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BALENDIN URIARTE

BERMEO

Itxas ertzean tinko ta ernai
dago Bermeo erria,
Kantauri itxaso zabal guztian
arraintzan beti nausia.
Itxas zelaian erakutsi dau
benetan fede bidea,
Euskal errian Bermeo izan da
gure kaia ta atea.

ERRI OSPATSUAK

Badira mundu ontan izen aundiko erriak. Gure ar-
tean Bermeo da bat. Nundik sortzen da errien entzute
ona? Seme alaba jator ta bikaiñengandik. Emen egoki-
ro esan daikegu Sirak Liburuagaz: "Goratu daiguzan
ospatsu izan diran gizonak; euren errietan artez agindu
ebenak; gizon ospatsuak euren eginkariakaitik; onula-
riak euren zuurtasunagaitik; profetak euren profeta
doaiagaitik; errietako nagusiak euren begi zorrotzagai-
tik; buruzagiak, euren zorroztasunagaitik; pentsalari
jakintsuak euren idaz-lanakaitik; olerkariak eta eresiak
idatzi ebezanak " .

Bermeo erriak beti izan eta emon ditu seme-alaba
argi ta bikaiñak, lurbira guztian bere izena gorengo
maillan jarri dabenak. Orra or Alonso Erzilla Zuñiga,
eta beragaz batera, eta bere moduan, gizadi osoan aipa-
garri izan diran itxas-gizon trebeak, lege-gizon txit
argiak, mixiolari santu ta gartsuak, eliz-gizon agurga-
rriak.

BALENDIN URIARTE

Balendin Uriarte, franzizkotar mixiolaria, Bermeo'n
jaioa dogu (1892) Peru'ko kondairan bere izena aintzat
artua dago. Zergaitik? Bere mixio jokabide guztietan
errien aurrerapenaren alde alegindu zalako.

Luzeegi joko genduke bere bizitza osoaren barri
emoten asi ezkero. Oker bildurrik barik esan geinke
aita Balendin Peru'ko mixioetan aspertu barik ibilli
zala, erririk erri, Kristo'ren Barri Ona eta erri guztien
aurrerapena biotz barruetaraño eroaten.

Biotz ederraren jabea zan, eta barrua sutan dagoa-
nean, garra berez agertzen da. Egia esateko errialde
onetan badago zeri ekiñ eta nori mesedeak egiñ. Jauna-
ren maitasunak eraginda, biotz-gunez, maitasun osoz
eta gogo betez jokatuko dau gizaseme guztien alde.

Noiz etorri zan Peru'ko mixioetara? 1925'garren
urtean. Gaztetatik sortu zan bere biotz bigunean mixio-
lari izateko grazia ta Jaunaren deia, eta franzizkotarren
artean eliz-ikasteak egiñik abadetu egin zan (1920).

Gure artean esaten oi da: "bazterretik bazterrera...
eta mundu zabalera". Bai, makiña bat euskaldunek,
emengo bazterrak utzita, mundu zabalera egoak astin-
du ditue. Eta ondo eta onerako astindu be, euren izatea
ta izakerea, euren gaitasunak eta ekiñ-bideak, euren
sinismena ta egin-gaitasuna gora ta gora jasoteko, baita
be gizadia argitzeko.

Aita Balendin ' ek Peru ' ra etorririk, lenengo jardu-
naldiak Ocopa, Andamarca, Pampahermosa, Satipo ta
Puerto Ocopa errietan izan zituan. Geroago baten basa-
erreka zear, baso sakonetara sartu zan. Emengo lagu-
nen artean zer ikusten dau? Sinismen bakoak baño
geiago, nortasun bakoak dirala. Zer egiñ?

Egizko Kristau bidea artzeko, giza-bidea burutan
artu bear da. Auxe izango da aita Balendin'en jokabide
argi ta zintzoa.

Peru'ko agintariak aita Balendin'en mixio-lanak
aintzakotzat artu ebezan, batez be, ekiñaldi onexegai-
tik: Pucalpa izeneko erri kaxkar ta bazter baten mixio-
etxea egiñ, emengo biztanleai biotz ta kemen barria
emon, ikastetxeak eraiki, basetxetik basetxera ibilli,
Kristau fedea ta giza-bidea barne muiñetaraño sartu,
auzo-lanak, alkar-lanak, eta erri-lanak egiten, erakus-
ten eta eragiten saiatu.

Gaur egun Pucalpa uri aundi, oparotsua eta aberatsa
da. Bere oñarriak euskaldun seme baten izerdiaz mur-
gilduta dagoz.

Ez izerdiaz bakarrik. Areago ainbeste ta ainbeste
neke-miñakin eta ezbearrakin. Bere leloa auxe izan
zan: "Sekulan ez parkatu zeure buruari, besteari beti".

Bere mixio lanari buruz idaz-lan eder ta mamin-
tsuak idatzi ebazan aldizkarietan. Lima uriburuan il
zan 74 urtekin (1967).

Bermeo'ko seme leial, argi ta santu oni omenik
beroena.
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