EUSKALDUNAK

MAITALEAK

Izen au aukeratu dot euren bizia beste askoren alde ixuri dabenen jokabidea agertzeko. Munduan era ezbaardiñetako jendea dago ta jokabideak, era berean, alde aundikoak
dagoz. Guraso asko arrigarriak izan dira euren siniste ta
lanetan ta bizitzako ardura guztia zan alkarri lagundu ta
seme-alabei ezi-bide on bat emotea.
Jokabide onek sortzen eban sendi jator bat ta sendiko
lenengo izarra zan senar-emazteen arteko alkartasun zori
ederrekoa. Laguntasuna ta poza ziran sendiko eguneko
lanen gidariak. Era onetan etxeak eta soloak, frutu onak
emonez, aurrera joiezan. Guztiak ziran aitagaz ta amagaz
batian sendi bizitza eder baten sortzaille bizigarriak.
Euskal sendi maitiak ba-eban bere izate ederrean aztu
ezindako ekandu on bat. Zertarako da nire bizia galdezka
egoan. Ain denpora laburra gitxi da gizonarentzat. Barruak
bizitza luzea eskatzen eutson-ta amai barik zoriontsua.
Orren inguruan ebillan ba senar-mazte alkartasuna, euren
lana ta ardura bizia, umeak zuzenbidean, gizontasunean ta
sinismenean azi ta ezitzea.
Maitasunezko eziera onak, ondoren, ale onak emon bear
ditu gizartean. Ta alan izan zan Euskalerri maitian. Begiratu sendi, udal, jakitun, langille ta euskal alkargoetara ta
gizon ta andra zentzundun ta aintzagarriak agertuko ziran
nunnaitan. Antxiña, aldi batean Bilboko Jesusen Biotzaren
irudia apurtu nai izan eben ta euskal seme erritar leialak
zaindu eben guri bizia emoten deuskun Jesusen irudia Bilboko errian.
Euskalduna abegi onez artua izan zan urriñetako lurraldeeran ta euskal abizenak, parra-parra, ezilkortuta geratu
dira itxaso nausien beste aldeko lurraldeetan. Alan jokatu
eban Simon Bolibartar euskal endakoak. Bizkaitik Amerikara ogi billa joan ta askatasun ogia emon eutsen ainbat
Amerikarrei. Era berean ainbat eta ainbat euskaldun gailen
geratu dira mundu zearko liburuetan errieri on egiñez. Ori
da bere izakerea, ori da gizartetik artu dauan gatz ongillea.
"Emon da zabal zazu munduan frutua" diño euskal abestiak ta egiz, euzkotarrak ez dautso utsik emon abesti ederraren maitasunari.
Euskalduna gizon legez ongillea izan da mundu zear,
baiña kristau legez gorputz , arima, jakituri ta indar guztia
errien zerutar biziari eskeini eutsezan. Sinismena orokorra
da. Kristo zuri, gorrizka ta baltz guztien alde gizatu zan ta
iñor ez eban banatu bere Golgota mendiko eriotz orduan.
Gizadi guztiaren alde odol gorri ederra ixuriaz, betirako
askatasun bideak zabaldu zituan.
Euskaldun jendeak, andrazko ta gizonezko, ondo ezagutu eben Jesusen Kurutzeko guztienganako gurari maitekorra. Osorik eta guztientzat eskeini zan. Ta euskaldunak esan
eben: Kristo, emen gaukazuz, zure grazia ta maitasuna
munduan zabaltzeko gertu. Ordu-ezkero zenbat eta zenbat
andrazko ta gizonezko joan diran lurraren inguru-marietara
egiaren argia ta maitasuna zabaltzera.

Askok asko jasan eben urteen joan-etorrian Amerikar,
Aprikar ta Asiatarren oroimenez, beti eta beti, Jesusen maitasunaren izenian. Euren erri ederra agurtu ta joaten ziran
urriñetako lurraldeetara Jaungoikoaren berbiaz erri arei
bizia indartzera. Gogo onez joan ta alegintzen ziran betiko
biziaren argi barriz lagun areik argitu eta betiko zorionaren
erederu egitera.
Egiz, iñork ez daki zenbat on egin eutsen euskal misiolariak lurralde arei. Sarri pozetan, noznai ezbearretan ta
beti, gogo biziagaz argia ta maitasuna zabaltzen, Jaunak
sorturiko lur bedeinkatu aretan. Gure Balendin Berriotxoak
zer esango eta leuskigu, gaur, erri arei esker miñez... Bera
on egiten ta an eukan etsaia bizia kendu nairik... Igeska ta
ostu-ostuka ibilli bear izan eban lanik ederrena egikeran.
Bere lan-gogoa ta egiteak gazterik amaitu jakozan.
Etsaiak billatu eban ta ez eutson parkatu. Arerioraren poza
zan Balendin misolariari bizia kentzea. Ta egun negargarri
baten ezpata zorrotzagaz ebagi eutsan samea. Odola, arnasea, bizia, dana, uriolka, eskini, eutsozan, gogoz, maite
eban bizi-emoilleari.
LUR GAIÑEAN
I
On egitea gauza aundia,
beti, izan da lurrean,
giza-semea lan ortarako
sortua da gizartean;
burua argiz gidari Iegez
biotza maite-legean
era orretan sortu izan zan
gizona lurreen gaiñean

III
Euzko gogoa egizale da
egotik ipar-aldera,
sinismen argiz indarturikan
dauka izate berbera;
dedu ta lotsa agertzen dabe
alkarganako onbera,
beti, lotsa aundiz ikusirikan
euzko lagun izakera.

II
Euskalerrira begiraturik
ederra al da bizi...?
galdera oni erantzuteko
zabaldu daigun begia;
begira gora, begira bera
ederra da gizartia
lagundi onek ba-dau maitasun
bararizko ongillia.

IV
Euzko semeak erri ta kanpo
ibili ziran on eiten,
ta Amerikarrak gogo onagaz
diardue goralduten;
euzko izarrak geratu ziran
lur maiteak argituten,
geroztik poza bizi bizirik
egiz dabe agertuten.

V
Sinismen bidez begira daigun
gogo onez alaiturik,
zenbat bizitza eskeini ziran
maitasun garrez urturik;
misiño aldez bizitz guztia
borondatez opaldurik
era orretan lan egin eben
anai barriak sorturik.
PAULIN

5

