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Kontu zaarrak

ITAIA, OILLARA ETA KATUA

Gure arbasoek gauza arrunteen balioa obeto ezagutzen
zuten guk baiño. Katuak ez du guretzako baliorik bat ere;
itaiak aiña eta oillarrak baiño gutxiago. Ona ipui zaar
batek zer dion iru gauza aueri buruz.

Aita batek iru seme zitun langabezian eta munduan
zear joatea erabaki zuten irurak. Aitak ondasun aundirik
ez eta zeuzkanak eman zizkien: bateri oilarra, besteari ga-
riak ebagitzeko itaia eta irugarrenari katua.

Ibilli ziran ibilli gau eta egun. Bigaramonez eldu dira
erriska batera eta jende-moltsoa topa zuten garia aizkora-
kin ebagitzen. Gure mutillak bere itaia erakutsi zien eta
euren aurrean, unetxo batean, ebagi zitun gariok. Eros
zioten itaia eta diruz ondo ornitu gure mutilla.

Pozik ekin zioten irurak bidean aurrera eta egunsentia
baiño lenago gizonak lurra jotzen billatu zituzten beste
erri batean:

—Zertan ari zerate? Galdetu zien euretako batek.
—Eguzkiari deia egiten; bestela ez dator-da.

— Nik daukat orretarako asmakizun ederra: zuek lo
zaudetela, onek egingo dio eguzkiari deia eta etorriko da.

Jarr
i zuten oillarra ikulluan eta egunsentiaren aurretik,

jo zuan oillarrak kukurruku eta eguzkia etorri ere bai. Po-
zaren pozez, eman zien saku bat bete urregorri eta zilar.
Aberastuta pozik joan ziran aurrera.

Irugarren erriarekin topo egin zuten illunabarrean.
Xaguz eta arratoiez betetako auzoa zan eta erritarrrek ze-
biltzan eurok akabatu eziñik arrika eta makilka. Mutillak
atera zuan sakutik bere katua eta tximistak bezin arin
arrapatu zituen guztiak. Poztu zirean erritarrok eta nai dan
beste diru eman zien katuaren ordez. Arrezkero ez dute
arrika ibilli bearrik xaguak eta arratoiak akabatzeko; ka-
tuak dauzkate ondo asko zaindutakoak.

Gure mutillok Ameriketara joan bearrik ez aberasteko
eta etxera biurtu ziran.

ARRINDA'TAR ANES.

Ain da indar andiko
Izarren argia,
Herodes-ek iskindu
Bere Jauregia,
Jesus-en erantzuna
Nitzat larregia,
An euki ebalako
Ume iltegia.

Etorri da Mesias
Egon giñana zain,
Herodes be artzeko
Jarri jako apain.
Jesus-ek susmaturik
Salketaren usain,
Naiago izan zitun
Abere ta artzain.

Mundua askatu zan
Jesus etortean,
Baña etzan on artu
Andien artean,
Bi miIla urte eta
Gizonak katean,
ia apurtzen diran
Aurtengo urtean.

Munduari dabiltzanak
Beti zuzen pausuz,
Guzurrez epaituta
Kartzeletan dozuz.
Gizonak askatzeko
ordenak dakazuz,
Munduan egiteko
Naiko dozu Jesus.
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