
LAUAXETA

GURASO TA ANAI-ARREBA MAITEAI

Zuen semea edo anaia edo nebea dan Esteban'ek bede-
nikapena emon eutzuen eta zuek poztuteko eskatu eutsan
Jaungoikoar il-aurrean.

Poz-pozik noa iltera Kristo neure ondoan dodala, zerura
noa eta antxe itxarongo dautzuet, izan zaiteze kristiñau
onak, maitatu egizue Jesus eta alkar maitatu egizue.

Aita, zu izan guztien babes, ama, zuk irakatsi zerurako
bidea. Alejandra, Miguel, Felisa, Luzia ta Jose Martin,
izan onak eta erregutu egizue nigaitik zeruan alkartuko
gara-ta.

Zuen etxea iñoz ez daitela egon kurutze barik, Amabir-
jiña barik eta Euzkadi'ko ikurrin barik.

Biotz beroz mun emoten dautzuet eta erregutu egizue
nire arimearen alde. Nik asko erregutuko dautsat Jesus'eri
zoriontsuak izan zaitezen.

Agur guztioi. Jaungoikoak gorde zagiezala. Gora Euz-
kadi Azkatuta.

Zuen Esteban'ek

Oarra: Eskutitz au bagillaren 25'ean, goizeko 5 1/2'etan,
1937n. urtean, il baiño ordu batzuk lenago idatzia da.
(Itzulpena).

B.B.B.'eko
LENDAKARI JAUNARI

Adiskide maitea:
Nire bizitzeari ordu gitxi geratzen jakoz, eta nire itxa-

ropena dan Kristo'ren aurrean, zuri esangitzarako ziña
egin eta Euskadi'gan daukadan uste ona agertu guradautzut

.
Ez egiozue bildurrik izan gorputza il al dabenai, ari-

meai il leikeenai baiño.
Nire Euskalerria izan daitela sinisteduna, jarraitu dagia-

la ebanjelioaren bidean.
Ni zoriontsua naz Kristo eta Euzkadi sinisten dodazela

iltera noalako.
Gure erria Jaungoikoak maitatua da, orregaitik daroa

ainbeste neke. Saria aundia izango da.
Jaungoikoagandik itxaron egizue dana eta beragan eza-

rri zuen uste ona.
Emakume eta abertzale guztientzat besarkada bat.
Jaungoikoagan itxaroten naukazue.

URKIAGA'tar Esteban (Itzulpena)

PAGALDI ETA
BARRAINKUA'tar Julio'ri

Nere Julio ona:
Aberriaren alde iltera noa eta neure areioai parkatzen

dautset. Kristo ona izan da zure Esteban'egaz, bere grazia
emon dautso-ta. Nik eskatzen dautzudan azkenengo mese-
dea auxe da: Kristiñau on bat izan zaitezela.

Ezkondu egin bear zara eta nire izena ipiñi lenengo
semeari. Bizitza-denporan benetan maite izan zaitut, zin-
tzoa izan zaralako, eta orain geiago maite zaitut. Zeruan
itxaroten zaitut eta asko erregutuko dot zure alde.

Egiozu ikustaldi bat nire amari eta emon mosu bat nire
izenean.

Agur. Julio, betikotasunera arte.
Besarkatzen zaitu.

Esteban'ek
(Ingi txiki-txikiaren atzean auxe diño: Etxebarrieta Baserria

Sanionandia'tar Klaudio
Durango

Eskutitz au, beste batzuk lez, il baiño ordu batzuk lenago
idatzi eban, 1937'ko bagillaren 25n. egunean (itzulpena).

Birjiña Maria, egun-senti garbiak argitan
zure begien dizdiraz beteten nau.
Zelako lore-eztiak dauke gozotasuna,
zure ezpanak nire samiña mosukatzean dauken lakoa.

Birjiña Maria, zelako epai eriozkiñak
lotzen dauz arimak espetxe illunean!
Zidar-aria da zure biotz biguna
eta odol barik ebagiten dau nire katea.
Miñik itxaron barik ilgo nintzake
zure ama-begikunean ikusiko ez ba'neu
askatasuna eguzkitan eta aizetxo barriaz,
orregaitik nire negarra esker biurtzen da
eta nire arimea, len latz ta lupetzetan egoana,
Jainkoarentzat betiko lore izatean, da barria.

LAUAXETA
Gasteiz'en, Karmelo espetxean idatzia. (Itzulpena)

EUS KERATZAILLEA:
OLAZAR'tar Martin
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