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Erdia izan oi da osoaren neurri.
la uauza askotarako lez, ezkon.Orre ,,, . .ll ' .

ko be erdl mal an Jartea egokl¡Ze '
. Ezta, ba, ezkondu bear ez larIzan. .k E

.
kte ez zaartul'J. rna sen ona!!az .-

ERRONDA EKUS.EZIÑA

.1i! nok jantzi rlau~zu,. ene seme, soiñe.

ka/:roa mar~oz? N ole ¡~rn da~tsa zure go~.
-t:roari ¡antn gfJrnzka on? Gaur gOL.pll.

b k l . ~
. on, ziburu.za uru 'a, arnnera urten zara,
;~losketara. Baiña, e.'an eidazu, nok jantzi
dOlltzusoiñeko ori margoz, kolorez?

Esan, arren, ene bizi.lorea, zek daragizu
barre? Poz.eztitan daukazu ama, atarian
geldi. Eskuak ikutzen dautzuz, ta aren
apaingarriak ots.dagie bulunba antzera, ta
:I/k. ene artzaintxo, dantzan diarduzu ban.
bl/,zotza eskuan. Baiíia zek daragizu barre,cne bizi.lorea?

Eskale hai'zintzaz, zer. nai dozu orrela
dingilizka, esku biakaz amari lepotik ora.
tl/ta?Oi biotz txiki artega! zeruari mundua
eba/si, ostu nai ete dautsazu, sagar.ale bai'
l"zan, eta gero zeure esku barru larrosaz.
koan ipiíii? A i, eskaletxo! zer da, esan,eskatzen daustazunu?

k ~ozez gaiñezka, aizeak ba.darouz zure oro
all¡.e.tunetako kanpai txikientxintxin-ots

jozoa.k:Barrez daukazu eguzkia, Zll orrela
,ant~"k ikusita. Zerua zaindari dozu ama.
::"b esoetan lo zagozan bitartean; eta goi.
gi eatz goiñenn datorkizu kuma ondora, be."'o~rktzeton mUn eztia ezartera. Aize p~z..10' b d
k"np' a. aroaz zure orkatil.estunetako

A al t:r:ikien txintxin.ots gozoak..o.",,"'e. Sorgiñen amandrea .be or dataro 'se"t'
"¡""d Ion, zeru zear, zureganaiño egazka.
=".z,," a"'aren biotz min guztia zurekin do.
I~ir"lre .arnaren biotzean. Zure leio azpian
0",.. a .loten dau izarren kantariok Etn
liol¡.;orgiñen amandrea or datar ~gun'sen.

.," zear, zureganaiño egazka.

R. T AGORE

ezkondu?

dau geienik, eta ez dau ondo esa ten
gazteegi ezkontzen danagaitik; zaar
bi ezkontzen diranean, barriz, a ze.
lako arran, txiIin, pertz.otsa ezkon.
harri ule.zuriak eleizatik urtetako.
al1! Belarriak itxi egin bear.

Ez gazteegi,--Ezkonduak, aste edo
urte beterako barik, bizi guztirako
batzen dira, alkartze ortako korapi.
Iloa eriotzaz izan ezik eten eziña da.
ta. Pamilia, sendi bat osotu bear da-
be senar.emaztak; seme.alabak sor.
tu, azi ta ezi; etxeko gora.bera ta ze-
regiñak albait artezen atondu ta era-
billi. Zur'antzean, bada, arazo onei.
tarako gertatu egin bear, eta eran.
tZl1kizunezko arazo itzalgarri bateri
dagokionez gertatu be. Txantxetakoa
ez bai dogu ezkontzako ori.

Senar-emazteak, bein guraso iza.
tera eldutakoan, zeregin andi tanai.
ta-ezko betehearrez astun daukazuz:

onetako bat, seme-alabak sasoiko egi.
tean, ezkondu ta bizibide iraunko-
rreao ipiotea. Baiña ez begiez seku-
la he ariñegi ezkoodu ta karga as-
tuopean ezarri; itxaron begie erra.
zoizko adiñera arte, ots, mutilIa ogei-
tik ogei ta zortzira eldu arte, ta nes.
kea emeretzitik ogei ta laura. Auxe
da, nunbait, sasoirik egokiena ezkon.
tzeko.

Askotxu ikusi daroaguz zoritxar
zlgorpeao lar ario ezkootzeagaitik.
Zugatz gaztetxoari karga aodiegia
emon dautse. Eta, jakiña, ezin eutsi.
Amazortzi urteko neskatoa, geienez
beintzat, ez da gauza ioguruan kuxu.
muxu dabilkion mutilla, neska bera
zoriontSl1 egiteko besteko doai ta gai.
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tasunez ornidua dan ala ez jakiteko:
ez daki, gaiñera, here seta edo izake-
ra mutillaren jit, era ta gogoaz on-
do datorren he. Onetarako izan oi di.
ra ezkondu - aurreko alkar - ikuste,
ibilten, maite.erakuste ta abar, se-
nargai ta emaztegaiak alkar ondo
ezagutu dagien.

Baiña jakituri au ezta nunbait
ikas-erreza. Orretan porrot egindako
askotxo ezagutzen doguz, beiñik-
bein. Zenbait ezkondutako, emazte
naiz gizon, biak ezpadira gero, ba-
rren-oiñaze samiñez, gaiñetik bota
ezindakoz! Sarri erakutsi oi dauskue
samin ori eguneroko' autu ta alkar-
izketetan. Zergaitik orrela? Autor
garratza: laguna, ezkon-Iaguna, bear
aiñean ezagutu barik ezkonduagai-
tik.

Ez zaarregi.-Beranduko ezkon-
tzak be ez doguz begiko. Neska ta
mutillik asko aurkitzen ditugu ez-
kontz.eko asmotan, baiña luzatu egin
oi dabe urte batetik bestera, ta oso
berandurarte ez clira lotzen. Zentzu-
nak cliñosku, orraitiño, bizibide au
artzea ez dala larregi luzatu bear.
Biotz gazteak maite-egarri clira; ez-
kontzan aurkituko clabe, Jainkoaren
begirakun gozopean, berezko griña
ta joera au zelan ase, bide zuzenez,
lege zintzoz. Ekaitzetik iges egiteko
kaia dogu ezkontza; giza-barren.gri-
ñak orroaka astean, egoki yatzu kai
edo portu ortara jotea.

Zetako luzatu zeregin ori Utt ,-1

kotan, ogei ta zortzi, ogei ta :~,
edo geiago bear bada? Au rnak \1¡¡¡r
rako bidea dozu, ta konta_ezinl.ltte.
oker dakarketzuz. Neska-rnUtil~la
sarritan, geroago ezkonduko di a~. k 1'a4
ta, artu-emon arns utsuetan hizi 1'-
l'a, bai ta pekatuan okituta be. (1.

Maitakeri loi ta bada-ezpad ~
o~eik . garbitu ta lege~kotu na~taO
altzakl ederrak asmau 01 dabez' s :

dia osotu aurretik, diru apur ba¡ e:?'
b d 1 b " .

b ~ln
ear a a, lZltz-oln at auke1'atu

bizi-modua egokitu ta abar. Alan be'
clirua parrastaka eralgi daroe. ta bi:
zi modu alaia .eroan. Etxe-sari, etOt.
ki edo errentak bear ete dauz mutiJ
gazteak ezkontzeko? Bere esku biak
ez ete ditu etorki eder? Izen oneko
langille ezkonduak, ezkongeak baiño
geiago aurreztu, gerokotu ta go1'de
oi dau. Etxe bat dauka, bai ta emaz.
te gazte bat be; au gogora ekarriaz,
bere indarrak ugaritu egiten dira, gi.
zondu lenago, zurtasun-gogoa ernai.
tu ta biztu.

Ezta, ez aiztu gaztaro jorian sor'
tutako seme-alabak osasunez gaiñez:
ka etorri oi dirala, beste doai. bitxl
ta edertasun asko,!!;áz bate~a. Zaartza.
roan eukitakoak,' ostera, erkin. zaf'
pail ta gexotiak.

Mugonez sartu bediz gazteak el'
kontzako bizibidean.

~ZPJAK

~J-

ONTASUNA

Munduan danetarikoak dagoz; onak eta gaiztoak. Jaungoikoaren solo
d n Dlunduan bedar txarra ta ona asten; alan be, gizon guztien biotz-bar-
~an erein eban azi ona Egilleak; eta gizon guztiak da be asko-gitxi ontasun-a
euren barnean, Tertulianok esan ebanez: «Gogo guztiak goi-zaleak dira,
izatez».

Biotz ona baiño eder.zoragarriagorik ezer ez. Guztiok txalotzen dogu
ontasuna, gaiztakeria, ostera, ezetsi. Biotz ondun gizona atsegingarri, gogoko
,'aku, naizta ez izan adizkide edo ezagun; biotz gogorduna, barriz, gaitz
;'aku. atzera daragisku, naizta geure tartekoa izan. -

Ontasunak berez zabaldu daroa bidea; gaiztakeriak ostez itxi. «Onta-
suna gauza sakona da», diño Epikteto'k.

Gogo ederrak bakarrik dakie ontasunak dauan anditasuna, iñoan Fene-
lon'ek. Eta beste baten: «Egiten dan ona, iñoz ez da galtzen.»

Gizon asko dira onak, ziñaldariai ziñestuten ba'yake; gitxi gogapenaren
eritxia entzuten ba'da (Quevedo).

Gizonik geienak, besteak alakotzat daukezelako bakarrik dira onak. Ez
dabe nai emon, zor dabena ordaindu baiño» (Hebbel).

. Askok. baiña, burtzaleak diralako.edo,euren ona baiño ez dakuse ta sa-
rrlt~n ontasuna agertzen ba' dabe be, onura lortzearren egin daroe, ez bio-
tZehk urtetzen dautselako. Onein ontasuna azalekoa da, ez barrutikoa.»

00 egin zeure adiskideai, euren oneritzia zeuganatu dagizun; eginbaita
zenre etsaiai be, adiskide biurtu dagikezuzan (Epikteto).

00 egin zeuen adiskide ta etsaiai, onela eginda areik beti zeuekaz izan-
go dozuez eta besteak he zeuen aldera ekarri dagikezuez (Cleohulo).
" Gizatxarrai on.egitea ura itxasora yaurtitzea da, diño Cervantes'ek. Eua-
0° heragaz; guztiai on egitea hai dausku agintzen Kristoren irakaskintzak.
z n~ Berak z.er dióoskun: «Ezetsi zagizenai on egin eta jazartu ta iraindu
i;ghzeoen al de be otoi egin. On dagitzuenai bakarrik on ba'dagitsezue, zea azi da zuena?

411Biotz ona, ba, guztientzat, baita etsaientzat, kalte egin dauskunentzat be;
OI1:e,haita Kristoren agindua; bere ikasleak, jarraitzailleak gareanok bide

ahk ibillita lortu bear dogu azkeIlJ-saria.. -
GoIRIA
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