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ON PEDRO NOBIA SALZEDO-KUAREN
JAIOTZAKO LELENGO EUNKIDAN

			«Nun dira orain zure semiak
			Foru ta euskera-zaliak»
						     Arrese

Ara bat emen, neure adiskide
Arrese koblakarija;
ara On Pedro Nobia-kua
euskaldunetan andija;
berak egin dau liburuetan
Foru-zalentzat argija,
berak maitatu ta erakutsi
gure euskera garbija.

Zer diñostasu, adiskidia?
Eztala oingo gizona?
Eztozu ikusten eztala ondiño
antxiñetako aitona?
Ez al dakizu gure sustraija
dala zabal ta zakona?...
Ain laster, bada, galdu ete da
euskaldun arraza ona?

Egija al da foru santuak
eztoguzala maitetan,
egija al da gure euskeran
eztakigula kantetan?
Egija al da galdu giñala,
galdu giñala benetan,
egija al da eztaukagula
lengo odolik zanetan?

Galdu badira gure foruak
ta galdu ekandu zarrak,
ausi badeutsez gure aritzari
maite genduzan adarrak,
zer dogu egiten, adiskidia,
zetan gagoz bizkaitarrak?
Zer dabe egiten euskaldun seme
argitsu eta azkarrak?

Ondo dakizu, neure Arrese,
zer giñian ta zer garan;
gure izenak lenago iñoiz
munduba arritu beban,
asaba zarrak, erri-zaliak
kristinau ziran denporan...
Gaur... ago ixillik, neure lumia,
zetako gejago esan?

Izarraitz'eko mendi altua
eta Anboto'ko tontorra,
Gorbea ta Oiz, zuek lerdena
beti dozue gangorra;
ta naiz ikusi eguzki ederra,
naiz euri, edur, txingorra,
zuen burua makurtuteko
dozue gerri gogorra.

Bizi izaten ba'gendu ikasi
euskaldunak zuek gandik;
guzti-guztiok izan ba'giña
lengo-lenguak oraindik,
auspeztu baga gure burua
egon ba'giña zutiñik,
galduko ete zan gure legia,
galduko ete zan forurik?

Kontau egizu, koblakarija,
lengo bizitza zuzena;
ipiñi egizu kondairan ondo
erri andi baten izena;
kantau egizu oingo bizitza,
Errijarentzat zekena;
kantau egizu zelan genduan
aritz maitia lerdena.

A! Zure kantak esnatu al balei
euskaldunen lo-zorrua!
Zure kantuak esnatu al baleu
biyotz andiyen barrua!
Espatu al balitz emengo izate
biar dan beste arrua,
mundu guztia arrituteko
ez geunke egingo orrua?

			Euskal-Erria 22 (1890) 53-55;
			Ondarrak, 118-121.



IPUIA

Mendi altutik errekatxo bat
garbi-garbiya zetorren:
t'egun batian euskaldun zar bat
bere onduan zegoen
(agure zarrak, lenagokuak
mendi-zaleak ziraden)
Euskal-erriko samintasunak
ta naigabeak pensatzen.
Miñaren miñak orra nun dioz
malko eder bi atera,
eta, egiñik beren bidia
arpegi xarretik bera
erori ziran, igarri gabe,
errekatxo leyarrera
non, beti beruntz, etorri ziran
ibai txit zabal batera.

Ibai zabala, uri ondotik!,
zetorren beti zikiña,
eta, batere jaramon gabe
besteren negar samiña,
errekatxoko malkozko urak
garbi ziranak antziña,
loitu zituan. Ala biar zan
egiteko bere diña!

Ibai zabalak bezela, askok
loitzen ditu ur garbiak,
naiz birtutea bezin leyarrak,
naiz izan malko iturriak.
Askorentzako mundu onetan,
Euskal-erriko semiak,
zertzuk dirade malko batzuek?
Zertarako birtutiak?

			Euskal Erria 22 (1890) 145; 
			La Baskonia 1 (1894, 29.zk.) 344; 
			Olerti 6 (1964, 3-4.zk.) 8-9 [Zat.]; 
			Ondarrak, 109-110.



AMA BAT!

		(On Antonio Arzac Jauna-ri)

Seiaska pobre baten aurrian
Ama bat makur lenguan
begira eguan, bere umetxoa
lo ala esna ete [e]guan.
Ezaguturik esnatu zala,
arturik bere altzuan,
maitasunezko berba leunian
onela amak ziñuan:

«Semetxo neure biotzekua,
semetxo neure kutuna,
bakar bakarrik zuk bete dozu
nire biotzeko utsuna;
Jaungoiko Altsuak emon daizula
indarra eta osasuna.
Ilgo baziña!... galduko leuke
zure amak bere zentzuna.

Semetxo laztan sortu zarana
neure erraiyen erdian;
semetxo eder bardinbagia
itxasoan ta lurrian,
etzara jaio jauregi baten
aberastasun artian...
Baña zu zagoz, maitia! asko
aberastasun-etxian.

Jauregietan jaio diranak,
errege diranak sortu,
ezingo dira, neure biotza,
bein bere zugaz neurtu.
Izango dira aginpidian
geiago, ezin ukatu;
baña ederrez, maite maitia,
ederragorik ez dozu.

Zure bekoki zabal garbian
begi urdiñ gozuetan
ikusten jatzun argitasuna
ezta ikusten besteetan...
T'urre irudiko ule kiskurra?
Urria ezpada benetan,
urre-zidarrak baño geiago
balio dau nire ustetan

Kutun, laztana, biotzekua,
neure semea zu zara;
zure ondoan aztuten jataz
samiña eta negarra.
Zu, nire poza, nire atsegiña
betiko izango etzara?
Naiko deustazu, maiteko nazu
maite zaitudan gisara?

Ze ao polit zoragarria,
ze samurra ikusten jatzu!
Zure ezpan bigun, orban bagian
irri-barria daukazu.
Benturaz, baietz, aingerutxoa!,
baietz agindu nai dozu?
Gure etxeko lora ederra
indar!, mun bat egidazu.

			Euskal Erria 23 (1890) 365-366); 
			Euskalzale 1(1897) 22; 
			La Baskonia 25 (1918, 874.zk.) 153; 
			Boga-Boga (1964, maiatza-ekaina) [10]; 
			Ondarroa (1989) 103; 
			Ondarrak, 128-130.



ARITZARI TA EUSKALDUNERI
	(Amalauduna)

Otztasun andi bat zure inguruan,
Arbola maitia, ikusten dogu;
zugaz aztu dira euskaldun semiak
ta bizitasunak dira amaitu.

Ezta orri barririk zure adarretan,
adarrak guztiak yatzuz igartu;
Geiyago eztaukazu zuk udabarririk,
galdu zara dana, betiko galdu.

Eta egur igarrak sutarako dira,
goruetarako legez atsua;
igartua bada Gernikan arbola,

beragaz ein daigun danontzat sua:
eta euskal-semiak suaren onduan
egin daigun ondo atso-gorua.

			Euskal Erria 22 (1890) 376; 
			Ondarrak, 110-111.



ITXAS-ALDIAN

Zeinbat bidar zur'onduan
umetxua nintzanian,
zeinbat bidar, itxasua,
egin ete dot ames!
Zeinbat bidar ibilli naz
ondartzeta bigunian
egin nairik etxetxuak
desegiteko berez!

Zeinbat bidar goyetatik
txori aldrak ikustian
egaka arutz ta onuntz,
eta neuk egurik ez,
pentsau dot, Jaunak zergaitik,
gizona egin zanian,
emon ez eutsan egurik,
izan ezkero añ errez!

Zeinbat bidar, neu bakarrik
jarririk aitzen gañian,
ikusi dot aitza bera
dana zuritzen bitsez,
t'olatuaren indarrak
berunzkuan, aitz tartian,
daruazala arriak
biraka nai ta nai ez,

geratzen zirala batzuk
arri andiyen azpiyan,
beraren leguntasuna
eskatzen balebe lez!
Zeinbat bidar, zeinbat bidar
aitzetan ta ondarrian,
juan jataz ordu onak
laguntxuakin barrez!

	    *  *  *

Baiña juan zan umetasuna,
ju[a]n ziran ume-kontuak,
ta juan dira orduko amesak,
ta ez dira amesak oinguak.
Arri ta arantzak billatzen ditu
Adanen ondorenguak:
eztau zapaltzen ondar bigunik
ibilleran nire orpuak.

Munduko gauzak gizonak gaukez
guztiak zereginduak;
lurrian zelan bizi pentsetan
duaz udak ta neguak...
Ta bitartean, txori aldra asko
len lez, zabalik eguak,
urrin dabiltza. Ze urrin diran!...
Ta urriñago zeruak!

Itxas ondoko arriyak legez,
munduan garan artian,
bira-biraka gabiltza danok
lurreko ujol tartian;
eta alperrik ibilten gara
laguntasunen atzian:
ezta, nai arren, zeri eldurik
beti billatzen bidian.

		 *  *  *

Gaur bere nago zuri begira, itxas altsua;
zagoz gogorra, bildurgarriya, orroetsua.
Zu aña ezta sekula izan mendi altua,
zu aña ezta izan sekula dana mundua.
Gerralariyak euki ba'dabe lurra goitua,
nork goitu zaitu, oraiñ artian, zu itxasua?...

Ara emen dator danen gaiñetik, zure olatua,
bits irakiñez guzti-guztia koroetua...
—Alper-alperrik, jasorik gora zure besua,
nigana zatoz. Desegingo da, gizarajua,
burrunbadaka, aitz-ondarretan, zure amorrua.
Zure ganetik, danen gañetik, da Jaungoikua;
Berak emonda artu zenduan toki neurtua;
nai eta nai ez bete biozu bere agindua.

		     *  *  *

Bildurgarria bazagoz bere oraingo unian,
gustagarria zeinbat bidar egoten zarian,
leun, baketsu eta urdiña zagozanian!
Eta ze pozik egoten nazan illun aldian,
eguzkiyaren argiya agurka iya danian,
ikusten zelan urre-kolorez jazten zarian,
begira zelan kaira txalopak etorten dian,
aize biguna sentitzen gozo neure arpegian
t'olatuaren zarata urriñ bake bakian!
Orduan iñoiz entzuten badot elsz-gañian
kanpai-danbada kristau guztiai erregu eskian,
nik entzuten dot kanpaien otsa biotz-erdian,
t'erregutzen dot bizitsuago, modu obian.

		     *  *  *

Garratz ta gozo beti daukadaz zure onduan
neure umetako, sasoi dontsuko gauzak goguan;
eta agiri ezpada inor nire inguruan,
zerurañoko egaak egiten ditut orduan,
zeren, nai bada igo ta igo txori moduan,
naikua egu daukagu gure pentsamentuan.

			Euskal Erria 22 (1890) 390-393; 
			Euskalzale 2 (1898) 58-59; 
			Ondarrak, 146-149.



MARINELA

—Nora zuaz, mariñela?
Nora zuaz, gizona?
—Itxasora, naiz denpora
izan txarra, naiz ona.
—Baña ez dozu ikusten
odei zabal illuna,
ekaitzaren zaratia
ez entzuten urruna?
—Ogi baga geratu da
neure seme kutuna.
—Geldi zaite.
—Ez, aurrera.

—Mariñela, etzaiz jun...
Arrantzaliak geiago
ez ei eban erantzun.
Bateltxuaren gañian
itxasoruntz juan zan;
ur gañian gora bera
pixkaten ikusi zan,
ta gerora, aixe-euriak
lanbrotan gorde eben...
Ezta geiago barririk
jakin gaur arte emen.

			Euskal Erria 22 (1890) 525; 
			La Baskonia 19 (1912, 682. zk.) 574; 
			Ondarrak, 113-114; 
			Karmel 1983-1, 63.



NAIKUA JUAT

Bakartadeko baserri gañ-gañekua,
goi zagozana zeru onduan ain baketsua,
bekaizkotzen dot zugan daukazun bizitz gozua;
zugandik dago asko urrerago gure Jainkua.
Maitetan zaitut, maitetan zaitut, baserritxua,
zarialako neure asaben bizilekua;
maitetan zaitut zarialako lengo-lengua,
erdera baga bizi zerana beti dontsua.
Alde egin deutsat, beian itxi dot uri arrua,
auxe dalako euskaldunentzat oneen lekua,
auxe dalako iñor ez dagon toki ezkutua,
emen poz pozik dakit nik joten txirolarrua,
mendi-mutillak, artzaiak legez gaztaiñ txistua;
ementxe onduen dakit esaten nire kantua,
ementxe onduen... eztago iñor?... astera nua.

Garbia ta urdiña zerua gañian,
zelai loratsua dana apaindua,
arbolaz beterik inguru guztiak,
erreka garbia, txori-kantua...

Au da toki bikaiñ ta zoragarria!
Emen dago loren usaiñ gozua!
Abarka oñatzak bide txindorretan...
Ez dau erdaldunak emon pausua.

Ezta ona eldu erdal-berbetarik,
ezta emen entzun oraiñ artian.
Ez al dau eukiko sekula indarrik
igoteko ona, bizi gaitian!

Nai ta bazter baten nai genduke bizi
eta bizi deilla gure euskeria;
ezta berezkua izatia maite
norberaren gauza ta bizitzia?

Zergaitik aukezten dabe euskeria,
zergaitik kendu nai gure ekanduak?
Ez garalako gu erdaldun gisara,
ez garalako gu eurak lakuak?

Arbola gañian dagon txoritxuak
gizonen gisara eztau kantetan;
baiña orregaitik, zeñek esan leike
eztala kantu au ona benetan?

Ezta birtutia ezkutuan bizi?
Eta dauka berak argi biarrik,
baldin bada argia mundu guztirako,
baldin bada argia bera bakarrik?

Bizi beitez beian erdaldun guztiak,
beian bizi beitez uri-zaliak;
Itxi guretzako baso ta zelaiak,
itxi guretzako gure mendiak.

Maite badozue zeuen erderia,
zeuentzat beietan gorde egizue;
erdera bagarik ondo bizi gara,
bakarrik euskera nai dogu gorde.

Iñor eztago entzuten nire kantu-soñua,
menditik mendi oiarzunetan aidian dua;
aritzak eta gaztaña-arbolak aixiak juak
dabiz sosiguz, gora ta bera euren buruak...
Mendietako baimena dauka nire kantuak?
Eztot besterik bat bere biar: naikua juat.

			Euskal Erria 22 (1890) 562-563; 
			La Baskonia 12 (1905, 426. zk.) 426;
			Ondarrak, 111-112.



KANTARIAK

		(Nere adiskide Jose Artola'ri)

Kantatzen du txoriak
udabarrian
arbol gañean,
erakusten gorputza
liraiñ, saltoka,
adar tartean;
baña txori gaixua
negu tristea
datorrenean,
estuturik egoak,
burua gorde
bar-barrenean,
Eriotza zai dago
ixill, mutua
bazter batean.
Txoria bezelaxe
adiskidea
gera kantari,
txoriari bezela
etorko zaku
negua guri.
Zorionekoak gu
izango gera
azken orduan,
Jaunaren adiskide
bizi bagera
kristau moduan!

			Euskal Erria 25 (1891) 388;
			Ondarrak, 114; 
			Aranzazu (1966) 97a.



ITXAS-ERTZIAN


	     I

Zeru zabala goibela dago,
odeiak duaz aidean,
aizea gogor ate ta leio
oyuska irriñartean,
arbolak oker, eta orriak
igesi ekaitz aurrean,
andrak negarrez itxas aldera
eziñ egonik etxean....
Txalopak dira itxasoan ta
galerna dago gañean.


	     II

Neguko arratsalde otz ta laburrean
eztozu ikusi eskale zarra
burua makurrik, oñak arrastaka
ta eziñ jasorik gorputz argala?

Ikusi eztozue, penaz beterikan,
ume zurtzik iñoiz, jaberik bage,
burutsik, oñutsik, ugarrez betea,
ta buruaren duiñ, kalerik kale?

Bada, or daguan aldra orretatik
unetxo batean gelditu leikez
agura eskaleak eta ume zurtzak,
alargun tristeak beti negarrez.

—Ara bat!... Bestea!... Ba-datoz?... diñue.
Iziarko Ama, erruki zaitez;
Itxasoko Izar argitsua zara,
gugana ekarri egizuz arren!

Eztator geiago! Alperrik egozan
begiak botiaz itxaso aldera
agiri ete zan bisutsen artetik
txalopa aztarrenik gora edo bera.

Alperrik! Lanbroa, lañoa ta bitsa
zan bakar bakarrik ikusten zana,
ekaitz indartsua aize eguetan
erraz menderatzen itxaso dana.

Ixil egozala, ixil ta bildurrez,
kanpai danbadatxo ill bat entzuten,
biotza ebela larri ta saltoka,
begiak negarrez, t'ara nun daben

Oñaztarri bizi bildurgarri batek
Odei zeruko bat urratu oso
eta bat-batera, itxaronik bage,
trumoi gogorraren burrunbada jo.

Ondorean barriz asten, da txingorra
t'euria gogotik zaparradan,
ta uluaz, txilioz, saltoka igesi
jendia guztia banakatu zan.

Dana ez! Bakarrik aitzaren gañean
gelditu da oraindik emakume bat.
Aize-euri tartean zeñ gogorra dagon!
Nork artuko ez leuke arri zatitzat?

Begira egizue: aizeak aidean
bere soiñ illuna pli-pla darabill;
obiratz bateko dirudi bandera,
aitzian sartua, gorputza makill.

Aize soñuaren tartean itua
diadar mintsu bat dator beria...
Eztozue entzun?... Ixo, danok ixo...
diadarrak diño: «Neure semia!»

Jausi da andrea zentzuna galduta
aitzaren gañean oso-osorik;
arri gogor ta ezemaguriak
beregan artu dau errukiturik.

O! seme bat eukan, seme bat kutuna!
Zelan ez zatitu aman biotza!
Olatuak bultzau legorrera badau
bere semearen gorputz illotza!


	     III

Jaungoiko itzala! Zure egintza da gauza guztia,
zuk puztu dozu ikaragarri ekaitz sendua,
zuk dozu indartzen, zuk aidatuten dozu olatua,
zuk dozu sortzen aize, euri, txingor t'edur zuria.
Odei zeruko baltz izugarri keinatzallean
egun sentiko eguzki errañu gozuan legez,
lur barruetan gordeta dagon sutokarian,
gau baketsuan, zenu urdiñeko izarren bidez,
beti ikusten da toki danetan zure besua,
au erakusten zein zaran andi ta zeiñ altsua.
Zergatik, bada, gure Egillea, añ ona izanik
ipinten dozu Isate orren alisatea
negar, zispiro, malko samiña ta naigabea
ereiten sarri mundu onetan? Jauna, zergatik?...
Baña, zer diñot? Parkatu egizu galde arrua.
Mundu neurtuko gauzen barririk ezpadot baldin,
egintza zure sakonen barri zelan nik jakin?
Gu gara egiñak auts pizkategaz: zu Jaungoikoa!
Parkatu, Jauna, parkatu egizu nire galdea;
beti egin bedi guregan zure borondatea.

			«Euskal Festak donostian. Oroimengarria». 
				Donostia, [1891], 37-40. orr.; 
			Euskal Erria 25 (1891) 562-565; 
			Ondarrak, 115-118; 
			Ondarroa (1989) 88 [Zat.].



ZER PAKEA!

		«Qué descansada vida
		la del que huye el mundanal ruido»
					(Fr. Luis de León)

Non da bazter sokoa,
bart ames eindakoa,
munduko diar ta garraxirik aiture gabe
an egoteko pake-pakean ongo gizona?
A! Ta zer gauza ona
(uri-zalentzat erri andiak aparte utzirik)
dan egotea bakartadean ixil-ixillik,
pozez begira mendi-zelaien alaitasuna,
lorez ta orriz nola jantziak
dauden arbolak, ta zein garbiak
mur-mur gozoan beti dabiltzan errekatxoak!
Emen dagon pakea!
Gaztaña arbola baten azpian nago jarririk,
bere kerizpe maitagarriaz inguraturik:
ara non dagon nik opa nuan bakartadea.
Dakust, or beian, ibar zabala
arto ta gariz eder jantzia,
aurrean daukat baso itzala
aritz arbolaz oso betia,
nagon lekuan, gaztañadia;
beratxoago, intxaur-pagoak;
belar berdean, marrubi gorri gozo gozoak,
aldamenean, sagarren lorak,
txori kantariz beteta arbolak;
lore politak nere inguruan,
t'intza biribill beren kolkuan.

Manea baño Sortitza dala zenbat obea!
Eta nola ez, gizonak egin badu manea?
Eta sortitzak Jauna ber-bera badu Egillea!

Gauza guzia dakust paketsu, ixil osoan...
Bakarrik dantzut arbisk burrunba nere alboan,
aize biguna jostakaria arbol ostroan,
ta zinzerri bat dilin dolonga urrutitxoan.

Errayetatik sentitzen da emen bizitz berria,
biotza samur, adiñ argia,
arima-ariman damorri bigun maitagarria,
ta Jaungoikoa bedeinkatzeko modu obia.

Munduko diar ta garraxirik ez det entzuten..
Pake osoan bizi liteke emen gizona.
A! Ta zer gauza ona
(urizalentzat erri andiak aparte utzirik)
dan egotea bakartadean ixill-ixillik,
pozez begira mendi-zelaien alaitasuna,
lorez ta orriz nola jantziak
dauden arbolak, ta zeñ garbiak
mur-mur gozoan beti dabiltzan errekatxoak!

			«Euskal Festak Donostian. Oroimengarria», 
				Donostia,1894, 29-30. orr.; 
			Euskal Erria 32 (1895) 47-48; 
			La Cruz 7 (1934, 294.zk.) 12; 
			Ondarrak, 121-123.



AGURE-KANTA

Negu beltzaren beltzenetako
jai arratsalde batean
nere gelaren leyo-zulotik
begira negon pakean;
anima bizi bat bakarra-re
etzan agiri kalean;
etxeko denak festan ziran ta,
bakarrik nintzan etxean.

Esango nuan lotan zeudela
mur-murrak ixill osuan,
senti ezpanu era batera
norbait kantari auzuan,
boz bigun, makal, samurgarrian,
esakera samintsuan...
Gizon zar baten kantua zan ta
ara emen zer esantzuan.

«Jarrita nauka bakartadean
indar-ezaren indarrak,
negar soñuan kantari nago
nere barruko negarrak,
nere barruko negarrak!

Oroimen bizi t'ibilkariak
nere aurrean, nasturik,
a!, zenbat jolas ipintzen dizkan
gozo ziranak mindurik,
gozo ziranak mindurik!

Gaztea nintzan! Gizon sendua,
gogor, indartsu, lerdena:
azkarrak ziran lagunak bañan
ni danetan azkarrena..
Bai!, danetan azkarrena.

Gaur, indar gabe besuak eta
begiak dauzkat lausuak.
burua zuri, belarriak gor
eta txit sorrak pausuak,
eta txit sorrak; pausuak...

Festarik bazan inguruetan
lagunak nituan billa;
juaten nintzan alai ta garbi,
arturik nere makilla,
emen daukatan makilla.

Gaur ere leku bazter ontara
datorkit fest'oyartzuna.
O! Zertarako! Asearentzat
dena da garraztasuna,
den-dena garraztasuna

Festa-oyarzun urrutikoa,
nola zu zatoz nigana?
Ai! Neretzako mingarri zera,
gaztearentzat laztana...
gaztearentzat laztana...

Zoazkit, bada, nere ondotik,
txoratu itzazu gazteak.
Badaukazu lan: oyek zartzean...
Atzetik datoz besteak,
atzetik datoz besteak..

	     *  *  *

Nere sasoiko gizon lagunak
il ziran danak, negarrez!
Laster askoan ikusi ditut
ayen senideak farrez,
ayen senideak farrez!

Bakarrik nago goizean eta
arratsaldean bakarrik,
gaurko egunean iñork eztu nai
aldamenean aur zarrik.
iñork eztu nai aur zarrik.

Egur igarra bezala nauke
sutondoan baztertua,
suaren garra daukat laguntzat
ta nere Jaun zerukua,
baitare Jaun zerukua.

Zertarako da egur igarra
len izanarren ezea?
Zertarako da landara zimel
lore ta likurt gabea,
lore ta likurt gabea...?

Nere aurrera iñoiz badator
etxeko gizon gaztea,
galdetutzen dit ajol-antzean:
«Nola dago aiton gurea?
nola dago aiton gurea?

Ai! Ezpaneki berea dala
ajola gezurrezkua!
Ez nuan noski orain jakingo
nola dan gaurko mundua,
nola dan gaurko mundua.

	     *  *  *

Ikaraz nago, beti bildurrez;
eztakit ondo zergatik.
Onenbestean gizona aultzeko
badu neguak indarrik?

Nik ikusi det lenago ere
Izarraitz gaña lañotan,
nik ikusi det elur txuria
Ernio mendiñ askotan:

Nik ikusi det zeru goibela
lurrari argia kentzen,
nik ikusi det ekaitz gaiztoa
itxas gizonak ondatzen:

Nik ikusi det olatutzarra
pitsez aitzetan burruka;
ik ikusi det negu-txoria
triste aidean oyuka:

Nik ikusi det egun laburra,
gaua izarrik gabea;
truixu ekaitz ta txingor artean,
eztet nik galdu pakea.

Neguan bertan neretzat beti
alaiak ziran egunak;
nolatan. bada, ikaratzen nau
negu beltzaren illunak?

Zerren orduan, gaztea nintzan!
osasun eder batekin;
zergatik neukan udaberria
beti barruan nerekiñ!

	     *  *  *

Negua da ta gogoz euriak
kaleak bustitzen ditu;
nola ni ere negua naizen
malkoak ezin gelditu,
malkoak ezin gelditu!

Aseko dira euriz landarak
eta berdetu kanpoak...
Ni, legorrago geldituko naiz
ixuritzean malkoak,
barren barrengo malkoak!

A! Zeñ otza dan gaurko aizea!
Nola ni nagon ikara!
Leyo-zulotik oyuka dator
gizon illtzaille gisara,
gizon illtzaille gisara.

Legor ta zalla dakat gorputza,
bañan anima samurra;
nere anima da zerurako
gorputzarentzat... or lurra,
gorputzarentzat or lurra.

Biyak nik maita! Baño geiago
anima, nere jabia.
Pensamentuen jayo-tokia,
sentimentuen kabia!
sentimentuen kabia!

Bakartadean billatu nai det
animarako osasuna;
bakartadean billatu bear
malkoen gozotasuna,
malkoen gozotasuna!»

Kantari zarra ixildutzean,
oso samurrik nenguan;
kantua daukat gaurdaño ere
ementxen, belarronduan,
damorrigarri, bigun, tristea,
negargarrizko soiñuan...
Etzait aztuko kantari zarra,
etzait aztuko beinguan!

			«Euskal Festak Mondragonen. Oroimengarria», 
				Donostia, 1896, 24-28. orr.; 
			Euskal Erria 35 (1896) 12-14; 
			Euskalzale 1 (1897) 186; 
			Baserritarra 7 (1910, 152.zk.) 2; 
			Olerti 6 (1964, 3-4.zk.) 7 [Zat.]; 
			Redención 40 (1964, 425.zk.) 14; 
			Ondarrak, 135-141; 
			Aranzazu (1966) 33a [Zat.].



GEKNIKA'RI

		—«Kantalaria, kantau eiozu
		bertsoetan Gernika'ri».
		—Au entzun eta berialaxen
		ara nun nagon kantari.

Nire biotzak zuretzako dau
bere tokirik onena;
mundu guztiko errietatik,
Gernika, zaitut maitena,
eta zelan ez, baldin bazara
erririk euskaldunena,
t'aman aotik kantu gozuan
ikasi neban izena?

Nik ez nekian nuntzan Gernika
ume nintzala oraindik,
t'irudimenez ikusten neban
(ameslari bat izanik)
andre zabal on baten gisara,
ibar berdean jarririk,
uri eder da zuri garbi bat
aritzak ketizpeturik.

Aize bigunak aritz gañean
bere ostroak mugitzian,
maite maitero orri guztiak
mun-ka egozan kurutzian;
zerren kurutze santua euan
aritz adarren tartian
bere besuen kerizpe ona
zuri emoteko bakian!

Aritz gañetik zerua urdiñ
odei senik bagekua...
Zure lurrean alai jentia...
Bizitza Jaungoikozkua...
Lege zuzena, gizaldi askok
zintzoro gordetakua...
Zeñ maitagarri, zeñ ederra zan
zure izate baketsua!

Egun batian zure gañera
jausi zan ekaitz dongea,
sarbaskiturik arbol'santua
ainbesteraño maitea,
eta bertatik gelditu ziñan
errukarri ta tristea.
Ai mingarria! Galdu zenduan
aritzaren estalpea!

Egun orretan, ondo, Gernika,
bete ziñan atsekabez,
baña ez bakarrik: zugaz batera
beste asko giñan negarrez...
Ai! Eztakie erbestekuak
zer galdu daben, on ustez!
Ejenplogarri ziñan zu eta
oraiñ ejenplo ederrik ez!

Aritz azpian zenbat goiante
jaio zirian gozorik!
Zerren ementxe euki oi ziran
goiant'aziak gorderik.
Birtutia da goiant'azia,
eta erbesteak, alperrik
gurako dabe goiantik izan
erein baga birtuterik.

Kerizpe bigun osasuntsua
zuri kendu jatzunian,
kurutz santua urratu eben
arboliagaz batian.
Ekaitz arruak ezteutza itxi
Jaungoikuari bakian!
Aritz santua jo nai dabenak
jo biar dau kurutzian!

Gaur ikusten dot Gernikarentzat
esperantzaren argia:
eskol'onetan barriz barriro
ereingo da birtutia.
Ta itxaro geinke Jaungoikuagan
egun obak ikustia.
Miraritsua fedia da ta
emen badago fedia!

			Euskal Erria 35 (1896) 350-351; 
			Ondarrak, 123-125.



ZARA'KO LOREA


	     I

Madalenatxo Larraldekoa,
Saran sortu dan lorea,
noraiño zoaz ain goiz t'apaiña,
ain eder eta gaztea,
gerra-denpora bildurgarrian?
Nora, bakarrik, maitea?
—Bera-rontz noa bilatu naian
arimarentzat pakea.

—Bainan etzera, Malen, bildurtzen
bakarrik, gazte eder ori?
—Nere bidean ni bildurtzeko
zer egin diot iñori?
—Zer egin dezun? Zer egin dio
arkumeak otsoari?
Zer egin dio txori gaixoak
mirotz erpe sendoari?

Ai! Bildur zait, Madalenatxo,
Sararen edergarria!
Mirotz guziak t'otsoak baino
txarrago da gerraria:
bere legea da gorrotoa
t'amesa odol-egarria
laguntzat dauka bandera beltzdun
eriotz negargarria.


	     II

Pinet gogorra da Sara aldean
prantses martitzen burua,
betosko illun, begirada txar
t'itz garratzean maisua.
Gudari askok egin bear du
martitz orren agindua.
O! Jaungoikoak egin dezala
biotz samur t'onekua!


	     III

Or dator Malen... Arpegia du
gozo, biribil, leuna;
maitasunezko begiak dauzka,
begirada txit biguna,
gorputz lirain ta ondo betea,
sasoiko azkartasuna.
O zein eder ta zoragarria
dan Madalena txukuna!

—Nondikan zatoz? —galdetzen dio
gerrari batek zorrotzik.
—Beratik, jauna, —erantzuten du
Malen gureak—, Bera'tik.
—Zer egin dezu gaur Beran? —Jauna,
autortutzea bakarrik.
—Eztet sinisten, salari zera:
lotua zaude bertatik.


	     IV

Ai! Badarame gaizkile-gisan
euskal mendiko usua.
Gezur txiki bat esan nai ezik
galtzen du bere burua.
Gazte zera ta, bizitzagatik!
gezur bat, Malen gajua!
—Salbe Rejina. Gaztea banaiz,
gazterik nai det zerua.

O mingarria! Men egin zaio
Pineten aginduari.
Zer egin dio txori gaisoak
mirotz erpe sendoari?
Zer egin dio arkumetxoak
otsoko amorratuari?...

			Euskalzale 1 (1897) 43; 
			Ondarrak, 130-132.



LORA BATZUK


[I.— MENDI GANETIK]

	Guztientzakoa

Mendi-ganetik eguzki argia
gozoro dator goizean:
gozoagoa da zeruko doia
gure ariman sortzean.

	Batzuntzakoak

Esnatu dira mendi-zelaiak,
dakustaz eder jantzirik.
Eguzkiaren mun bigunakaz
orriz ta loraz josirik.

Esnatu bedi gure arimea,
apaindu daigun onbidez,
Maria Amaren arpegi ederra
ikusi eztaigun asarrez.


[II.— ITXARO DAIGUN]

	Guztientzakoa

Itxaro daigun Ama onagan
zorionera ioatea,
Bera dalako, Jaunak eginda,
zeru ederraren atea.

	Batzuntzakoak

Ama gurea goietan dogu
zeruetako edergarri;
bere semeak gabiltz lurrean
negarrez eta errukarri.

Ai! Neure Ama, etzaitez aztu
nazala Ebaren umea,
Jesus laztanak Kalbarioan
Zuri emoniko semea.

Erregiñatzat koroeturik
Zu zagozala zeruan,
zelan geintekez pozez gu bizi
erbesteturik munduan?


[III.— USAIN GOZODUN]

	Guztientzakoa

Usain gozodun !ora ederrenak
txortatu bitez eskuan,
larrosa orriak zabal daiguzan
gure Amaren altzuan.

	Batzuntzakoak

Ederrak dira baratza-lorak
intza kolkoan gorderik;
baiña ederrago biotz garbia
zeruko doez beterik.

Eskein eiozu biotz donea
zeruetako Amari.
Ai! Ez eroan eskeintza loirik
garbitasuna danari!

			Euskalzale 1 (1897) 142-143; 
			Ondarrak, 126-128.



JESUS'EN BIOTZARI


	 A

	Erriak

Maitasunen egarrian
bizi zarena munduan,
ase zaite maitasunez
Jesusen Biotz dontsuan.

	Batzuk

       I
Nik billatu dot
maite nebana:
ona emen dakust
altara aurrean.
Ai, neure poza!
Ai, neure eztia!
Gorde naizuIa
Biotz zurean!

       III
Eskeiñiarren
lurreko eztiak,
nazalako ni
gozo-zalea,
zer emon deuste?
Ur-tanta mingots
gose-egarrien
esnatzaillea.

       II
Neketan nago,
Jesus laztana:
lasterka nator
bide luzean,
iturri garbi
gozoetara
oriñ azkarra
doan antzean.

       IV
A! Balekie
jenteak, zer dan
zure ur garbien
gozotasuna!
Zeinbat samiñek
leukake eztia,
ta zeinbat gaisok
bere osasuna!

       V
Zuretzako Zuk
egiñak gara;
Zugan nai dogu
bizi maiterik
Zugandik urrun,
Jesus biguna,
Gure biotzak
eztau bakerik.


	 B

	Erriak

Gurtu daigun
Jaungoiko gure Egilea,
gizon danen janaritzat
altara orretan gordea.

	Batzuk

       I
Or barruan
dago umillik,
estaldua,
gizonaren
janaritzat
Jaungoikua!

       II
Zeru-lurren
jaube badan
eztirudi.
Ogi pizkat
ikusten da
zuri-zuri.

       III
—Jaun donea,
noizko dozuz
ondasunak?
Zeiñek olan
estal zaitu?
—Maitasunak.


	 Z

	Erriak:

Artzai donea
zeran Jesus,
zure artaldean
ar nazazu.

	Batzuk

       I
Zugana nator,
Jesus nerea,
maite maitea,
ni Zugana:
bada Zu zera
maitegarririk,
Zu zera artzairik
gozoena.

       II
Ibilli badet
bide galdua,
etsai-mundua
jarraiturik,
emen naukazu
gaur parka-eskean,
aldara aurrean
auspezturik.

       III
Aztu itzatzu
nere uts-eitiak,
eta guziak
estal zatzu.
Damu det, Jauna,
oben egiña:
negar samiña
ken zadazu.

			Euskal Erria 36 (1897) 474-476; 
			Euskalzale 1 (1897) 179-180; 
			Boga-Boga (1964, maiatza-ekaina) [9] [Zat.]; 
			Ondarrak, 133-135.



AI BALEKITE!

		Et in terra pax hominibus
		bonae voluntatis. (S. Luc., II, 14)


	       I

Zaudete ixillik, gizon argalak!
Zuen ojuak naukate miñaz.
Eztet nai entzun munduko esanik.
Lurtarrak lurrez jantziak daude,
lurrez ta griñaz!

Garratzak beti griñaren itzak,
aldi askotan gezurrak dira;
ta baldin banaiz egizalea,
jaso bear det gorontz anima,
betiko Urira.

An dago egien iturburua:
naikua urruti gizonagandik!
An dago beti gozotasuna.
Andikan datoz ezti-tantoak,
t'egiak andik.

Zaudete ixilik... Sinai mendian
Moises onari, legea emanaz,
itz egin zion Jaunak berberak;
aingeru eder baten aotik;
dakust esanaz:

«Jaunari emen zeru goietan,
Bera dala Egille Altsua,
eta lurreko erbeste-beian
biotz oneko gizon guztiai
pake dontsua!»


	       II

Ai, gaur baletor lur onetara
Jaungoikoaretn mandataria!
«Nun da pakea —esan bezake—, onen saria,
zeruetatik nik ekarria,
gizonarentzat Jaun Egilleak aukeratua?
Eztet billatzen pakerik emen, ta bai kontrara
arrokeriak, etsaitasunak, eta ondamua.

Zer da, jenteak, gertatzen dana zuen artean?
Nun dira Jaunak eman zituan erakutsiak?
Amaitu ziran biotz oneko, gizon guztiak?...

Arrazoizko itzak litezke izango, begiratzean
munduko gauzak nolatan diran gaurko egunean:
ekaitza sortzen dan bezelaxen, ustekabean,
ala sortzen da guda lurrean.

Ta nola ekaitzak dakarren sarri
kanpo ta baratz, lora ta alorten ondamendia,
nola datozen aren ondoren oiuka aizia,
zerua beltzik, errekak arro, eta itxasoa
bere aserrean ikaragarri;
orrela dakar guda makurrak neke gaiztoa,
zitalkeria, ikusi-eziña, aserretzarra,
gorroto beltza, sua ta garra,
ta luzaroan ezin legortu degun negarra.

Gudak gogortzen ditu biotzak,
ekartzen ditu samiñ zorrotzak,
itxutzen ditu gizon argiak,
eta aztu-eragiñ zeruetako erakutsiak.
Gudazaleak nai duena da mendetu etsaia,
ta mendetzea naikua eztala, zuzi ta astindu,
jo ta maillatu, ausi ta puska, triska, birrindu.
Ta itxumenean ezta ezagutzen norbere anaia!

Pozez badago gudalaria
urrian dabil malkozko aria;
guda-gizonak beste gisatan ezin du goza:
ostikopean daukan anaiak atsegintzen du
ta etsai negarrak pozez zoratu;
ta negarretik datorren poza,
o!. nik eztakit zenbateraiño madarikatu!
Dunduritzen det guda zuzena, bear danean,
dierriaren alde izatean,
ta Eleizarentzat mesedezkoa;
bañan oiezaz gañetikoa
eripetzen det nere anima bar-barrenean!


	       III

Zer dan pakea! Aztu zerate?
Pakeagandik urrutietan al zabilzate?
Mait'al dezue gudalarien lan-bide okerra...?

Pakea degu gau izartsuko illargi ederra,
baso-mendien ixiltasuna,
umanzitxoen auski leuna,
ugeldietan ibaiak duten malsotasuna,
itxasoaren barezko eguna;
bakartadean bizi diranen arren soñua,
erru gabeko ume aingeruen lo-lo gozua,
euskal artzaien bizi-modua,
jauregi zarren orma kondairar untzez jantzia,
ekaitz ondoren agertzen zaigun goiko ustargia,
Jaungoikoaren farre-irria!
Neke gabeko atseden ordu ta naikidea,
zeru bidean guk biar degun arnasa artzea!
Anima zintzo garbi-garbien bizitz donea,
zerutik Jaunak biraldu zigun karidadea:
orixen degu kantari nagon pake maitea!

Pakeak dakarz bere laguntzat,
mayatzak bere lorak bezela,
bedeinkaerak, itz ongarriak,
samurtasunak ta poz berriak;
atsegin bigun animakoak,
mundu onetan billatzen diran ezti-tantoak!
Manearentzat dauzka txaloak,
birtutientzat on-eresiak;
berak legortzen ditu malkoak,
berak saritzen ditu izerdiak;
paketik dator jakituria,
gizonarentzat onenetako apainduria;
paketik dator duikinde ta sal-erosketa,
lan-bide onean irabazten dan ogi-pusketa,
soroetako narotasuna,
etxadirako arki-bidea,
ganbara zabal arto ta gariz ondo betea,
gutxi-geiago denok nai degun diru-ondasuna,
alkarganako maitetasuna,
abegi ona, ikusi naia,
adiskideai egiten zaien agur alaia,
baserritxoan ikusi oi dan pozezko maia,
berri onakin biotz barruan daukagun jaia!

Paketik dator animarako doai santua,
gizon guztiak begira dezen zeru aldera;
paketik dator, zerua bera!,
pake zalien beti-betiko bizi-lekua!
Pake gozoa! Zeruko alaba!
Zure ontasunak, zure gaindiak,
zure ekarrera osasuntsuak,
eztitu ikusi gizon itxuak,
eta orregatik, etzaitu maita!

Ai, balekite mundu guztian zein dezun Aita,
ta zure ondoren zuk dakarzuzan mesede andiak!
Ezlitzatezke inola izango gizon [ta] erriak
gaur diran beziñ doaikabe ta errukarriak!

			«Euskal-festak Oyartzunen. Oroimengarria», 
				Donostia, 1897, 17-20. orr.; 
			Euskal Erria 37 (1897) 19-23; 
			Euskalzale 1 (1897) 266; 
			Argia 1 (1921, 33.zk.) 1;
			Ondarrak, 141-146.



AUÑEMENDIKO LOREA
elebarriatik


	31. orr.:

«Neure emazte
Manu Mari,
zeiñek ein nau ni
koblakari?»

Zugaz bizi nintzanean
baserri zar txukunean;
gorputz sendoa neukan, da
maitasuna biotzean!

Maite neban emaztea,
zar zanean naiz gaztea.
Maite neban! Eta nintzan
era berean maitea.

Gorputzean odolak otz,
buru zuri ta azur zorrotz,
gaur... bakarrik bizi naz ni
neure errian bertan arrotz!
«Neure emazte
Manu Mari,
zugaitik naz ni
koblakari».


	32-33:

«Neure emazte
Manu Mari,
zugaitik naz ni
koblakari».

Baiña zu baizen obeto
maite dot neure mendia,
euskaldunen iaio-leku
ta aitona zarren obia.

Arrotza emen ikustean
zaunkaz oi da zakurdia,
perill-ordu estuetan
ereztun koblakaria.

Ta ereziak berotzen dau
euskal baso-gudaria,
ta zaunkatik eztago urriñ
zakurraren ainkadia...

Zenbat bidar urratu dot
oiuka neure eztarria!...
Ozinbeltzek zenbat bidar
entzun dau nire irrintzia!

Zenbat aldiz beerotu dot
euskal gizonen biotza!
Zenbat bidar ikusi dot
nire ondoren eriotza!

Zenbat aldiz odoldu dot,
neure aizkora zorrotza!
Zenbat aldiz amaitu dot
bizar gorridun arrotza!

Zenbat bidar ikusi dot
gure mutill menditarra,
besoetan ipiñiaz
ekaitz guztien indarra!
Begietan tximistea,
ta infernuko su ta garra...
Ta aren aurretik igesi
mendiz beera prankotarra.


	33:

Gaur naz zarra, ta atzo gazte!
Zein arin doian guztia!
Bitartean idoro dot
urtien erakutsia.

Gaur badakit eztala ondo
sentzun baga zaunk eitea
ta bakean doianari
ortz-azurrak ezartea.
Geldi orain, menditarrak,
bakotxa geure lekuan:
Elduko da ereti ona,
ta aupa mutillak orduan!»


	34:

«Neure emazte
Manu Mari,
Iaunak ein nau ni
koblakari».

Illargi ta eguzki eder,
zeru goietako izarrak;
baso, txara, zugaztiak;
be-aldeetako ibarrak.

Mendi tantai, errekondo,
ibai zabal da itxasoak,
gizonentzat sortu ditu
gure Egille Iaungoikoak?

Beragaitik bizi naz ni,
beragaitik gara euskaldun...
Gauza guztien gaiñetik
euskaldunok maite daigun.

Maite dot nik sorterria!
Maite neban emaztea!
Baiña bien gaiñ gaiñetik
maite dot neure Egillea!

«Neure emazte
Manu Mari,
Iaunak ein nau ni
koblakari».


	102:

«Zu ioan zara zorionera.
Zu ioan zara ta ni ez!
Zure illoian laster naukazu
il da ni bere, zu legez!

Orma zarrean nengoan untza,
iausi naz orma zarragaz:
Bere azpian eguzki barik
ni azkar igartuko naz.


	102-103:

«Zeinek ian deutsaz, orma zarrari,
zeiñek ian deutsaz azpiak?
Ez prankotarren balenka motzak
ezpada euskaldun piztiak.
Auñemendi! Esna egon zaite!
Piztiak dabilz auzoan,
da kanpokoak gitxi dirala
piztiak zeure kolkoan!

Auñemendi! Pizti dongea
biotza iaten neuk daukot...
Eta alan bere, senarra legez,
nik parkatuaz ill nai dot.
Ian zuk, piztia, ian zuk biotza,
ta ni lenbait-len amaitu:
Nire biotzak, len ezpaziñan,
euskaldun egingo zaitu.
Euskalduna ta leiñargitsua,
piztikerien etsaia,
neure lesusen lege-zalea
gizon guztien anaia».



SEASKATXO BAT!

Jaiki gizonak, jaiki artzaiak,
Jauna omen dator eskale;
egin dezagun Aur Jaungoikoa
animen guztien jabe.

Ara emen aur bat
jaio berria,
Jaungoiko izanik
lurrez jantzia...
Begira nago
Aur pozgarria,
nola daukazun
zer miraria!,
esna biotza,
lotan begia.

Lotan zaude Zu
lasto gañean,
esna ta deyez
atai gurean,
intzez beterik
gau illunean,
arrenez eske,
dei samurrean,
ar zaitzagula
guk, biotzean.

Ai, nere Jesus,
atoz nigana!
Zorioneko
Zu zaukazana!
Zuretzako det
nik biotz dana,
ta naiz Zuk eman
samiñ ta lana,
Zaude nerekiñ,
Jesus lastana!

Gizon lurtarrak,
esna ta jaiki,
jaiki ta zabal
biotza ireki.
Jauna da eskale!
Zein ezta erruki?
Egiñ animan,
epel ta garbi,
seaskatxo bat
Jesus Aurrari!

			Euskal Erria 39 (1898) 597; 
			Euskalzale 2 (1898) 403-404; 
			Euskalerriaren Alde 1 (1911) 355-356; 
			Euskal-Esnalea 1 (1911, 12.zk.) 170-171; 
			Boga-Boga (1964, maiatza-ekaina) [19]; 
			Ondarrak, 149-150; Aranzazu (1965) 353a; 
			Ondarroa (1989) 105.



ERESIAK JESUSI

	Danentzakoa

Goazen guztiok Belen aldera,
goazen guztiok len-bait-len,
sortu geranen Jaun da Iaubea
iai dalako Belenen.

	Batena

Illuna dakust gaba,
eztago izarrik;
baiñan ez det:sentitzen
argi bearrik.	
Iesus nerea!
Nun billatu zu baino
argi obea?

Ille kiskurrak ditu,
ta begi urdiñak,
zerua bera baiño
obeto egiñak.
Nere laztana!
zuri begjra dago
lurbira dana.

Pekatarien billa
zatoz lurrera,
maitasunez biotzak
irabaztera.
Maite nazazu!
Bada pekatari bat
emen naukazu.

			Euskalzale 2 (1898) 8;
			Ondarrak, 150-151.



GAROA elebarriatik


	76:

Seaska zarrak aur berria du
zeruetatik jetxia;
aingerutxoak ekarri dute
ezur t'aragiz jantzia.

Jaunak eman dit neretzat eta
nerea det nik Madalen.
Maite kutuna, ezaidazala
Jaun zerukoak berriz ken!
Goi urdiñean izarrik aña
daude zeruan aingeru;
Zabaletako baserritxoan
bat edo bat bear degu.

Nere laztana, nere bizitza,
nere erraien zatia,
ara zeiñ bigun jarri dizutan
seaskatxoan kabia.

Seaskatxoan nai ezpadezu,
zuretzako det altzoa;
egiñ ementxe lo ederrean
zerutar amets gozoa.


	107-108 (berea ez?):

Bertso berri batzuek
nai ditut paratu,
pulamentuz esanaz
gaur zer dan pasatu.
Bizkai guztia emen
Guk degu ondatu...
Ezta Ixio Mari
aiñ gaizki portatu.

Gaurko apostu orrek
badu inportantzia,
itz bitan esango det
bere sustantzia:
Bizkaitarren diruak
bete dit poltsia,
ara zergatik au dan
nere alegrantzia.


	231:

«Izarrik ezta
goietan, baña
argitan dago
lur guztia.
Belenen Jesus
jaio da eta
Jesus Bera da
gure Argia».

«Gure argi ta
gure zorion
pake pozaren
elkarlea.
Nola izan ez,
biotz ta anima,
Jesus, ni Zure
maitalea?»

«Illeak urre,
begiak urdiñ,
zerua bera
dirudizu.
Ai, aur ederra!
Ai, aur gozoa!
Ai maitetuko
baninduzu!»



ONDARRIBI

Ondarribi, Ondarribi,
euskaldunen orubea,
erregien jauregi ta
gaztelu zarren jabea,
giza-leialen seaska,
Bidaso-ibaiko lorea
alperrik bele arrotza
izan da zure jabea.
Sendoa badezu noski
arrizko gerri lodia
zenbat aldiz sendoago
biotzaren ausardia!
Nola zu arrotzak ausi,
kementsuen arrobia?
Nola beleak garaitu
arranoaren kabia?

Zure kale ta jauregietan, o uri zarra!
Ezagun dezu jator'andia,
erregiena bezin garbia,
Saguntorena bezin goitarra.
Zein eder zeran ta dizdilari!
Izaki dana dezu opari:
Eguzkiaren errañoetan dator zugana
zeru bikañen musu laztana.
Ibar naroak lore limurrez inguru zaitu;
Zure omenean antola degun zortzikoari
arkaitz zuloak oiarzunetan dio jarraitu;
itxas altsuak, bagaz t'arroaz, bere gisara,
negu beltzaren gau illunean
oroitzen dizu antziñetako gud'eresia,
t'uda garaiko egun barean
esku zabalez biraltzen dizu zure oñetara
bere ur garbien apar zuria.
Mintzo danetan gaillurreraño jasoa zera;
gizon argiak, ipar aldetik,
leiatsu datoz zu ikustera;
kondairaleak zure kemenez zuzpertzen dira,
t'Ama biguna, Guadalupeko mendi gaiñetik,
txoratzen dago maitagarriro zuri begira.

			Euskal Esnalea 4 (1914, 81.zk.) 106-107;
			Ondarrak, 151-152.



LARRALDEKO LOREA — A. Kanpionen liburutik
	(Txomin Agirreren itzulpena)
	1918

	207-208. orr.:

	[Txori alai...]

«Txori alai pitintsoa,
ereslari-eder zintzoa,
eztiat aspaldi entzun
ire txiotxo gozoa.
Gaiso alaiz?
Ator garaiz.
Milla bidar egunoro
i oroituaz bizi naiz...
Ibai aldeko urritzetik
soñu leüna datorkit
ereslaria bai ona!
Kirkirrik ezta-inguruan,
gorde da igelen flin-flona;
bakarra dago zelaia;
aspertu zan igitaia
neska mutillen eskuan;
izarrak abia dira
odei tartetik begira:
dana dago isill isillik,
nere txoriño kutuna,
aditzen ire jarduna,
biotzaren eresia,
zeiñ eztia!
zeiñ biguna!»


	208:

«Txori pitintso maiteak,
nere-animaren jabeak,
zeñec zauzkate pozturik,
egun berriak ala nik?


	212-213:

Kimu berrien usaia
edonoiz gozo ta elaia.
Nere Malen da kimu ta lore
Larralde basetsean;
etzait besterik iñor gelditu
ezpada oroimenean.
Lore bakarra,
zuri begira dago aita zarra!
Aize limuri samur bigunak
Zinduzke bear,
t'ipal beltzaren txistua dantzut
Saratik zear.
Au ikarrea! Ai nere gaitza!
Erririk erri dator ekaitza,
lore baratzen ondamendia.
Bere indarrak badu errautsi
milla urteko lili oria,
laster du ausi
mendietako kimu berria.
O, Jaungoikoa,
arren, legortu nere malkoa!
Sei lore bikain il zaizkidala oroitu zaite;
zuk badakizu zenbateraño nituan maite!
Azkenengoa gorde zadazu;
otoitzez eta larri naukazu;
ez neri kendu Malen kutuna,
nere eguzkia,
nere ondasuna,
nere neguko epelgarria,
il ordurako etzatokia!
Eskale nago samiñez urtzen;
baño eskaria naikua ezpalitz,
neuk, Jaungoikoa, dizut agintzen!
(Geiegizketia ezaguturik.)
O, zer esan det! Zer igaro zait!
Nastua nabill, eroa nunbait.
Ai, ta nola ez, banaiz guraso!
Erruki nizaz, nere Egillea, barkatu neri;
eztaukat nora begirik jaso;
baña gaizki da nere esakera;
gauza guzien Jabe Alsua, bada, Zu zera,
zeru-lurrean Zure gogoa, Jauna izanbedi.


	218-221:
Danak (Gizon gar ta emakumeak)
	[Au ondamena!]
Au ondamena! Au zorigaitza!
Ai gure Sara maitegarria!
Ai basotarren Euskal-Erria!
Zuen burura zein izugarri dator ekaitza!
Frantzez arro ta odol zalea
Txito egin da gure lurraren jaun ta jabea.
atzotik ona dagon aldea!
Oraintsu emen, ibar zelaian,
jolasa naian,
jetsi ta ega,
igitai-sega,
alai t'atsegin ibilli oizan
eguzkiaren argi-musua,
ezpata zorrotz gañean, ara,
gudaren txingur balitz gisara,
edo etsaiari esnatu zaion gorroto-sua.
Gabiroiaren atzaparretik,
lortu ezinaz kabi epela,
estu dijoan uso bezela,
igesi goaz frantzez artetik.
O gizon oiek Deabruaren aideak dira!
Bart arratzeko ordu beltzetan,
nabarbenkiro irriz ta parrez,
eliz-ateak txantu indarrez,
eta Jaunaren ontzi donetan,
zital ziztriñak,
mozkortzeraño edan dituzte ardo zikiñak!
Urren ostera, kanpai zoliak,
gure malkoen ta gure pozen ereslariak,
ikutueran negar musiña berenez jota
eliz-burutik lurrera bota.
Oraiñ, azkenez, kai zabalaren erdi aldean,
ote zakarra bezin añote,
zuaitz gaztea dute gaur jarri.
Askatasunen? zuaitza dala-omen diote:
O zein gezurra! Bere itzalean
loturik daude gizon zintzoak izu ta larri.

Malentso
Nere kanpaiak, nere kanpaiak!
Eguzkiari agur emanaz,
ta biotzari zeruen kezka,
oar erazten otoitz garaiak,
adierazten Sarako jaiak,
goiz illuntzetan neri deiezka
dinbilin danban, dumgulum dungo,
nik etzaituztet berriz entzungo!

Giza pilla (Gazteak)
Iso zaitezte andre uzkur ta gizon aulduak;
jaiotzaz gera gu bildur gabe ta kementsuak;
astobizkarko aritz tantaiak
eman zituzten aur-giñaneko seasken gaialk!

Giza pilla (Zarrak eta emakumeak)
Gabiroiaren igesi gatoz, uso antzera.

Giza pilla (Gazteak)
Usakumien billa goazen gabiroi gera.

Giza pilla (Zarrak eta emakumeak)
Egoak, Jauna, iges dezagun!
Giza pilla (Gazteak)
Egoak, Jauna, atsi ditzagun!

Giza pilla (Zarrak eta emakumeak)
Guda gizonez beterik daude euskal ibarrak
bi agintzalle biral dizkigu beren Bilzaarrak,
t'erririk-erri eideramate urkamendia
isuri nairik baso-mutillen odol gorria.
Ai! Arpegiko gorriantz eder arrosaduna!
Orra biurtu ikaratuen zurbiltasuna!
Antziñetatik izanduarren ainbat eraso,
egundañotan onelakorik ezta emen jazo.

Giza pilla (Gazteak)
Zer du ajola,
euskal semea ernai dagola?
Ainbeste aldiz gure mendira,
diozutenez, erasoleak igo eztira?
Zer egin dute, arraio pola!
idorotzean euskaldunaren esku muturrak,
bertan lurra jo, bertan usteldu; t'ara gaur nola
atsur-laietan darabizkigun aien ezurrak.
Jaunari esker, lenean dago euskal biotza!
Betor gugana gizon arrotza!
Aupa mutillak!
Ariztietan artu makillak,
nekazarien tresna gustiak batera urni
denak biurtu eriotz-burni,
ta Bandetarrai,
eutsi daieten oitura zarrai,
jakin dezaten gure ausardia,
gallurretatik deadar egiñ:
aurrera t'ekiñ!
Azkar ta bero dezute lagun Euskal-Erria.
Giza pilla (Zarrak eta emakumeak)
Alperrik dira zuen asmo ta buruausteak.?
Onenbesteko griña t'indarrik len esta ikusi
gaur eguneko erasoleak
Luzbel okerra dute nagusi.


	226:
Danak (Arriturik eta eguiñez bezela)
	[Euskaldun bat!...]
Euskaldun bat! Euskaldun bat
euskal etsaien artean!
Au gendukan ikusteko,
gure Aita Jaungoikoa!
Menditar gizon iaioa
Galtza-Gorri-ren aldeko!
Sorterriko lur maitean
erdal-izkerak erausi;
bide-guruzeak ausi,
kanpaiak zearo urtu,
eliz doneak lapurtu
dituztenakiñ batean!
Borteren bat izango da
Euskal-Errian asia.
O bildua! O likitsa!
Naskagarrieko piztia!


	233 (berea?):

«Monsieur Iharassarri Agerreko apeza
bertute gabea da orai zure meza».


	237-238:

Kaskarote pilla (gizonak bakarrik)
Naparroara! Mendi gallurren beste aldera
ustarri gabe guregañ beti egurastzera.
Mingañez emen dira gizonak txit askatuak
baño gudetan nai ginduzkete jarri lotuak.
Ze bear degu gizakumien odola isuri
ezpadigute ezer kalterik egiten guri?
Susmotsu gera frantzez artean;
arriskuz gaude oien lurrean;
aldendu ezik, naiz ta gu izan giza txiroak,
iguingarriro ziztrin jaioak,
askatasuna dutela aitzaki,
laster digute lepoa ebaki.
Askatasuna! Nor da gu baño askatuago?
Eguzkipean iñor besterik zeiñ ote dago?
Mendi buruko aize antzera,
kaskaroteak nai aña zabal izandu gera.
Itsas ta baso, ibar ta kaian,
egazkiaren ega lasaian,
seaskatikan degu ikasi askatasuna
ta bera degu gure betiko maitetasuna.
Guk eztaukagu ez erregerik, ez endorerik;
errepublikak eztu arautu gure legerik;
eztegu iñoiz agintarien esanik aitzen:
gure oitura bakar bakarrik oidegu zaitzen.
Iñor badabill askatasuna idoro naika
etorri bedi guri jarraika.

Danak (gizon ta emakume)
Naparroara! Giza sendoen erri barrura;
dollorkerian inor iltzeko,
ziorik gabe urkamendia zutik jartzeko
burni t'egurrik eztan lekura.
(Besoak mendiruntz luzatuaz)
Asi gaitezen geure bidean;
gurutz aurretik igarotzean
gurtu dezagun Jaungoiko zarra.
O erbestera dute bialdu,
baño aginterik etzaio galdu
t'eskuan dauka, makurrentzako, Tximist'azkarra.


	245-246:

Danak
O, Naparroa, giza leialen lur indartsua!
Zuk dezu gorde gure Jaungoiko erbestetua
biral zaiguzu zure kemena,
zure tankera jaso dezagun euskal izena;
esan eztediñ iñoiz beñean
etsai bildurrez utzi degula zeruko Jauna,
gaitzaren zigor t'aulki aurrean
lotsagarriro tolestu zala gure belauna.
Jesus onaren Ama maitea,
arren, zuzendu gure bidea!


	247-248:

Emakume pilla
Berandu da ta deiez daukagu
sukalde lana;
urre-orratzez jantzia dago
zeru-goi dana.
O, Larraldeko Lore bikaña,
oraiñ artean intzez apaña!
Errukarria!
Laster dezu, ai! zure kopetan
intzaren ordez odol gorria.
Gerotso arte, aitona zarra;
ordu larrian nola zu aztu?
Zure ondoan zurearekin nai degu nastu
gure animetan dagon negarra.

Iban
Eskerrikasko, baña ezta bear.
Odei lausoa amorruz dator mendian zear;
zoazte azkar;
izugarrizko ekaitza dakar;
nere alboan naikua ditut nere morroiak;
etzaiteztela azpian artu gaurko trumoiak.

Emakume pilla
Bai, aurki gatoz, Iban maitea,
emakume ta gizonezkoak;
guda t'izurri euskal auzoak
illarteraño gordetzen dute anai legea.


	260-263:
Gizataldea (gizon ta emakume)
Iban gajoa!
Ordu larrian nola zu aztu?
Zurearekiñ nai degu nastu
gure otoitza,
gure malkoa.
Ai, Larraldeko lore kutuna,
ezingo dizu Elizak eman
azken orduko laguntasuna!
Etsai gogorra da zure jabe;
bere labanaz il bear dezu
apaizik gabe!...
Baño lurretik beiñ askatzean,
lendabiziko kristau-aitorle aien antzean,
aingeru zuriz inguratua,
zein ederra dan irizten dezun goiko zerua!
Zure ilberria,
siñizlearen indargarria,
gu kemenduaz zabalduko da basterrik baster.

Txomintsu
Izan liteke... baño ezta ilko... ez, orren laster.
Oraiñ eztauka apaiz bearrik...
Zanko biziak bearko ditu bakar bakarrik,
eta badauzka: gu bezelase da menditarra,
oriña bezin zoli t'azkarra...
Eztakit, ara, gaur zer diotan;
amutsa nago ni, erdi lotan.

Auzo bat
Etzaude zu gaur, Txomin,
naigabez nastua;
obeto dirudizu
pozak erotua.

Txomintsu
Eznau pozak erotu,
itsaropenak bai...
Arrotzaren aginduz
atzo zalako jai,
Saint-Pera joan nintzan
goizean goiz ernai,
ta gudari tartean
or ta emen usai,
neronek entzun diet
lumadun gizonai,
lotuen askaera
aurki zeudela zai.
Gura zarrak eztaki
estalako garai:
ziur jakiñ baño len
eztiot esan nai.

Danak
Bedeinkatua milla biderrez
zeruetako Jaun Egillea!

Txomintsu
Iso ba, iso! (Leioa erakutzi ta lo egoerako
itsurak egiñaz) Ori bai dala
ordut sarrean jaiki eraztea!...
Albiste ura entzun ondoren
—aiñ jarri zaitan barren lasaia—
ler egin arte jolastu nintzan
irriz ikusten Saint-Peko jaia.

Emakume bat (Danak jakiminez agertuko dira)
Giz asko altzan?

Txomintsu
Bai, alajaña.
Zuek guztiok irudi aña...
Eundak erruz kenduta baña.
Atso zahar batzuek ongi aphaindurik
plazala bildu dira, elgar aditurik
ikhusi dutenean han eztela deusik,
ostatura joan ziren, bihotzak ilhunik.
Ostatura sartzian, echeko jaunari
atsoak erran diote: «hots fite, Bethiri!
Gaur phesta handi dugu, iguzu jatera
joan behar dugu gero guziek plazala!»

Danak
Argia da mutilla;
poz ematen daki.
Tximeletaren antza
berez daramaki.
Baño ezta Tximelet
inork ikutzean:
erlearen eztena
dauka mingañean.
(Berriro ta parrez)
«Joan behar dugu gero
guziek plazala».
(Txomintsuri).
Etsaia zirikatzen
ezaiz i makala.

Txomintsu
Bazkaiteko denboran, batak bertzeari
oihu egin zuten: «hire graziari!»
«Biba Nazionea!», zioten gogotik
gaztetan eztun orai gu bezelakorik.

Danak
Bunbada oiek zerenak dira?
Onen patsadaz,
txoroen gisa gaude algarazi
ta bitartean gure Malentso
badaramate urkamendira.
Ai, Larraldeko lili maitea,
usai gozoz ta intzez betea!
Aur atsegiña!
Mintza eztidun zelai karnaba!
O zein urrean izan dituzun
udaberri ta negu samiña,
goiza ta gaba!...
Arren daiogun Jaungoikoari;
bera izango da Malenen sari.



ARANTZAZU-KO AMARI

Aloña mendiko
Euskal Erregiña,
eguzkiya bezin
alai ta atsegiña:
Andre samur eta
guztiz altsua,
zein ederra zauden
arantza orretan,
ta, nola zabaltzen
dezun basoetan
zeruko lorien
usai gozua!

Euskalerri zintzoaren
Ama, zu zera, Maria.
Menditarren eskariya
zuri dijoaki.
Kupida zaitez ba guzaz;
adi gaitzaten errukiz.
Gure malkoen samiña, arren,
ezti zaiguzu, Ama.

Euskalerriko zerutar zaindaria,
zure ardurapean artu, Maria,
zure semeak.
Euskaldun leialak
zaindu gaitzatzu,
Ama maitea.

Bildu gaitzatzu zure babesean,
atsegin gaitezen zure itzalpean.
Zuregana gatoz zuri
agur egitera:
Agur, Maria; agur, Maria;
agur, Ama.

Ama, entzun ezazu gure eskaria.
Entzun bai, entzun ezazu gure eskaria.
Entzun, atsekabe gogorrez
beteta gaude.
Alaitu gaitzazu, ene Ama,
alaitu gaitzazu.

			Aranzazu (1966) 378.



AMATXU NERIAK...

Amatxu neriak
suaren onduan
ah! ze gaztañatxuak
erreko zituan!
Uste dot ere emendik
nebala ikusten
drin dron danboliñian
gastañak erreten
eta orren bitartian
Patxi gixajua
Vitoriako eskiñan
apurtzen burua.
Ay, amama, amama,
au bizibodua!

			Argitaratu barik
			(Sebastian Garcia Trujilloren esku).



BETIKOTASUNA

Amaibagako betikotasun neurrigabia
etzaitu inok oraiñ artian ezagutu
bada zu zara Jaungoiko altsu baten neurria,
da Jaungoikua nor da leikena bein neurtu?

			Argitaratu barik
			(Sebastian Garcia Trujilloren esku).



ZATARAKO NAZ?

Munduko gauzen erregia naz
Jaunak egiña: zetako?
Egilliaren anditasuna
eta omena katetako,
ainbeste on ta mesedegaitik
eskerrak beti emoteko.
Zelan ibaiak saltaka,
itxirik beti alderdietan
jaramonik egin baga,
uri, zelai ta lorategiak
txori kantariz beteta,
alan zerurantz juan biar dogu
munduko gauzak itxita.

			Argitaratu barik
			(Sebastian Garcia Trujilloren esku).



PARKATU!

Zeru altuan aingeru eder bat
pekatu baten jasi zan,
ta Jaungoikuak ondatu eban
infernuko ondarretan

	(??)
	Egun alaiak
	diran bezala
	ordu tristeak
	badira
	biotz erdiyan.

			Argitaratu barik
			(Sebastian Garcia Trujilloren esku).



Iturria: «Txomin Agirreren heriotzaren 75. urtean, bere olerki guztien bilduma» (Julen Urkizaren edizioa). Karmel, 1995-4


