
OITURAK

IRU ERREGEAK

"Iru errege datoz kale nagusitik
tripa ardoz beterik ezin egon zutik;
Meltxorrek eltzen dio Gasparri besotik
ez muturrez aurrera erortzeagaitik... "

Euskalduna beti adar-jotzaille; ez die barkatzen ezta
Sorkaldeko iru Errege zalduneri, ere.

Mago batzuek eldu ziren Jerusalem'era errege-prin-
tzearen billa. Nora joko eta Herodesengana jo zuten.
Onek bertako apaiz eta jaintsueiri galdetu:

—Nun jaiozekoa da Mesias erregea?
— Belenen, dudarik gabe; alaxe bait dago idatzita igar-

leen liburuetan.

Herodes maltzurrak dei egin die eta noiztik dakiten
izar arren berri galdetzen die:

—Zoazte eta an-eta aundiz bilatu aur ori, neu ere bera
gurtzeko irrikitzen nago-eta.

Magoak izarretara begira bizi ziren, izarretan bait
dugu geure etorkizuna. Bakoitzak badugu geure izar be-
reizia... Orduko siniskeriak gaur ere: oroskopoari begira
bizi zaitzu jendea, izarrak nundik alkartuko diren, bizi-
tzan nola jokatu jakiteko.

Gauza arrigarria ikusi zuten: lendik ez zegoen izar bat
agertu da ortzian. Israelgo kulturaren berri bazuten eta
bertan aitatzen da Jakoben izar berria, Mesiasen ezauga-
rria. Bi jakingarri auetatik ondorena atera zuten, Israelen
Mesia erregea sortu zala...

Ondoren erabaki au: gurtzera joango gera.

Zaldiak eta kameluak prestatu, erregaliak aukeratu,
Mapa bat erosi eta badoaz eremuan zear.

—Aizu, idazle, izarra aaztu zatzu.
—Ez, adiskide, etxetik Israelera joateko ez zuten izar

bearrik; naikoa zuten Michelin'en mapa bat.
—Eta, zergaitik margolariek beti izar bat ipintzen diete

aurrean bidean doazela?
—Sortaldean ikusitako izarra, gero Jerusalem'dik Bele-

nera irtetzean agertu zitzaien berriro. Aien poza ura ikus-
tean...!

—Baita, baita.
—Maparen bidez Jerusalem'era. An dakienari galdetu.

Elburua badakite. Lengo abentura orain egi biurtu zaie.
Zoraturik daude pozaren pozez.

Izarrak Aurrarengana lagundu die. Etxetxo batean
seme-amak gurtu eta doaiak eskeiñi. Errege apala bene-
tan: emen ez da arrokeririk, ez aberastasunik, ez indarke-
ririk... Auspez gurtzen dute...

Zenbat zirenik ez digu Mateo doneak esaten: "Mago
batzuek..." Ez errege zirenik ere. Erregeen konseju-emai-
lleak, orixe ziran magoak. Jakintsuak. Huston Zentro Es-
pazialeko jakintsuen antzekoak, denborak eta neurriak al-
datuz... Gizon ausartzak eta fededunak, itxaropenez ibilli
zirenak espero zutena lortu arte. Zorionekoak: abentura
egi biurtu.

ARRINDA'TAR ANES.

Belen ganean dogu
Dizdira Izarra,
Borondate oneko
Gizonen iparra.
Biderako Argia
Ta maitasun-garra,
Aldatza igoteko
Umillen indarra.

Zeru eder guztia
Dago izerratu,
Belenera doiana
Zuzenbide artu,
Desagertutzen bada
Barriro biurtu,
Ta bide zuzenera
Giatuko gaitu.
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