
G O I Z N A B A R 

Zori txar aundi! Ni doakabe! 
Illa ez ni baiño zorunago? 
Zorakeriz yat neurea galdu, 
geroztik larr i , oiñazez nago! 

Gaizto az, maitasun, iruzurti, 
jas-erakutsi leun az agertzen; 
ta, odoletan dot biotza gorri, 
barru zer dana oiñazez urtzen! 

ADAR GAIÑEAN 

—Nok ipiñi nau emen? 
Adar gaiñean noa 
zabu-zabuka samur... 
Zabu-zabuka samur 
adar gaiñean noa. 
Nok ipiñi nau emen? 

—Lo egizu, umetxo, 
adarrean polito... 
Lo egizu, ene uso, 
lo egizu, bai, lo, lo.. . 

—Ama, ezin dot, ezin. 
Aizeak nau zirkulin 
ementxe kulunka tzen; 
txoriak abes-otsa 
zorakor dauste emoten; 
zugatza dot lorakin. 
Ama, ezin dot, ezin... 

—Lo egizu, bai, kutun, 
adar izpian bigun. 
Neure biotza dozu 
adar orixe bera; 

S A I L L A 

onek zaitu kulunka 
gauak tentel antzera 
irribar egitean, 
argi-begiak zuri 
ezpanak gorritzean. 

POZIK ETE? 

Asfaltu gaiñez ¡billi nintzan, 
giza-biotzen txingar artean; 
urdin ez zana urdin zala iñosten; 
gauaren soiña baizen otzilla 
nengon atxillo giza-katean. 

Naskaz neban bein erria laga 
ta jarri nintzan atzerrirako; 
ontzi barnean, urgaiñ arraunka, 
ez nintzan ase kresal igurtziz 
urte urteak aitu arteño. 

Baiña noizbaiten etxerantz artuz, 
jaiot-errira elduaz noa... 
Pozik ete? Ez; ertzak izuz nau 
jarten itxaso erraiak beste. 
Gizartea yat min erasoa. 

Poz nadin aatik, barnea nasai; 
sorgin-izpika daukat eguzki, 
aizeak dantza kimu erpiñaz. 
Naiz-ta itxia, beroa doart 
biotz zokoan, txingar jaurt iki . 

* * * 

Iñolaz ezpaita 
barneko surik 
supazter beroa 
baizen ederrik. 



G O I Z N A B A R I S A I L L A 

LOREIL! 

Loreil, maite aro, 
min-sorcski samur; 
biotz ondoan kosk 
dagikan i l , agur! 

Igan oro eder, 
naigabe itzalik ez: 
zugazpe guztiak 
osasun gerizez. 

Oro bizi barr i , 
Bedats gazte, lerden; 
an, mailluki margo, 
urdin-¡antz¡, emen. 

Polito, bidazti, 
landan zear abil; 
ez, arren, oinpean 
ainbat bizi-leka i l . 

Aizeñok orritzan, 
iraulka egoak, 
maite miñez dagiz 
zinkurin gozoak. 

Basoan irea, 
sagarrak igaliz, 
gari saillik ainbat 
mototsak agiriz. 

Goia dana urrezko 
txoriak txintaka; 
lizarpeko i tur r i , 
ozen, txirristoska. 

Irr ikoi zelaiak, 
egiak orlegi... 
Ernera barrien 
oe da mintegi. 

Lili eztengeak 
leiz alkar mosuka, 
uribilli antzo 
maiteak abeska. 

Usain-kutxan darre 
izarren malko, intza; 
ta oski zuriz, gain, 
dabilkie gentza. 

Larra-mao leunak 
goi-bide ertzetan, 
aurtxoak iduri, 
maitekor izketan. 

Iduriz, ez dabe 
amets urri l or i . . . 
Baiña, at nigandik be 
gogai biur or i . 

Loreil, maite aro, 
min-soroski samur; 
biotz ondoan kosk 
dagikan i l , agur! 


