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G O I Z N A B A R 

Jo baratzeko lili gorri artera; 
ta esan arei: «Makur, egun aurrean!» 

Baiña, arren, oi ene txindor: ez esna 
nire maitea bere lo ederrean! 

Erio-lerkai batek jo t'eratsia, 
aberri aldez il zan atzo goizean. 

Oro kanta-joka, ta, nire maitea 
bego lur-zaiña bere lo betikoan. 

GAU-OIUAK 

Itxi da, jadanik, itzal-eun arrea... 
Ezta otsik goian, 
ez lerkirik bean; 
illuntzeko joaz «burdin-gerrikoa» 
da ausi zuzenean, 
erdiko mintzean. 

Gamitz eta Fika —zuen zori txarra—, 
eun gudari datzaz 
oiu-min, iltzear; . 
goiko mendixkatik dantzudaz, i tunki, 
eztarri-ots giar, 
bizitz azken indar... 

Illunaren baltza, garrasiz betea! 
Aizea yatorku 
ala gaiztoz kuin-kuin... 
Lurrari itsatsiak, eun gudari illagin. 
Etsai, i aut iguin, 
erioren aiz duin. 

I I S A I L L A 

Ezta otsik goian, ez lerkirik bean, 
baiña eun gudari 
oiuka lurrean; 
piñudi ondoko ¡parraren ulu 
giz-gorpu artean, 
dantzari katean. 

Etsai odol-gale, ¡fernu biziak 
zirimol izukoi 
iregan di raki . . . 
Aulik, zauritua naukak illunean; 
ez jausten baiña ni, 
miña dot ikurdi. 

Goietara deiez itzaliaz doaz, 
atsaren gaiñean, 
gudarien espak.. 
Eun gudari zangar, eun leoi ziranak 
aitu dauz balbeak, 
ezarriz erpeak. 

Ain ete apurra zuen balioa? 
Gau-garrasi batez 
oro al da amaitzen? 
Il arren, gazteak, zuen bular-sua 
betikoz ezta aitzen, 
aldiz illezkortzen. 

EORTZI BAGEA 

Ene atsa, sai ozar, 
egaz ebillen azkar, 
arerioz ord i . . . 
Ta i or intzan gelditu, 
luzez intzan otzitu, 
luban biren erdi 
bai intzan il l ik jausi. 



G O I Z N A B A H 

Goitik lerkaiak xistuz 
etozan geiagotuz, 
dana kirats bete; 
eriotz egoan zut, 
zakarki joaz turut, 
su-ego gaiñ azke, 
ez pot, ez ats-arte, 

Txima-naas, zoi gaiñean, 
odol-ziztil lurrean, 
apitxin egiña... 
Aurrez-aur guk itxia, 
or ire gorpuzkia, 
ene lagun miña. 
Aundi yat samiña! 

Laster lez, bear bada, 
aitz-artetik urtenda, 
bas-iizi uzuak 
birrindu abe egingo; 
nik ditut somatuko 
orrein erpa-joak, 
orrein sistakoak. 

Ta i, iñok eortzeka, 
irri-lagun ordeka, 
or atza beti l lun... 
Obi baten atseden 
nok i r i , baiña, ukatzen? 
Ene intzira, kutun, 
eik itzalez artun. 
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IRI NAGO 

Iri nago, aberri, iri nago adi, 
len intzala betargi, gaur deadar andi. 
Zer zulo, zer eriotz egunok igurdi! 

Zur-egiñik, 
ero legez nagokik, illa baizen illik. 

Atzo pozik, 
gaur lur jorik, 

llun'ek ez opa argirik. 

Iri nago, aberri, bea zun ustuaz, 
odol-ibai egiña, olan oartuaz; 
lengoa ez akit, ez, poz-fedez, ez suaz. 

Etsai-aldrak 
gaiñez dozak etorri , ta or i ai-otsak, 

samin-jasak, 
erra latzak, 

lurreraturik zori txarrak. 

Mendiko amilura bioa garrasiz, 
i izen bage, gerentsu, orrelan ikusiz, 
¡gana yoak nire didar-miña irrintziz. 

Laido zama 
—amabi ezteneko naigabe garrama—, 

or arrama, 
il-uzama 

kuzkur daroak ik, lur ama! 

Gaurtik, abil iltzear, dindirriz josia, 
txitik jalgi eziñik, abil eratsia, 
lur-sail, enda ta adore bage, ta etsia. 

Baiña, ik bestek, 
¡Herriko ixil-une naiz barne-samiñek, 

ez, ez yaustek, 
—noren senek?— 

b:otz-argia barriz itzuliko ezek. 




