AITARI LOTSA
«Aitari lotsa dautsonari pekatuak yakoz parkatuko»
(Ikastuna, 3, 3)
Biotza doart gorapen jario
Zure naia, Jaun, atsegin izanik;
aita goretsi, Zut nai dozularik,
orixe da, bai, nire zorabio.
Zure naz bildur, eta aintzat,dot aita,
berak bait nozu aragiz jantzia,
ta aren bedeinkak dakarst poz-argia;
egite ta itzez dautsot itzal auta.
Aren aulkeriz ez naz iñoz poztu,
ta zartzaroan samin sista barik
nai neuke seme zurrian babestu.
Adimena mee? Gozo dot zainduko,
scrtzezko zorra leial ordaindurik,
aitari egin ona ezpaita aztuko.

PADARRA

Bide pendizetik dei
egin neutson zakar:
— Itobear antzean
zer, zer dozu, padar?
Aizea puzka eme
loreño artean...,
zurtasunez txakurra
padarra ikustean.

IV
GOIZ
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—Latzikaraz galdua
nora zoaz ortik?
Gosez dagon piztia
al dozu atzetik?
—Ori ez litzake ezeri
—arek iñoana—.
—Gizeraillen bat ete?
—Ez, baltzago dana.
Igelak dagie ots:
—Tentel, ez geiago!—
Ak aurrera lasterka,
su ta gar, leiago.

Ergel bat etorkion
atzetik jarraika;
gatxik andiena, antza,
a bai dozu oska.

AZKE

SAILLA

187

NABAS

ZARA!

«Neu» gaiztoaren ¡abe zaitut aspaldi,
al izatearen arrogai txepel.
«Geroa dot eskuan», diñozu alai,
ta azke zara, setati, biur ta sendo;
opa dozun guztira, baiña, ezin el.
Azke izatea gaitz-iturri noski:
zentzunen leio zear sartzen gaitz-moitzo,
azke izatetik dator mintea bera...
Eta amilbera zoaz, arritzar antzo,
gauza etzareala, ezetara be,
lertu-bearra dan gai orri eusteko.

Garbi-premiña dozu argi altzoan,
t'egotz zaite suaren errai bizitan.
Gaiezko suak ezin zure gaitza txau,
beste su bat, azkarra, bear orretan.
Maite sua da erre ta samiñago:
arimaz garbitzeko, sar zaitez bertan.
Fedez ustetsu zaite, ekiñez ona;
goi ta be, suak zaitu jarriko aratz.
Obenak, uste izpiak oro al suntsi?
—Bota ni biotzetik, diñozu garratz;
ez naz ni iñolaz zure onaren diña,
¡parraren otza dau ikoak mergatz.
—Alperrik ete gure izketa gozo?
Ez al gara, egiaz, maite suz ezer?
—Ez nozu giltzapean maltzur sartuko;
esaidazu ¡uteko trumoi klaska ler.
—Bai, azke zara. Zoaz! Zabiltz arrano,
naiz, lur-urreragoa, zelaiko eper.
Ez diñotzut juteko, baiña azke zara;
ez dozu nik jarrita bidean zotzik.
Gazte zara, bai gazte; zabiltz or zear,
aideko mitxeleta baizen azkerik.
Baiña ori al dozu azke izatea,
maitasunean ez ba'dozu usterik?

BETI EUSKALDUN

Ez gara ilkor!... Ez ete?...
Beti zarreko ta b a r r i . . .
Jainkoa zar, zar euskal erri.
Zar biok beitez zoragarri?

