
G O I Z N A B A R 

Ta ni? Belaki zingil. 
Zu eta ni, or oso. 

Belakia, alan be, 
itxasoan eta au belakian. 
Belaki ezereza 
itxas bete nasian! 

Zu zaitut, Jainko, itxaso, 
ur guztiak Zeugan dozuzana. 
Txori, mendi ta lore, 
Zuk sortua dan-dana. 

Ni bere Zuk egiña, 
arnasaz piztu ninduzun gartsu, 
ta lore likurta lez, 
geroztik zeure nozu. 

Nainun zaukadaz beti: 
ikus ez arren, soma bai gogor; 
billa ez arren, aurki, 
eztia ta maitekor. 

Zirkiñikan ba'dagit, 
Zure baitan naurki oztiñean: 
ezker-eskoi, goi ta be, 
Zu zaitut barrenean. 

Zergaitik billa zaitut 
lore usaiñean, mendi-argian? 
Utsal-izakiak at, 
sar nadin biotzean. 

Belakian itxaso, 
nigan Zu, gogozko leza-ondo. 
Argi-lore biltzea 
neugan daroat gozo. 
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Adi, o i ! , zer diñostan: 
«Ez zara bat; bi gara, zu ta Ni. 
Gogoz maite nagizu; 
Egille nozu, sari». 

Bai, Jauna: Zu itxasoa, 
ta ni belaki zure altzoan. 
Jarrai ortxe, maitekor, 
ene biotz-zokoan. 

UR-ZIRRISTA 

Bilbo biotzean ba-dogu 
Moiua zeia kriketa, 
lorategi txeraz zaindua, 
erdian.daula ur pertxeta. 

Sarri egon oi naz begira, 
eguzkiak an jotean, 
nekatu bage, ura gorantza 
¡auzi bikain ikustean. 

Ortzia mosutu naiz beti, 
indar ta indar ur zutean. 
Eguratsera egaztu nai 
kemen saio mukerrean? 

Or, laster, nekearen muga, 
ta aren pixuz beera dator, 
txipristin ñarñaritan eder, 
atxurdin altzora mormor. 

Ez, ez yok iñondik inora be, 
ur jario zut!, barne espak 
asetuz, zerua ikutuko 
¡re ekiñezko goi-igesak. 
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Ago bee, eure indar neurrian, 
txiki-muiñean galdua: 
goiegi bai yagok urdiña, 
euki eure bee-lekua. 

* * * 

Bakoitzak bere indar 
barru begi ausnar. 

NEGAR-ERESIA 

11 aurreko garrasiz, lizar adar baten, 
zegon papar-gorria. Ez eban pozgairik, 
t'onela iñarduan oiuka mingotsik: 

«Gau t'egun neke biziz, min dot biotzean; 
atxilotu lez zuri negarrez nago n i . . . 
Baiña zertako oiñaze auxe —doakabe!—, 
entzun ezpa-dagizuz nire ai-otsak, 
aidean ba-darraie erantzunik gabe? 

Zigor zartaz narabil zoritxar beteak; 
ez dauz nai iñok eroan —ezta egoak be— 
zure abi-zokora ene inkesa uiñak, 
nire biotzak, urdail ardatz iduriko, 
eiotzen diarduan maitezko lakaiñak. 

Oiñazeak geldirik gabe nau ozkatzen, 
ez daust ezek eskein nai biotz-poztasunik. 
Gomutaz nabilkizu zugandik urrean, 
baiña soiñez zaukadaz oso aldendurik. 

Oi, zoritxar eskerga! Biotzean min dot! 
Ta, zer egin? Aizetan uluka soil-soilki. 

I V S A I L L A 

Ez dautsot, ez, iñori opa onakorik. 
Ez dot ¡ñor ikusi gura, ez, onako 
egon-ezin larrian, oiñazez jausirik. 

Deika, deika diardut egunaren luzez, 
deika, bai, zinkuliñez, negar garratzean; 
alan be zuk eztozu, ez, belarriz artzen 
nire dei bizi onen oiartzun ozenik, 
ta samiñaren sua yat aziagotzen. 

Oiñazez dot biotza, oiñazez soin dana, 
negar gauan itorik gunaren barrena, 
odol-iturri ditut begi zuloak be. 
Onan noizarte nazan biziko ez dakit, 
eta iltea, bear bada, ez litzakit obe? 

Joan ziñan goiz batez. Betiko joana? 
Onexek daust sastatzen izate osoa, 
onexek daust —erio sastakai zolia— 
barrua lazki, eten gabe, ¡ñarrosten. 
Il eziñaren kezka, naas-maas ugaria. 

Argiak ez dau pozik, ez zelai berdeak, 
Zorazi al? Miñaren saria litzakit. 
Baiña, maite! Nik eztot gura zoratzerik. 
11 terik eztot gura. Bizia bai eder! 
Noiz poztuko nau zure irriak, bizirik?» 

Il-kexu oneik jalgiz, lizar adarrian, 
maiteño galdu billa asi zan zolia. 
Egazti naiz gizaki, bardintsu zorian. 




