NAZIO-ARTEKO UNEA
Agur, Kennedy on, agur. Orri
onen bitartez iri azken agurra ematera netxetorrek. Nik ez dizkiat deklarazio aundiak egingo, ez diat
tronpeta joaz, i ill aizela ta negar
egingo. Nik, nere irakurle sorta laburrarekin, negarrez, agur bero bat
eman nai diat, gizon eta kristau
bezela. Eta baita ere gazte bezela.
Gazte bezela. Gogoan zeuzkat, ik
lendakaritza artzerakoan e s a n
ituan itzak «gaztedi berri batek artu du bere eskuetan askatasuna ta
libertadea defenditzeko agindua».
Bai, gaztea itzauan, ez urte gutxi
edukitzeagatik, baizik eta ire gogoa
gaztea ualako. Etzaidak beiñere
ahaztuko bizi naizen bitartean, urte au. Urte onen barruan bi gizon
aundi ta gazte, bakoitza bere
gaiean, ill zeratelako. Eta oraiñ gogoan zeukatena lenegoz Joanes ona
dek. Ura uan gizona, «Pacem in terris» bere enziklika irakurtzen ari
niñualarik, eskuak dardazka, eziñ
nian poza eutsi. Gaztea ura, ta gaztea i. Gazteak, etorkizunean itxaropena edukitzeagatik, bizitzea,
mundu au, maitatzeagatik, gizonaren ontasunean siñisteagatik. Ik
egindako guztiekin, nere iritzian,
eñitxok beti bat etorri, ala ere, gazte bezela, mundu onetara esnatzen
ari naitxoken bezela, ik egindakoak, ik esandakoak gogoan artuko
dizkit. Eskerrak gizonarengan siñistu dekelako, eskerrak egiarengan siñistu dekelako. Orregatik,
ez dek bildurrik izan etsaiekin
elkar-izketak edukitzeko. Ez beste
batzuek bezela, e g i a zeukatela
esan, eta gero bestei itzegiten uzten ez diekenak. Ez, egia daukanak
ez dio bildurrik bestiaren esanari,
egia azken zan beti garaille ateratzen dalako.
Gizon bezela. Gaur egunean badituk istoriari laguntza eskatuaz,
Jainkoaren probidentziak agindu

omen ziek, eta mundua ta nazioak
gobernatu nai dizkienak. I, munduko erri i n d a r t s u a n a r e n agintari
izanik, ez uan orrelako jokabiderik
artu. Istoriaz jantzita daudenak,
eginbear istorikoa zeukatela uste
ditenak, b e t i jendearengandik,
erriarengandik aparte egoten dituk. I ordea jendearen barruan
egon itzauan, guraso bezela, agintari bezela, gizon bezela. Orregatik,
ill aizenean, jendeak ire eriotza bere sendiko batena bezela artu dik.
Gizon itzauan gañera, gizonarengan siñisten ualako, eta gaur egunean gizonarengan siñistea siñismen zaillenetakoa dekelako. Gizona ez uan nai izandu, indarraren
bitartez gobernatu nai izandu, baizik eta arrazoiaren bitartez. Eskerrik asko.
Badakik, erri txiki batekoa nitxok eta beti zioet bildurra aundiei
eta indartsuei, auek indarra ugari
izateagatik, beti arrazoiaren bitartez jokatu bearrean indarraren bitartez jokatzeko tentazioa izaten
diek eta. Orregatik, batzuetan ire
esan eta egiñen kontrakoa izan
naitxok, bañan demokraziaren bizia dek danak bat ez pentsatzea.
Eskerrak berriro, egiarengan siñistuko dekelako. Egia ik pentsatzen eta ik egindakoekin bat uala
pentsatu ukelako, ez uan bildurrik
izan ire eta aiekin itzegin eta konpontzeko. Orregatik, zabaldu ituan
mundu onetan pake aizeak, ikasiko ote dik gizadiak ikasi bearrezko
ikasgai au!
Miña ixillean edukitzea obea dek
eta nere agurra bukatzera nitxiek.
I joan aiz, gu emen gelditzen gaituk burrukan egiagatik, arrazoiagatik. Ik erakutsitakoak zearo alperrikakoak ez izatea bakarrik opa
diat. Agur.
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