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Aize mea, ezarian, 
mao zuri artean 
ames gozotan ete da 
illuna luzatzean? 

Mendi, basetxe ta landa, 
guztiak dauz loak ar: 
oindiñokarren, ai ! , itzarrik 
ene ereskiña bakar. 

Ixil mingotsaren pean 
oiu batek ots dagi: 
ene ereskin gaztearen 
min-asper da, czengi. 

Nire biotz gaixoa, bai, 
intsiz dozu aspaldi. 
Zoriaren doakabe 
Jaunak aida ba'ledü 

Igar arpegia, ta ubel, 
barrun zotin-ari; 
miñetan ore-ogia 
gaurkoz baitot ¡anari. 

Baiña lor onen azitik 
zitua da jasoko, 
naigabetuen amesak 
azkabide izango. 

Ene ereskin negar-bera, 
ixil-ezkon aratza: 
ots samiñez, otoi, birlora 
nire ames-baratza. 

Noizbait liliak erneko 
ezker-eskoi bidean, 
¡garra barriz biztuko 
euskal-biotz muiñean. 
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Jazki oriskaz dagoz zugatz-adar goenak, 
eguzki jaunak ez ditu edo oraingoan kutun; 
anai diranen biotzak ikara baten jarriz, 
sentipen ez-onez dabil ibar-laiñoa zurrun 

Lerkai ta iskilluen otsa dozu zoraldi biziz 
mendi-gerri inguruko luban oiñaren mende; 
eta ¡tuna areagotu ta negartea astean, 
goi dana beillegiz yaku lauso-azi ta bete. 

Beso biak luzaturik, Goikoa dot otoiztu, 
zigor onetatik gaizka dagian gure lurra; 
iñoiz Arek maite ebala zirudin gure egoitza, 
gaur iskillots biurtua, dunbada ta negarra. 

Balak ats-zurrunka datoz, etsaiak erauziak; 
su-burdi gaiñ dabilkigu gorroto, arnas oska; 
ondamendiaren ezten biur yaku dan-dana, 
negarra ta eriotza ugoldetuz ibaika. 

Giz-odola zelaietan da bolbol ixuria: 
¡ausiak dira millaka gazte. Au laido, miña! 
Zaurituak be millaka, samiñez dagozanak! 
Suarra don, guda!, ire ¡zan muiñeko griña. 

Errauts kolorez bazterrak, orbel oriz beteak; 
garraxiz dabiltza goian —zeren bil la?— erroiak; 
billoizik ta luze-luze gure pago-areitzak, 
eurrez dabez eginbarri azpian giz-obiak. 

Ai ! , ¡Idakoen itzalak ete baltz, izugarri? 
Osto artez txiolari aizea me, arona; 
zurmur-ots larrian zerbait diñoala dirudi . . . 
Xistu ariz, illen deia ete guri emona? 
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Umezurtzak, alargunak dakustaz bide zear... Uso zuri-otzana basoan egazka,
Kañoi izukorren suak ez dautse sartu dardarrik, biotzak samin-eunaz dituzu estali.
suagaz oituak dira, lerkai-jasez oituak, Baiña zu ego zuriz, arranoa iduri,
adoretsu nunbait bizi-lurra jagon bearrik. argi-itzal-eziñera aldatua zara.

Jazki oriztaz dagoz zugatz-adar goenak, Atseden, bai, atseden betiko argitan,
eguzki jaunak ez ditu edo oraingoan kutun; barne-muiña eresiz, goi-argiz adiña.
anai diranen biotzak ikara baten jarriz, Beukozu azken baga zeru-atsegiña.
sentipen ez-onez dabil ibar laiñoa zurrun. Laster gaituzu gu be, or , goialde ortan.

SASETA IL DA! ABERRI EDER

Oi, jausi zara, jausi, Saseta kutuna! Maitasun-ontzi, zitori-baratz,
Gaurtik illen arteko egiña zaitugu. Aberri eder, maitea:
Aizea baizen arin da en-or edatu mendi lilitsu ta ibar usaintsuz
zure eriotz miñaren il-izpar ertuna. buru-oin oso betea.

Leiatsu maite zendun euzko Aberria, Gari-sailleko uiñen otsera
ta Aberritik urrin, oil, jausi zara, lurrak maitari oiva,
Betikoz jausi zara, leñargi antzera; urrindik dantzut polpolka doan
biotzak ez nai ziñets, baiña egia da. lastxo gardenan zantzua.

Izkillots atergea, lurrak dart oinpean, Zugatz-gerizan zarrak astitsu
sua , kea, garra, gudean gartsuki; aintzin-ipuñen kontari;
giza gurenak letxe ereiñoz bekoki . 	                       txori gazteak, dardar biotza,
jausi zara azkenez etsaien aurrean. abi-auzoan txintari.

Erbeste-lurraldetan emon izan dozu, Biotz kutunen sugar gorria
euskal lurra begira, azken arnasia; sariz ordaintzen dakizu,
baiña azkatasunaren lora apain-guria ta eder zara, Aberri maite,
ementxe jaioko da, eder, naro, txairu, egiaz eder zara zu.

Biotzean min dogu, Saseta maitea, Baiña oraindik eder-onago
biotzean min dogu, begian negarra; ludian zara agertzen,
samin-uluz daukagu laztan dozun lurra, gudari-senak aintza-ereñoz
errai-dardaraz, izu, euzkotar mendia. baldin ba'dozuz loratzen.




