
IPUIN-SARIKETA

orduko danok jesartzeko eskatu eta galdetu eutsen: Zer
jazo da emen ni joan naizenetik? Ama, gorputzez lodi-
tsuago baina arpegi onik ez dauka, aiztatxoak arriga-
rrizko zentzudunak eta afta... ene aita maitea! Gaixorik
zagoz bearbada? Ilun, argal eta kolorga ikusten zaitut,
ezaidazue mesedez gertatu dan guztia.

Alaba txikiei kalera joateko eskatuzgero, gurasoak,
alkar-begiratu eta irurok jesarrita, onela adierazi eutsoen:
– Ez genduan zure ametsa suntsitu gura– Esan eban
aitak. Eta zeatz-meatz amarf jazotakoa azaldu eutson.

– Orixe izan da nire biotzak bidetik esan gura izan
deustana! –esan eban Mirentxuk begiak malkotan –
Orain ulertzen dot dana. Benetan pentsatu dozue afn
berekoia nazanik! Umetan Jaungikoari, lagun - urkoaren
aldeko lanerako biziko nintzakela itz-emon neutson
baina orain zeuek zarfe geien bear nozuenak, emen nau-
kazue gogo bizirik danaz arduratzeko eta Jaungoikoak
gura dauana izan daitela.

– Baina ikastegian ikasitakoa? – itandu eban amak
samurki.

Ikastegian bere –erantzun eban Mirentxuk ausarti-
irugarren munduaren aldeko lana, edozein tokitatik
egin daitekela ikasi dogu eta aurrerantzean, lan orretan
etxeko guztiok parte artu daikegu.

Baietz esaten, danok barren-algaran asi ziran. Aitari
zeruko ateak zabaldu jakozan, orain, Mirentxuren ardu-
rapean, ama, erditze egunera egoerarik onenean elduko
litzake eta goiko aitak gura izango baleu, luzaro alkar-
turik biziko lirake.

Ogeitabost urte geroago, Mirentxuk baserriko ate-
tik oiuka. – Etorri ona seme-alabatxoak! Jon, osaba
mixiolariaren barriak eldu jakuz, jesarri zaiteze suton-
doan amama eta aititaren alboan nik irakurri daizue-
dazan.

Irakurri baino len, Jaungoikoari ezkerrak emon
eutsozan bere ametsa, Jonek, berak zaindutako neba
maiteak oparitu eustolako.

PALMI MERINO PORTELA

ZORIONAK IKER
Nire ametsa osotzen joiek
mutillaren gogoagaz,
Euskalerriko erri ederrak
poztu nai juan iregaz,
Mungiko maite kutuna
deika egoan itzagaz,
izkuntza bikain zoragarria
nork goratu idatziaz.

Mendi ta zelai eta arizti
adi daukezak poz pozik,
curen ederra, beti, opaka
ire itza poztu nairik,
aurrerantzian euskaldun lurra
ire laguna izanik,
gogo onenaz argituko au
ederragaz indarturik.

Alde batetik eta bestetik
euskaldun tokietatik,
euzkotar seme goragarriak
adf daukezak gogotik,
lan-toki nausi bardingabeak
euskal itza entzun nairik,
au dok egia asmetan dana
bazterrik bazter danetik.

Gangoiti Felix, emen, ba-legok
illobiaren aurrean,
egi eder bat esango leuskik
erriaren izcnean,
lora eder bat ederrik ba da
munduaren egalean,
loretan lore euskal izkuntza
illezkorra dok lurrean.

PAULIN

ZER ALDIZKARIA

Ordaindu, mesedez, ZER aldizkaria! (ogei euro) kontu onetan:
EUSKERAZALEAK

BILBAO BIZKAIA KUTXA
Bilbao, 2095 0000 7 4 20.000 8961-5

Adiskide! Mesedez ZER aldizkaria aurrera eroaten lagundu eiguzu!
Ebagi orri onetan txarteltxu au eta eroan bbk'ra eta ordaindu 20 C. Ez dozu ezer be ida-
tzi bear.
Baiña, aztu barik, esan Kutxan zeure izena eta zeure erriarena.
Eskerrik asko!
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