
NI EZ EULI NAGI

Zein-nai aro izan, lana dagokigu, baserritarroi batez ere.
Begiramenez erabilli ezkero. poliki ere poliki em: 'n oi du
etxaldeak; nagi izatetik, ordea. ez datorkigu ezer onik. Nik
maiz gogotan artu dut gure amonok supazterrean bein ta
berriz edestu digun culi nagiaren ¿puiaren mami garratza.

Doiñu: «Zeuretzat bixitza...».

«Eguzkitan nabillen
bakan ta sotillik,

nere egotxuz azkarki
aizea astindurik.

Ez dut nai lan-deirik
barnean korronka,

olako gabe bapo
nauzu ni egaka.

Lanari nagokion
udara epelez?

Zoro, txepel nintzake
nere ustetan ziñez.

Ukullu ta sastegi
badut jana nunnai;

ez naiz gaberik ilko,
ez, ez izan ezpai.

Nabillen nare, trankil,
aize-ibiltari,

asea emanikan
barneko naiari»,



Onda mintzatuaz
bizi zan eulia,

ezertan ari gabe
udaldiz, nagia.

Badatorkio negu,
gosezko ta otza.„

Erroz-gora joan zan
or alper gorotza.

Nik boraz cz dut gura
lange bizitzerik,

sort ez dakidan ausaz
gaiztozko lerarik.

Lan dezadan, lan gogoz
udaldi osuan,

ta lasago ibilliko
da torken neguan.

Nadin iñurri porkatx,
nadin erle zoli,

arduraz biliaturik
negurako jaki.

Gaur crein bear ditut
piper ta tomate,

udarbi, baina ta api,
indaba ta beste.

Udan goxoa baita
lotxuga guria,

zatika nik botako
oraintxe azia,

Jorran ibillia naiz
eguna urratzean,

goiko munan daukadan
lur-sagar saillean.



Orrez gaiñ. txau ez ditzan
eguzki galdeak,

ureztatuak ditut
landare gazteak.

Ale asko dakarren
igali zugatzaí

alperreko kimuak
kentzen diet noznai.

Bai eta ekin diot
maatsak sulpatatzen;

udaran txakoliña
on da zurrupatzen.

Gorde daidan laztanki
maasti barrutia,

eta sasoiz damakit
edari gorria.

Ez dagokit ondo, ez,
beso biak gurutz,

ezeri lotu gabe
izatea alde-utz.

NERE ETXEA

Euskal etxeak badu garrantzirik. Bere betebearrak ditu,
eta eskubideak. Giza-aterpe ezezik, abeltoki, tantegi ta abar
ere badugu bera. Sendi osoa dego loturik, korapillo samu-
rrez, odol beroz lotuak noski. Onek zaindu ta osatzen du
euskaldun erraz, indar ta kernenez ornitua. Nik ere badut
nere etxea, badut nere sendia. misterioz inguratua.

Doiñu: «Txakur gorri txiki bat,..».




