GUDALDIA

GUDA SOLLUBE MENDIAN
Lenengo albisteak batu bear izan dauz ikasleak eta
orretarako orduko aldizkariak aztertu dauz, baita lekuko
izan ziranengandik agoz-ago be.
Sollube'ko gudaldiak garrantzi aundia eukan guda
aretan eta odol asko isuri zan mendi orretan. Amar
egunetan milla gudari baiño geiago il ziran bertan.
Ildako batzuk Fruniz'ko illerriak lurperatu ebezan eta
gaiñean burdiñezko kurutzetxu bat ezarri. 1960n. urteinguruan Madrid'etik etorri ziran azurrak “Valle de los
Caidos” era eroateko, baiña batzuk garrikoan “zazpiak
bat” ikurra euken. Orreik be eroan ebezan, toki ori alde
bietako illak an obiratzeko asmatua zala-ta. An egongo
dirala uste dogu izen eta guzti.
Sollube bearrezkoa zan matxinatuentzat mungialde
guztiari urretik begiratzeko, naizta Franco beran
Errogoitiko Metxika ermitetik begira egon. Gaiñera
Gamizmendi'n egoan “Bilbao'ren burdiñezko garrikoa”
edo “Cinturón de hierro” eta oneri erasoteko Sollube zan
ikus-tokirik ederrena.

70 urte dira Sollube mendia egunetan ketan ikusten
genduala. Egun larriak areek!
Zamudio'n egon giñan gudeari iges eginda. Ille pare
bat igaro genduzan an, San Antolin baseleizea baiño
goratxuago, furundarenatarren baserrian. Andik ikusten
genduan Gamizmendiaren gaiñetik, Sollume ketan.
Beste gauza arrigarri batzuk be ikusi genduzan egun
areitan: Egazkiñen arteko guda aidean eta egazkiñak
sutan jausten, Derio'ko illerrian ilten ebezanen danbataotsak, zaurituak geure etxeko atarian egarriaren egarriaz
sokorruka ura eskatzen.
...
Sollube'ko gudaldia zeaztuteko diru-lagunatza
Bermeo'n eskatuta, liburu bat argitaratu dau Manuel
Vargas Alonso'k, idazpurua “Bermeo y la guerra civil”
dala. Eta gero onen laburpen bat “La batalla del Sollube”
deritxona.
Argi Galbarriatu'k emoten dauskuz albiste oneik Deia'n
2007-10-13 egunean.
Liburu osoak 700 orialde daukaz eta Bermeo'ko
liburutegian ikusi daiteke, baiña laburpenak 400 orrialde
daukoz eta liburudendetan dago salgai.
ONERA DA JAUNA
Gizadi maitegarri
geratu barik dabil
beraren lanetan,
bizia deika dauka
goizetik gaberaiño
asmo aundietan.
Lanak ederrak dira
biziak eskaturik
lurraren goi-beran,
ogia sinismenez
lortu bear dau lurrez
estura artean.
Jauna begira dago
laguntza eskeiniaz
erri maitiari,
egitan onbera da
esturetan lagunduz
gizasemeari.

OLAZAR'tar Martin'ek

Aita on Jaungoikoa
egiz, errukitu da
gizadi larriaz,
ta Semea bialtzen dau
gizadia askatzera
maitasun guztiaz.

Laguntasun bikaiña
betorkigu zerutik
Aitak bialdurik,
lurtar seme-alabak
jokatu al dagigun
gogoz indarturik.

Semea gertu dago
Aitaren esanera
erria zaintzeko,
Kurutzan emoten dau
bizia maitasunez
gizona askatzeko.

ZURE EGIA DOT IBILBIDE

EMOIDAZU KEMEA

Egirik ederrena
Jainkoaren itza da
zeru ta lurretan,
Uts eziña da berez
eta maitegarria
bere sormenetan.

Jainko maitegarria,
emen, dago seme bat
gorantza begira,
zure aunditasuna
maitasunez batera
bardin gabea da.

Egi zoragarriak
mundua goratzen dau
maitasun onenaz,
egi ta maitasuna
biak alkartu dira
zuzentasunagaz.

Zu barik ezin bizi
ta kemen billa nator
Jaun guztiz Altsua,
bizitz maitegarrian
zu zara lurtarrentzat
itz osasuntsua.

Nire ibilbidea
Janaren egia da
bizitza guztian,
ez dago gauz obarik
Aitaren itza baiño
zeru ta lurrian.

KURUTZEAZ GAIZKATU GAITU
Gizadi samindua
itsututa aurkitzen da
bizitza larrian,
nora-ezean dabil
goi-bieak galduta
ezbear aundian.
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