargara, itz zar barritu
dizkenak.
"

l

Partitu. Zatitu, banandu, erdibitu.
Pentsamentu.
Gogorakizun, bururakiz. 1\
pen,
ta abar.

maite itz
asko sartl1
atik bere.
zarra da,
edo emona.
go-ul, zurbil

,

Testamentu.
Ilburuko
(Bizk). 2) i!1(
(Uizk).adierazpide
OIabide ezkero,
edonok daki hi'
rren
au.
Zapata. Oski, Xabero'n

f:

Itz sortubarriak
(neol.), zar galduak
lIak diranean (git.),
eginbidea be te gura
Araua oso osorik
rako adarragaz eta

~r areik ake~a geiago zaulertzen da.
¡parra esaten

d~anean,
Akadelllii
duanean (are.), ijitJ
imiñi bear leuke, he'
ha 'leu.
irakatsi bear da:
haierako adarrarekin.;'
'

~ten gendun:

~oratzarrez

milla ta bosteun pezetak.oak.
bi teatroedo antzerki-Ian one..'
nentzat, .ekitaldi batean ed
geiagoan ldatziak. Obeto iku~
sia izango da sariketarako no~
labait Lenitz aranari dagokio-'
lana (bertan gertatzen dalako
edo bertako ipuiñetan edo is:
torian erroa duelako).
V. Poesi-esana. Sari bi dau
de, bosteun eta berreun eta berrogeta amar pezetakoak, «Lo ..
ramendi»-ren poesiaren bat o¡¡..~¡
doen esa ten duen aurrentzat.~
bai neskatilla ta bai mutiko'''~

~ko diran
~at izango

~n bezala~uen poe~ saria, bi
Ina, milla.
de.nboran
emanaz
~siaz egi.en luzee~mar orria. Sariak,
ezetakoa,
lekoa.
pezetako
Bnitz aralDenaren_
afi, ikus.
ogei eta
lde arteipintzen
teun eta

entzat.

"

2. Lanak Euskaltzaindira bialdu be-,
ar dira, Gipuzkoa'ko Diputazio...'
ra, 1959'ko agustuaren 20'ga~e'~
na haiño len, makiñaz idatzJfJk1&
eta lerro-une hat itxirik. LeJ)J~"
edo adierazgaillu batekin izenp61
tu bear dira, ta lemaren giltza
azal txiki batean bialdu.
'

3. Batzerrea, Euskaltzaindiak.
do.tuko duo
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G

.- oso aintxiña,. bizi e
rrege.semea.
teder. e ztietan, iñoiz be uts e
<?olZguerrege.semeak leio ega
1"lted~it:KO liraiña t:Kera ta los
koD t:K eta gero bere esku barm
oi ebaD~rtu bear eban janaria. .
eulSOU
ta urt~ro. lzen
"nnero, la astero, M
~..oxo».
be,ezar.r ~ eutson: « utur-g ..
_Zer
barri . mundutlk,
M
_-esan eutson bem errege semea
_Barri gaiztoa, oso txarra, ~a
'te' -erantzun
eutsan egaztl
:nLtli-~rdiu» errege-alab~a a~xillo
5 izar Gaztelu'ko torre garalan;
d:uka ango azti okerrak.
Ori esan eban txoritxuak. Eta
ren zain egoleke, ego-bizkor, egaz
roan urrindu zan andik.
Errege.seme biotz-bera
guztiz
zao, 'ezin eban ba iñor neketan
modu txarrean' erabillia, ta OJ:ain
go errege-alaba 'errubakoa ba'zan.
Bertatik eskatu ezpatea ta bide
erabagi eban. Zaldizain doJore ba
arin» ekarrí eutson, zaldi zuri azk
re ederra, errege-semeak
maiteen
beeraiño eltzen yakon buztan le
Igon zan erregegai gaztea Oin-ar
rraren gaiñera, tá joan doa bidean
du luzeak egi nebazan joan eta jo
abarrean, ezagutzen ez eban uri
durik.
Uri aren sarreran, lenen-lenen
,na «Goiztar» za p ataria' bere denda
eg
,
f oan, .zapata zarrez inguratuta, z
al i:f1ak konpontzen.
Zapataria,
tJ:a oa zan arren, edoze:r gauza
u yatzun, iñoenez.
erre Esaidazu, ene gizon -itandu
agu ge.semeak, oso txeratsu ta
zein~'dndoren-,
Saizar Gaztelu'ra
-1 1 e artu bear dot?
-er ru egun artez eta egun bat
zapa~nt~
eutson '«Goiztarrak», m
ean f!ragoiolarik.
-Iru
l:11l!Iar egun artez, buruz-buru...
errege.an!Z~... --esan eban bere k
ga~a
Ederto!
ArtulZ1J
.
.~
tlrre'b:
,ene
gu:on -gameratu
l:¡ hatanpon. dizdikorrez beteriko
tean.
«Go1~tarrí» luzatzen eutso
,

AintJ¡lua,

,

_

nire 'atzazkaletatik
bat, eta gorde egizu.
Zeugaz daro8ZUD bitartean, zagoz zinr, pm.
tirik ez da azartuko zuri kalterik egiten.
Ebagi eban errege.gaiak leoiaren atzazka.
letatik bat, eta aurrera jarraitu eban bere
hidean;
oraingoan,
bama, eskumarantza
o1.eriuaz, «Goiztar» zapataria1. eS3n eutsonez,
'Eta, ain zuzen, ibillaldi1.o laugarren egu.
na amaitzean, Txiteder errege-semea1. begiztatu eban, mumo aldapatsu baten gai.
ñean, azti ospe aundikoa bizi zan Saizar
Gaztelu zarra, Oso buIartsu, orpo-muturrak
ezarri Oin-arin'i, ta goi erpiñeramo igonik
3n lurreratu zan Gaztelu'ko ate nagusiaren
aurrean. Bat.batean jatxi zan goi-beerako
robia ta itxura bakanezko epo bat agertu,
~orri'gorri jantzia ta oiñetaraiño1.o bizar
luzeaz,
-Geldi,
gazte! -,'-ots egin eban, zubia
zearkatu-agiñean
gaztea ikusiaz-.
Nok eza.
ni .ete dautzu Gaztelu onetara etorte1.o in.
dar-kemena? Ogei urte dirala, ezta emen
g.iza-semerik sartu,
-Errege-odola
daroat zanetan -ecantzun
eutsan bakalduntxoa1.-;
Txiteder deritxat,
eta biotzak daragist Lili-urdin errege-alaba
adur gaiztokoa .askatzera.
-Orrek
ha 'zakarz ona -abots latzez esan
eban epo bizardunak-,
zoaz emendik arin
be arin, ona etorriaz damutu etzaitezan.
Eta gizontxoa, zubia jasotera joian, baiña
errege.gaiak
"Idean eroiazan auntztXoaren
1lU uleak, indar oso aundia emoten eutsoe.
nak; im edo lau zartadaz ebagi ebazan zu~
Maren kate lodiak cta, zaldi gamean txai.
ro, larrain nagusiramo urreratu zan.
Gazteluko
larraiñaren
erdian
erdi-Io
egoan im bumko erensuge' eskerga basati
bato Zaldiaren oinkadak entzun ebazaneko
edegi zituan bere begiá1. eta, zintzurretik
mgarrjl eriola, sar.barria imntsi nai eban
nunbait. Errege-gai bioztia ez' zan ikaratu:
leoiaren .atzazkala .ezker eskuan arturik, eta
eskumallt czpatea, za~t! ZlUt! zcut!, i.ru bu.
mak mozlu eutsozan mamuari.
Ederto bamo edertoago. Erensuge izuga.
rri a azpiratu ostean, Gaztelu'ko dorre na.'
gusira zuzendu zan errege-semea, oso bu.
laqsu, Zain eukan atean Bhu aztia; epoak

asmoz. Bama onel. oillarraren IUlDa
tsa txapelean josirik eroian ezkero
t:z eban lortu ezetara be a zauritze
Aztiak orduan, sorginkerietan izu
ba.zan eta, beregan eukazan SOr.
bakanak crabiltea erabagi eban, e
gaztea birrindu naiean. Baiña alpe
he. Gaitz.eragin orotaz azke egoan e'
semea, aldean croiazan on-gaiUuerí'
rrak: 'oj)]arraren
lumea, a1lI\tztxoar:
uleak ela leoiaren alzaz1.ala.
Bere ezin-ala ikusirik. ba, Biur a~
nak, oso sumindurik, esan eban beli
1.orako :

"Bizia

kendu

bear

dautsa!

urdiD errege-alabeari».
Bai, ori esan
eta egitera joian, errege-gaia urreratu
llura.senetik itxartuko ete eUlsan hild
-A, gaizkin! --ols onek, aren aSID,
t:la igarririk~.
Ire egunen azkená
dok!
Ezpatea zorrotik aterarik, aztiari Ia'~é
ri eraso eutsen zurubi gora, done li
uken erpiijeraiño. Ara ziranean, gaztt!l
dez-alde zearkatuko. ebazala-ta, orma'
j'aur~i ebezan euren bumak, beeko o
lontrabirrindnrik.
An:;ezkero, ezeren bildur bage, sar'JI
Txiteder t"rrege-semea torre barrura1,
bertatik begiz jo ehan errege-alaba li
10lan egoan, urrezko bakauIkian -je~
gizaldi erdi bamo geiago zanetik.
-Jaio
czkero --ots errege.gaiak,
biótz.i1.utua-,
ez dot i1.usi ona1.o .~
sunÍk, ezta ameselan be.
.
Eta aren eskumea, bakaulki besoaJi!
dentzen zana, mosutzerakoan,
Lili-urjíbJ
begiak ed("gi ziran, une aretan bertap
katxa bizitzara biurtuko ba'litz lez, .
-~Goazen emendik arin be arin, ef
alaba maitagarri' -eS3n cban Txiteder
ge-gaiak-.
Ene zaldi Oin.arin'el. e~
gaitu neure aitaren erreiñura ta beria
konduko gara.
,.
Esan eta egin. Errege_meak
bere a~!
E'rremura eroan eban Lili-urdin ler
Saizar Ga2;telu'ko azti gaizkiñaren e'
tetil. as1.atua; eta, errege-seme azka
ezkondurik, aurrerantzean
oso zorion'
zi izan ziran biak, ba1.alderri

tsiki il:

