
Ela gure arranlzaleak?
Gurearteau baserritarrak, euren outuz beintzat, bat be ez dirala 811

ratzen sarri entzun izan dogu; siniste gitxi dautsela gaur eguneko a\111'!'te,
pideak lekarkiezan onai, ta orain gizaldi asko lez, Ian egiten dabela. er~,

Mariñelakaitik ezin leiteke olakorik esan, ta gitxiago euskaldun al"t
tzaleakaitik. EuskaIdun mariñela, izan be, begi argi ta belarri ernai h~~:
yaku, itxasoko kontuetan iñun aurrerapiderik susmaten ba'dau, here I~I
tzietara ekarteko. Urteak dirala baztartu ebezan aspaldi erramuz ta at~'
oialez ebiltzan ontziak. Samurtasunez gogora ekar arren, itxas'gizonen h~'
zia errukarri egiten eben ontzi baldrasak. Lurrunezkoak eurak be, hanak ¡,
ren bat izan ezik, aldendu dira. Orain danak makiña ea('r indartsuz dahil~'ga~oil makiñaz. I

Egunetik egunera ontzi ederraguak ikusten doguz, andiaguak, hizko,
rraguak. Eta, jakiña, ontziak andiago ta urrunago arrantzan joan bear,
Baiña alan ta guzti he, oraingo mariñelak lenguak baiño erosuago bi~i
dirala edonok dakus. Lenago, ontzi txikiaguakaz ehiltzanean -zelako
arrantza alako ontziak nunbait-, arraunai ekiñik erabilIen ontzia, ta ano
djaguak ziranean, aizeak eraginda; axerik ez ba'zan, geldi. Gaur b(', zori.
txarrez, ba.dira ezhearrak itxaso zear, baiña anlxiñako denporetan amaikagixajok bizia laga eban olatu artean.

Gaiki cdo esku arteko gauzetan, bizibidea lortzeko arazoetan, asko
aurreratu da euskaldun mariñela; orreJa da, ta bedi orrela. Baiña ario
mako gauzetan, oitura-eknduetan, ~rlejiñoan, noruntz doia, aurreruntz ala
atzeruntz? Lenagoko mariñelak, beste euskaldun guztiak lez, lainko.zalea.
guak ziran orainguak baiño, elizgoiaguak, oitura onagokuak. Etziran itxa.
Sora joan'go, kaitik urteran otoitzik egin barik; eta edozein elizkizunetan
eJizak mariñelez beteta ikusten ziran .Baiña danetatik ikusgarriena, bere.

bizikuena, deiko mezea izan oi zan. Orain ogei ta bost urte ingururart~
domekero be urte guztian itxasoratu zeikean mariñela, ta ala n egin ,01

ehen arrain aldi girotsuetan; alan he, itxasora orduko, goizean goizeuk
deia jotean, 01' joiazan gure mariñelak eskalaproi edo trasko ta gusti ell'rentzako emoten zan meza entzutera.

Baiña elizatik kanpora be etzan bada.ezpadako a gure itxas.gizona. Oua
geuk umotan ikusia. Ondarru gure erriko mariñel zarrak, jantzi urdin la
pipaketan, batzuk jezarrita ta beste batzuk kontu koutari zutiñik, porttl

aldeko aizetoki erosuan egozala aremaitekuak jOlen ba'ebezan, danak t~~:
pelak erantzi ta iru Agur Mari esango ebezan. Eta ¡rurasoai entzunda da l.
gunez, ,entzutekuak iza ten ei ziran sagardotegietan.eta gizonak abesten ebe
zan kanta e.Jizkoiak. ,

Gaur, ostera, gaiñerontzekuetan be alan egin gara.ta, aldatz.bera dO!;
onetan gure mariñel maitea. Eta darabiUen bizi.moduak ez dautsa a~kO~~.laguntzen erlejiño arloan. Erriko jaiak kendu ezkero, udako lau lIla
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b intzat, bai jai bai igande, itxaso zabalean dabiltz atunetan dial'duen
rieta~ k e Arrasteruak, ostera, igand.erik jai artu barik, urte osoan dozuz
ol1tZJ8 . noizik bein igande-jairen bat zoriz etxean dagielarik. Eta, dakus-
it"aSUa~ariñelak mezatxu bat be entzun baga urteko igande ta jai asko
!!IlnOz, dabez.
eJ1l0teak mariñel ardurea dozuenok, eldu arren auzi oneri. Gaur, egia,

Zuo. ;tzen dira euren zoria zerbait obetu nairik. Eta txalogarri ditugu
asko, sa: ta osterantzeko oneik. Gure itxas-egalak zabalak dira, eta eur6>
diZglzOrietan zar ta gazte itxasotik bizi diranak asko; oneik be arima baten

~ak~ erdoguz, erlejiño.ogiz janaritu bear dabena. Eta 1ainkoaganako zaleo
Jau e rretan epeldu ta pizkaka otzituten ha'dira? Ez, arren! Betoz, oste.
tasua t:iñako denporetako oitura ta ekandu zindo euskaldunak.ra, aD
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RILKE

;KAMIÑAZP'I

OLERKARIA
(1875.1926)

Rainer Mari Rilke olerkari liriku au,
Praga'n jaio zan eta Valmont'en iI. Mu.
nich'en eta Berlin'en burutu ebazan bere
ikasketak. I..antola hateko oHziña idazkari
luzaro egonik, 1899'garren urtean nunbait,
Errusi'ra aldatu zan. Era ederra an, Tolstoi
ta Andreas-Salome'n adiskide zala, errusi.
tarren biotza arakatu ta J ainko-zaletasunak
~rt'\an noraiñoko sustarrak botata eukazan
Ikusteko.

fazteno asi zan olerkigiñan. Oso eder
ya Ozan batez be Rodin arri.irudigiñari
~ren poesi-Ianak. Eta, azkenez, onen ikasle
o3te,az ezkondu zan, arri.irudigiña au be.
,,:r~k

a
bkoPlaria ta babeslea, alkarri lagun-

rl izi izan ziran urte askotan.

ne=O~lDaerrez oskidetsuak egin ebazan le.
tsirik e~ora, ~arriz. Pantze-literaturari itsa-
tekin' o ako ldazkera berezi, bere-bere ba-
~o~oakeZ~gutzen dogu. Labur, arin, errez,
ezkutu dlra aren bertso guztiak; goi.kutsll
¡raku z, onduak geienak. Idazteuna sarri
¡¡ntzaTrha dogu, ta andik ikasi ta artu eban

ere neurtitzai eten barik darioen

ezti goitar biguna. Asü'ko Pantzeska donea
ekarren noiznai eredutzat. Alan be, etzan
ilioiz katoliku oso izatera eldu: beti ur bi.
ren erdian, ez an cz emen sendo tinkatu
bage.

Rilke'ren idaz.lanen artean, oneik dozuz
urteneneko: Leben und Lieder (Estrasbur.
r.o, 1894); Advent (Leizig, 1898); Mir :ur
Feier (Berlín, 1900); Das Bu.ch der Büder
(Berlin, 1902); Das Stundenbu.ch (Leizig,
1905); Neue Gedichte (Berlin, 1907). Bai
ta ipuin.liburu oneik be: Am Leben Lin
(Praga, 1898); Zwei Prager Geschichten
(Stuttgart, 1899); Geschichten vom lieben
Gott (Berlín, 1900); Die Let:;en (Stuttgart,
1901); Requiem (Leizip, 1909). Bohemitar
olerkari onen idaz.lan osoak, 6 aIetan,
llf27'garren urtean argitaratu ziran.

Rilke'k, katoliku olerkarien artean be,
indar eta eragipen aundia euki dou. Ao
goxo ta biotz betegarri izan yakez askori
aren neurtitz labur biziak. Gure olerkari
gazteentzat he elitzake eredu txarra, bere
erlejiño ta uzkurtz bitxi umekoia kendu
ezkero.

- 29-

11

11

11

11

11

I
I

1,

11

II

I
j

11

111

111

" i

111

111

!I




