
LARRITASUNA 

Euskalduna euskaldunen aurka asi! 
Zer jazoten jatzu? 
Zerk itsututen zauz? 
Zeren bildurra zara? 

* * * 

Ara euskalduna. Begira! 
Ama negarrez dozu. Zeure erruz. 
Baztertuta saldu egin dozulako. 

* * * 

Ez ifiori errurik bota 
ZEU izan zara-eta. ZEU! 

Otsoa gure ardiak jaten etorri eta zeuk kortako ateak 
zabaldu. 

Zelango saldukeria! 

Non geratzen da orain, ba, gurasoen izerdia eta odola? 
Non? 

Arin aaztu dozuz. 
Nork esango eban! 

Min, bai, min egin daustazu biotz barru-barruan. 
Nire biotzak negarraren negarrez odola dario. 
Zeure erruz! 

Nork parkatuko dautsu? 
Baten batek, bear ba'da. 
Nik ez. 

"Oiñaztar" eta "Ganboatar" asko dago oraindiño gure 
artean. 

Madarikatuak izan daitezala gizaldi ta gizaldi guztietan! 
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(28 urte) 

PAPER ZURIZKO ITXASONTZIA 

Ai, paper zurizko itxasontzia! 
Nire eskuetan eder, jorankiro, 
Dana biurtutzen jatsu itxaso 
Kresalezko urbide goigarria! 
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Ume, egizu lo, or, gozo-gozo, 
Eta, zoaz itxasoak amesturik 
Ba, zure biotzean orain ez dago 
Eraso bildurgarrizko lorratzik. 

Argiturik zure norabidea 
Ai! ez al dozu ikusten maite 
Illargiak egindako bidea 
Zu ibilteko nora-nai ta azke? 

Kukuluaren zerutxu batean 
Bizi da bai nire ur tantatxoa, 
Ai, Eguzki, ez eidazu eroan 
Edozein eroitara aren soa. 

Nire oñetakoak munduko lokatz 
Zikinduraz bete-beterik dagoz 
Baiña, nire biotzak, alan be, gogoz 
Ta, sendo, aurrera darrai argirantz! 

Txikia da nire itxasontzia, 
(Nire bertsoa be ezta aundia) 
Gura dabena sartu barruraño 
Oldozkun beraren biotzeraño. 

MUNIATEGI-tar SABIN 

TERMINACHO" GEIAGO 

Leengo egunean, arratsaldeko 7'retako irrati-aldian, 
Radio Euzkadi'ko "speaker" andrazkoak "terminacho" 
pillo polit au esan eban: 

"Amodiozko kartak, ligatu, txantaje, prezio emoziona-
lak, tronpeta, eskribitu, eksitoa, amodiozko konfesioa, 
enzerraturik, broma, ridikulua, plazer, terraza, kapitulu, 
periodikua, farola, industria, engrasatu, txatarreria, moti-
borik, justifikaziorik, planta, konfesatu, ez dakigu parre 
espontaneorik egiten, extrainatu, explikatu, desagertu, ..." 

Berba apain guztiok —egia biribilla— bost mifiuturen 
barruan esan ebazan "seriozki". Nik, barriz, ezin iruntsi 
geiago, eta isillerazo egin neban irratia. Ez da niretzat 
"hiztegi moderno" ori. "Karroza" naz! Nire zoritxarra! 
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