
ARAZOAK

BESTE ATAL BAT

AXE'ren antzeko egitasmoa da ERE deritxona be.
AXE'ren atal bat dala dirudi.

Lanbideak irakasteko ikastolak ipiñi dabez, batez be
jakintza ta ertiarloan: Eresa, dantzea, antzerkia, zirkua,
balet eta olakoak be irakasten dabez.

18 urte bete arte ikasten dabe neskak naiz mutillak
ikastola orreitan.

Lanbide bat ikastea baiño beiñago da etxe orreitan
gezteen almenak argitaratzea: ikusi dagiela aundi egite-
ko aukerea daukela, asmamenak ez daukala mugarik,
bizi-indarra milla eratara agertu leitekela, etxe aretan
naiz kanpoan euren nortasuna osotzeko ta agertzeko gai
dirala.

***

POZA

Irakasleak poz-pozik ikusi doguz. Etorten jakezan
ume ta gazteen akatsak ikusi ondoren, euren artean
makalena dan batek, lengo bere bizieratik urteteko gura

-riaagertu dau eta onen taldekoak be barruko almen eder
asko agertu dabez.

Orixe da gure elburua, euren barru-bizia bizkortu,
alkarregaz lan egiteko eratu, batek besteari laguntzeko
beti gertu egon daitezela, euren burua aintzat artzen ika-
si dagiela.

Urtero milla ume dira egitarau onetara sartzen dira-
nak. Kalean bertan asten dira eurakaz artu-emonak.
Lenengo euren uste ona lortu bear da, gero euren arazoak
zeintzuk diran entzun eta ikasi, euren bizi-baldintza
gogorrak kontuan artu.

Orretarako iru urrats emoten dabez: lenengo eurak
ezagutu, batez be jolasen bidez, kalekoen antzik ez dau-
ken egitasmoak onartzen ikasi, gero alfabetatzea, ikasbi-
dea. Elburu nagusia au da: Umea bere etxera biurtu dai-
tela eta sendi ta alkarte -bizitzara oso-osoan sartu.

Orretarako astiro egin bear da lana, illeetan jarraitu
lan ori, eta ez aiztu guztiakaz ezin lortu izaten dala elbu-
ru eder ori.

Beste laguntza batzuk be eskintzen dira ikastegi orrei-
tan.

* * *

LAGUNTZAK

Umeen alde jokatzeko lege-gizonen talde bat dago.
Onein ardurea izaten da kaleko neskatxu ta mutilak
euren aurka diran larkerietatik zaintzea.

Sendientzat laguntza bat dago: Umeentzat famili-giro
bat billatzen dabe oneik. Ez da sendi ori beti izaten
umeen odol bereko sendia.

Sendi orregaz umeen eziketarako egitasmo bat gerta-
tzen da.

Olako sendia aurkitu ezin danean, laguntza emoten
jake talde txiki batzuk alkartu eta eurentzat etxe bat aur-
kitu dagien.

Lantegiakaz itunak be egiten dira, ezibide ori bete
daben gazteak artu dagiezan

Osasun-arazoai begiratzeko ardatz -etxe bat be
ba-dago.

Amaitzeko, ara zer diñoen ikastegi orretako ezitzai-
lleak: "Eziña... orreik ez dauke urtenbiderik...Olako esal-
dirik ez dago gure iztegian eta jokabidean. Umea ez da
arazoa iñoz be. Umea urtebide bat da. Arazoa geu gara,
geu, elduak garanak, oraindiño eurak zelan zaindu ikasi
ez dogulako " .

OLAZAR'tar Martin'ek

KALKUTAKO TERESE AMA

Ainbesteko miñak
gosez eta erioz
sortu dira lurrez;
zergaitik samindu da
Jainkoaren erria
ainbesteko lorrez...

***

Zerk zapaldu dau lurra
nork iraindu bizia
baztartuz Jainko itza?
errukia nai eban
ederragoa izan dedin
gizonen bizitza.

* * *

Nire bizitz guztia
zugandik artu neban
Jaungoiko Altsua;
nire izate oro
legenardun artean
zu otseintzea da.

PAULIN


