
MACDALENAREN ELEIZ-BIRA EDO PROZESIOA

X A B I E R

E rriko  jaietan egiten diran lesta età ekintzen artean. Erren- 

deriarrenlzat, bat oso berezia da. Gure Magdalena donearekin 

egiten oi dan Eleiz-bira.

Or gelditzen dira, bezperan zazpiak jotzearekin balera, su 

ziriak ateratzen dituzten burrunda otsak. Or. «Centenarioren» 

eresi alaiak. Eresbatzako soinulariak gartsu joaz. kalez-kale en- 

tzuten diranak. Or. buruaundiekin batera. gizon egin età m util 

koxkorren ixkanbillak, txistu lariak lagun dituztela. Or. Ermi- 

tatxoan i/aten dan Salbea. Or. gaueko eresi saioa gazteak josta- 

razteko. Or, une berean, urne, gazte età elduentzako, urterò oi

dan bezela, su festa zezen suskoarekin. Or, gau guzian izan d i-

ran zaratak... -ta rte an  abesti on batzuek entzuten d ira la— . Or. 

egun sentiko goiz eresi alaia. Or, sokam utur età zezenak tokira- 

t/ea, toriatzalleak beren trebetasuna azalduaz. Or gelditu

dira .

Ordu pare bat igaro ondoren. gure Zaindariari egiten zaion 

omenaldi bereziaren garaia ir itx i da.

Bere erniitatxoaren atarian biltzen dira bera ain maite du- 

ten Errenderiar batzuek. Agian urtearen zear elkar ikusigabe- 

koak. eia jakina, lehen lenengoz agurrak: Kaixo Joxe!... Egun
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on Juan!... Azkar igaro dek urtea!... Etxean ondo?... Eta oi- 

tura danez, bakoitzaren gora-berak... E lkar izketan ari dirala 

A lkate Sonuaren eresi otsak entzuten dira, Eresbatza eta Txis- 

tu lariak bat eginda joaz. A urre tik  dantzariak eta ondoren Erri- 

ko alkate, udalkideak eta Eleizgizonak d ituzte larik, erm itatxo- 

ra urbiltzen dira. Gure Zaindaria agurtu eta o toitz bat egin on-

doren, bere urte guziko itxipenetik, kaleruntz, irtetzen da.

Irteera onetan oroipenera etortzen zaizkit gure olerkari os- 

petsu izan zan « JA U T A R K O L E N »  itz bereziak: A T E R A - 

T ZE N  D U T E  BERE E L IZ A T X O T IK  G IZ O N  G A R T S U A K  

ETA BEREN B IZ K A R R E T A N  G A R A IT S U K I EG U R A S- 

T E N  D U T E  ERESI O S P A T S U K I P O Z K A R IO  ETA 

O T O IT Z  A R T E A N ».

Eresbatza. urterò bezela, « Marcha regular de A lberdi» deri- 

tzan eresia jotzen asten da. Or dijoaz, bere izeneko kalearen 

zear, Zaindariaren aldamenean, erritar gutxi batzuek: iruro- 

gei?... larogei?... Eunera ez dira iritx iko . Eresiaren aidea ondo 

emanzor dijoaz. Gure Zaindariak ez al du laguntza geiago me- 

rezik? N ik baietz usten det.

Kaleko etxe batzuek Oial zuriz apaintzen dira bera omendu 

naiean. Eleiz-bira ikustera jende ugari azaltzen da; tartean, naiz 

eta gau-pasa eginda, badira batzuek beren errikotasuna ager- 

tuaz, agur egiten diotenak. Onela dijoa kalearen zear eta azke- 

nik Eleiz Nagusira urbiltzen da. Barrura sartu aurretik, ata- 

rian, dantzariak beren agurra eskeintzen diote, eta onela, orga- 

nu eresi artean sartzen da bere urteroko egonalditxoa egitera.

Meza Nagusian urtearen zear bario ugariagoak izaten dira 

abeslariak, eta beren abesti ederrenak eskeintzen dizkiote egun 

orretan. Abeslariak ez ezik, apaiz, izlari eta laguntzalleak zei- 

nek obetoago betetzen dituzte beren eginkizunak. Meza onetan 

e rritik  kanpora dabiltzan erritarak eta bertakoak biltzen dira 

bere Zaindaria o toitz baten bidez gurtzeko, Magdalen eguna 

dala oroituaz.

Une berezi au igaro ondoren, or gelditzen da Eleiz Nagu-

sian, bakardadean, errriari bere babesa eskeiniaz.

Bitartean eta urrengo egunetan, or dabil jendea alai eta kez- 

karik gabe, erriak dauzkan arazoak aide batera utzita, gorpu- 

tzari bear duan askatasuna emanaz.

Egun auek igarotakoan, berriro, Santiyo egunean, Meza 

Nagusiaren bukaeran, Eleiz Nagusian iru eguneko egonaldi-

txoa egin ondoren, or daramate bere erm itatxora A tarian prest 

dagozte musikalariak beren saioari ekiteko. Egun onetan, eta 

urterò bezela, « Primavera» deritzan ereskia jotzen dute — errita- 

rrok ain ezaguna deguna— . Ereski au eta Magdalen egunean jo-

tzen diranak, urtean bein bakarrik jotzen dira. N oiz egifiak 

dira?... E/, da errexa jakitea, antzinakoak bai dira...

Or dijoa berriro gizon gartsuen bizkar ganean bere urte 

osorako iztegira. Aldamenean, Magdalen egunean lagundu 

ziotenak berriro ere beren Zaindariarekin, apalki, eresi alai 

otsak entzunaz, barru-barruan xamurtasun berezi bat nabai- 

tuaz. Oial txuriaz etxeak apaindurik, berriro urbiltzen da bere 

erm itatxora.

Zenbat oldozpen etortzen dira Eleiz-bira egin dutenen ar-

tean! Or gelditzen zera bakardadean, zu, ain neurri gabeko es- 

ku-zabal eta maitale zeran ori! Eman iozu zure laguntza ain 

nastua dabillen zure erri maite oni. Izan dezagun erri maitasun 

berezi bat eta elkarren arteko arremanetan, joka  dezagun gi- 

zonki. Orretarako zure laguntza eskatzen dizugu... Entzun 

arren gure otoitza!

Eta au eskatuaz, or dijoaz Eresbatzekoak «Centenario» 

joaz, beren atzetik dijoazten batzueri, negar malkoak ixuritzen 

zaizkiela..., Zaindariari agur egin ondoren.

Onela irixten dira Udal etxerano, eta an musikalariak b iziki 

txalotu ondoren. batak besteari agur egiten diote esanaz «D A - 

T O R R E N  U R TE  A R T E  J A U N G O IK O A K  N A I B A D U ».

Eleiz txikitik eleiz aundira 

Irten zera gaur goizean 

Gizon gartsuen bizkar ganean 

Eta eresi artean 

Erriko gizon eta andreak 

Zenitun zure alboan 

Alien ondoren eleiz gizonak 

Agintariakin bateau.

Eleiz aundira sartu aurretik 

Dantzariaren agurra 

Eta berriz eresi artean 

A Idarearen aurrera 

Zuri begira ortxe daukazu 

Umili Errenderiarra 

Biotzetikan eskeintzen dizu 

Otoitz bat oso xaniurra.

Berriro ere eleiz txikira 

Joango zera aunditik 

Eta an beste urte batean 

Egongo zera bakarrik 

Ez dezala esan zure erriak 

Asko maite zaitudanik 

Ez dedilla egon urte guzian 

Zuri agurtu gaberik.
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