San Juan abestia

San Juan koplak

Gora San Juan, gora
beti eta beti
Gora San Juan,
beti zaizut gogoan (bis)

Agur etxeko anai maiteok
Gabon jainkoak diela,
Legearekin kunpli dezagun
Aita San Juanen bezpera.

………. Txistulariak…………

San Juan bezperan zenbait herritan
Ikusten da su eta garra.
Horren gartsua noiz izango du
Gure Euskerak indarra.

Entzun gizonak, entzun herria
San Juanen dohain harrigarriak

Agur etxeko….
Amagan zinela jaunak zizun deitu
ordutik zintuen maitatu (bis)
Entzun gizonak, abestu herriak
bere goitasun harrigarriak

Amaran bizi garen guztiok
Behar genuke axola,
Denon laguntzaz hobetu dadin
Amarako ikastola.

…………Txistulariak……………..

Agur etxeko….

Gora San Juan, gora
beti eta beti
Gora San Juan,
Beti zaitut gogoan.

Gaurko egunez, su eta kantaz
Helburu bat jar dezagun:
“Eguneroko lanaren bidez
Amara auzo euskaldun”

Gora Sa
an Juan
Bere
ehalako batean gara
g
San Juaneta
an, eta honekin batera, oroituko ditugu
antzinak
ko sua-pizte oh
hitura. Zeltiberoen
en da ohitura honen
n garaian galtze
arrastoa
a. Udako solstizioan ematen da
a, eta eguzkiaren
n posizioaren arrabera
egunik luzeena
l
eta gaurik laburrena adiera
azten du.
Aintz
zinako ospakizun hau, gerora krista
autua izan da “Do
oniane bezperako suak”
delakora
a. Eta esan beha
ar “Doniane” oso ssantu ospetsua iz
zan dela Euskal Herrian
H
hemen aurki daitezkeen
n eliza, ermitak, atsotitz kantu, siniskeriak eta gis
sakoak
dira.
gogoan izaten baldin bad
nibane”rekin oso lotuta daude m
mila sinbolu, esa
aldi, mito eta ohitura.
“Don
Ezagunena “San Juan bezperako sua” da. Gaur egun ere indarrean da
agoen
ek larra, lasto eta
a zenbait zuhaitz adarrekin egiten zuten
ohitura. Gure antzinakoe
a, tartean Erramu
u Egunean bedein
nkatutako erenoittz edo erramu-adar bat
su-meta
jaurtikia
az. Ondoren, hare
en gainetik saltattzen zuten “atso nahiz agure, nes
skatxa
nahiz mutil”
m
esanez “on
na barnera gaizttoa kanpora”. Be
este lekutan hiru aldiz
saltatze
en zuten esanaz le
ehenengo itzulia ematerakoan: “Biba San Juan Bau
utista”,
bigarren
nean “Biba Deun Pelaio eta San P
Pedro”, eta hirugarrenean: “Sarna fuera”.
f
Baxena
afarroan lehenengo, mutilek saltzen
n zuten, eta ondorren neskek.
Sua amaitzen zenean
n, harri zabal bat jjarri ohi zuten su gainean. Uste zutenez,
go goizean, harri hura mugitu eta
a San Juan hile txuriren bat aurrkitzen
hurreng
zuena, seguru
s
urte horretan ezkonduko om
men zen.
Zuha
aitzek ere zerikus
si berezia dute “D
Donibaneko ohitu
ura eta mitoen ta
artean.
Garai batean
b
“San Juan
n arbola” esaten zena eraikitzen zen herrietan”. Arbola”
A
hori, hosto eta adarrik ga
abeko makala izatten zen. Zenbait le
ekutan “tantaia” deitzen
an artzainek “elorrri txuria” jasotzen
n omen zuten bas
serriari
zioten. Donibane egunea
e
ziolako us
stetan. Euskal Herriko ustea izan da historian zehar “elorri
babes ematen
txuriak” tximistaren kontra
a duen eragina.
ar eta landareak
k ere izan dira
a ohiki solstizio erritoetan erab
bilitako
Bela
elementtuak. Oraintsu artte, ohitura zen Sa
an Juan egunez elizetara belar etta lore
sortak eramatea,
e
bertan bedeinkatuak iza
an zitezen. Ataun
nen
adibidez, sorta
hori milua, ezpata-belarrra, krabelina eta margaritaz osatze
en zuten. “San Ju
uanen
etea” esaten zioten. Trumoi egu
unetan ezkaratze
eko atean, teila baten
erramile
gainean
n erretzen ziren lore-sorta
l
horiek, haien errautsa tximistaren
t
aurka
a balia
zedin.
nianeEgun”ean, eguzkiak
e
dantza egiten omen du. Hala diote Zega
aman.
“Don
Hasi eg
gunsentian eta goiz erdira iritsi a
arte, alkizatarren ustez. Hura ikus
si nahi
duenak, mendi gailurrera
a igo behar du, zeg
gamarren ustez, Aizkorrira.
A
d
ospakizu
unak, antzinan oinarrituta
o
egonik
k ere,
Gaur egun egiten ditugun
sazio gehiegi eta
a ohitura zaharre
en ahanztura ad
dierazten dute. Suaren
S
inprobis
ospakiz
zunak mereziko luke garai bateko bibentziaz etta siniskeria gis
sakoaz
osatzea
a. Zenbait lekuta
an, bestalde, kale
ejirak, koruak, eta
e San Juan da
antzaz
osatuta ospatzen da egu
un hau. Ikasbiden
n egiten diren “ko
onjuroek” ohitura zahar
z bat dira. Zorag
garriak dira txistularien kalejirak eta
a San Juanen zorrtzikoa
horien zati
dantzatz
zea, haren alboan
n koruak alboko le
etra kantatzen due
en bitartean.

