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LOIOLA'KO INIGO'REN LORATXOAK
INIGO ETA MOROA
Iñigo Loiola'n osatu eta biotz barritu ondoren; Arantzazu'ra joan zan Ama Birjiñari bizitza barrirako laguntza eskatzera. Baiña an be ezagun geiegi zituala-ta,
Montserat'eko Andra Mariarengana, Katalunya'ra, joatea erabagi eban.
Bidean joiala zer jazo jakon berak edestuko deusku.
"Montserrat'eko bidean niñoiala, Zaragoza aldean
edo, moro bat mando gaiñean urreratu jatan. Eta biok
izketan bidez-bide giñoazan... Eta ekiñaren ekiñez Ama
Birjiña dala-ta beraa egitera etorri giñan.
Moroak esaten eustan, baietz, berak Ama Birjiñak
semea gizonen bear barik sortzea, ontzat artzen ebala,
baiña... semea izan eta birjiña gelditzea, ori ezin ebala
berak sinistu.
Nik, ostera, baietz eta baietz, buruan nituan arrazoi
guztiak emon neutsazan, baiña moroa berean gelditu
zan.

Orduan neure barrua kezkatan asi jatan, pentsatuz,
ea zelan itzi neutsan moroari Ama Birjiñaren aurka
olango gauzak esaten... Baita neure Amaren izen ona
garbitu bearrean aurkitzen nintzala.
Eta gogoak emoten eustan moroaren atzetik joan
eta lurrean josteko... Baiña au be geiegitxo izango zala-ta, zalantza onetan ez nekian nora jo...
Eta ez-bai onetan luzaro egon ondoren, ez neban
urtenbide garbirik aurkitzen... Eta azkenean pentsatu
neban, mandoari agokoa eta ugelak nasai emonik, berak
gura eban bidea artzeko aukera emotea izango zala
onena... Eta mandoak moroa joan zan erriko bidea
artzen ba'eban, moroa garbitu egingo nebala... Baiña
bide-gurutzean beste bidetik joten ba'eban bakean itziko neutsala...
Eta moroa joan zan erriko bidea zabala eta ona izan
arren, Jaungoikoak egin eban, nire mandoak beste bide
estua artzea, bestela...".

Gauzak olan zirala, moroak lasterka egin eta aurrea
artu eustan, eta begietatik galdu neban.
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URTEAK
Lau aro ditu urteak,
Egungiro gazi-gezak:
Atsegiñak ta nekezak,
Lokatzak eta urreak.

Maitetasun itzalpean
Edo, illun, asarrean.
Utsa utsaren ganean,
Lotzen ezbada bizia
Anaitasun aripean,
Sortatuz garan guztia.

Neguan ekaitza, gogor,
Ta, udaran lurra idor;
Udabarria iorankor
Ta, udazkena berankor.

Argia eta Itzala
Bizitzaren ardatzean.
Goraberadun egala
Bakoitzaren izatean.

Eta, gu, emen lurrean
(uste ta, amets artean)
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