
EZI KETEA

AMAR BURUBIDE
1. Emon ari umezarotik berak gura dauan guztia:

orrela, aundi izan daitenean, munduak dana
berari zor dautsala uste izango dau.

2. Tentelkeriak ba'diñoz, zuek barre egin: orrela,
bera barre-eragille dala uste izango dau.

3. Ez emon umeari arimako azierarik: orrela, fede
bagarik eta Jaungoikoari bildur bagarik aziko
da.

4. Ez esan umeari «au txarto dago»: orrela, ez dau
erru-naasterik izango. Geroago, esate batera-
ko, beribil edo auto bat ostu daualako (edo
atrako bat egin daualako) arrapatzen ba'dabe,
gizarteak aurrean darabillela uste izango dau.

5. Batu zuek umeak lurrera botaten dauan guz-
tiak: orrela, beste guztiak bera serbitzen diar-
duela uste izango dau.

6. Itzi egiozue dana irakurten (eta ikusten, eta en-
tzuten): orrela, bere espirituak jolasean jardun-
go dau edozein lizunkeritan, gordinkeririk lo-
tsagarriena izanarren be.

7. Ekin beti eztabaidan aren aurrean: orrela, sendi
edo familia egunen baten austen ba'da, ez da
orren jakitun egingo.

8. Umeari berak gura dauan guztia emon: orrela,
ez da konturatu be egingo dirua egiteko lan
egin bear dauanik.

9. Bete umearen gurari guztiak: orrela, iñoiz be ez
da uts eginda geratuko.

10. Errazoia emon egiozue beti: orrela, bere irakas-
leak, enparaduak eta legea beti berari kalte egi-
teko gura-ta dagozala uste izango dau.

Eta auxe diño azkenean: Zuen semea galdu bat
izatera eldu daitenean, iñoiz be ezin egin izan dozue-
la ezer be aren alde, iragarriko dozue. Eta errazoia
izango dozue, urrean.

Guk amaikagarren burubidea jarriko
geuke: Ez irakatsi umeari erlejiñoko gairik,
ezta Jaungoikoaren amar aginduak be, eta
maisu-maistra fedebakoen eskuetan itzi:
orrela, enparaduen zapaltzaille, kale-lapur,
lerkai edo bonba ipintaille eta iltzaille izatera
eldu aal izango da, etxekoen eta erriaren ize-
nean, eta guztiak gazte goragarritzat artuko
dabe, azkenean bere azurrak espetxean ge-
ratuarren be. Bitartean, erriko kaleetan zen

-tzundunak eta sen onekoak deadarka ta
orroka ibiliko dira basatien artean dagoala-
ko, gurasoak euren barruko negarrari eutsi
eziñik dagozan artean. Ez dira konturatu as-
katasuna ta askatasunkeria bardin ez dana.

Iratzartu, gurasook!

KEREXETA

0 MARIA!!
Euskal errin inguruan
Zu beti zagoz gaiñean
Zure oin garbin atzean,
errez aurrera bidean.

Begoñatik Zuk begiak
Bizkai guztian josiak
Kantauriko itsasoak
Zure bidez onetsiak.

Arantzazun dozu kabi
Gipuzkuko mendi garbin,
lur orretako gizakik
Zugan beti euren begik.

Eztibalitz tontorrean
polit eder Zu aulkian,
Arabako lautadean
Zu erregin biotzean.

O Maria, Ama maitia
zeruetako eztia,
eguzkiaren argia
illunetan illargia

Jainkoaren Ama ona
bidaztien atsedena
saminduen poztasuna
maitalleen zoriona.

Itxastarren ziur kaia,
graziaren iturria
ekandu onen azia,
pekatarin osakaia.

Zure maitasun biziak
sortuten dauz igaliak,
Zu ereduz, gizakiak
zeruak bete betiak.

Orreagako oianan,
ugaria bideztitan,
Zure grazi iturri, an,
onuratsu Naparroan.

Ipar alden AINOATIK;
ANGO LUR TA GIZAKIAK
beterik poz atsegiñez
Zure begien ederrak.

Gure erri baserriak,
solo zelai ta mendiak
Zure eliz ugariak
betez Zure irudiaz.

Ene Ama, txit kutuna
Zaindu gaizuz Ama ona,
Emon grazi ta zoruna
eroan gu Jaunagana.

GALLASTEGUI


