ARAZOAK

EDERTASUNA
Ez da lan erreza. edertasuna itzez mugatzea: "bera dalako,
eraren itxurazko esaeran, ondoriozko adierazpena". Gure
derrigorrezko egin bearrak gauzarekin eta gauza guztietan
eguneroko egikuntzan, era berdinean egon-daitezan. aldi-bateko erri -artze onek eskatzen dauan mail ingurutik bikaintasuna,
edo orekan, neurri egokitasunezkoa.
Iztegiak mugatu egiten dau: "gogoaren (espíritu) ikusteari
emoten dautson gozagarria, gauzaren egokitasunak". Arteko
manan: "erti - lanetan (obras de arte) egindakoak". Gogai-bulko'an (ideal): "eder zaleari (artista) egoki-zaion eredu nagusi
(prototipo) edo molde-erakusmenak". Edertasunak esan: "gauzaren esan bearrak, itz-gozotan esatea".
Nik esango neuke: "gauzaren egikuntzan, erak, ados edo
egokitasunezko urreratze aundian egon daitezan gure jakituriaz" dala.
Orrek esan gura dau, gure eginkizunetako edertasunaren
mailla agertzen dala. ludi onen, gai guztia bizitzarako dauka
BEREN LEGE'az bizi-bizi dana BERAK gura-dauan arte,-na
eta gure aurrekoak azieratik edestian zear izendatu egin dabezanak gaur arte, berezitasunean diranak izateko giza - maillan,
abere arloan, gain -gauza maillan, curen jardun-bidea. izadiko
indarraren joera eta abar; jakite doguzan neurrian.
Ezin besterik egin. erri-artze ekintza onetan, gure jakituriak
ulertu dagian, zer edo zein da berezitasunezko mugi-aldia
BEREN LEGETIK agertzen jakuna, beren aritik jokatzeko
gure biziak bakez eta alai jarraitu dagian. Or! agertzen da. bizitzaren eta gure eginkizunaren edertasuna bete-betean bakez
izateko, gure eginkizunak orren jakintza egokitasunezko egin-

ordezkaritzan izango zalako gure funtsezko balioan. Bizitza
izan bear dau, gure funtsezko babo aundienakaz zuzenduta,
beren edertasuna izatez-goragoko dala erakutsiaz: errien arima
dalako ikusten dogun edertasuna. Eta ori, ikusi. zomatu eta
igarri egiten dalako da: "edertasunagaz on -bizi egiten dalako.
oneragarri orekan lortu egin-daunagaitik.
Lagun min eta maizu aundi-bat euki neban, gaur eguneanbe nirekin dagona. Aita Santi Onaindia zan; eta gure alkarizketan esaten eustan: Guk egineko gaigauzakin, zugatzak,
lorak , abereak, badaukie arimarik? Nire erantzuna beti izan
zan bardina konturatu nintzanetik: Ludi onen gai guztia,
JAINKO'ak emon eutselako bizitza. BEREN ARIMAREN
borondate ezin-besteko bizitasunean dauka. eta gizarenak.
nai ta naiezko ekintzatan, gure arimaren borondatezko neurrian agertzen diralako egiten doguzan eginkizunak! Ortik
agertzen zalako gaia, azken baten. beti eltzen ginan gizaren
nortasuna maillara. bere borondatiaz neurtuta. Zer ezanik -ez,
bide orrek, uzte gabe, beti eroaten genduzala jakintzaren
arlora , eta orregaitik naurtzen gendun gizaren izatea edo nor-

tasuna, beren jakituria-gaitik.
Santik: Burutapen orregaz uzte dozu dana amaitu dala?
Nik:
Ez!, JAINKOA'ren LEGEA ulertzeko uzte dot
jaiotzen garata, eta aurrerantzean, bere adostasunean gure nai-ta naiezko eginkizunak beteteko!
Santik: Eta zer ikusten dozu JAINKOA'ren LEGE'an
jokatu ez-gero?
Nik:
Ludi onen bizitzak BEREN LEGE'az betetan diralako, izugarrizko edertasuna eredu -lez erakusten
dauskuna; eta gizaki guztia, BERE LEGE'az oñarrituta dagoana, bere ordezkaritzan jokatu ezgero!. Ludi onen berezitasunezko izatearen bakea
ta askatasun guztia. ezin besteko edertasunean.
Gogora-zaitez, gure arabasoak, beti euki ebezala
JAINKOA eta LEGE ZARRA eredu -lez; eta nola
curen izatezko nortasunean.
-ko!,edrtasun
Beste edertasun -bat erakutsiko geunke ABERRI
maillan. on- artzen ba-dogu, gure arbasoak emon
euskuen eredua. Nolako lan bikaina ta ederra
egingo gendun Ludi onek daukazan erri-berezi eta
onartuko bai maltzur laterrien aurrean, Batikano ta
guzti!; uko ezinean, esan
dagian: OR

keraren ordez.

Edertasuna, nortasun - gabekoa da: orregaitik ez da zerbait,
izaki. edo dan gauza-bat. Edertasunak esan gura dau, begitu
leikezala gauzak ondo eginda dagozen orduan, nor-baiten
borondate oneko irreiparrea, ondo egindako margozki -bat eta
abar, ikusteko gai edo duin dalako; baina batez-be, gure ezinbesteko gauzak egitekoetan beti esaten dauskuna da: "Ondo
eginda badagoz. eta nolako indarrak borondate-on aldetik ipini doguzan, bete esaera egizkoa izan daiten".
Orregaitik ba, edertasuna da, gure arimako borondateen
neurri -emaille, gure alegin onak orren neurrian agertzen diralako egiten doguzan gauzetan.
Ulertzeko erreza ba: "edertasuna, ordezkoa dala, gure egin
bearrezko gauzetan. eskubide osoa daukielako gogomen guztiak. nai-gabe, askatasunean jaioteagaitik".
Erri baten. edozein gogamenaren edertasuna agertzen jaku
beren atsegintasun guztian, nai erria edo gogamena osotzen
dabezan guztiak, benetako zatidun edo arduradunak direzenean terrien edo gogamenaren arazoetan. Banaka izan ezgero,
zatidunaren indarra. nai aundia izan ez-gero. be, uts aundia
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