
BESTE OLERKIAK

Salbatore Mitxelena



OLERKI UMEZURTZAK



EGUBERRI OPARIA

Zer eskeiniko diot Jesusi
Eguberri egunotan?
Opari gabe nezake utzi
maitatzen badet benetan?

Ez nere zorrak ordaindutzeko
—ori ezin ledike— baizik
maite detala adierazteko
zer eskeiniko diot nik?

             * * *

Iru Errege izar bidean
bata bestien atzetik
estalperontza gurtu naiean
datozkio urrez beterik.

Artzaiak ere ardi bana artu
ta arin datoz Beragana.
Arkume gixen ta ile kixkurtu
polit oitako ardi otxana

artzai bakoitzak opa diote
ain beartsu diralarik!
Danak zuretzat, zerbait badute:
ta, gaxo!..., ezertxore ez nik!

Onek ze eskeini ezer ez duta
ez bada asmo sendoa?
Jesus umetxo: maite zaut eta
tori, maiteño, bioztxoa!
Foru, 1933.
Egileak hamalau urte zuela.



OROILARI

		Oharra. Olerki hau «FORUA», 
		frantziskotar ikasleen aldizkarian argiratu
		zuen egileak 1935-garren urtean 
		hamasei urte zuela.
		Eta gero, «Arantzazu» aldizkarian 
		agertu zen berriz, Mitxelenaren 
		hil berria jakin zenean.

Mendi izkutu oitako
ibar zokoan txukun
baserri bakartsu bat
beingoan agertzen nun;
erritar izkanbilla
ta ardailletatik urrun,
lasai mendi artean,
mendi gentzaren lagun.

Sukalde illuntsuan 
urtxo bat zan nabari
zapi txuri artetik
burutxoa agiri.
Ta, alboan exerita,
eragiñik seaskari,
ama aots eztiakin
bere ama abeslari...

Ikuskizun oberik
ote, baserritako
oiturak bizi aspaldin
zituan onentzako?...
Or emaztea aurrakin
etxe lanetarako
ta bitartez senarra?...
besoan zintzo asko.

Illunabarra zan da
sortitza zegon lasai,
naiz goiko mendi itzaltsu,
naiz sagasti ta zelai;
nekazariak etxerontz,
bordetara ardi ta artzai...
Ta gentz ixil onetan
abeslari ura aurzai:

—«Txori berritsu jostalariak,
lagata baso-mendiak,
lotaturikan kabi beroan
ixillik dira guztiak...
Eguzkia jun zan mendi atzera
ta izarrak datoz ortzera;
gaua dator da lo lo, enetxo!,
sortitzarekin batera.
		lo lo...

«Tolesgabeko aurtxo kutuna,
ene aingeru laztana!;
lo artu orain, kantari dagon
bitartez zerorren ama...
Orrela bada zure gogoa,
zerutako Jaungoikoa, 
aurtxo oneri eman zaiozu
arrats ontarako loa! 
		lo lo... »

Ta lo dagi aurtxoak
goxo, erdi ameslari... 
ama pozten da oartuz
lo ain mardul berari. 
Ta irriparrez begira
zuzen-zuzen, maitari, 
begira dago bere
zeru gotzontxoari... 

Amaika aldiz orlaxe
ama zan-en ondoan
lau-bost anai koxkorrok
oi giñan aurtzaroan!.... 
—Irauzute, oroitzak,
josita ene gogoan
ta argi ezaguerazko
bizitzen gau beltz ontan! 

Berritzen ditu atzera
lenagoko jardunak
edatuz baso ixillan
aots irri legunak... 
Atsegiezko orduak
an igaro nitunak
berpiztuz iges zuten
zori obeko egunak!! 

Urrundik nonbait dator
ameskil ots-dardarra; 
ta illunpean sakondu da
lozorro mendi-ibarra... 
Ba dator garaiz baso
lanetikan senarra, 
etxeratuz beiakin
garo gurdi bedarra... 

Etxe ta illundi batzen; 
ixildu aren aotsa, 
ta itzali oroitzezko
nere pozkida motza!.. 
Jaun: argi bezait beti
umetako oroitzak, 
ume ditezen nere
siniste, malte, otoitzak! 

1935



MAITE ORDAINTZA
	IRU ZORION OPALTZA

		Bitan nere erretore izandako
		«Gatestbi»-ri, bere egunean.


              I

Aurten bost urte, larrez josia,
baso malkartsu ta galgarria.
    Eta ni bertan landare... 
Landeretxoa gogoan al du,
lardi artetik ezin azaldu
    begirik, Eguzki eske?... 

Basoa itzalpe gaitzean zetzan.
Eguzkiaren zirtarik etzan
    iñoiz ezik ara irixten. 
T'orduko nire osto bigunak,
Eguzki gabez, lar arantzdunak
    ito zorian zeuzkaten. 

Lora mardula erten bearrez,
menderatuta nengola larrez
    ote nitzan ximelduko? 
Nolaz lezazke lore gaxteak
gainditu belargaitz eraileak?
    ote nitzan, ba, igartuko? 

Aneika bertan ziran landare,
nire antzera, larrezko sare
    trinkoan maskaldu bear... 
Oi Eguzkiren apaingarritzat
ta loren Bizi dan Jaun orrentzat
    jaio loreak, ain igar...! 

Mardulik urri, asko ximelak;
gañontzekoak, berriz, ustelak
    janda, ilobia zimaurtzen... 
Bazetorkidan, aieri letxe,
bazetorkidan bai niri ere
    Erio bizi lapurtzen...!! 


              II

Bein zu, ordea, zian igaro
basotik, eta xamur, maitaro,
    ni begira geldi zian. 
Biotz ongilez errukiturik...,
ta aien artetik aukeraturik,
    nire zoruna naiean... 

Urra zenitun ango larrate
eta Eriok Eguzki gabe
    neunkan basotik atera
ta alda ninduzun Arantzazuko
emaitz naro dun apaizkuntzako
    baratz garbi ederrera. 

Baratza ura bai zala atsegiña!
Ango iparraize pozkin, aria,
    ta ango bun jori bikañak! 
Onoimenezko lorez beteta
zeuden bertako landare eta
    belar maindire apañak. 

Euzki epelak muinkatzen zitun
zerutar aizez bigunik bigun
    kulunka ziran loreak. 
Noiz uste izan nire amesmenak
biur litezken orrein ximenak
    lengo landare arloteak? 

Baratz jorian, zerau baratzai;
arretaz, gero, gerri ta sustrai,
    ninduzun zimaur kimatzen... 
Zeuk busti indartu, ta lore ezeak,
margo ugarizko kistar loreak
    zenizkidan ernarazten... 


              III

«Nire baratzai doala, Jaun on,
nork nau zai'ko orain...?», espa nitzaion
    andik jalki zindunean. 
Nonbait jakinda zein bearreko
    zaitudan onek, 
landare au zaintzen berrekiteko
    alkartu gaitu Foruan.

Bost urte eginda, emen naukazu;
baratzean zeuk aldatu nazu
    ta naizen oro, zuri zor. 
Orregatikan gaur abeslari
esker emanik zor dionari
    txintxo landare au dator. 

Ta apal eskeintzen dizu zuretzat
maitasunezko ordaingarritzat,
    dunik lore ederrena: 
Maitez kiskali sutan biotza
ta zure eskarren betiko oroitza,
    da lore orren izena. 

Forua, 1935.



NOREN BAT NEGARREZ...

Barre zegiten lore pipilak,
agur! tordantxak goizari;
Sortalde —sorgin gonagorria—
urre zelaitan dantzari...

Negarrez, orde, nonbait.Nor ote
negarrez diardun ori?
Nor ote gero udalen goizez
miñaren miñez il zori?

Jeiki da, Iguzki, Umbri landetan
banatu da bere argi;
ta aren argira, gurutza eskuan,
oianean barna sarki
ara an noren bat bada arki...

             * * *

—Ene Frantzisko! Nor ote ta zu?
Zerek darabizu antzi?
—Jesu gugatik gurutzaldua
ta guk gizonok aantzi!

Oar, senide: larre apañok;
itur, lore ta egazti;
goiz iñularrak; gizon ta abere;
Berak ditu sortarazi...

Oar senide: gure Aita izan,
ta maite uts dan maitari...
Maitetasuna ez dugu maite!
Nolaz eutsi negarrari?...

Berriro darrai negarrez. Ta ara:
atzetik azi ta bizi
errukia lertzen biotz zotinka
oar senidea da abi!

             * * *

Txingarrak nonai su eragiten,
maiteminduak maitemin;
Olakoxeak bear Eleizan!
Olakoxeak Euskadin!
(Oitako bat genun Sabin...)
1936-Otsailak-26



ITXAROZ...

Egun zaigun itzali,
Ilundik antzar beltz bat bailitzan-
egal itunak zabali...
Goizak arratsa du igali!

Olaxe oi dira irauli
negar leizean lur atsegiñak:
Pozak negarra du igali!

Negar gaupean estali,
zure zai gera. Biar Goizean
zakigu, Iguzki, azali!

Zarautz, 36 Maietzak 12.



OLDOZKUNA

Lanbro zirimiria
laoz berakoan.
Itun lausoa alatsu
zenbaitek gogoan...
Eguzkik bai argirik
ixurtzen naikoan,
orde, ez sartzen obenez
ertzi dan gogoan!

1936-Abuztuak, 22.



MENDIAN ARTZAITXOA


           I

Mendian gelditu zan
    artzaitxoa bakar,
bere maiterezaz
    negar eta negar...

Mendia eta artzaintza
    asko maite zitun,
baiña maitea gabe
    zitzaizkan alargun.
Ta zurbil ibil oi zan,
    arditxoak lagun,
gailurrei galdezka
    noiraño ote zan jun.

Gau ezkila ari garaiz
    iñular barean,
otoitzka oartu non
    bere txabolean:
—«Ezin naiz bizi, Miren,
    nere bakarrean,
arekin nai mendian,
    arekin batean».


           II

Bai eldu're beingoan
    mendira maitea!
Bai artzaiari ere
    zorion betea!

Alboka eta guzi
    gaurko goizaldean,
ardi zai ikusi det
    arekin batean;
etzanik zeuden biak
    zugaitz itzalpean
aopekotan, nonbait
    elkarren naiean...

(Jesu dizut maitea;
    nerau, berriz, artzai.
Noiz Berakin batuko
    aurtandik negon zai;
ta gaur «Profesa» egunez
    izan degun eztai...
Jesukin bat, ordutik
    pozik nabil Artzai!).


           III

Mendian gelditu zan
    artzaitxoa bakar,
nere maitearenaz
    negar eta negar...
Bai eldu're, ordea,
    mendira maitea!
Bai artzai oni ere
    Zorion betea!

Zarautz. 1936 Irailak 14



IRU LOREAK!

Iru loreak!
            Iru lorekin
arrosa arbazta dut arki
baratzean zoragarri.

Moztu naiean esku jo diot
    eta... atzak odolez gorri: 
    Arantzak nunai ta beti! 

             * * *

Arantzazuko arantz gañean
    arrosa zera, Andra Mari 
    t'arantzak ez dizu zauri... 

Ona emen arbazta irukoitza: iru
    «voto»-en irudigarri. 
    Ez ditezen inoiz zauri, 
    zaite lorezain Zu: tori! 
Zarautz.
(Urterik gabe)



ILLUMINARE...

		Lagun bati, bere 18 urte betetzean.

		...his qui in tenebris et in umbra mortis
		sedent, ad dirigendos pedes 
		nostros in viam Pacis.

Euskaldun apaizgai leial: 
Orra or Urtziren euskal
Erriko mastia zabal...
Ark dizun asmorik ez gal!

Oroi-zu Saulo ezjakin 
mintzo entzuten zer egin:
Non nai nazu? galde arekin.
T'erantzuna zaizu berdin:

«Jun Damaskora, an jakingo
zertara bear dezun jo».
Biotza dezu Damasko:
biotz asmo oik, Goiak asmo!

Fedea igartzen Euskadin
so ta, biotzak dizu min
t'Euskadira oi dizu eragin:
Non naiko zau, ba, Ark?. Euskadin.

                * * *

Euskadi!: beste beingo Euskalerrik
zituan euskera eder,
ekandu on, siismen zusper,
eusko alkarte, elkar maitasun...
Gaur, Yon!, besterik dira ager!

Lengo gurutzak, noski, menditik
gaur argi dagigutenak:
ekaizpean dabillenak
ezin nabarmen, orde, dizpilen
argi zirta sarkorrenak...

Pake argitan gurutz muñoak:
zakarki, aldiz, uri t'ibar
burrukan eriosuar,
errekak odol, larreak obi...
(Zeuk, gogo abertzale, oar...)

Odol ixurtzaren zitugarri,
jaso orduko guda ekaitzak,
bitzate erauzi bekaitzak
t'edatu Gentz, Maitasun, Zorion...
ilen ilobi gurutzak.

Noiz edo noizbait ba al dakuskegu
Gentz t'askatasun Uztargi,
Gurutzak dagigula argi,
ta guk degula Poz Itxaroa
muño gurutzetan arki...

             * * *

Betoz baratzaiak
garbi ta lerden
euskotar loreak
gorde ditezen!

             * * *

Eusko gogoen baratzai
biotzak, Urtzik nai zaitu.
Zai dagokizu Aberri, zai...
Gidari eza gaitz len baitu!

Ekin gaurtandik lanari
maite izan, ikasi, otoi...
Saiatu ertetzen Jaupari
jator: abertzale, Urtzikoi!

Argi zuk Goi argiz bear
Jesu dezula iturburu;
bekusa Euskadik menditar
gurutzen Pake leñuru.

Gogoan ezak Goiko Ura,
gogoan ere Euskadi:
Apaiz: aldatu Zerura
gaxoa jare ez badadi!

Zarautz.



ABERRIAK MIN DIT,
TA MIÑAK OLERKI...

			Abertzale guztieri,
			euskaldun guztieri,
			euskotar guztieri,
			biozkide ditudanez
				Egilleak.



1936 EZKERO

«Amodiorik ez duenak
eztu miñik biotzean»
(Kopla zarra)

	Iltzen doakigu Aberria. Euskalerrik gaurdaño zerakuzkian enderritasunak mara-mara urritzen doazkigu, maxkaltzen, aitzen. Zenbait izakera ta berezitasun malgutzea besterik ez balitz! Biar, zorigaitzeenean ordea, gure Abenda betiko ilda ikus dakuskegu, agian. Leñargiz berdingabea izandako Erria, ezurruts biurtua dakuskegu, ausaz, ezjakiñaren bazterrean etzana...
	Leiatu dira guda gorrian zenbait abertzale aurten, Leñargi orri eusten, Aberria il etzedin... Laterri zakar batek menperatu eta elbarritu duanetik ordea, abertzale jator bakar batzuen biotzetan datza Erri gaixoa erdi illik eta atsanka, gaixotegian gudari ilzoria bezelaxe.
	Ilko ote? Baietzean dira, pozez zoratuta, kaleko zenbait deadarkari. Bein ta betiko il omen dute Euzkadi ezezik Euskalerri berbera ere. Gau ta egun Gaixoa zaintzen dirauten euskaldun zintzoak, aitzitik, bizi dala diote oraindio; kordea galduta bai, baña noizean bein itzerdika ezer dionean, osatuko dalako ustez, itxarozko itzak, berriz pizkortuko dalakoak, jaulkitzen omen ditu...
	Ta orra: ganbara zokondo illunean autsaren autsez aztuta neukan ereskiña dardarazi egin du Aberriaren espa, ixil baña larri, onek; eta baita ereskiñak edatu ere aren miña doiñurik itunenetan.
	Orixe dezu, bada, nere olerki eresia: Aberri ilzoriak daridan miña. Euskalerriak gaur azkenak egitera lurrera erori bearrak daridan negarra.
	Euskeraren illunabarrak daridan negarra, batez ere. Aretxen bitartez oñordetu genun asabengandiko euskaltasun berezkoa, jatortasun orbangea. Eta gaurregun, gere-gere genitun bai oitura on ta bai musika errikoi, naiz elizkoitasun naiz euskal jakintza atzetik dituala, igesi doakigu igesi baserritarantz, antziñako gurasoen erio paketsuan azken arnasa Jainkoari aidatzeko bidez...
	—Adixkide: baliteke Euskera iltzea, baña ez erostarik gabe...
1937. Erriberri



ARPARIA

		«Uxo xuria, esazu
		nora joaten zeran zu.
		......portuak oro
		elurrez beterik dituzu.
		Gaur gaberako ostatu
		nere etxean badezu». 
			(Kopla zarra)

—Etxerik etxe 
izozpe nabil eupari,
iltzen ari dan Abenda baten
zotiña aidatzen arpari.

Esku ongilleek 
ogi eskeintzen didate;
eta aldendurik Agur —dasaiet
eskarrez— Euskadi maite.

Nere begira 
atzetik gelditzen dira,
eta min dute, min biotzean,
malkoa zaie begira... 

             * * *

Nora juten dan? 
Non bizi dan?, zein diteken?
Izenik, etxerik, aztarrenik
ez dizu berak esanen...

Presondegiko 
bazter batean arkia
du ereskiña, iltzerakoan
gudarin batek utzia;

euskal ziñopak 
Aberriaren ibaian
ixuri zuten odol berberaz
ezotua are Bizkaian.

Illobitako 
untzadun gurutz arritan
zarren goi arpas eske aozpez
gauemanzale, sarritan

abason batek 
itzegiten-edo dio:
«Euskadi Jesukin guruztua
iltzen zijoak... —dasaio.

«Euskal gizaldiz 
gizaldi oñorde genun
berdingabeko leñargi ura 
ia eten dek gaurregun.

«Izotzik zegok 
atzerri izotzez larrea;
Aberriaren eguzki ezak
suondo zeukak jendea.

«Suondo zeudek 
gureak, antziñatiko
argidiriak noiz sukaldetik
gaurko illuna alderaziko.

«Asaba zarren 
enborra itzaltzen balua,
abaso oiturak berpiztuz, berbiz
ezak abertzalez sua.

Zergatik ez dun 
kalean jotzen soñurik?
Non koka gabe ezpaitu usoak
gezal neurgera aidatzerik!

—«Aldenik alde 
zabal zaiozu atea;
sartuko zaizu, beteko dizu
Aberri doñuz etxea.

—«Aldenik alde 
zabal zaidazu atea;
Iltzen ari dan Aberri soñuz
gañeztuko sukaldea.

Iñularretan 
Euskadiren eriotza
aldarritzean mendi ibarretan,
ez dantzuidate abotsa.

Abertzale eske 
jeistean urietara,
kalez-kaleko izotz zaleak
gorrotatzen deiadara.

Uso xuriak 
portuak elurrez ditu;
arpari kantak etxe barnetan
baño ostaturik ez baitu.

Ene euskaldunak; 
zabaldu biotz ateak;
Arpar kantak autsi lezazke
zorigaitzaren kateak.

Ta or suondo, 
barneko ixillean epel,
errauspe datzan beingo didarra
berbiztuko da: Gora Jel!»

(Kaleko zenbait 
etxe barne marmaria
soma orduko, asmamin
nondik nora atziko arparia...)

40 gr. epaillak 8.



J.E.L.

		Oharra.
		«J.E.L. olerki hau
		«Arparia» olerkia bera da.
		Baina oso aldatua denez,
		hemen argitaratzea egoki
		iruditu zaigu.
		Euzko Gogoa-n argitaratu
		zen, 1955, 5-12 zenbakian, 83-84 or.

			Uso zuria, errazu
			nora joaten zeran zu.
			Espaiñako portuak oro
			elurretan daduzkazu.
			Gaur gauerako astatu
			nere etxean baduzu.

Nunai iraitzia,
bertakoena izan arren,
iltzen doakun enda zarraren
zotiña naiz eta asperen.

Eskale arrotz,
nunaiko bai ta iñungo ez,
munduz munduko judu landerra
baiño re noa iges ta iges.

—«Zaude gurean»:
erregu zenbait anaiek.
Zer besterik nai luteke nire
billa dabiltzan etsaiek!

Esku ongillek
ogi eskeintzen didate.
Aurrera joaz diñet: «Millesker,
nire gosea txit beste...»

Atzetik, luze,
niri so gelditzen dira,
miñ ozka dute barne muñetan,
malkoa zaie begira...

             * * *

Nora juten dan?
Non bizi dan? Nor daiteken?
Izenik, etxerik, aztarrenik
Jel-ek ez dizu emanen...

Batzuk maitea
anbat bestek nardetsia,
gobernutarrek aopean zin:
labur ken baietz bizia...

Eguratsaren
gorputzik eza ta ariña
bear, gutxinaz, alderazteko
eize zakurren agiña.

Kaleak, aier,
erdal birao ta parre;
joputu gaitun ikurriñaren
gezur batzar ta akelarre.

Zergatik ez dun
karrikan jotzen doñurik?
Non kokagabe ez baidu usoak
gezal neurgera aidatzerik!

Enparantzetan
Euskadiren eriotza
aldarrikatzen asi ezkero...,
basamortuko abotsa.

«Uso zuriak
portuak elurrez ditu»;
euskaldun onen etxe barnetan
baño ostaturik ez baidu.

Santa Kutz dama,
izkuta agertuz, an-emen.
Atzo Otxandion, gaur Aian, biar
Biar Jainkoak esanen.

Etxahun berri,
jo Erromara erromes;
ate ertsietan uste ez-eneko
«Vae victis!»..., barkapen ordez.

Alare, munka
antzi dunaren itzala.
Gladiatzaillek erio aurrez
ala Kaiser-en aztala.

             * * *

Presondegiko
bazter batean arkia
du ereskiña, iltzerakoan
gudarin batek utzia;

Euskal ziñopek
Aberriaren ibaian
ixuritako odol berberaz
ezoztua are Bizkaian.

Illobitako
untzadun gurutz arritan
zarren goi arnas eske aospez
gau eman oi du sarritan;

T'Aitor-en atsak
mintzo izu omen dagio:
«Euskadi Jesukin guruztua
iltzen zijoak»... —dasaio.

«Belaunez belaun
eunkitan oñorde genun
berdingabeko leñargi ura
ia eten duk gaur egun.

«Izotzik zegok,
Aberri izotzez, larrea;
Aberriaren eguzki ezak
suondo zeukak jendea.

«Suondo zeudek
gutarrak, antziñatiko
argidiriak noiz sukaldetik
gaurko illuna aienduko.

«Asaba zarren
enborra itzaltzen balua,
berandugabe gogaiak piztuz,
piztu abertzale sua».

             * * *

Ta artan dabiltzu,
izkutuka ta urduri,
txadonetako laratzak pizten,
bibotedunen itzuri.

Zear-zearka
saiest orduko atea,
sartu ta Aberri soñuz betetzen,
dardarazten etxapea.

T'obi lurrunez
kutxa gordean otzepel
errauspe zetzan beingo didarra
txinpartetan ler: Gora JEL!

Leiotatik at
landara galda goria,
Jel-ek bere eskuz ta jaupal atsez
zirraraz irazekia.

Abioitikan
bai eder gauez uria;
bri-bri, bai eder!,
sendi bana ardai,
Euskalerri martiria!

Arku-ko Jone
baño re, etsaiek errea,
or, zendorrean Erri oso bat,
ura bezin errugea,

lotsaz gorrituz
kondairaren zerupea...!
Geroak beio, gaur uka zaion
Erri santuen ospea!

             * * *

Izotzetan su!
Jel-i zor zaion mirari.
Merezi ote, munduz munduko
judu landerraren zori?

1940-1955



GURE OROITZ...

Kantauri izpazterreko
euskal errixka bitxiak,
artaldetxoak bezin
otxan ta txuri-garbiak;
ekaitz orroenpean, bai errukarriak...!

Oi zuen beste beingo
giza arrantzale trebeak,
abendaren eredu,
oñazearen semeak!
Oi Bizkai gudan ildako arrantzaleak!

Gaurko itxaso zitalak
zartaka larri zauzkate...
Lenari zindo eutsiz
bizi iraungo al dezute,
eraso ondoko goizak Pake ekarri arte?


I

Bai min, utzi bearra
errixka pake ederrean!
Azkeneko taldea
itxasoratu zanean,
zenbat esku ta zapi agurka kaiean!

«Aita-Gurutzekoa»
buruts agurtu ondoren,
zorigaitz ugeria
arrotuz, an zijoazen
—zarra nagusi— arraunaz ura ebaten...

—Sargori gaur, nagusi;
ekaitza larri illuntzeko...
—Utikan! Alatare
amaika ta bost olako
jasanak gaituk, ta gerokoak geroko.

Itxaso sabelean
ostendu ziran aldiko,
etxetara lanera
ume, andre ta mutiko.
Emazte batek: al dira, noski, itzuliko...

Kalea umez, sendiak
ogiz izango badira,
bearko bein ta berriz
oldartu itxas amillera,
Jainko lagun, uiñakin indarrak neurtzera.

Ekaitzalditako gau
luze goibeletan bakar,
txalupa zartatzean
uginkadak zear-zear,
zenbat liskar ta lerren!, zenbat jasan bear!

Alare, urrengo goizez,
pozik, bizi diranean!
Ura abegia, andreak
diena, arrisku ondorean!
Ura itxaroa begik Gora jasotzean!

* * *

Diran zabal zabalik
sareak ugin baretan,
arrantzale bat dago
legorrera so oldozketan,
miiz ez anbat biotzez maiteeri izketan:

«...zai aunat onezkero,
Maitea, beso zabali...
... nun ote aiz, alaba,
ainbeste nekeen sari
Jaunak emana?... Ene Sorterri gaxo ori!...»

Aldiz, ume abotsa,
goxo, biozti, gardena,
datorkio lurretik
itxasorantz kai barrena;
norena izango eta... alabatxoarena!

Goruketan amatxo
ziardularik atarin,
eresi jakiñean
muño gañetik maitemin
aita arrantzale urrunari abesten zerin:

«Gu-re... o-roitz... ai-ta da-go...
laño-pe-an... ga-be-ra-ño...
Nik zu zai-tut... mai-ti-a-go...
a-rrai-txo-ak... u-ra ba-ño...»


II

Itxas asaldatuan
bai gogorrak erasoak!
Baña arrantzalientzat
zenbatez gogorragoak
gizarteko zirimolak sortarazoak!

Guda sortu zan. Laister
zabaldu ere elkaitz berri:
Aren ondabearrak,
utziz beko zenbait erri,
t'aurrena irentsi nai omen zun Euskalerri!

Erailko ote zituan
etsai errai zitaldunak
euskalerriko oroimen
eta zorion egunak?
Ilko ote ziran euskera ta euskaldunak?

Arrantzale zintzoak
Aberriaren deiera
utzi sorterri t'etxe
Jaungoikoaren naiera
ta alde egin zuten, alde orok Bizkaiera...

Arrezkero, errixkan
mentz dira arrantzaleak,
mentz ainbeste ezbearren
ta ekaitzen garaileak,
Jaungoikoaren ta atsekabeen maitaleak...

O zein minkor arratsez
itxas-ertzeko errixka:
ontzigabeko kaian
illargiak isla illizka...
ta ama-umeak aita urrunazaz otoizka...!

Beingo bein, gudarien
kanta bat, Bizkai barrendi
iparrak edatu zun
euskal-mendiz euskal-mendi;
zurki entzun ere euskal-sendirik sendi:

«Iltzer datza Aberria
arerioen menpean;
Jareikuntzaren alde
bear bada il gaitean
Jaungoikoa ta Lege zarren itzalean!»

Oroimen maitemiñez
negarrez asi ta bizi
(Arrantzale zintzoak
aiekin baiziran nasi)
errixkan ango ama-umeen aiots ta antzi!...

Ta artean, umetxo ark,
iñor agertzen ote zan
Bizkaierantz begira,
egunik egun zabesan
muñotik, aitak zentzuiolako amesan:

Gu-re o-roitz... ai-ta da-go...
la-ño-pe-an... ga-be-ra-ño...
Nik zu zai-tut... mai-ti-a-go...
a-rrai-txo-ak... u-ra ba-ño...


III

Senar illaren alde
«Ama Neketako» oindian,
otoitz, malko jario,
ama alargunak zegian:
ar zezala arren gogo ura Donokian!

Amatxoren eskutik,
—«bai al dakizu nun dagon
Aita?»— etxera bidez
umetxoak galde zion:
—Aita, enetxo, aita Donokian zegon...

Arratsero, geroztik,
dabes ark muñogañean,
izarrez Donokia
jantzi oi dan garaiean,
Aitaren miñez, begik josita ortzean:

«Gu-re o-roitz... ai-ta da-go...
la-ño-pe-an... ga-be-ra-ño...
Nik zu zai-tut... mai-ti-a-go...
a-rrai-txo-ak... u-ra ba-ño...

1937-111



KURTZIPIZIO GAÑEAN
LENAK ORAÑARI

	Arratsgiroak orduntxe ixeki zun ortze sapaian artizarra, eguzkia aspalditxo sartua zanez illunaren urbilla gaztigatuz... Egunaren azkenargiak edaten  «Kurtzipizio»-gañetik zijoazela, billobak onela itz eten zion aitonari:
	—Aitona: zeñen polita dagon, gero, argitan erpin-erpiñeko gurutze ori! Orren argiak ez al dio sartzen zeru miña bezelako zerbait biozpean?...
	Eta bertan, Aita Gurutzekoari iraizean (pasadan) «Ni pekatari bat» esaten belaunikatu ziran biak, «Aitaren» eginda. Lenaren azken argiak edaten, onela erantzun zion gero aitona urtetsuak, aspaldi miñaren dardaraz eta begiak urrutira jasoz:
	—Argi orren aldean ederra uan beste bateko erromesentzat ermita barneko «Aita Gurutzekoa», Santo Kristoa. Ordun ez uan gurutze argidunik Beillotxan; baña bai naiko poz asaba zarren biotzetan ermita ontaratzean, emen —Arantzazu begiz aurre— lurra muñeitean...
	Eta biak, Abe-Mariko joaleen dulun otspean ixil eta illunik, an igaro ziran arbidetik, «kaltzada zarretik» kamio berrira irteteko bidez... Bata, gaztea, berrizalez eta gogatsuki gurutze argizkoari sarri begira. Bestea, aspaldi miñaren dardaraz begi agorrak urrutira —nora? noizera?— eramanez, Leenaren azken izpiak edaten...

* * *

	Lenaren azken izpiak xurgatzen gelditu zan ermitatxoa ere, bakarrik eta zurtzik, billoba-aitonak izkutatu ziranean, Ai-Mariko dulun otspean oroimiñez... Eta onelatsuko itz jardurioa luzatu zion, Arantzazu gaingañetik, argizko gurutzeari. Leena ari zan, ni nintzala lekuko, Orañari izketan, bere buruaren alde:
	—Mondragoitarrak eta Oñatiarrak bide urratzea bukatu zutenean, nolako indarrez emen, nagoneko ontan, tinkatu zuten gurutze santua, izerdien sarigarri!; nolado pozez, Gurutziltzatu apalari lenbaitlengo aterpe txiroa eman! Ordutik diat nik jatorria. Nere ataurretik igarotzen itukan atzo arte Arantzazura zetozenik oro. Atzo arte ez uan Arantzazun iñor izandu nere atarion auzpeztu eta lurra munkatu etzunik. Urrundik Jerusalen begiztatu orduko, nola belaunikatzen ziran «Edad Mediako» pelegriñoak, azken mugara eldu zirala ta pozaren pozez? Alaxe euskal erromesak nere ataurre ontan, Arantzazu oñetan zintzilika nabaritzean.
	Lur santua, santurik bada, emendik elizarañoko auxe! Baitukan, ta ez gutxi, zoriobeko aldi artan, emenditxe asita elizarañoko bidartea belaungorritan egiten zutenak, odola jario, damuz bularra joaz, Andra-Mariganako joranaren joranez... «Kurtzipizio gaña»!; ondo izen gozoa nere auxe, «Arantzazura ustean eta Kalbariora bidean» zetozen erromes il zarrentzat!.
	Baña, geroko batean, Aloñaren saiets, errege bide berri bat urratu ta zabaldu zikaten zuzen-zuzen, or betik, nigandik alde: kamioa. Geroxeago, i ezarri induten arkaitz ortan gallen, kamioaren argigarri...
	Arrezkero, nere txabola txatarra, zarraren zarpilez, bazterretsi diate: aztu. Arrezkero, nire izenik oroitzeke etorten dituk geienak orain, nire izenik gomutatzeke joaten ere. Gaur eguneko ibilzaleak gurago diate noski ire argi sorgiñaren lillura zoroa. Zapataz gorako bidetzaro osoz i bai aute begi-biotzetan. Ai joandako gizaldien ederra! Alperrik deitzen zaituztet. Zuek ezin zatozteke, ezin! niregana; nik joan bear zuengana! nik joan bear zuen atseden lekura, ezjakiñaren magal santura!...
	Tamala! Nere gomutarekin, aztu egin diate gazteok nere edestia ere, aztu nere leñargia, aztu Arantzazuko kondairaren oroitarri bitxienetako bat naizena.
	Irutan ataurreko ikuspegi izan diat, oñetan daukagun komentu onen etxerretzea; euskal fedearen iñular goria bailitzan, zerua gorriaren gorriz su... 1622-garreneko gaberdi artan, nere aterpera ekarri bear izan zikan Aita Zerainek Andra Mariren irudi gaxoa ostatu eske, lekaretxe ederra errauts biur zanean. Irutan, bai, ikusi dizkiat pusketa maitienak suak kizkalita amildegian bera zalapartan erroizten, joanaren leizezulora erorten...
	Ni natxeok bakar-bakarrik Arantzazu ontan orduko oroitarri; ni bakarrik bizi... Estalki berrien zirritu artetik arpegia doi-doian agiri duten, arri baltxixka, xartu-xartu oetxek, oetxek ederki Arantzazuko kondaira aundiaren berri!
	Gaurko gizadi gazteak, baña, ire leñurua atsegin dik ene arripillo lotsagarri etsien aldean. Ire bekokiaren argizko diztira izun on zer ote dek nere buruko leñargi osingabearekin?, zer, bizkarrean dakazkitan lau gizaldien kristautasun eta ohore gurgarriarekin? Ongietorria i, alare, argizko gurutze berri on! Ire etorrerak uxatu zizkian nigandik gorasarre usoak... Ongietorria, alare, i, belauneko seme maite ori! Ni baniak»...

* * *

	...Eun milla izar piztu zitun ortzeak orduko. Beste eun milla piztu nere gogamenak ere lau gizaldi aien zeru oztiean, ermitatxoaren burestuntzat...; onen itz jardurioa miñaren miñez entzutean. Ongarri degun gauza berririk oro datorrela, bai, datorrela ordu onean. Bañan, au miña neri ematen didana, ainbat gauza zar ederrek ezjakiñaren galtzar santura igazi bearrak!

1942



MARITXO!


        I

Irten adi leiora
Maritxo! lenbaillen;
gudariak gudara,
gudariak gudara
bertan baigoazten.

Lareun gudari, lareun
abertzale lerden
mendira abiatzeko
gertu ona emen; 
Espaiko ikurriña
Bizkargiren gallen
etsaiak jarria andik
bear diñagu ken.
Giputz oldartsuakin
ez badegu kentzen,
Joxe Mari bizirik
ez den ikusiren...

Jantzi ezan jaieko
soñeko ederren
ta irten adi leiora,
irten adi leiora
Maritxo! lenbaillen.

Españi ikurriñakin
gurearen orpoz,
lareun gudari aiek,
lareun gudari aiek
garaille badatoz.

—Lareunak bai? —Maritxok
galdetzean du poz!—
—Lareunak, bai enetxo,
lareunak an datoz:
biziak aurren, illak
dakazkite ondoz:
Joxe Mari ta bai bost...
(Maritxo: non den poz!)

Zoaz eleizara ta
Maritxo! otoi gogoz;
garaitu duten arren,
garaitu duten arren
anitz gorputz datoz.

1940



LARRESIA TA URRETXINDORRA
	(Gertirudia)

Mendi-mendian gordea, 
o Larresi gurgarria!
Zu kanta nai zaitut eta
zugan kabidun bizi zan
urretxindor kantaria.

Giza urratsek etzizuten
bein zapaldu bakartea;
giza ezpañek etzuten
artean mintza sekula
zure izen orbangabea.

Gerora arte etzuten jakin
zugan gurutze bat zana:
larra ostoz estalia,
kabiaren jarlekutzat
txindorrak aukera zuna.

Zein zoriontsu txindorra, 
Larresiko jaun ta jabe,
zure baitako txokoan,
eiztarietatik urrun,
iñori jauntzik zor gabe!...

Ikuspegi mugaz arat
bazun lur gizenagorik;
Zenbatez naiago, ordea,
pake ederrean poz ale
bakanak jaso zugandik!...

Gogarago, bai arean, 
Larresiko jaun ta jabe,
kantari eman egunak
jaiotako txoko orleian,
iñoiz iñora alde gabe...!

             * * *

Larresi zoragarria, 
mundura oro ertsia.
Ura kanta nai det eta
kabidun bertan bizi zan
urretxindor kantaria.

Gabon gabez bai gozoa
etxebarneko apari!;
Sendiko pozaren berri
zer ajola bear die
ateko otso ta auzoeri?

Ezjakiñaren lañotan
mendi-median gordea,
bazirudin Larresiak
Zeru berberak bizi zun
Baseliz pakez betea.

Etzan iñor egokitzen
ara artzai bat iñoiz ezik.
Artzai on buru-zuria
lekuko ondo zintzat zeukan
txindorrak aspaldidanik.

Artzai zarra artaldeakin
aratzen zan bakoitzean,
Txapela eskuan eta
Aitagure bat aboan,
tinka oi zan otoitzean.

Artzai zarrak zekiena: 
Larresi artan bazala,
bazala an nonbait gordea
gaztetan ezagundako
zurezko gurutz apala.

Urteen eskergabeak
larraz ito omen zun gero
fede ikur zarra. Ta beraz
beste, ez omen zan, ez omen,
oroi zunik arrezkero...

Ez ba jakin artzai onak, 
Larresia zula aberri,
gurutze artan bertantxe
kabia zintzilik zeukan
urretxindorraren berri!

             * * *

Gure kantariak, berriz, 
goizero ta pozikago
egun berriak agurtzen,
Gurutzadun Larresia
gero ta baizun maitego.

Uda aña negu gogorra, 
guzia maite, guzia
goraipatzen kabidunak,
Larresiko gurutza aña
gurutzadun Larresia.

Entzutekoa arratsetan
maizter aren eztarria,
Larresi loak artutik
ilargitara aidatzean
zerurañoko adia!

Ilargi gau zaindaria, 
txindorraz liluraturik,
bai ote zegon lurbiran
aren bakar zale ederrik,
aren kantari garairik?...

Zein ilzarrek aletu zun
zorion artaburua
Larresi bazterretsiko
guruzpe zoragarrian?
Abaso bedeinkatua!

Bedeinkatua! —zabesan
urrezko txirula joaz,
lena ta etorkizuna
ordunarekin alkartuz
an bizi-iltzeko asmoaz.

—«Ederra baita bizia
—zion— Larresia maitez!»
A gurutzadun Larresi!
Bertan jaio, bertan bizi,
ene umetxuak!, ez alde, ez...

Ozkorri odoleztuan
kordege eguzki ilzoria
aitzen eta aitzen zijoan...
Ta atertzeke an ari zan
txintaka gure txoria.

(Ai pake lauso gabea, 
ordurarteko pakea!
Eldu zaik, ondikotz! orra
or miztoz makur-makurka
ondamenaren sugea!)

Mutil bat, atzetik, arriz
noiz jaurti bear gezia,
txaparro artetik erne
—«Dabesala abes bailion
bere illeta eresia!»

T'eguzki ilzoriari so, 
iñoiz ez bezin ameskor,
azkenagur zoliena
eralki zion luzerik,
eriosuar ta atsalkor...

Eguzkiaren goria
goriagotuz biotzan,
joranez paparra arrotuz
—«Zure ozkorria iltzean
oi al baneza!» ziotsan.

             * * *

Jaurti arria, beñola, 
an doa, eriogarri,
zorrotzik, Larresiaren
biotzenera, txoria
eratxitzeko egarri.

Txindor ta gurutz biak bat
lurrera bertan, autsiak...
Erbeste urrunera igesi
doazan uxatu umeeri
ura agurra ama ilzoriak!:

—«...atzerrian Larresiko
gentza non?... Enetxok!, biur,
biur lenbailen berriro
abasoen gurutzera,
kabiketarako... Agur!...

Agur Larresi ta umeeri, 
ta il zan, il erretxiola...
... Larresi alargunduak
miñaren miñez txuka zun
ilak zerion odola!...

...kabia urratu, umegabe...; 
ilbero, odolez, txoria...;
ta, gel!, gurutze bat, ondo!,
zurezko mendigurutza,
besamotzik, eroria...!

—«Atzeman aut; ez, ordea, 
gurutza ausi gabe lenik!
(damuz amari mutillak:)
Larresia maitez anbat
Gurutza maite huen ik! »...

             * * *

Artzai zarra artaldeakin
aratu zan udazkenez:
Zer zan baña —aren tamala!—
Larresiko urretxindorrak
ez kantatzeko oi zuanez?

Txindor ordez, orra bertan
jauntxo berria; arlotea!
Ez txintarik, ez kabirik,
zerk Larresi jabetu du
txolarre lotsagabea?

Gogora zun gaueroko
txindorraren eresia:
ilargi izpien edari,
goraltzen eta goraltzen
gurutzadun Larresia...

Gogora, bakartegian, 
ostoz ormatu elizan
asaba ilzarrak gurtutzen
jaupaleme ikusezia
zein zoriontsu bizi zan...

—Zer zaude, artzai, begira
or txindor bat gorabera.
—Atozkidate, mutikook, 
gurutz autsi au konpondu
ta zutitzen laguntzera...

Taldea, baña, ajolage
parre ta algaraz urrundu...
Aitonak bakar-bakarrik
gurutz ezpalak banaka
jaso bear eta alkartu...

—Jauna! —zion malkoz, oi zun
Aitagure esan ondoren—
txindorkume aldatuak
datozkeneko bego, otoi,
abaso gurutz au zuzen...!

Iruñan, loraila, 1938.



IRUKO-AREN
KONDAIRA EZAGUNA

		Oharra.
		«Iruko-aren kondaira
		ezaguna» olerki hau, beste
		«Larresia ta urretxindorra» olerkiarekin
		berdintsu dator. Guk, hala ere,
		nahiko aldatua denez gero,
		hemen argitaratzea ondo
		legokela uste izan dugu.
		Euzko Gogoa-n argitaratu
		zen, 1956, 1-2 zenbakian, 4-6 or.


1. Mundu baxter bat

Mendi gordaillu, Landesi, 
oian mamien ninia...,
zu kanta nai zaitut eta
zure izkutuan kabidun
bizi izanaren zoria.

Arrotz ankerren bekaitzak
etzizun josi erpea
artean; giza ezpañek
doi ezagun, doi aitatzen
zure izen orbangea.

Berandu arte ez, ba, jakin
zugan gurutz bat zanik;
ez uste, ostope elizan
Landesi, Gurutz ta Txindor
ain elkarren zitezkenik...


2. Maizter baño jabe

Bekaitz mundura ertsia, 
alde on asko Landesik.
Onena: ango berri iñork
ez jakitea, bertako
maixter txiruleak baizik.

A ze mutilla txindorra
Landesiko jaun ta jabe,
osto orrizko gazteluan,
eiztarietatik urrun,
iñori jauntzik zor gabe...

Ezjakiaren altzoan, 
zugaitz artean gordea,
Bakarte uraxe zizun
Zerutik iraulitako
ondare ezin obea.

Ikuspegi mugaz arat
bazun lur gizenagorik...
Milla aldiz, baña, naiago
kantari eman egunak
iñorat alde gaberik!...


3. Ez omen, oroi zunik

Artzai zar bat, bidenabar, 
egoki oi zan iñoizka,
artalde ondo. Txapela
eskuan, atseden ar oi
Aita Gure bat otoizka.

Artzai zarrak zekiena: 
Landesi artan bazala,
bai an, zastrakan gordea,
gaztetan ezagundako
zurezko gurutz apala.

Urteen esker gabeak
larrez ito omen zun gero
fede ikurra. Ta beraz
beste, ez omen zan, ez omen!,
oroi zunik arrezkero...

Ez ba jakin unai onak, 
lapurrengandik aterri,
gurutze artantxe zintzil
erron berotan zegoan
kabi jaundun baten berri!


4. Gurutzadun Landesi!

Gure txintariak, ontan, 
goizero ta pozikago
egun berriak agurtzen,
gurutzadun Landesia,
gero ta baizun maitego.

Uda aña negu gogorra, 
guzia maite, guzia
goraipatzen kabidunak,
Landesiko gurutza aña
gurutzadun Landesia.

Entzutekoa arratsetan
maizterraren eztarria,
txarope loak arturik
illargitara aidatzean
zerurañoko adia!

Illargi gau erregiñak
txindorraz lilluraturik,
etzula, aitor zun, lurbiran
aren bakarzale ederrik
aren kantari garairik...

Nork, baña, aletu zeiken, nork, 
zorion artaburua
Landesi ezjakiñeko
guruzpe larrestatuan?
Abaso bedeinkatua!

Bedeinkatua! —zabesan
urrezko txirula joaz,
lena ta etorkizuna
ordunarekin itunduz
an bizi iltzeko asmoaz.

—«Ederra baida bizia, 
ziñon Landesia maitez!,
A gurutzadun Landesi!
Berton jaio, berton bizi,
ene txitatxok!, ez alde, ez»...


5. Txindor ala kisne?

Oskorri odoleztuan
kordege eguzki ilzoria
aitzen eta aitzen zijoan...
T'erostari lagungoan,
jakia!, au ari txoria.

Ai pake lausogabea, 
ordurarteko pakea!
Eldu zaik, ondikotz!, orra,
sugekiro, ixil, makurka,
etsai barrabaskumea.

Donge alenak, atzetik, 
noiz iraitziko arria,
txaparro artetik parre.
—«Dabesala abes (bailiñon)
bere illeta eresia!».

Eguzki ilzoriari so, 
iñoiz ez bezin ameskor
azken agur zoliena
zeralkion kisne ederrak,
eriosuar eta atsalkor...

Jaun oraillaren goria
goriagotuz biotzan,
joranez paparra arrotuz
—«Zure oskorria iltzean
oi al baneza!»— ziñotsan.


6. Obitik agur

Jaurti gezia, beñola, 
an doa, eriogarri,
zorrotzik, Landesiaren
biotzeenera txoria
eratxitzeko egarri.

Txindor ta Gurutz biak bat
lurrera bertan, autsiak...
Erbeste urrunera iges
zoazen uxatu umeeri
ura agurra ama ilzoriak!:

—«...atzerrian Landesiko
gentza non?... Enetxok!, biur,
biur lenbaillen berriro
abasoen gurutzera
kabiketarako... Agur!»...

Agur Landesi ta umeeri, 
ta an il zan gure txiola...
Landesi alargunduak
obi maindirez txuka zun
illak zerion odola...


7. Artzai zurraren epaia

Artzai zarra artaldeakin
aratu zan udazkenez...
Zer ziran oñatz aztarnaik?
Nork itzulaztu Landesi?
Dana antzeman zun, bat-batez:

...il zurrun, txiola izana... 
...kabia urra lits, lurrean...
ta gel! gurutza antxe!, etzana,
besamotz, euriak jana...,
irurak laztanka, artean...

Gogora zun gaueroko
txindorraren eresia:
illargi izpien edari,
kabi berotik goraltzen
gurutzadun Landesi.

Gogora: bakartegian, 
jaiot-liz orlegian
jaupaleme ikuseziña,
Adan ta Eben jatorri
oben aurreko zorian...

—«Zergatik gera ain gaiztagin!?— 
(aiton kupirak aldarri)
Iñori kaltegabeko
egazti au, zergatik il?»...
(...ta ixil ondoz, txindorrari:)

—«Atseman aute; baña ez, 
gurutza autsi gabe lenik!
(Ura zan, ura epaia!)
Landesia maitea anbat
gurutza maite uen ik!!...


8. ¿...?

Ta artaldeari jarraika
aurrera jo zun itunik,
Aita Gurea, oi zunez,
esan bitartez, galdezka:
—«Zergatik, Jauna, zergatik?».

1938-1955.



GURUTZEAK

«BAI»-kideai,
lengo Gaztelugaitzeko 
gurutze jartzearen gorasarrez

	Bat, bi, iru. Iru gurutze agiri dira berriz ere, zein baño zein jeikiago, Arantzazuko arpegi-arpegian. Bata Gaztelugaitzen, eztakit noiz aizeak eratxia, oraindik orañena gazte talde batek berezarria. Bestea, Aitzabalen. Irugarrena, berriz, erdikoa danez ospatsuena, argizkoa deritzagun Aitzerrekoa. Iru-irurak Jesukristok bi lapurren artean erosi ginduaneko Kalbario antzalda berriztatzen digute. Iru-irurak, Arantzazu au oraindik euskaldunen Kalbariotxo bat degula aditzen ematen digute. «Oroizu, —mintzo gabeko itzez bailesaiguten— oroizu antziña batean etxe-etxeko Kalbario osasungarri aundia izan zala Arantzazu auxe euskal-eskualdunentzat, eta gerora ere beste oinbeste baditekela, bear lukela... Emen irabazi zun Euskalerrik Andra Mari bere Ama izatea. Emen Erospena bereganatu, ikurtone oparoen bitartez, erromesaldi bakoitzeko aitortze ta jaunartzez...» 
	Bat, bi, iru gurutze ditu orain Arantzazuk atariko iru gailurretan zuti eta oroimingarri, Osasuna zabaliz... Bat eta bi baño etzitun, ordea, azken urteotan, arik eta Baikideok maitasun utsez eta euskeltzale garrez irugarrena lengo batean ereiki genun arte. Lotsagarri zitekean, bestela, gure fedearen biotz muña degun Arantzazu ontan gurutze bat erroiztu dalata bestea ez jasotzea. Lotsagarri, batezere, aurrekoen gurutze zaleari begira.
	Zori obeko aspaldi batean Euskalerriko zelai ta bazterrik oro gurutzez gallenduak agiri ziran. Gaur ez beste ordun oro zan gurutz. Orduko euskal begiak, kristautasunez beteak zeudenez, edozertan antziruditua zekusaten ikurri santua: itxasgizonaren txalupa arraunetan, egari doan txorian, besarkatzeko dauden senar-emazte, ama-semeengan. Gurutze donearen tajua jotzen zieten arraunlarieri, egaztieri, sermoilarieri, laztantzera doazenei..., zer-nairi. Euskal biotzak edozer gauza baño maiteago zuten ordun Erosgallu auxe. Edozein ikurrin, eskudo, bitxi, ontzurre... baño apaingarriago ta aintzagarriagotzat zeukatelako, orregatik, kokatzen zuten tokirik garaienetan, goi burutzat: sukaldean, oñe buruan, soroetan, oma bakoitzean...
	Mendi bakoitzeko gurutze bat, biotz bakoitzeko gurutze bat. Erlijioak gantzuten eta bizitzen zun euskal arima osoa; erlijioak jazten eta apaintzen ere gure Lurraldea. Gurutze santua izan da beti gure etxe ta kanpo, gorputz eta animen babes eta ohore; gure ondasunen altxor, gure leenaren erliki, ondiko ta pozen argallu ta kabi. Euskal mendi guzi-guziak gurutzez gallurtuta jasotzen eta urbiltzen zituzten zerura buruak, oiñeko uriekin eliza bat osatuz, Donokira deika, kristau-errien kanpantorre bailiran... Benaz esan zezaketen, bai, antziñakoak, gerora Lizarralde Aitak egiazki idatzia: «Gure izakeraren elizan, gure Lurraldeko eliz barruan sartu nai duanak lenik “Aitaren” egin bear»...
	«Euskalerria» izenezko olerkitxoan, gure  paisajea nolakotu ta berezitzean, ezin Gurutza goi-goian aitatu gabe, ixillean pasa izan zun Emeterio Arresek:

		Ara zer alai dagon
		gure Sorterria...,
		baserritxoak nunai
		ta nunai pakia;
		mendi gain bakoitzean
		txabola txikia,
		artalde bat ondoren,
		gero..., Gurutzia!

	Euskotarrak ere Ereserkia abesten degunean: «... Areitz bat Bizkaian da...; areitz gañean dogu — Gurutza deuna, beti geure goi buru.»
	Jundako gizaldi ontan, baña, azken urte otan batez ere, Areitza —ta aritzakin euskaltasuna— igartzen dijoa; gurutzeak —eta gurutzeekin Sinismena— urritzen doaz.

		Santas cruces, santas cruces,
		¡vais cayendo, vais cayendo!

	Erdiragarri datorkigu gure Trueba aipatuak lenik jasotako antzi urrikalgarria. Enei, enei! Erortzen ari dira, erortzen egunetik egunera, Golgotan buru opaldutako Bildotxaren oroigarritzat abasoak mendirik mendi ereiki zizkiguten gurutzetxo-gurutzetxo santuak. Ta —tamala!— darortzen gurutzeekin, birtuteak darortze, birtuteak darortze! —zion, dana biozgetuta, bizkaitar gizajoak. Prantzi matxiadako egoaize siñesgeak jo ta iñarrosita lurrera datozen gurutzetxo-gurutzetxoekin, zenbat gauza eder doazan ezerezera!: euskera ta kanta zar, usario ta oroimen, elizkoitasun ta leñargi, kristautasunakin batean eskaltasunik oro, oraiñarteko onik eta ederrik zenbat!.... dana, dana doakigu akitzen, ondatzen, pulunpatzen... Enei! Au sarraskia! Au ondamendia urte otakoa!
	Kristautasuna ta euskaltasuna alkarrekin zori berean uztartuta doaz, nonbait, gutartean. Euskaldunik ez dadiean, nekez gurutzerik ere gure mendietan, nekez erlijiorik biotzetan. Geroak lioke. Dana dala, eusko-odolaren omen aundienetan aundiena auxe: ilko gaituztela bearbada,

		...baña ez
		gurutza ausi gabe lenik;
		Larresia maitez anbat
		Gurutza maite huen ik!»

	Euskal fedearen sukalde epel berogarri degun Arantzazu ontantxe ere badira zenbait ikurri, urtien ajolakabez erori ta gure begietatik galduak... Bidazti: alperrik zatoz Arrikrutz, Zurkrutuz, Burdinkrutz... nun diran galdezka. Baziran; eztira.
	Gaurreguneko billoba batek galdetuko dio bearbada aitonari nondik jo bear duen Arantzazura irixteko. Aitonak eztio jakingo Zurkrutz, Burdinkrutz..., beste mugarririk; eta beatz besoaz batera begi lausoak jasoz esango dio jo zak zerako portutik arako gurutzera, bein ara ezkero agirian duk Arantzazu. Gaztea elduko da, izerdi patsetan, gurutza noiz begizta miñez, eta bertaratzean, eztu topatuko aitonak esandako mugarri santuaren aztarrenik... Landan ez gurutzik, bidazti nekatuaren biotzean ere ez pozik!
	A Euskalerri gaixoa!: ire edesti osoa neke bide bat duk ziñez, pagano ta jentillen errekondo laotsutik abiatuz, mendeak zear, kristautasun beteenaren Eros Mendi argitsura igo ta igo datorren neke bide eredugarria Pauso santuak azken mugan ia jarri ditukaneko il ordu ontan ez al dek, bakantzen eta bakantzen doazen gurutze oetatik bakar bat ere izango elburu tontorrean, bidetzaroko euskal izerdi, zauri, neke ta jasanak donetu eta sarigarri biur ditzan?! Iltzeko agiñean omen ago; ilzori orrek oe buruan, ezpañetan, gurutzerik ez?
	«Mendi-mendiyan», Aizkorrin, Gurutze bat, omen. Joxe Marik eta Andreak bezelaxe, Kristau ikur orretxen oetan ikusi zuten euskal probintziak beren elkar maitasuna ernemintzen, azitzen, aunditzen... «Goi buru» orretxen oñetan ikusi ere ditugu gaur-gaur Joxe Mariren kideko abertzale zindo aintzatsurik pranko azken arnasa ematen, euskal batasunaren Aizkorri gurutze orretxen oñetan ikusi eriosuar odol usten, iltzen... Andreak ez omen zun ezergatik utzi nai, Joxe Marik maitasun itza eman zioneko ta maitasun alde il zaneko gurutze santua. Euskalerrik utziko ote, asaben aginduari amor eginda, Leenari, leñuari eta etorkiari uko eginda; utziko ote —noiz ta gaur, ilko ez ilko dagoneko ontan!— euskal urratsen jomuga ta xede ta aldare izan dan Siñismen gurutze salbagarri ori? Bazterretsiko ote, aurrekoek milla ta milla bider musuka leundu ta maitasun malkoz bustita oñordetu zizkiguten zerurako mugarri bedeinkatu oriek?
	Egintzagun:
	Badator eromes XX garren mendean gora Euskalerri bidaztia, amaika gizaldiko zama bai bizkarrean, nekez eta izerdiz, bide luzeko autsak arpegia jana, badator erromesbide azkenera irixten, eta «non dut ene Kalbario Mendi? —galdetzen du—. Non dut, bertan, nire Pasio lorrak Aitari opaltzeko zugaitz gaizkatzallea? —eskatzen—. Non nere nekaldi oni dagokion Gurutze eroslea?»
	Eta galdegiñaren ezak, iruzurrak aunatuta, geiago ezinda, erortzen da, lurra jotzen du, alperrik bein berriz jeiki ta abia nai luke, alperrik bein berriz begi odolduak jasotzen mendi gañetara: «Oh crux, atoz! —deika— spes unica!»
	Eta arnas estu, asperenka (onela atzipetuta) il liteke atzenik, gure Euskalerri gurgarria, katolikoetan katolikoen eta aitzindari izana degun Erri bakar, Israel donetsia.
	Olakorik ditekenentz pentsatze utsak, ai nolako izu ikara sartzen didan gorputz-ariman!, nolako izotza zañetan!
	Bañan, ez. Eztira, alare, gurutze guziak deseindu oraindik gure eskualdean. Zenbaitzu aurkezten ditugu oraindio zuti eta garai tokirik nabarmenetan, Euskalerrian oraindik fedea badala aldarrikatzen. Il zarrak aspaldi batez ezarritako gurutze bat zein zoriongarri eta ederra dan, gero, mendi bizkarrean, oztieko islara, errien zaindari ta sinismenaren lekuko! Illunabartzen doanean, badirudite, beso zabalik, Ama batek letxe besarkatu eta, gauaren kontra, eguneko siñesgabekeriaren kontra, beren magale santuetan aterpetu nai gaituzten Aingeru jagoleak...
	Illunabartzen doa Euskalerrin, illunabartzen Arantzazun.

		Larria benaz euskaldunentzat oraingo ordua!
		Au gauza zarrak lurpetutzeko lelo zorua!
		Galduko ote da gure Erri kutun antziñakua?
		Esnatu, jeiki, seme leialak, ai! ni banua!
(Arruti A.)
	Onelatsu azken naia, azken agurra ekartzen digute iltzerakoan, atsanka ta abots ixillez, euriak ia usteldutako zurezko mendi gurutzetxo apalak. Zugaitz bat udaburuz soiltzean, alaxe adar utsetan zurtzik eta erorkizun gelditu oi dira azken orritxo kolokak, noiz orbel, ezerez biurtuko... Alaxe ematen dute, lagun zarrak ilda bakarrik eta deslai geratzen diran gurutzetxo gaurkuok. Bai, maite ditzagun. Zaindu ditzagun.

		Noble Tierra de Cantabria,
		cuida de ellos, cuida de ellos;
		que cuando las cruces caen...,
		¡ay de los pueblos!

	Zuek, ene Baikideok, bein eroritako gurutzearen ordez lengoan berria jarri zenuten gazte gogaikide goragarriok: neurtu ondo zuen gurutze eregite orren irakaspen bikaña, esakizun luzea. Illunabartzen doaneko ontan ez ditezela gurutzak aiendu. Il edo bizi, gaur ditugu bearrekoen. Gaur batez ere «nos gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi in quo est salus, vita et resurrectio nostra». Il bear badegu, gure eriotzaren oe buruan begola bera azken arnasa artzen. Bizi bear badegu, bera izanen da «gure osamena, bizitza ta PIZTEA». iO crux, ave spes unica!
	Gaurkoz, bi agakin egindako zurezko gurutze txiroa baizik ez degu tinkatu Gaztelugaitzen. Biar, apaiz egiten geranean, itzal aundiagoko bat jarri bear degu Euskalerri osoaren aurrean. Euskalerri osoari itzal egingo dion Sinismen Gurutze aundia —¡in hoc signo vinces!— jarriko degu biar, Zerurako mugarri, apaiz egiten geranean.

		Gurutzea daramat
		biotz-biotzean
		eta MAITE bat bere
		alde bakoitzean:
		goian JAUNGOIKOA ta
		AMA barrenean,
		eskubian EUZKADI,
		EUSKERA ezkerrean.

	A. Peñagarikano-rena kanta zenuten Donosti Abaren lau abotsetako eresi ederrez, ura ezarri ondoz; nik onela nioke doñu berean, Emausko ikasleak lagun:

		Gurutza jarri degu
		Gaztelugaitzean. 
		Ikusi nai genuke
		mendi bakoitzean. 
		«Illunabartzen doa,
		gau degugañean; 
		Zaude gurekin, Jauna,
		illun dan artean!». 

43-5-22.



AGEDA DEUNEKO ESKEA

Izotzik dauden mendiak zear
ukar eske gatozkizu;
ukar eske biotz atarian
atejoka gagozkizu.
Euskotar: Aberriaganako
maitasun ukarra iguzu!
Euskotar: Aberriaganako
maitasun ukarra iguzu!

Euzkirik ez du mendi gañeko
asaba zarren gurutzak.
Zuri-gorri-berdezko Abenda
gaindu du atzerri izotzak...

Noiz arte Euskal Aberri orrek
izozpean diraukezu?
Euskotar: Aberriaganako
maitasun ukarra iguzu!
1937-Ilbeltza



GAUILLA

Berak idekitako
illobi sakona
damuz begira dago
zulagille jauna.
Obiz-obi ari zan
itzen oiartzuna.
Ona itzik itz jasoa
illetaldu zuna:

—Ezin ixildurikan ni baitan mindura,
aiots erostaria dariot Zerura.
Alde bat ildakoan ala da oitura.
Agor bekit illobi ontan negargura.

Ez nik artean jakin zerraldo beltzean
nor zekarkidaten lau aiek bizkarrean!
Atzetik zenbait gizon zetozen bidean
esaten: «Il diagu oraingoz arean».

Zein det au? —galde nien. Aiek jardetsia:
«Zulagille: zulatu sakon illobia,
gal dezaten oroitzik ta aztarren guzia.
Ai balekite nun den gorputz nardetsia!

Ez gero gurutzerik emen ta ez lore;
ikertzarik gutxigo, ezeta «Aita gure»...
Igerri badezate ta eman ohore,
nun dukek gure izena, ta gure ondore?»

Agindu ta alde ziran zemai eta aindura
gorputz illotza utzita, nik al dakit nora...

Ni ildokion, obia zula eta zula,
beldur zeñena ote gorputz gaizkin ura...

Zerraldoa ideki izuz; baña Ama alarguna?
Orren gaizkile, on uts danok ezaguna?...

(Adats orrazten aidez
Mari Sorgin, parrez,
Ama alarguna aurretik
ken dulako pozez...
Gauilla. Illargi izarrak
eraillaren miñez.
Zulogilleak ontan
ozengi, apaiz lez:)

Ama alargun gurgarria,
esku betean ongille;
anbat semek zinduguna
aurtzarotadixe maite;
beste zenbaitek, orde, eskergaitzik,
gorrotoa izan dizute.
Il ta ekarri zauten gazteak
laurak zenitun zuk seme...

(Damuz, bular urratuz
zulagille ona
begi-begira an dago,
miñari emana...
Obiz obi aunditzen
du ulua oiartzunak.
Illargi-izarren pean,
erosta bai ituna!)

Kartzelak, ildokiak! Zenbat eusko jator
iñon egoitzik ez ta zuengana dator!
Izkilluz kalez kale gaizkiak bai pozkor!;
Eriotz eske, berriz, iltzer zuzenak or...

Zeintzu espetxeratzen, zeintzuk iltzen ditun,
Jaurgoaren zuzena ortan da ezagun.
Onenak ilak dira! Il zu, Ama alargun!;
Odolik garbiena erailda amen zurrun!...

Nor ezta izan zu baño pekatarigoa?
Zu al ziñan, euskoen Ama gurengoa!,
gure erruak zamatuz il-bearrekoa,
erriko oben guzien «Kathama»tzakoa?

Bidazti arrotz izan naiz eskale txiro,
zuregan beti zuten ostatua bero.
Zure leñargi, zure mintzo goxo naro...,
illak dira eortzi zindudan ezkero!

Euskal asaba zarren gorputzen ondarrez
oratutako lurra eralkiz atxurrez,
neuk eortzi zindudan, izerdiz bai nekez!;
neuk eortzi semeak Ama, zoritxarrez!

Xabal-xabal begiak, etzenitun itxi;
begira geldi ziran lau seme eraileri...
Ezpañak irribarrez ta aua otoilari,
barkapena eskeiz lau seme etoeri...

Azketsi eni ere!; zeuk dakizu, gaiztoz
ez zindudan eortzi... Baña, alare, zioz
nakusateke engoitik lagunak argaiztoz:
il naiago bear nun zu lurpetu bañoz!

Lagunak etsai zaizkit, ezin kalera ausar;
illerrion egunak nik amatu bear...
Zuk beintzat, Ama alargun, arren errukiz ar
auzpez dagokizuna negar eta negar!...

Iraindu nazazute, iguindu nai aña;
jakin, atzo lagunok, jakin orok, baña:

(Eta zakarragotuz
abots kezkaduna,
au dezu uri beltzari
aldarri ziona.
Obiz obi ezezik
itzon oiartzuna
biotzik biotz ere
askotxok entzuna:)

Danok gera eortzale,
nor gere biotzarenak!
Nor gere baitan jauregi
zedukan Ama alargunak;
ta danok lurpetu genun Ama
lurpetzean bere esanak!
Etzan ez ilko Ama alarguna
maite balute euskaldunak!

39'grr. XI an.



GORPUTZ DAGO GUDARIA...

Lauaxetaren oroiz

Gorputz dago gudaria
Urkiolako maldan;
bekoki ameslariak
dizdiz eguzki galdan.

Bizkai guda izan zanetik
nolaz gorputz au eze?
Esaidazu artzai orrek
ikusi dezun eze.
—Bart arrastiriz lau lamin
ega ziran onaño;
gudaria ortxe zegon
aldegin zuteneko...

Gorputz dago gudaria
Urkiolako maldan;
Maitagarriak agurtzen
dabilzkio egaldan.

—Ta gaur goi andere batek
—ederra bai ta argia!—
burestuna jarri dio
urrebitxiz josia.

«Olerkari ta abertzale,
—ziotsan Andereak—
seme zaitut Olermenak,
ziñopa Euskereak!».

Gorputz dago gudaria
Urkiolako maldan.
Esaidazu artzai orrek
Lauaxeta ez al dan.

—Ara an berriz lau lamiñak
dizdiz eguzkitara;
gorputza eramatera
bide datoz maldara.
Gipuzko, Napar, Bizkaian
barna an badaramate;
ta giputz, napar, bizkaitar
danak agurtzen dute!

Gorputz dago gudaria
Gazteiztik lapurtua
ta euskotarrak agurtu
ondoren biurtua!

Arantzazun 39ko X-1-an.



ABE MARIKOA

Tapia Perurena-ri esker ordañez.

(Euskal probintziak
alkar batuta ikusi naiak
sortutako olerkia)

Bekoki latza goibelik baña
goibelagorik barnea,
igaz Bizkaian ondatu zuten
gudari abertzalea

Bidasoz arontz doa jakin min
non darkikean pakea,
non darkikean pakea eta
non arki bizibidea.

Zori obea euskal Aberri
gaxoak iritxi zezan,
arerioen aurka Bizkaian
odol beroz jokatu zan,
bein ta betiko joputza artatik
jeikiko zalako pozan.
Ala bearrez, orra non doan
atzerri bide nekezan.

Gazte gajoa erbeste zear,
sendi gabe, buru makur...
Biotzoneko urrikaldunak
Agur! dasaiote xamur.
(Euskal anaiak: Aberri miña
nolakoa den irakur...)
Ta parreantxez eskar oneko
bizkaitarrak ere: Agur!

Buru makurra zutituz, luze
begiratzean iñoizka,
basetxe ederrik pake ederrean
noranai nabarmen zaizka,
tantai artetik arpegi txuriz
poz ta zorion gañezka.
Aren zoruntsu nai zituzkean
Bizkai baserri ta irixka!

Gentz ta atsedena arki al ote
aietakotxen batean,
begi ta biotz sorik bai sorik
zijoala iñularrean,
neska gazte bat artaldeakin
dauus etxera bidean.
Arenganatuz urrats orronak,
urbildu zitzaionean,

—«Arratsaldeon deizula Jaunak.
(itzok ziozkan zuzendu)
Auña mendiko alaba ori,
arrotz ontaz biozmindu.
Baserririkan morroi onentzat
nunbait jakingo bazendu,
eskar obean agian biar
elkar oroituko gendu.»

Neskatxak:
«Bai zuri ere. (Ta ark ixiltzean
mendi alaba otxana
onela mintza zitzaion ondoz)

Zeuk antz damakezu, Jauna,
artzai nabillen alaba onek
norbaiten falta dedana.
Anai bakarra Prantzian gora
gudara det eramana.

Aberriaren alde gudari
anaia an dedan bitarte,
arko zinduzket artzaintzarako
baserrian aren orde.
Laztan nindula juterakoan
Arrebatxo, aurki arte
esanda alde zan, baña. Gaurgero
luzaro gabe datorke.

Gudariak:
—Aberriaren alde gudari
olaxe jun zan zarrena,
etxea ta ama nere zainpean
utzirik, Bizkai barrena.
Zai gengozkion noiz itzuliko,
zai... Bein jakin genuena
illa zala ura, ta aren ordean
neu dei ninduten urrena.

Aldegitean agindu nion
«aurki natzaizu itzuliko»
baña ama onak, ai bizi al det?,
eman bide du bost malko,
biotzak gabez dasaionetan
ni ere ez naula ikusiko.
Ene Bizkaiko ibar biguñak,
berriz zakuskedaneko!...

Bildur ikarak kukildu nunbait
eta oargabekiro
bizkaitarraren bular
gañean
buru etzanik gozoro,
onela zion mendi alabak:
—«Anai bakarra iltze ezkero,
nortxok zainduko, enei! ginduzke
ni ta baserria gero?»...

Baserritxoa begi begira
gel ziran neska-mutillak:
illunak zeukan: ote zedukan
zorigaitzaren urbillak?
Ta arri bai arri begi-begira
zeudela gazte zurbillak,
arrats illuna jabetu zala
dei zun artan gau ezkillak.

Gudariak:
—«Zoritxarren bat badakarkigu
gauak bere magalean,
Jesurengana begiak jasoz
itxaroz egon gaitean;
Argan siniste degunok iñoiz
ez baigera ilko arean!
Zoriontsua otoitz egiten
dakiana atsekabean!»

«Ai-Marikoa dulunka ari zun
eleizatxo urrutiak.
Barruratuak zitun orduko
arratsak bordan ardiak.
Ta asierako larrean tinko,
oi diran Agur Mariak
otoitz esaten illundu ziran
oñaze menpean biak...
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ABE MARIKOA

		Oharra.
		Nahiz eta olerki honek
		izenburu berbera eraman,
		oso aldaturik agertzen da,
		beste kopia batean, egileak
		berak orrazturik.
		Horregatik, hemen argitaratzen
		dugu.
		Euzko Gogoa-n argitaratu zen, 
		1956, 3-4 zenbakian, 3-6 or.

Lander tajua ar berri artan
ezin poztuz betartea,
igaz Bizkaian ondutako
gudari abertzalea
Bidasoz arontz doa jakin min
nun darkikean pakea;
nun arki, etxa-lurrak galtzean
galdu zun bizibidea.

Zori oberik euskal Aberri
gaixoak iritxi zezan,
Solluben, Lemonan naiz Artxandan
odol beroz jokatu zan,
Aro berri bat gerra ondoren
elduko zalako pozan.
Ala bearrez, orra non doan
atzerri bide nekezan.

Gazte gajoa: sendi gaberik, 
erbesteko kale zakur...
nora oake?, non topa orain
erruki izpi baten ezur?
Piztentzako ez duk falta oi
nunbait ezur edo ezkur.
Bentzutuentzat, etsi zak beingoz,
ez arrazoi ta ez agur.

Begi lausoak ezker-ezkubi
zabaldu ala iñoizka,
basetxe ederrik patxada osoz
noranai nabari zaizka,
baso artetik arpegi txuriz
poz ta zorion gañezka...
Aren paketsu nai zituzkean
Bizkai baserri ta irixka!

Ogibiderik idoroko ote
aietakotxen batean,
begiluzeka bear min ortan
zijoala iñularrean,
neska gazte bat artaldeakin
dakus etxera bidean.
Arenganatuz urrats orronak,
urbildu zitzaionean,

—«Arratsaldeon deizula Jaunak, 
 (agurra zion zuzendu),
Auñamendiko alaba ori,
arrotz ontaz biotzmindu.
Baserri lanik morro batentzat
lurron jakingo bazendu,
eskar obean agian bihar
elkar oroituko gendu.

Beste gerrate sorberri baten
nasteborraste ituna
adiraz zion topa-lagunak:
—«Zeuk antz damakezu, Jauna,
artzain nabillen alaba onek
norbaiten utsa dudana.
Anai bakarra Frantzian gora
gudara dut eramana.

Aberriaren alde gudari
anaia an dudan bitarte,
arko zinduzket artzaintzarako
gurean aretxen orde.
Laztan nindula juterakoan
«arrebatxo, aurki arte»
esanda alde zan baña. Gaurgero
luzarogabe datorke».

	Gudariak:
—«Entzun deizula Jainko onak! Baño
bildur dizut okerrena. 
Zurea letxe gudaritzara
jun iatan anai zarrena,
etxea ta ama nire zainpean
utzirik, Bizkai barrena.
Zai gengozkion noiz itzuliko...
Gero jakin genuena:
illa zala ura. Ta aren ordean
neu dei ninduten urrena.

Alde egitean amari bai nik: 
«laister natzaizu itzuliko».
Baña gajoak, bizirik badut,
eman bide du bost malko,
biotzak gauez dasaionetan
ni ere ez naula ikusiko.
Ene Bizkaiko egun ederrak,
berriz zakuskedaneko!»...

Izu ikarak kukildu nunbait
nexka. Oargabekiro
bizkaitarraren beso sorbaldan
buru etzan zun aunaro;
ta itzokin, noizbait, ixilla eten:
—«Anai bakarra iltze ezkero,
nortxok zainduko enei! ginduzke
ni ta «Intzagarai» gero?»...

«Intzagarai»-ri beira sor ta lor
gel ziran neska-mutillak.
Illunak zeukan. Ez ote ere
zorigaitzaren urbillak?...
Laborripean bi momi zuti
zirauten gazte zurbillak.
Arrats illuna jabetu zala
dei zun artan gau ezkillak.

	Gudariak:
—«Ezbearren bat badakarkigu
gauak bere magalean,
Jesurengana begiak jasoz
itxaroz egon gaitean.
Izarñoren bat ez da faltako
fededunon zerupean...
Zorioneko, otoitz egiten
dakiana atsekabean!».

«Ai-Marikoa dulunka ari zun
elizatxo urrutiak.
Barruratuta zitun orduko
arratsak bordan argia.
Ta asierako larrean tinko,
oi diran Agur Mariak
otoitz esaten, itzaldu ziran
naigabe gaupean biak...
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ITXAROPENA

1942-garren urtea zubi bat bezela degu;
ori igaro ezkero, gurenda!
—Churchill-ek, urte orren asieran, agindua.

—Uso xuria, esazu:
lurmenik ote ekusazu,
oraindik ere luzarorako
elurpean al gaituzu?

* * *

Itzuli dator usoa,
mokoan olibo ostoa.
Euskalerriko etxerik etxe
berrion zabaltzen doa:

—Poztu, euskotarrak, poztu.
Izotzak ia aldegin du.
Itxaropenak eusko gallurrak
eguzkiz jantzi baiditu!

Pake ta on! Pake ta on!
Lurtar guzioi: Zorion!
Egun berria urbiltzen dator.
Gizadi orrek: itxaron...

Europako enderriak,
enderri txiki guziak
Pake eguzkiak noiz laztanduko
dauzkate biotz-begiak...

Euskalerri zar zindoa,
anbat sufritutakoa:
Betidañoko gentza dezazun,
tori zuk olibo ostoa...

Jeiki, Euskadi osoa,
arrotu joran egoa...,
neurgean zear iritxi arte
illezkorren ereoa!

43gr. VII-29.



1943

		«Arrosa eder maiatzean
		Loratzen da baratzean;
		Amodiorik ez duenak
		Ez du miñik biotzean».
			(Orixek, Euskaldunak, III abestian)

    UDAZKENEZ IGARTZEAN
    LORATXOAK BARATZEAN, 
AMODIORIK EZ DUENAK
    EZ DU MIÑIK BIOTZEAN. 

    Aberriak zetzan iltzer... 
    Batzuk zesaten: guri zer? 
ta ajolagabe lekutu ziran
    Ama utzita, biotz anker. 

    GAUR ARROSA BAT-BATEAN
    BERRITZEN ASI DENEAN, 
AMODIORIK EZ DUENAK
    EZ DU MIÑIK BIOTZEAN. 

    Min orain eta miña len
    Aberriak sorrarazten... 
Atzo oñarez ta orain lei berriz
    ezin ezertan atseden. 

    Biotz orrek ez atseden
    Euskalerria jasotzen. 
Aberrimiñez izor dagonak
    eztu askirik izaten. 

    Zenbaitzuk diote: gaur jai!, 
    jolaserako txit alai. 
Abertzaleak Erri oindian
    ziñitza: Ama, agindu, zer nai? 

    Euskotarrak: ez atseden
    Euskalerria jasotzen. 
Aberri miñez izor dagonak
    ez du naikorik egiñen... 

    EDERREN DANEN ARTEAN
    ABERRIA AMESTEAN, 
AMODIORIK EZ DUENAK
    EZ DU MIÑIK BIOTZEAN. 

43-VII-29.



ETZEGON ILLA
lotan zegoan Erria!

	Badira eun ta berrogei ta bi urte, Guillermo Humboldt euskofilo aipatua Euskalerri ezagutzen emen ibilli izan zala. Gure lurralde guzia alde batetik bestera iragan zun ikustatzen. Lapurditik asi ta Bizkai mugaraño, azal ta mami zorrozki aztertu giñuzen biotz-biotzez maitatzeraño, aitzin-gibelak zinki zedarritu zizkigun, alderdi onak eta eri aldeak zeazki neurtu, pixuan jarri... Eta ondorenez, «Euskal ibilgoko egunerokoan» tarteka, onelako igerriak irarri zitun, gerokoen gomutarako, Euskalerriren atarramenduari buruz:
	«Prantziko ta Españiko euskal probintziak itxaro dezateke, biztanlez eta ongi izatez aurrera egitea, gaillurragotzea. Baña, onezkero luzaro gabe utzi bearko dute beren izakera, badatorkio euskal Erritasunari azkena, illunabarra. Eunki erdia eztu bearbada joko euskerak izkuntza bizien artean. Mende erdia baño len il bearko du ta deseindu, VIII ren sarreran Sanbliako bazterretan prusitarren izkuntza zarrak bezela, gaurreguntxe ere beste kideko zenbaitxo izkuntzek bezela...
	«Gizadi kultura nondik nola dijoan ikusita, badirudi, bein alako zibilizazio mallara iritxi ezkero, zenbait erri apuroen bereiztasunak aldegin bearra dutela lurbiratik, giza alkarte aundiak, alik aundienak, leku ta joku dezaten...»
	«Mingarri da ziñez gizadi osoaren aurrerapenak ala eskatzen dula ta Erri bat, aren onerako, arek zapalduta, ola iltzen ikustea!»

* * *

	Il epai ori 1801 garrenean zan. Badira beraz eun ta berrogei ta bi urte, aleman batek mende erdi bat orduko ilko giñala iragarri zigula. Oraindik, alare, bizi gera; obeto esan, ez gera il. Mende erdi bat ez ezik iru alako ere ia garaitu ditugu bizidunen artean, Humboldt-ek uste ez bezelako eraso ta txigor jasa larriak arrezkero jasan bear izanagatik.
	Ez diogu arrandiz. Aitzitik, erronkak utzita aitor bearrean gera: zemai arek bazun egi aldea, egi muña, bai asmalegea. Ezurretaraoko bildurra sartzen digu oraindik ere gogoratzean zemai aren erpe urbillak. Noizkoa, eunki erdi orduko ilko giñalakoa: ortan soilki utsegin zun. Bestalde, ark agindurik oro gerta zan edo gertatzeko zegon. Gure bidearen azkenean osin galgarri bat genekusan gero ta urbillago: Humboldt-ek aurrez oartutako illobia, obi astandu eziña. Ark nabaritako Sarkalderaxe zijoan jeixten eta jeixten, ezerk geldiarazteke, euskal eguzkia, gero ta amiltzenago, aalke gorrienean murgiltzera...
	Bizi giñala... Zenbat gorpuzki maite eta bearreko ez genitun galdu, ordea, etzizkigun eriotzak lapurtu! Naparroa geiena, Araba osoa, Bizkai erdia erdalkeriak jan zigun, ezarian-ezarian. Beste Bizkai erdiak eta Gipuzkoak berak ere, biotza arrak jaten asia zeukaten, berriz; biotz-biotzeraño eldu zitzaigun gaitza. Humboldt-ek esana alperrik oroitzen genun: zenbat eta jazartuago ikusi bere izkuntza euskaldunak ordun dizu ta maiteago ; azken urteotako neskatxek, geure arrebak, euskeraz itzegitea basakeri etsita, erdera utsean ari nai izan dute albaitgeien, apainki, aundiki arauz, buruak agertu bearrez.
	«Un peuple qui s'en va» —deitzen digute arrezkero atzerritarrak; bai pozik berriz eta berriz asetzeke gomutarazten zenbait urre-urrekok, eta bertakok... Gure Unamuno aize joak ere, lepagañeko lapiko aundiari zegokionez zerbait aundi esan bear ba ta, bota zun berea: auxe genula euskaldunak Amarekiko onen-onena: iltzen utzi bai ta maiteki-maiteki, seme zindoeri dagokienez, fur eman... Beñola, euskera ez jakiteak ezpaizion geiago lotsarik emango! Amaikatxo bele gaizto..., zenbat bele gaizto ez ditugu gure buru elurtuaren gain belbeltzik jirabiraka ikusi, laidoz eta gogoz, ilko gerala ta ilko gerala, euskal egunei kua-kua egiñik, eriotzaren ondakinzale adu txarra aginduz, gure miña miñagotzen...!

	1839 ta 1876:
	Atzerria gutaz jabetu zan, azken fuero txamarrak kendu zizkiguten; euskal zugaitzari ondoa billatu, arkitu zioten: erro-errotik moztu edo susterkatu bear zalata, ala, jabetasuna ezezik erritasuna ere erazten alegindu Aran. Euskaltasunik oro beztu zuten, beztu zorigaitzean; baita sinistarazi ere, zorigaitzagoan, zenbait txoribururi, emakumeeri batez ere; orregatik oien alako jokera... Erortzeko zegon zugaitzondoari alperrik Sabin eta sabindarrak eutsi nai izan zioten;

	1936:
	Alemaniak eta Italiak, Franco-tarren eskuz, jo ta garbitu zituzten sabindar oriek, edo espetxetan edo Bizkai gudan edo arma kontretan. Obispoak eta erri agintariek bat artuta erdera, aotik ezpazan, sudurreko zulotik sartuarazi ziguten. Gernika —Euskalerriren beginini ta irudi maite genun gure Gernika bitxia!— an datza erre ta kizkalia, gerora gallegoz itoa. Eskoletaz, eleizkizunetaz jabetu ziran, euskera txintik ere ez onartzerao, otoitzak erderaz —egundo bearbada itzegingo, ulertuko etzuten erderaz— umeeri erakusteraño. Euskera ikastoletan birao zan; elizkizunetan, Jainkoak nekez ulertu zezaken mintzaira arlotea; kalean, separatismo agiria; nonai ta beti KATHAMA eusko-erruen iguiña eraman bear zuen ilgarri etsia...
	Badakizu, irakurle maite, grezitarren, judearren alako oitura. Urtero-urtero juduak aker bat, grezitarrak gizon bat —peripsema, Rathama, perikathama, izenez— bereiztu oi zuten eta beren oben guziak bakar arixe erantsita juduak lekarora bidali, grezitarrak arkaitzetik bera itxas ondora jaurti oi zuten, Jainkoak begitarte onez erri biak begira zitzan... Gure Euskera Ama, bere urte ezin zenbatuen ohore ta guzi, itz txarrik etzekila ta amaika olako omen ta guzi, begiz jo zuten bizkaitarren, gorrien, nik al dakit zenbaten erruak eta zorrik oro garezti-garezti ordaintzeko. Ori izan da urte otako gaizkirik gorriena, euskalduntzat beren buruak zeuzkaten zenbaiten kolperik gorriena; guk ezin, Jaungoikoak ere ezin berealakoan barkatuko dien okerra.
	«Il edo bizil!» —onela zala, onela ondo jarria zegola euskal problema, etzuten sinisten, etzuten sinistu nai len zenbaitzuk.«Il edo bizi!»: oraingoan, orratik, —noizbait!— ezagun eta aitor dute, 1936-ko denboraleak erakutsita, baietz orrela dala euskal erabakizuna, guk esan bezela dala; eta abertzaleen aurkako asko guregana dator orain damuz, —berandutxo? Ez, euskaldunak alkartzen beti degu garai!— Euskalerri naiko elbarria gaizkatu nairik.
	Sendatuko ote? Berbizterik bai? Itxaropena ez genun zearo galtzen artean, Bizkai guda, gero Españi guda galduta ere. Andik edo emendik —adimenak ez jakin nondik— biotzak bazekusan, somatzen zuan, oztartean oztin txulorik, itxaro usotxo xuriren bat, garaipen ereñoa mokoan, etortzeko anbatekoa...

	1940:
	Prantzia abaildu, Alemaniaren zankapean. Ordun, bai, itxaropen izpirk oro, gau beltzean zearo itzali zitzaigun. Gure ilbearrak etzun badaezpadarik. Gure adu gaiztoa arrezkero erabakia zegon: gureak egin zun! Astia gora-bera, goizetik gabera ilda arkituko giñan luzaro gabe. Ia-ia-ia gorputz esten genun ordun bertan Aberria.
	Gure illobiaren gain, lengoaz gañera, beste estal arri astuna, bigarren arri are astunagoa, egotzi ziguten, Lazarorena bezelako berbizterik ezago genezan. Atsekabearen atsekabez, bein baño geiagotan illobi orren aurrean negar ere egin nun; eta negarrarekin erosta aidatu, olerki eresiok zertu... Alako miña baizan Aberri gaixoak zeridana!. Non mortui laudabunt te, Domine;... sed nos qui vivimus benedicimus Domino, salmodiatzen genun bakoitzean, nere Erri gaixoaren urrikalkizuna nekarren gogora, erruki ta min...
	Ez naiz lotsa, ez, negar egin nula aitortzen. Jesu berak ere alaxe egin zun Jerusalen jainko eraillea begiz-begi zekusala, luzarogabe ondatu ta arri-arri biurtua izango zala gogoratuz; alaxe Lazaroren illobi aurrean, maite zuna keratsa zeriola ikusita.

* * *

		Alostorrea, bai, Alostorrea!
		Alostorreko eskallera luzea!
		Alostorrean nengoanean goruetan,
		Bela beltzak kua-kua kua-kua leioetan!

	Illarena egiten zerraldoan zetzan aurreko aita maite ura iltzat jo izan ezpalu, Alostorreko neskatxa argi ta garbiak etzun para al izango, gaur ainbestean daukagun eresi bitxi ori. Entzuten eta bixi-bixirik zegon Alosko Beltran jaun ernaia il etsi ezpalu, etzion ain egoki agertu al izango, zion maitasun zin-ziña. Alaber, Bizkai guda izan ez balitz, nolaz ain garaiki gudariak azaldu, Aberri alde jokatzeko zuten bular eta leialtasuna? Alako inka larrian Euskalerri iltzer ikusita, Alosko neskatxak legetxe eresiz eta illetaz erakus genion Aberriari guk ere, genion onginai ta itzala.
	Arpegira, eder-eder dagon Ama bati maite degula esatea ez da ezer; itxusten danean edo urruti dabillenean, Aberria iltzen dijoanean eta aren bearrik ez degunean, ordun agertzen da ederkien zintasuna, etsaien eta ixekaz ta parrez entzuten digutenen aurrean ere, aren seme izatea leñargitzat goraipatuz, abizena goretsiz, arganako biotz maitasuna noiznai ta nonai eskutan eramanik...
	A nolako poza Alosko alabarena, aita zerraldotik bizirik jeiki zanean!; ez noski, ustez ildako Beltran berbiztu zalako bakarrik; baizik eta bere zindotasunaren maite agiri gardenena, ezaugarriena, abagune artan alabagandik aitak jaso ta milizkatu zuelako ere bai. A nolako pozkida ta atsegiña litzaken gurea ere, era berean biar Euskalerri bat-batez pizkortuko ta edertuko balitz, illetaz eta aintzaz gauil ontan maitasarrea ezagun azi diogulako! Zer besterik dira, izan ere, olerki eresiok, biotzeko aberri miñaren kimu eta agergarri baño? Orregatik, beste ezergatik baño, maite ditut, gerora gogoz irakurriko ditut idazlanok: ene zindotasunaren seme ta oroitgailu diralako. Irakurle: (Lauaxetarena esango dizut:) «elertiyak etzaitu babestuko, abertzaletasunak baño».
	Euskalerri pizkortuko balitz... Eta pizten ezpada? iltzen bada? —Iltzen bada, ilko da —genion—, baña ez eresirik gabe, ez maitasarre gabe... Geran bitartean, ondo gogoan izango degu. Geran bitartean, izango du lurbiran bere izena bedeinkatuko dunik, euskeraz itzegingo ta Agur, Ama, maite zaitut! esango dionik...
	Kanta, bai, kanta betiere, —genion— joranez bularra anpatuz, naiz berak ez entzun. Kanta, biotz betea asazkatzearren, Eder galeak, abertzaleak ortan dezan atseden, kantarik oro otoitz biurtzen da ta.

		Zein ederra dan olerkaritza,
		Biotzak min duanean!; 
		zein ederra dan somatu nuen
		Ama!, zu hil ziñanean... t. ab.

	1943:
	Ia-ia-ia Aberria il etsi genula esan det len. Ia-ia... Ingalaterra gelditzen zan artean zutik, Prantzi laguna galduta ere ez etsi nai ta kaskarreko ederrak artzen gerran tenkor, ugarte osoa bonba azpian itxasperatzeko zori larrian, egun obeen zai... Alako batean, orratik, nagiak atera zitun, eta asi zan lanean, asi zan indartzen, kaskarrekoak artu ala erantzuten. 1942: eta orra non, urte on burutu orduko, airez eta itxasoz jaun ta jabetzen diran ura ta aldekoak, Afrika garbitzen duten, Sizilia artzen duten, non Italia beren mendea eskatzeko daukaten, Europa ito bear dagon ketan eta odoletan... Zorioneko egunurratzea 1943ko egunsentia!; menpetasunaren espetxe illunetik begira batez ere.

		Aren begikun gozoa!... 
		Burni tartetik giltzape beltzean sartzen,
		askatasun egunaren
		urratzea ez dan bezelakoa... (Lizardi)

	Enderri txiki aska zaleetako milloika giza ta emakume, zar ta gazte, emen gaude, atarira, demokrazi eguzkiaren len argiak xurgatzeko, beso zabalik, zoratzen... Oraindik guda gorriaren izotzak dauka ibarrondoa; baña, dagoneko, Itxaropenak eguzkiz jantzi ditu mendi gallurak. Ai aurtengo Pazko goizeko kanpai mingain arin, bizkortiak, —Alleluia, alleluia!—; Jesus bezela gu ere, Argan sinisten degun erriok ere, berbiztuko gerala aldarrikatzen zuten joale urrun zale, ebanjelariak!...
	Udaberri ongi etorria! Bizi berritze sorgiña! Erlauntza bateko erle urrezkoak elirake ainbeste alaituko udastez, lenengo lilitegi loratu-loratuan eztigaia erruz idorotean, aurten gu etorkizunari begira alaitzen geran aña; elirake ainbeste driskatuko eskola umeak, ez dakiten lezioa esan bearraren ordez, estuasun gogorra uste ezenez utzita egun guzirako jolas baimena iritxi dezatenean; Amak bere umeak eskeintzen eta Sortaldera jasotzen dizkio Aberri ernemiñari agurka, gizasemeak bere besoak, itxasgizonak arrauna, jaupariak otoitza, erri guziak beren eliztorrea, bakoitzak al duna, danok degun eta geran guzia.
	Orain, bai, orain badirudi egia Humboldt-ek esandako arek: euskera bazterretsiago ta euskaldunak maiteago. Joandako gaua illun luzeago, ta aurtengo itxaropena atsegarriago, aurtengo amets eta amets egitea osagarriago! «Atsegiaren gozatzeak baño pozaldi zoragarriagoak dakarskuz maiz atsegiaren amesak» (Barrensoro); oi, ein ontan, min ontan, iraun baleza betidanik gure aurtengo Sorterri aldeko iguri ta maitasun ta indarrak! Udalen ontako gaztetasunak giño onetantxe beti iraun!

Etzegon lila, etzegon illa
lotan zegoan sortitza!;
Baratza apaintzen dute loreak,
osto berriak aritza.
Gauza guztiak entzun balute
bezela Jaunaren itza,
berriztatutzen asi dirade
bakoitzak bere bizitza!
(A. Arruti)

	1943:
	Arantzazun Andra Mariaren zaindaritzako zillar eztaiak.
	Emen ikusi degu Erri osoa bide betean Arantzazura igotzen. Espetxetatik zetozen asko, promesa eginda. Gudatean galduta, seme gabeko, senargabeko, ama ta alargun, gudari ta soldadu, nekazari, arrantzale ta olagizon..., Euskalerri osoa ikusi degu aurten eleiz ontan, Andra Mariari zauri izerdiak erakusten, kolko urratua zabaltzen, lor ta atsekabeak berari magalean usten...
	Zerk zekarren? Onginaiak, obeto bizinaiak, aragoak, ordurarteko etzauntzatik jareimiak... Bere txikerrean, agiri zun zerbait aundi emen gure Erriak, gaizka lezakena: Fedea!
	Urtebarruon Ama Birjiñaren oñetan auzpeztu dan, auzpeztuko dan gizozte osoak eskari berea, Lazaroren arreben espa berea dario, ari dio ao batez Arantzazuko Zaindariari:
	—«Ama, maite dezun Erria gaixorik dago...»
	Erriarekin bat eginda, espa berea luzatzen dio Andra Mariak, urre-urretik, seme Jesusi:
	—«Maite dezuna gaixorik dago...»
	Ordun Jesusek:
	—«Pizte ta Bizitza Ni naiz. Siñestun zaidana, il izanda ere, biziko da; ta siestun zaidala bizi dana, ez da betidañokoan ilko. Sinisten al dezu?...»
	Euskalerriak ao batez, oñazeak batuta, belauniko:
	—«Bai, Jauna: sinisten det Bidea, Bizitza ta Berbiztea Zu zaituguna. Sinisten det Zuk berbiztuko gaituzuna...!
	Beñola, Erri siñestunaren illobi aurrean, nola nai dezu Jainko gizonak, beste bein Lazarori bezela, Euskalerri gaixoari ez agintzea: «Irten ortik eta zabiltza»; eta, beste bein ura lotuta zeukatenei bezela, gaurko buruzagieri ez akartzea: «Aska zazute eta joaten utzi...!» ...?
	Ingalaterrak eta garaipidea artu dutenetik, baietz uste degu. Ala biz. Jaungoikoak nai baidu —zion A. Kardaberaz beneragarriak—, Jaungoikoak nai du Euskalerriak burua jasotzea...!
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GURUZBIDEA

		Guruzbidea, bai, guruzbidea!
		Euskal guruzbidearen luzea!
		Guruzbidean ninjoanean bizinaian,
		Bela beltzak kua-kua beti bitartean.
			(«Alostorrea, bai...»ri iruzkiña) 



Sarrera

«... ut sequamur vestigia ejus»

Bidelagun oñaze:
ekatzan eskua,
naraman Jesugana
gurutzez lortua.
Erakus jarrai zadan
Gurutziltzatua,
ta Arekin bat merezi
Piztea, Zerua!


Lenengo egonaldia
JESUS ILTZEKO EPAITZEN DUTE

O mors, ubi est victoria tua?

Atzo ta gaurko ardail gaiztoa
alperrik dago aierrez
zure eriotza eske ta eske...
Jainko zera! Zu iltzerik ez!...
Gu ere ez ilko, Zuri jarraituz,
Zugan jainkotzen geranez.
O gure Jesus!, lagun iguzu
Zuganako guruzbidez.
Zureganako guruzbideak
Berbizte dakar ondorez.

	Erriak:
Agur, dolorezko Ama larritua,
gure errukarriak errukiz urtua;
Ar zazu semetzat Erri nekaldua!


Bigarren egonaldia
JESU GURUTZEZ...

O crux, ave, spes unica!...

Erri ilezkorrak nun egin diran
irakurtzen dan liburu,
oñaze zaleen biotz ederra
zure aztunak neurtzen du.
Jesu-k laztanduz biurtu ziñun
gizonaren Erosgallu.
Agur, Gurutze santua, atozkit
besarka zaitzadan estu!
Zuregan soilki gizadi itxuak
itxaropena agiri du.

	Erriak:
Kalbario gallen, bel-beltzik zutia,
Gurutzea; bertan Jesus ilzoria;
ta barrenean Zu, oazez josia...


Irugarren egonaldia
JESUS LENENGO ALDIZ ERORTZEN DA

Si tamen compatimur, ut et glorificemur.
(2 Tim. 3,12)

Bein berriz jauzi, bein berriz jeiki
pekatuen zamapean,
urratsik urrats or garraizkizu
Nekaldia arin naiean.
Zorionzale zeraten danok
—zenion Zuk bein batean—
eldu Nigana, Nigan arkiko
dezute gura ainbatean.
Zorionena: neketan jarrai
Zurekin piztu gaitean!

	Erriak:
O Kalbarioko Ama gurgarria!
Ona atsekabetan gizadi zauria
Ama bat bear ta Zugana jarria...


Laugarren egonaldia
JESUK NEKALDI BIDEAN AMA JARRUGITEN DU

Eja Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam...

Gure Edestiak, mendeak zear,
bere Ama topatu du.
Zeuk, Birjin orrek autu zenigun
gure Kalbario leku.
Euskal gizaldi etengabeak,
Iñigo degula buru,
burni lazgarriz, gurutzez, nekez...
igo ta igo gatozkizu.
Euskal nekaldi onen Amatzat
zaude, bai, or Arantzan zu!

	Erriak:
O Arantzazuko Ama Andre Maria!
Gure Golgotako Ama berezia!;
Ona emen zure seme Euskalerria!


Bosgarren egonaldia
ZIRENEKOA JESURI GURUTZ ERAMATEN LAGUNTZEN

 ...tollat crucem suam et sequatur me.

Oñaze degu gizakumeok
Adan ta Eben ondare;
Aren menpeko gera ordutik
aur ta gizon, zar ta gazte...
Jainkoarekin aixkidetzerik
ez odol ixurtza gabe;
ta ala, Semeak zun oro ixuriz
Gurutzetik gure alde,
«Sitio» —zion, denok gindezen
bere miñen zorikide...

	Erriak:
Gurutza lorrean, odola jarioz,
gizaldiz gizaldi zure lagun gatoz,
zure Nekaldia osatzeko gogoz.


Seigarren egonaldia
BERONIKAK JESURI ARPEGIA ZAPIZ GARBITZEN DIO

Beati qui lugent.

O Euskalerri, gure Euskalerri,
ezbearretan zaildua;
orra bein berriz zure izen ona
arerioek loitua...
Poztu, alare, Jesurenakin
opalduz zure iltamua!
Izango dezu Beronikan bat
arpegi nork garbitua...
Negar egiten dakitenentzat
dago Zerua agindua.

	Erriak:
Negar erbestea amaitu ondoren
Zure magalean Jesukin atseden!:
beste pozik, Ama!, ez degu eskatzen...


Zazpigarren egonaldia
JESUS BIGARRENGOZ ERORTZEN DA

Adimpleo ea quae desunt passionum Xti.
(Col. I,24).

Berriz ta berriz erori ala
Ama on orrek gu jaso,
Gurutzetik bein Seme illa altzoan
artu bezin maitekiro...
Jesus aretxek eriotz bidez
atzetikan utzitako
zauri puxketak gaituzu,
Ama!aren gorpuzki ta ataltxo...
Zure errukiak gure gauzeza
jaso beza Mugaraño!

	Erriak:
Jesusen ta gure Ama bioz bera:
Kristoren apurok atoz jasotzera,
iguzu besoa biziko bagera...


Zortzigarren egonaldia
JESUK JERUSALENGO ALABEI BEGIRATZEN, ITZEGITEN, DIE...

Nolite fere super me, sed super vos ipsas
flete et super filios vestros...

—Ez neri negar, Jerusalengo
emakume urrikaldunak;
Begira zeuon buru ta seme...
zuek, bai, errukizunak!
Irutan eman zidan negarrak;
bein, zuen etorkizunak:
bai, Jerusalen errudunaren
erraustu bear itunak...
Soil-soilki iraungo, Gurutz ondoan
zutik Nerekin dagonak!

	Erriak:
Bai aundi Zurekin zut jasan bearra!
Oñazeak badu itxaro ortzadarra.
Jesuk donetsi zun kristauen negarra.


Bederatzigarren egonaldia
IRUGARRENGOZ JESUK LURRA JOTZEN DU

Sanguis martyrum, semen christianorum.

Oraindik ere entzuten gaude
Delenda est... —deadarra
Txerren indarrei eske ta eske
euskaldunen iñularra...
Erroma azpitik lurpea utzita
len martirien Biltzarra
mundu guzira zabaldu zenun,
ezilkor, gazte, azkarra...;
Inka ontatik jeiki gaitezen,
Kristo orrek, iguzu indarra.

	Erriak:
Etzan ala berriz Jesukin jeikirik,
gurutz barrenean, Zu bezela, zutik
gaduzkazu, Ama!, aunaldi gaberik...


Amargarren egonaldia
JESU BILLOTZIK

Nega te ipsum

«Orra Gizona!», listukatua
jainko begien dirdaia,
aragi litsez zauri gorritan,
giza itxurik ez ia-ia...
Ona Erria! Lurbira-aurrean
ain gabe, lander, deslaia...
Gu ain gabe ta zotz eginda arro
gure soñekoz etsaia...
Onen bilotzik nai al gaituzu?
Egin bedi zure naia!

	Erriak:
Zure graziz jantzi gure lur ta mendi,
Aberri osoa, baserri ta sendi;
Zu baño ontasunik gurean ez bedi!


Amaikagarren egonaldia
JESU GURUTZEAN JOSIA

Xto confixus sum cruci...

Gure asmoa ez da besterik:
Ez gu, Zu gu baitan bizi,
iltze oietxez, zeure gogaiez
gu ere esku ta oin josi...
Barkaziozko zure itz azkenak
baño auak ez oguzi,
ta ala ixi-ixilik saiets zauritik
betiko muña edoski...
Zer oberikan? Zuretzat, Jauna,
degun eta geran guzi!

	Erriak:
Soma ditzagula minki gere baitan
zure oazeak gorputz eta ariman!,
Zurekin erosle gu ere gaitezan!


Amabigarren egonaldia
JESU GURUTZEAN ILTZEN

Operatus est salutem in medio terrae.
Cum exaltatus fuero, omnia ad me traham...

Bizi naieko Erri indargeak,
guziak ona etorri.
Orra Zeru ta lurrak alkartuz
ondasun danen iturri!
Gure eusgarritzat or Osasuna
lurbiraren erdiz-erdi.
Tinki eutsirik gizaldi danen
zugaitz abe santu orri,
Saiets ontatik soilki aseko
zuen ezilkor egarri!...

	Erriak:
Jainko Gurutzean gugatik josia,
gurtzen zaitugu or, Jesus ilzoria!
Zuk gaizkatzen dezu lurbira guzia!


Amairugarren egonaldia
JESU AMAREN BESOTAN GORPUTZ...

Fili, ecce Mater tua.
Mulier, ecce filius tuus...

Eskari bera gere-gerekin
daramazu ta daramat:
—Idazu, Jauna!, lagun bat. Are
idazu arren Ama bat!
—Euskadi orrek, orra or Ama;
Andre: artzazu semetzat...
Ordutik dago Arantz artean,
euskotarren leungarritzat,
zauri izerdiak kentzen ta kentzen
gaxook ez mereziren bat.

	Erriak:
Agur, dolorezko Ama Larritua,
gure errukarriak errukiz urtua:
Ona zure seme Erri nekaldua!


Amalaugarren egonaldia
JESU ILLOBIAN

Vita mea abscondita est cum Xto.

Aundinai oro besterentzako;
etxe epela guk atsegin!
Atzerritarrak gure zorion
berri ez bezate jakin.
Baserritxo bat, txuri. Oztiña
an goien, pake usoekin.
Naikoa degu onekintxe ta
naikoa... Ama-Semeokin!
Zuei txertatuz Berbizte urena
nai kuk obion erehin!

	Erriak:
Ona zure seme Erri nekaldua!,
Kristokin ilduraz gurutziltzatua,
Kristokin pizteko ustez lurpetua...!


BERBIZTEA

Qui mortem nostram moriendo destruxit,
et vitam resurgendo reparavit.

Surrexit: Piztu zaigu
Jesus bat-batean!
Praecedet vos...: orra non
doakun aurrean
Erriaren gidari,
Pizkunde bidean...!
—Jeiki ta abil, Euskadi,
Jesukin batean,
gurutz bidaroz letxe
Gurenda igandean!

(...Kua-kua bitartean
Bela beltzak oraindik
erloju zarrean...)

Arantzazu, VIII-30 1943


AZKENA

Apaiz egingo naizen urte ontan,
Arantzazuko Andre Mariaren urte ontan,
Euskalerriaren itxaro urte ontan,
Abertzale guztioi,
euskaldun guztioi,
euskotar guztioi,

PAKE TA ON!! PAKE TA ON!!,

Kristogan gorpuzkide urre-urreko
zaituztedanez,

Iñurritzak
1943



EUSKAL SAMIÑAREN
GURUZBIDEA

Abendats-ek
		Oharra.
		   Bigarren, «GURUZBIDE», hau
		lehenengoarekin oso berdintsu dator.
		Hala ta ere, herriari jartzen dion atala
		zeharo aldaturik idazten duenez,
		gure eritziz,
		argitaratu behar dela uste izan dugu.
		   Euzko Gogoa-n argitaratu
		zen, 1955, 3-4 zenbakian, 34-36 or.

			    «Un Miserere cantado en común por
			una muchedumbre azotada del destino
			vale tanto como una filosofía».
			        Miguel de Unamuno.
			        (Del sentimiento trágico de la vida)


Sarrera

...ut sequamur vestigia ejus

Bidelagun oiñaze: 
ekatzan eskua,
naraman Jesugana
gurutzez lortua.
Antzeztu dezadala
Gurutziltzatua,
ta Arekin bat merezi
Piztea, Zerua!


I Egonaldiz
ERIOTZERAKO EPAIA

...illi autem clamabant: toile, toile (Jon. 19,15)

Atzo ta gaurko iskanbil ori
    alperrik dabil aierrez 
zure eriotza eska ta oska.
    Jainko zera; Zu iltzerik ez! 
Gizatasuna soil ken zizuten
pizteko orpoa emanez...

Onatx Euskadi!, jabetasuna 
«tolle»ka ken diotenez,
erritasuna berpiz deiozun
datorkizu guruzbidez.

	Eusko samiñaren zotiñak:
Agur, dolorezko Ama larritua,
gure errukarriak errukiz urtua:
onatx, Bion lagun, Erri nekaldua!


II Egonaldiz
GURUTZA LORREAN

O cruz, ave, spes ¡mica!
In hoc signo vinces.

Erri zaillenak nun euldu diran
irakurtzen dan liburu,
oiñazezaleen biotz ederra
zure aztunak neurtzen du.

Jesuk laztanduz biur zinduan
gizonaren Erosgaillu...

Agur, Gurutze Deuna, atozkigu
    besarka zaitzagun estu! 
Gure elizmendi itozorien
    azken aingura, soilki Zu! 

	Eusko samiñaren zotiñak:
«Orra zure seme»; Kriston agindua.
Erpin bakoitzeko gurutzeen oiua:
«Ona zure seme Menderri jopua!!».


III Egonaldiz
LENENGO ERORTZEA

si tamen compatimur ut et
glorificemur (2 Tim. 3,12)

Beinberriz jausi,
beinberriz jeiki,
pekatuen zamapean,
oiñatzik oiñatz or garraizkizu
Nekaldia arin naiean.
Zorionzale zeraten danok
—zeniñon zuk bein batean—
eldu Nigana,
Nigan arkiko
duzute gura ainbatean.
Munduak uka digun kupira
lurra juok zure Itzean!

	Eusko samiñaren zotiñak:
Il baiño len iltzat uztako Erria
bide bazterrean onatx elbarria,
Ama bat bear ta, Zugana jarria...


IV Egonaldiz
AMA BIDERA

Eja, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Opa
ta
topa.

Gure edestiak
bear zun Ama idoro du.

—«Ona Arantzazu, euskal Golgota!
eusko Kalbario santu!».

Eta gizaldi etengabeak,
Iñigo dugula buru,
zirgillu latzez,
gurutzez,
katez...,
igo ta igo gatozkizu.
Eusko nekaldiaren Amatzat
zaude bai or Arantzan zu!

	Eusko samiñaren zotiñak:
«Orra zure Ama»: bai egi gozoa!
Uxue, Estibalitz, Begoiña, Ainhoa,
Arantzazu, Lourdes... Bai egi naroa!


V Egonaldiz
ZIRENEKOA

...tollat cruce ni suam et
sequatur me.

Oiñaze dugu gizakumeok 
Adan ta Eben ondare;
Aren menpeko gera ordutik
aur ta Erri, zar ta gazte.
Jainkoarekin aiskidetzerik
ez odol ixurtza gabe;
ta ala, Semeak zun oro jaurtiz
gurutzetik gure alde,
Sitio —ziñon,
denok gindezen
bere miñen zorikide...

	Eusko samiñaren zotiñak:
Gurutza lorrean, lei ta lerren oroz,
edestian gora zure lagun gatoz
Loiola, Legazpi, Xabier, Elkanoz...


VI Egonaldiz
BERONIKA

beati qui lugent, quoniam
ipsi consolabuntur.

O Euskalerri, gure Euskalerri,
ezbearretan zaildua;
orra beinberriz zure izen ona
arerioek loitua...

Poztu, alare, Jesurenakin
    opalduz zure iltamua! 
izango duzu Beronika bat
    arpegi nork garbitua... 
Negar egiten dakitenentzat
    dago Pozkida agindua! 

	Eusko samiñaren zotiñak:
Irureun Ernanin il kristau ta apaizak;
debekua aientzat gurutz,
obi, mezak... Ez gaitzala ain gogor aantzi Elizak!!


VII Egonaldiz
BIGARREN ERORIALDIA

adimpleo ea quae desunt
passionum Xti (col. 1, 24)

    Bat, bi, iru aldiz erori ala 
    Ama on orrek gu jaso, 
gurutzetik bein Seme illa altzoan
    ar zenun bezin maitaro... 

    Jesu aretxek aldapa gora 
    atzetikan utzitako  
odol apurño gaituzu, Ama!,
    Aren gorpuzki ta ataltxo... 

Zure errukiak gure gauzeza
    altxa beza Zeuganaño! 

	Eusko samiñaren zotiñak:
Samariar On oi, atoz laguntzera!,
—Lebitak, gotzaiak, bost axola, aurrera...—
iguzu besoa jeikiko bagera!


VIII Egonaldiz
EMAKUMEERI SOLAS

super vos ipsas flete
et super filios

—Ez niri negar, zeoiri baizik,
emakume urrikaldunak.
Kupitu zeon buru ta seme;
zuek bai errukizunak!

Irutan eman zidan negarrak;
bein, zuen etorkizunak;
bai, Jerusalen errudunaren
erraustu bear itunak...

ta, laugarrenez, orain..., Gernikak!,
azken «judu» euskaldunak!

	Eusko samiñaren zotiñak:
Katoliko izena ebatsi ta uka,
gorri ta siñausle ohoretxoon truka...
Ixo, Ama. «Eusko negarra» non buka?


IX Egonaldiz
IRUGARREN LURRA JOTZEA

semen est sanguis chrsitianorum

    Oraindik ere entzuten gaude 
    «Delenda est...» —deadarra, 
Txerren indarrei oska ta aginka
    euskaldunen iñularra... 
Erroma azpitik, lurpea astinduz,
    len martirien Biltzarra 
mundu guzira ernaraz zenun;
Zergatik ez euskotarra?

Inka ontatik jarei gaitezen
    Anai!, iguzu oldarra! 

	Eusko samiñaren zotiñak:
Jesurenak iru. Iru gure Erriak
karlatar gerretan jeiki-eroriak.
Bergara, Gernika..., zenbat, salkeriak?.


X Egonaldiz
BILLOTZIK

exivit ergo Pilatus foras
et dicit eis: Ecce homo (Jon. 19,5)

«Orra Gizona!», listukatua
    Jainko begien dirdaia, 
    aragi litsez zauri gorritan, 
    giza itxurik ez ia-ia... 

«Ona Erria!», lurbira aurrean
    ain gabe, lander, deslaia... 
    Gu ain gabe ta zotz eginda arro 
    gure soiñekoz etsaia... 

Onen billotzik nai al ginduzun?
    Egin bedi zure naia!

	Eusko samiñaren zotiñak:
Zure ederrez jantzi gure itxas ta mendi!
Zure graziz jantzi gure uri ta sendi!
Zure izenez jantzi... «agota» au: Euskadi!


XI Egonaldiz
GURUTZEARI JOSIA

Xto confixus sum cruci

Anbat alditan laztanduriko
    zuntoiari orra josi, 
    samurragoa zitzaizun arren 
    iltzezko or on utzi... 

Bizkaian dugun Areitz Deunari
    sendo-zindo nai guk eutsi, 
    arixe lotuz, erdalkerira 
    jun ez gaitezen igesi..., 

arixe lotuz, Zuri deitzeko:
    «ez gu, Zu gu baitan bizi!». 

	Eusko samiñaren zotiñak:
Areitz, Areitz Santu!, Sinaiko ondare,
zuri itsasiontzat gurutze ta aldare,
babestu gaitzatzu, Batzar aien pare!


XII Egonaldiz
IL BERRI

et blasphemabant dicentes: salva
temetipsum si filius Dei es.
(Mt. 27,40)

Euzkia itzali.
Goibelak nausi.
Orra abailduta Bildotsa.
Ori Jaungoiko?
Arkaitzak baietz.
Renantarrek uka otsa.
Tamala! Zenbait geuretar ere
    birauka eztira lotsa: 

—«Jainko izatera, ez luke utziko
    euskaldunon eriotza...»

Arren, Jauna, arren!
Etzagula gal
fede,
itxaro,
otoitza!

	Eusko samiñaren zotiñak:
Jesu ildare, or Zu, Doloretakoa!
Barka luzetsia gure nekalgoa!
Ez dezagula gal Pizkunde itxaroa!


XIII Egonaldiz
AMAREN BESOTAN

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palman victoriae.

Areitz gurutzan agoniz, zure
altzo txandaren zai gaude.

Illobirako Gorputz laztana
aurki kenduko dizute;
seme berriok bear gaituzu
orain magalean gorde...

Altzo Aberri!
Altzo Pizkunde!
Altzo Eukaristi bete!
Min ta amets oro oparo ordainduz,
ama altzo ori..., zer ez ote?

	Eusko samiñaren zotiñak:
Lau gudate garratz, laurak gal ondoren,
ondakiñetatik gaude otoi ta arren:
zure magalean Jesukin atseden!


XIV Egonaldiz
ILLOBIAN

vita mea abscondita est
cum Xto.

Eztio bildur illobiari
goldezuloko aleak.
Ezta Zuk ere. Ereintza bait da,
    Udaberrin ekarlea. 

«Areitza zarrak areitza berri»:
Gernikan dugu legea.
Illobi izan zan, Bizkaiko gudan
Zurekin bat erortzea;
    oroi zenigun: 
                    —«Ni naiz Berpizte» ...

Amets dizugu zertzea.

	Eusko samiñaren zotiñak:
Illobion negu: irurok etxape...
Gabon, Jesu. Gabon, Ama. Biar arte...
Ta amets..., amets beti Aingeru albiste:


BERPIZTEA, amets

et ipsi spectant resurrectionem
futuram (act. XXIV, 14), scientes
quoniam et nos cum Jesu erimus
(II Cor. IV, 14).

Surrexit: Piztu zaigu
    Jesu bat batean. 
Praecedet vos...: orra nun
    doakun aurrean 
Erriaren gidari,
Pizkunde bidean...

—Jeiki ta abil, Euskadi,
Jesukin batean,
guruz bidaroz letxe
Gurenda igandean!
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Iturria: Idazlan guztiak (I), Salbatore Mitxelena (Karmelo Iturria eta Jose A. Gandariasen ediozioa). EFA, 1977.


