
GALDEZKA
Gizon zurra galdezka dago. Jokabide au bere

nortasunetik jatorko gizonari. Zer naz ...Zerdago !...
Ze eskubide daukat... Edota baita ere, ze eginbear
daukat nik lurrean... Lurra norena cia... Batzue-
na? Guztiona? Ona emen, gizon zintzoa ilteko
astirik gabe aurkitzen cia gizartean...

Duintasuna daukan giza-semeak, burua argi-
tuagaz batera, norbere bizia ta inguruko lurra ta
jazoerak misterio artean ikusten ditu.

Dana da eskutua ta ezin ikusi dau gauzea berak
nai leuken argitasunez.

Baña maleta aundi bat pazientzi edo eroapen
artu, ta bere inguruan, batera ta bestera begira
asten da, barruan daroan kezka ori nundik edo
zelan argituko.

*

GORPUTZA TA GOGOA
Gizonak biziaren indarra daroa bere barnean.
Gorputza ikusten dau, gogoa ostera, ez dau

ikusten.
Onen bion artean bizia sortu ta osotzen cia.
Biok dira bearrezkoak.
Ez gorputz utsagaz eta ez gogo utsagaz gizon

edota pertsona ez litzake izango.
Gorputza ederra ba'da, lana egiteko, naiz jana

artzeko, bizi egin bear cia ta, burua bikaina cia
ikasteko, jakiteko ta gizadiari argi egiteko.

*

BIOTZ EZIA
Baña gizontasuna osotzen daben beste almen

itzal bat ere ba-dogu: biotzaren maitasuna.
Gizontasunaren ardatza, ortxe, ete dagon esan-

go neuke.
Biotz ezi-gabea, aker adar andi baten antzekoa

cia Atsa dario.
Biotz, ondo, ezia barriz, larrosa mardul go-

rriaren irudia cia. Alderdi guztietarako usain eder
estimagarria zabaltzen dau.

* *

LURRA TA EGILLEA
Era ontan argitu ta ezita dagon giza-semea

edertasun bizi begira dago: gure lurra ta beronen
Egillea.

Euskalerria, millaak urteetan, eusko gizonak
bere izerdiz, jakituriz ta maitasunez landua cia.

Eusko gizon osoa, ementxe, ari izan cia lanean
bere almen guztiekin, arako agindu andia egiten:
«Zuen izerdiz landu egizue».

ZER LANDU?
Galdera, garbi garbi, emen, dator: Zer landu

bear dot? Euskalerriko lurra ta gizona dira gure
landu-gai.

Onenak dira.
Onetxek artu ditugu biziaz.
Ta onei erantzun bear deutsegu.
Euskalerriko lurrean euskaldunak askatu bear

dira.
Berezko zuzentasunez lur au deika dago egiaren

alde.
Egia beronen bizia da, millak urteetan, jatorriz

jagokona.

* *

NORI LAGUNDU?
Euskoterren izakerazko bizia askatasun egarriz,

gizontasunez, langilletasunez orniduta egoan.
Euskaldun zintzoen ezaugarriak, aitatu ditugu-

nok ziran, gure ama iur ezagutu nebanean.
Euskaldunari bere buru ta biotzak eskatzen

deutso, gizonak gizontsua ta langillea izan bear
dabela.

Mundura etorri ba'da, serbitzurako etorri dala.
Lenengo etxea, ta gero, norbere erria ta aberria

eclertu ta aurreratu nai ditu.

* * *

KATEAK APURTU
Gaur ere, euskaldun jator asko doaz erriak

bear daben bide ortatik.
Ekin eta egin Euzkadiren onerako dana, bi-

aitzako katei danak apurtu ta eusko bizitzari, era
guztietara, bere sena emon arte.
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