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B¡ mutill-zar lengo bañan 

zeuden sagardotegiyan, 

batek bestiari esanez onla: 

—Aizak—xelebrekeriyan— 

andria artzia obe ukek ik 

orain nere iritziyan, 

gau eta egun ibilli gabe 

beli alprojakeriyan, 

non dira mama goxuak eta 

igualtxo erromeriyan 

Orlako aukera eduki eta 

neska zarretik erriyan, 

¡gañera zintxo pare gabiak 

beren lanketa guziyan! 

Baldiñ itz egiñezkero goxo 

eta modu egokiyan. . . .  

bakarren batek begiz jotxia 

¿zenek zekik etorkiyan? 

Motell, azala zimurtzen asi
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(Sagardotegiyan)

zaik iri ere aurpegiyan, 

edadez ere arluko aute 

erriko eliz aundiyan 

zuzenlzen bayaiz nere ezaneta 

gerta litekek agiyan 

gazte muxu politaren bat. . . .

¡Ez niok ire tokiyan!----

koxkor bat artu eta gaurgero 

nioken Errenteriyan.
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Ez niken uzte gure erriyan 

orrelakórik bazanik, 

eorri mutill-zar bizi nai bañan 

andria artzia nai dek nik 

Besterentzako konseju onak, 

eztu esaten bererik, 

ezpalitzayo bezela orri 

gustatzen mama goxorik;

¡Eta aukera epiñitzen dit

gañera, nezka zarretik!

nere kontura ez dek egingo

uste beziñ aisa parrik;

len sobra dakik, nik ez détela

ire gisa andre biarrik,

nere bizi moduz konten naiz ni

etzaidat bate ajolik

ireizat ere bazaudek, motell

zar eta gazte pollitik

zer geríatzen dan gero azkenian

gisarajua, ¿bai aldakik?. . . .

Lagun artera joango bañan 

beti urri patrikatik, 

gero txikiyak:—Aita, ogiya— 

negarrez elduta ankatik, 

andria berriz desafiyoka 

onenian aldamenetik;. . . .

Orrela bizi munduan bañon 

muilll zar egon obe dik.
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E uskal erri ba t guztiz ederra 

askok m aitatzen duana 

gure probintzi G ipuzkoakoan 

iduritzen  zait onena.

O n ra tu  eta alabatzen da 

San ta  aundi M adalena 

arren  bizitza nolakoa zan 

esan b iardet aurrena.

N ere  m ingañak ezdu indarrik  

en tend im en tu  illuna 

esplikatzeko zure bizitza 

m unduan egin dezuna 

orretarako eskatzen dizut 

zeruko argitasuna 

gauza guziyen zuzentzallia 

E sp irituko  laguna.

M adalena zan guraso gabe 

gastia gelditu  zana 

Lazaro eta M arta  u tzita  

gaztelu batera juana 

gauza tris tia  inguruetan  

zabaldua zeukan iama 

lu jua ta  banidadera 

en tregatuba zan dana.

Jaungoikoaren b ildurrik  gabe 

m odu onetan bizi zan 

bere anima gaxua zeukan 

pekatariaren  gisan; 

denbora artan  Jesus m unduan 

predikatu tzen  asi zan 

M adalenaren konbertziyua 

onetatik  etorri zan.

Jaungoikoaren probidentziyak 

oparo dauka indarra 

E sp iritu a  arg itu  ziyon 

bazeukan ere biarra 

esaguturik  bere animan 

zedukan estadu  txarra 

jnork esp likatu  dam uarekin 

egiten zuen negarra!

Bere petxua kolpatzen zuen 

dam utasunez beterik  

galdeturikan non zan M ai sua 

jez de t m aitatzen besterik!

Jesus zegoen etxera joantzan 

lujo guziyak u tz irik  

jendea pranko an egon arren 

ez egiten kasorik.

A uspèztu rikan  bere oñetan 

onela dio esaten;

—Jauna barkatu: ondo dakizu 

ni zer nolakoa naizen.

Jesus ju stuak  erantzuera 

em aten dio ain zuzen:

—Em akumea, zuaz pakian 

garbitu  zerade emen.

Jesusen oñak bustitzeraño 

begietako malkuak 

bere buruko illearekin 

izan ziran legortuak. 

M adalenaren dam utasunak 

etziran txantxetakuak 

barkaturikan gelditu zaizka 

egintako pekatuak.

Geroztikako pausuak ere 

goguan artzeko dira 

Jesukristori ja rra itu  zi on 

Kalbariyoko m endira. 

G uru tzearen  oñetan  jarri, 

jen d e  guztiya begira, 

len pekatari aundiya zana 

peniten tziyara jira.

Jesukristoren  gorputz san tua 

zu ten ian  lu rp e ra tu  

M adalenaren pena aundiya 

ezin liteke dudatu , 

berarentzako balsamo onak 

asko zituen pagatu; 

esan zioten: — p iztu  ta juanda 

siñaleak utzi d itu .

U rte  askoan peniten tziyan  

basam ortuan egon zan 

Jaungoikoari erregutuaz 

anima salbatu zezan; 

orain zeruangozatzen dago 

m erezitu zuan gisan. 

M adalenaren bizitza zer dan 

orra n ik  euskeraz esan.

E rren teriya  jakinduriyan 

beti dago fam atua, 

gazte abillak, jende prestuak, 

ederki edukatua, 

alabatua izan dedilla 

daukagun b itartekua 

egin zuena penitentziya 

utzirikan pekatua.
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