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ONATIBIA'TAR MANU'REN
OROIPENEZ
Aiskide ona! Agurtu dozu
zuk maite zenduan lurra
mendi ta zelaiz, egiz, izan zan
euskaldun kabi ederra;
zugatz ta lorez, ondo, jantzirik
ikusten gendun ibarra
gorantza, beti, deitzen euskuan
lur onetatik zerura.

AGUR, MANU
Biziak ezustekoak emoten dauz. Batzuk, onak izaten
dira, beste batzuk, ostera, txarrak eta illunak.
Azken onein artean sartu bear dot nik OÑATIBIA
TAR MANU'ren eriotza, ezelango ezpai bank.
MANU euskaldun jatorren sendi bateko kidea genduan. Dunixi eta Jon here anaiak euskerearen aldezle
zintzo eta asperbakoak izan doguz, guztiok dakigun
bezela. Eta, MANU'ri buruz beste orrenbeste esan leike.
Nik, EUSKERAZAINTZA -k Deba'n illero egiten
dauzan batzarretako batean ben,' ezagutzeko aukera euki
neban. Eta lenengo egunetik berak euskereari dautsan
maitasun aundia argi ta garbi egiaztatu aal izan neban.
EUSKERAZAINTZA'ko idazkari bezela, egundoko
alegiñak egin izan dauz euskeraren aide, obeto esateko,
erri-euskeraren aide. Eta nabarmendu gura neuke azken
au, gaur egun euskera errikoiak bizi dauan egoera illuna gogoan arturik.
Azkenez, euskaltzale bezela, nire esker on eta txalo
beroa euskerearen mesedean zin Ian oparoa egindako
gizon aundi oneri. Laster arte, lagun.

Zure gogoa giza-lege lez
jatona izan zan errian,
gizon ta kristau bizi izan ziñan
Euskalerriko lurrian:
lenen-lenengo aitatu geinke
gizatasuna lanian
anai-bizitza otseinduteko
gizontasun ederrian
Danez goitikan zure gogoa
bizirik egon fedean,
gizonarentzat ederrena da
itxaropena goiean;
erri on batek laguntzen eutzun
sinismenaren bidean,
gaur zure inguru aurkitzen gara
Aita onaren aurrean.

MALAXETXEBARRIA TAR JON.
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Bertso barriak egoki dira
gizon jatorren omenez.
Era ortako euskaldun on bat
zu izan ziñan zorionez;
jaiotzatikan artu zenduan
lei on argitasunez,
eder guztia opaldu zeuntsan
Euzkadi ' ri maitasunez.

Berez berezko doia zendukan
euzko izkuntzaren aldez
Euskal Erriko iturri on
biztu nai zendun ederrez;
Aitor egoan zuri hegira
gogoz leiatzen indarrez
euskal izkuntza zabaldu zedin
Euskalerrian adorez.

Buru argi ta biotz Ieiala
artu zenduzan sortzetik
baita zentzuna egizko bidez
zuzentasunez beterik;
ez ziñan egon geldi iñoiz be
lanari erantzun bank
indar guztiak jalki zenduzen
otsein zintzo biurturik.

Izkuntz artean ederrik ba-da
jakintsu eta garbia,
on da lurrez euskal semiak
sortu eben izketia:
lur maite onek merezi eban
zure doaizko semia
gaur zure adi, gogoz daukazu
Euskerazaintza guztia.
PAULIN

1

