rez egintzat ulertu bear? Batean
olerti-minlzoa dogu, bestean Jainkoari giza-antza eta egikunak ezartzen
dautsazanena: baña bietan adibidezko izkuntza.

Ezin ukatu, alan be, esaldi osoari
begiratu ezkero, giza-gorputza egiteko Yainkoak egikizun berezi bat
jarri ebala, arek zeaztasun argiago
rik emoten ez badausku be.

Jesus'en Biotzaren Deya
B'tar D. Josulagunak.
Joan dan uztaillean ikusi geudun berriro, bigarren aldian, Jesus'en Biotzaren
Deya. Alakoren batean!!! Amabost zentimetru zabal, ogeitabat luze, eta ogeitamabiren bat orrialde. Poliki, ondoegi izateke, presentatua. Azala ikusgarria, ukigarriegia izateke. Eta barrukoa ederki egiña, oraindik ere, nere ustez, bere jomugaraño
eltzeke... Erriarentzat egiña danez, badu, bai alako erri kulsu bat, baña oraindik
ere bere nortasunari ez diola antz eman esango nuke. Bai, bada, erreztasun avmdiegirik ez diote mmbait zuzendarieri eman-da!!!
Ara nolakoa dan gutxi gora-bera bere idaz-joskera: Asieran Otoitz Bidalguntza
edo Otoitz Apostoladutza asmoak, guztiori eta mixioeri dagozkigum asmoak. Urrea
illako santu paren baten bizitzak. Ondoren katoliku gaien-bat. Eta azkenean antzerkirenbat edo abestireiibat edo... oraindik beintzat.
Badakigu baña, asmo zabalagoak dituztela eta lenbaitlen mundu guztiko politika, Eliz eta mixio berriak emateko asmoetan dabiltzala, baita galdera erantzunem
batzuk jartzea pentsata daudela ere...
Aldizkari eraketari dagokionez oraindik ere —bai!— dexente falta zaio ondo
egoteko: gauzak eta idaztiak obeto bereiztu eta banatu, apaingarri geiago jarri
—oraindik bat edo beste bakarrik jartzen baidizkiote jartzen dizkiotenean—, gaietan ere aukera obea jarri liteke... Geiago oraindik: erriarentzat danez eiuskera
aldan errezena izan dedilla. Onek, baño, ez du esan nai noizean bein itz zallagorik
erabilli ezin litekenik! Bideau sasirik ez balitz pittin bat zuzendu litekela esatera
tentata nago, baña al ezin bada... Beste gauza bat: idazle gutxiren izenak azaltzen
dira —eta au ere beste akats bat da—, naiz eta idazleak, batzuk beimtzat, ospetsuak
izan: Manzisidor, Patxi Etxeberria, Juan Goikoetxaa, Patxi Altuna eta abar.
Auek danak baña, eskubidearen neunian, laister konponduko lirakela esanga
nuke arpidedunak ugarituko balira. Bestaldetik berriz, urteko lau duro ez dirala
gavuko egunez geiegi Tisten det... Nai ainbat arpidedun baleade... bai ederki!!!
Alare, nola nai ere, zorionak Oeya'ren zuzendari eta laguntzalle guztieri.
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