
Kortak leio gaberik
ez izan doituak,
kaltekor bait dituzu
aizege lekuak;
nik ormetan iriki
ditut argitsuak,
egun onez zabalik
txarrez ixtekuak:
orrela dira, egiz,
ene ukulluak.

Sats-kea ez bait da ona,
ez, abereentzako,
aspaldian dauzkat nik
bi metatan tinko
simaur mulko galantak
ukullutik kanpo;
abere atsa ere
kirats duzu oso:
beude, bada, zabalik
maiz ate ta leio.

IPURTARGI   ORDEZ

Aurrera jo bearra du gizona. Eta orrela dagi, milloika
urteetan, Ortarako badu adimenean argirik, baita antze ta
al-izaterik ere. Gaitasun auek alkar korapilloturik, berebizi-
ko aurrerakuntzetan dabilkigu, azken urteotan bereziki.
Tximistargiaren aroa dugu segurazki; baita gure baserrietan
ere. Ar-olioa ta erretxiña ziran antziña gure etxeetako korta,
eskaratz, logela ta besteak argitzen zituztenak; or daude
oraindik, oroigaillu bezela, ormatik zintzilika argi-mutil, te-
texa, krisaillu ta garrontziak. Gaur, oien ordez, tximistargiz-
ko ontzi luzanga ta biribillak dauzkagu.

Doiñu: «Al tzak ez du ».



Bakoitzaren zoriona
zer noni dagokiona,

ezpei iñoiz izan, otoi, norberari
egoki deritzaiona.

Zeru goietan izarra
beti dabiltzu edarra...

gizonak badu adimen argia,
baita soiñean indarra.

Gure asabak aintziña
arpetan bai atsegiña!

ar-olio gero, eta krisaillua,
bai aiek argigai fiña!

Tresna maskarrak egitan?
Baiña aiekin zeuden pozikan,

etzuten besterik millaka urteetan,
arraiea! , bear izan.

Gaur ordea nola goaz
aurrera! Argi sendoaz

uriak daude eguzki gisako,
dendak dirdir eun margoaz.

Lengo ipurtargi ordez
nik ere argontzi hetez

daukat neronen etxe-bira bazter.
Sorgiña dirudi ziñez!

Olan gaiñera —nork uka?—
eletzia ona baita,

ezusteko suz arrisku gutxigo
gure haztertxo onek dauka.

Bikain aizatzen dizkigu
zoko illun-adarrak usu,

eguna laingo jarriz argi-dirdai
sukalde, sapai ta ukullu.



O milla bider zuntzunak
ortan bat ez datoztenak!

Lur-azpian dart dagite oindio
edu ortan uste dutenak.

Arin dabil berebizko
arian indarra tinko,

eta argontzia daramakit beingoz
su dizdizariak meiko.

Arriskuk ere dituna
badazau t ; sendotasuna

zaitu bear dut ez nadin ezaxol-
gal ez daidan osasuna.

Aria ba zait apurtu,
oin-legor nik moldaztatu:

lur bustian ez tximist-mutur biri
batera ezorik iku.

Iñoiz eskorta barruan
aririk izan dut suan;

sarreran diot muturra ebaki
ta zait itzali usuan.

Lendik nolako aldea!
Irrati eta plantxea,

telebixta, garbigaillu ta tresna
indar bidez guk betea.

Ortzian izarra garden,
gurean argia lerden:

baserria onek dagigu pozkor.
oro lan-zale egiten.

Oi asmatzaille guren, zu
gogoangarri zaitugu;

menderik mende zu gorets bearrez
iñoiz ezin gu aspertu.




