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REVISTA BASCONGADA

Obeak dira, gai onetan, beste lan biak. Amaboskarrena indartsua
da ta euskera garbi gipuzkoarrean ipiñía dago.
Gure Aritz maitagarriaren entzute ta anditasunak eratsu azalduten
dauz, eta euskaldun egiazkoak pozez irakurri ta ikasiko dabe. Baiña
alde guztietara begiraturík, guztien artean onena laugarrena da. Beren
egilleak egoki ta garbiro jakin dau ospatu ta goratuten Abbadie argitsuaren gomuta edo oroitz gozo bedinkatua, euskaldunak euskaldun
direan artean bedeinkatuko dabena. Berbeta garbia, barruko sua, euskera ta euskereari dogokion guztiari maitetasuna: orra zelango doaiak
aurkitu doguzan itz edo berba neurtu otsezti onetan.
Beraz erabagi dogu onenchentzat izan daiteala lenengo saria, bigarrena 15-garrenarentzat. Ganera 11-garrena beren gaian gauza polita
da ta Billaro-ko Batzarrari adierazoko dautsagu emon eteleion irugarren sari bat: onelan geiago bizkortu daitean euskal-lanerarako Euskalerrian sortuten asi dan griña ederra.
Lenengo saridun lanaren izena da: Oroitz bat Antoine d' Abbadieren obian; eta beren egillea da Franzizko Lopez Alen, donostiarra.
Bigarren saridun lanaren izena da Euskal-aritzari;; eta beren egillea da Juan Ignacio Uranga, donostiarra au bere.
Irugarren maillan ipiñi dogun lanaren izena da: Madalen; eta beren egillearena Bikctoriano Iraola, au bere donostiarra.
Orra zer erabagi dogun Bilbon 1897-ko Irailaren 9an.

(Euskalzale)

OROITZ BAT
(Billaro-ko euskal-festetan lenengo zariya irabazi duen moldaera)

ANTOINE D'ABBADIE-REN OBIAN
Ain ongi dakit nere laguntza
Ez nazula ukatuko....
Ain ongi dakit ezdizutala
Zure loa galaziko...
Ain ongi dakit zaudela pozez

Gaur etorri naizelako,
Ez aditua ni naizenikan
Uste ortan nagolako,
Baizik zugana etorri dana
Euskaldun utsa dalako!
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EUSKAL-ERRIA

Emen nago ta emen egotez
Ezdet izango damurik,
Nere burua makurturikan
Biotza gora jasorik!
Zure ondoan ipiñiko naiz
Eta otoitzak barrendik
Euskaraz ariko naiz mintzatzen
Zure obien gañetik,
Euskal-Errien maitetasunak
Igo ditezen baturik!
Guraso gabe aur zurtzak ala
Nola gelditutzen diran,
Zu gabetanik gure izkuntza
Gelditu da gisa ortan!
Naiz ez baziñan ain jakintsua
Ta gizon ernea izan,
Euskal-fedeak zeukan indarra
Beti zure biotzean
Zure oroitzak argituko du
Euskaldunaren artean!

Baiñan ¡zer nago!... Ni zer ari
Bakarrikan egon arren!...
[naz
Nere izateak senti duena
Zapuztuko det barrenen?
¡Ez! baldin bada nere aboa
Ezana emen isiltzen,
Nere biotza da ari dana
Eta dulena sentitzen....
¡Nork eta nola galeraziko
Antsiari, ez, irtetzen!...
¡Bai!... ¡Abbadie! Zuregatikan
Nola oroituko ez gera!
Euskal-errian zure izena
Sekulan galduko ezda!
Ta Euskal-Féstak gure lurrean
Diranean gaur bezela,
Gaur bezela ni etorriko naiz
Nola diran esatera,
Zure obien gaiñean bidez
Malko bat isuritzera!!...
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