ALMENAK

GIZA -BIDEA
Lurrean agiri diran gauza guztien artean andrea ta gizona dira izakirik bikaiñenak. Egiz gauza asko dagoz eder ta
bearrezkoak bizitzan ta eurak barik ezin bizi izango gintzatekez. Tximiñoiak eurak be, monino monino, busten eta
guzti ez dira barregarriak naita mailla guztiz beragoan bizi.
Gizonak, adimen argiz osoturiko izaki bikaiñak, ainbat
burrukaldi jokatu bear ditu goizetik eta gabera bere bizitz
ederrean. Lenen lenengo ikusten dogunez, giza semearen
izatea alderdi bik osotuta dago. Alderdi biok eder ta bearrezkoak dira. Bakoitzak daukaz bere zeregiñak ta bien
egiteen bidez bizia osotzen da. Bearrezkoak dira beraz
mueta bi orretako eginkizunak biziak lurrean iraun dagian.
Orain goazen alderdi bion zeregiñen edertasuna ikustera. Gorputzak ta gorputzeko eskuak atxurra artzen dabe ta
ortarako azur ta aragizko eskuak bear dira argitasunez
zuzenduta. Gizonak atxurrez nai goldaz diardu lanean
soloan, zelaian nai mendi bizkarrean ta udabarria etorkeran esku–lan orrek bere ondorena agertuko dau lurrean
gainzabal guztien ta mendi bizkarren bikaintasunean.
Udalen goizean goazen baratza ikustera. Eguzkia dizdiz
dago ta egin diran lanen frutua dizdiz agiri da. Eskuak etziran geldi egon, gorputza nekatu zan ta ona emen zenbat
frutu agiri dan baratz inguru guztian. Porru eder sendoak
euren janari gozatsua opaka dagoz, aza-buru ederrak dei
dagiela dirudie, piper gorriak urrea eskeintzen dagoz gizasemeen urdailletara. Guzti ori agertu da besoak egin daben
Ian ugariagaitik.
Aurrean daukaguzan mendi ederrak deika daukaguz ta
gizonak ezin itzi lurrak, berez, daukan zugatz tantaiak
emoteko almenak landu ta indartu barik. Giza semea goiz
doa atxur ta aizkoraz sasiak ausi ta zugatzak apainduz
mendiari bizi barria atera erazoten. Egunetik egunera baso
ta mendiak garbituz apaintzen doa. Baso lana eder-lan
biurtu da ta izadia irudi barria artzen doa ta eskuak benetan dabe euren eginkizun zoragarria.
Atxur ta golde-lanak eder direlarik, orain goazen arimaren biotz ta gogo lanak ikustera. Lenengo esan bear doguna da arima ez dogula ikusten, baiña bere onurak ederrenak dira gizadiaren onerako.
Arimearen almenak ederrak dira ta onek goratzen dabe
notin edo pertsonearen nortasun ta duintasuna. Notiñaren
almen ta eskubidea da antxiñako jazoera aundiak gogoratzea, gizonak aldien joan-etorrian egin izan dituan guda ta
odol-ixurtzeak, ainbeste negar eragin izan daben jazoera
samingarriak, benetan tamalgarriak, baiña bizi izaten irakatsi bear leuskiguenak.

Beste almen eder bat gure adimena da. Lur onetan gizadiaren bizian gauza ederrak egin dira jakituriaren bidez.
Notin onaren burua bere argitasun guztiekin, iñoiz ez dago
geldi. Erri ederrak, eskola bikaiñak, lantegi bizigarriak,
beti sortzen diardu munduaren alderdi guztietan gizartearen onerako. Giza adimenak jakiturizko liburuz argitu ditu
munduaren egalak.
Danez goitik, gizon nai andreak ba dabe beste almen
eder bat munduko on guztien buru dana: maitasuna. Maitasuna da urko-lagunaren zoritxarraz arduratuten dana.
Maitasunak egin ditu lurrean ezagutu diran egikera on ta
arrigarrienak. Au da, biotzak emon dau bere bizia urkolagunaren aide ta ori da gizarteko egikera jatorra.

EUSKERA LEN ORAIN TA GERO
LENGO ALDIAN GURE IZKUNTZA
BIZI BIZIRIK EGOAN
EUSKAL BASERRI AINTZAGARRIAK
EUTSITA EUREN LEPOAN;
ETSAIAK, BETI, IZAN EBAZAN
BERE BIZITZ INGURUAN
EUSKAL GIROA ONDATU NAIRIK
ETSAI BALTZEN GORROTOAN
GORA TA GORA ESAN BEAR DOT
BASERRI AINTZAGARRIA
ZURE SUSTRAIAK ZAINDU DABE-TA
EUSKERA AGURGARRIA;
SEME ARGIAK IZAN DITUZU
SENDOTUTEKO BIZIA,
AURRERA BETI BIZITZ EDERREZ
EUSKALDUNEN BASERRIA
GURE IZKUNTZAREN ETORKIZUNA
DARDARAZ DAGO AIDEAN
ZURIZ, GORRIZ TA OLERGIAGAZ
ESTALDURIK MANTUPEAN;
ITZARTU ZAITEZ EUZKO SEMEA
BASERRI ETA KALEAN
AITORREN IZKUNTZ BARDINBAGEA
INDARTUZ GURE LURREAN
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