MAITE ZAITUT

Baserritar bizitza ez da, egia esan, zorabioak artuta ibiltekoa; baiña ertz askotatik begíratu ezkero, kaletarrena baiño obe ta duiñagoa hai bederen. Kalean, aukera geiago izanik ere, lanari lotuago bizi osasuna, ordea, naikoa exkaxago. Ni, beraz, ez naiz sekula ere gauden baserria goralduz aspertzen, Gaur ere, ez rneaztear7en, berau aupatu gogo
nik,
Doiñu: Xenpelar-en «Mutil zarraren

Etxe osteko geiziak
orizka ditu orriak,
urrillak oro digu marguldu:
goietan mendiak,
zingira ertzetan ziiak (1)
usan (2) belarño guriak:
nik ala ere ez nuke opa
uzterik biziak.
Txoriak dabiltz urduri
kuku egiten neguri,
ipar dan otza aldiz lagarik
Afrika dute uri,
zati baten egoitz guri,
ausarti ta mutur-zuri:
alda-irritsik etzaiku eme
oraindio guri.
Iritxirikan urrilla
goizegi xamar otzilla,
egazti saillak doaz urruti
giroaren billa,

(1)

Ziri, zume.

(2) Erri-baso.

an utzirik ipar illa
elur-aizetan zurbilla:
nik ala ere, sukalde laztan,
zu zaitut pozkilla.
Beerantza dator artzaia
utzirik goiko saroia,
bisutsak (3) baitu dena biurtzen,
oarindik sasoia
izan ezta ere garaia,
negua dabil ernaia:
ni berriz emen, naizta zearrak (4)
zakar jo eztaia.
Bebiltza besteak ibil,
jan eta edan biribil,
sabela plin-plin, arar begiak,
bi oiñak kolokil! ,
lanerako zurruna (5) ta
bizkarrean zapal-makil:
ni nabilkezu, lanari joa,
etxe ingurun bipil.
Maite zaitut, oi baserri,
jaiotetxe zoragarri!
Zugandik alde, ai! , nintzanetan
zure oroiz larri
—zindudan ain maitagarri—
ez nuen ezer atsegarri;
ementxe zure naia betetu,
zitzaidan pozgarri.

(3)
(4)
(5)

Aize-eiur.
Zear-ipar.
Nagi, astun,

Bijoaz egaz txoriak,
bebiltza saldoka antsiak;
nik ez dut gogo euzkirik urrun,
nere baserriak
asid ditu bero-izpiak,
erakar zantzuz jantziak;
zu ta ni etxe, bat-bat gaituzu
bizi-naiez josiak.

IZENA
Ezilkor miña dugu barnc-muiñean, iñolaz ere jaurti eziña. Goikoaren antz-irudiko sortuak garan ezkero, ezin dugu
saiestu geugandik gurari bizi ori. Daukagun bizitaldia, ala
ere, motza izan, bizkor dijoana, ta ementxe ere, lur-gain onetan geure-geurea dan zerbait luzerazi nai. Seme-alabak gurasoen luzapen ez dira besterik.
Doiñu: «Nere semen seme..,».

Iru muskilño dauzkat nere kabi maitean,
irurak ditut laztan iñortxok ez bestean:
batak du begi goxo, besteak muxu gorri,
irugarrenak dizu iruditzen ozkorri.

jaioberri zirala bataio egunean,
altxa nitun irurak euskaldun izenean.
Bertatik begi-samur ezpanez naiz miingaiñez
euskeraz asi ziran aita ta mani deiez.

