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Biotz andikoak aspaldi zar areitan bakarrik izan
ete genduzan?
Orain be ba-doguz.
Gure okerra zer dogun?
Beargintza ederren barri zeatz ez emotea.
Beljikar Sabbe iaunak seme asko dauz. Somalia'ko Lurretan ebillela oso elbarritu iakun, eta mendi tartean bakar-bakarrik egon bear izan eban.
Osasunera biurtzen asi eta Somalia'ko mutiko
batekin adiskide egin iakun. Mutikoa umezurtza: izenez Hossein, eta bost senideak galdu ebazana. Sabbe
iaunak Hossein semetzat artun. Barria tximista lez
zabaldu eta laister mutiko geiago etorri, Sebbe'ren
sendiko izan nai ebela-ta. Sebbe iauna aukera egin
barik txarto ibiliko iakula, eta bost urterik amabost

urte artekoak bakarrik artun: gizon zurra zanez,
agian. Guztira 30.903 gazte eta gaztetxo. Bai sail
ederra.

Somaliarrentzat norbait semetzat artzeak buruausterik ez izaten. Bestetik, beljikatarren erkal araudiak semetzat artzen dauzanari ogeitamabost
urtekoa izatea eskatzen: nai ainbat artzeko be, eskuak aske.
Sabbe iaun biotz-zabalak ainbesteko sendiaren tzat, berak bakarrik iatekoa nondik sortu? Bere aberri Beljika'ko erkal-arauak arakatuz, gañera legegizon, legelari eta ortan ikaseiei galdezka ibiliz, Belgique'ko Erkalak milloi eta erdi txanpon emon bear eutsola etara eban garbi. Egiz, Sabbe iaunak arauetan
zegoena besterik ez eskatzen. Ostera zillarketa andi
ori ez izango Erkalarena, ango Sendi-Laguntza izeneko bazkunarena baizik. Bestalde beljikatar guztiak
bazkuna ortan bazkide doguz. Alegia, ango bizilagun
guztiak bazkunan sartuak doguzala: bai Sabbe iauna
bera be. Bazkuna, Beljika'n oso aberatsa dogu. Sabbe iaunak auxe be esaten: Eskuak oparo zabaltzen ez
dauzan goi-maitasuna alperra dogu.
Aritzkoa be ez izan eta Somalia'ko Lendakariak
Sabbe iaunari esan: Eskuartean darabilzun lana
ondo irteten ba'iatzu, Beljika guztia gure adiskiderik
andiena izango dogu, eta angoek emen aurrerapen bearretan lanengo izango.
Sabbe iaunaren askeneko itzak:
Nere lana ederto doa.
Orain neure aberriko Erbeste- Ordezkariaren eran
begira nago. Urte ontako (1981) urrillaren-tzunare
azkenean baietza izango dodala uste dot. Bitartean,
iraillaren amalaugarrenean neure seme guztien izenak Bruges'ko endorearen eskuetan dodaz. Orrela
umeteri ori guztia beljikatar gertatu iaku.
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Areitz zar -zintsua,
azken igarantza, bururatuta.

Urrintxo, kanpayak astiro ta itunki
asi da joten...
Enparantza zabalan txirula-atabalak
mendiko negarra, guganatuten.

Ain beste koroyak:
lora eder gorriak,
lora eder zuriak, millaka atzian.
Geroau lagunak, itun eta ixillak,
zenbatu eziñak, aldatza goraz...

* * *

* * *

Goyen da gorpua,
sedazko ikurriñaz, erdi estalduta...

Gurutz Deuna aurrian,
il-kutxa ganian,
langillen txapela irabasita.
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Zeure irakatsiak, biotzan daukoguz.
Zeujarraitzaliak izango gara.
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