BERBIZKUNDEAREN LORATEGIAK
DOMU-SANTU
Zemendiaren lenengo egunean ospatzen dogu, Euskalerrian beintzat, Domu Santu eta biaramonean, il
diran guztien eguna.
Illak ez dauskue ekarten buru-austerik. Ori esaten
dabe, baiña nik ez dot uste ori egia danik.
Batzuk urrutira eroan gura dabez, beste askok
euren ondoan euki. Eta gorpuak erreteari buruz, zein
eretxi izan bear dogu?
Sentipen gogor, latz eta ikaragarria izango jaku
geienentzat, nire ustez. Nik neuk beintzat ez neuke
gura nire aita edo ama edo nire senideak su artean
auts biurtzen ikustarik, ikarea emongo leuskit egite
orrek.

teke ara bere illen gomutapena barriztatzera eta
otoitz egitera, eta illobiak apaintzeko zugatz txiki
edo lora usaintsuak eroan.

SAKONTASUNA
Orduan, gaur daukaguzan lako iltegiak?
Ez jataz atsegin, ez dodaz onartzen: Arrinabarrak,
atxurdiñak, urrezko idazpuruak, borontzea, burdin
bellegiak, urregorrizko goi-barrenak... Danak aundikeria iragarten! Ori dala ta, guztiok norgeiagoka!

Zergaitik ez gara asiko Euskalerrian olako zerbait
egiten? Batez be erri txikietan illerri txikiak dagozen
lekuetan? Eta kristidauen fedea agertzeko, illeriko
atean olako zerbait idatzi: Berbizkundearen loralegia.

Ez ta, gaurko tankeraz, ormetako obiak, millaka
zuloak, bakoitxean illaren jakingarriak dirala.
Illerriak gizonari bere izakerea obeto ta argiago
agertzen lagundu bear dautsoe. Eta gure illerriak ez
dabe orretarako laguntzen. Urre gorriaz arrokeria
adierazten dabe eta apainduri larregiaz, aundikeria.
Eta an sakontasunez egia ausnartzeko giroa baketsua
bear da, gozotasuna ta gogapena batera bear dira.

LORATEGIAK
Kolonbia'ko Bogota uriburuan eta Kali ango uri
aundi baten, eginbarriak dira olako illerriak. Oroimenlorategiak esaten dautsee. (Jardines del Recuerdo).

OROZKO'KO MURUETA'N
Oritxe egiteko asmoa daukagu Orozkoiko Muruetain, parrokiko illerrian.
Malzarraga'tar Benigno. ZER onetan agertu zan
udalkidea. Euzkadi'ren alde ildakoaren anaia, maixua,
il da Bilbo'n. Eta bere emazte ta alabak, Bilbon bizi
dira baiña, aren amaren errira eroan dabe illobiratzeko, Murueta'ko kanposantura. Illerria itxura txarrean
ikusi dabe eta garbitu ta atxurtu ta loraz apaindutea
ebatzi dabe. Gero aitaren illobia lurrean ezarri dabe,
osabearenaren ondoan. Atea be barriztu ta margotu
dabe eta antxe ipiñi gura dabe izki ederrez Berbizkundearen loralegia idazkia.

Arri-illobiak lurraren barruan dagoz euren gaiñea
askotariko loraz inguratuta. Sendi bakoitxa joan leiGOMUTAGARRIA
Udan ara joaten dan jente Bilbojtarrak, andik igaroten diranean, euren elburua gogoratuko dabe eta
ango lorategi ederrak, txikiak, beti iraungo dauan
aberriaren gurariak gomutaratuko dautsez.
Zugatz eta lora-arteko ixiltasunean, gizona Jainkozaleago egiten da.
Ea ba, erri-auzoko guztiak adoretuten diran, guztien
artean, Ezkadiiko lenengo Berbizkunde-Lorategia izango dana egiteko !
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