
















BIDEZTIA-  J.Z. 1918-091-20 
  
Bide zidor ta latzetik zear 
auldu-nekauta baidoa, 
nekauta doaaberrirantza 
bidezti gaxo-gaxoa. 
  
Oyan itzaltsu lekaro-zear 
goirantza betim ta beti, 
aberrirantza igesi doa 
atzerri yakon luditik. 
  
Biden ertzeko arantza latzak 
ez yarraitzeko dirautse, 
eta sarritan erpe zorrotzaz 
soñetik eltzen dautsoe. 
  
Berak arantza erpe artean 
yantzi atalak itxiaz, 
aurrera darrai yaramon barik, 
erri maitean gogoaz. 
  
Norantza zoaz bidezti ori, 
norantza oso nekauta? 
-Donokirantza yoran-yoranez, 
bertan zoruna dago-ta. 
 





 PULVIS ES... J.Z. 7(1918-92) 27 
  
Auts zaralako austuko zara; 
egi au ondo gogaldu 
Auts egunean Ama Eleizak 
kistar orori diñosku. 
Egi au zarra oso dala be, 
beti da barri-barria 
itxaropena kistar onentzat 
txarrentzat bildurgarria. 
  
Arrokerizko axez biotza 
gustiz dozuna puztuta, 
danak menpean euki nai dozuz 
egi onegaz aztuta? 
Buruan autsa ezarri eta 
Ama Eleizak diñotzu: 
Auts zaralako austuko zara; 
gizon arroa, gogaldu. 
  
Aberastasun ugaltasunak 
biotza dautzu dollortu? 
geide gaxoai sorositeko 
errukibako biurtu? 
Entzun Amaren egi sakona 
eta biotza samurtu: 
Auts zaralako austuko zara; 
gizon dollorra gogaldu. 
  
Lizunkerizko ekandu txarrez 
biotza dozu lotuta? 
beti lurrera begira zagoz 
Yaungoikoagaz aztuta? 
Entzun Amaren egi garratza 
eta biotza goratu: 
Auts zaralako austuko zara; 
gizon lizuna gogaldu. 
  
Doipuru ala Bakaldun izan 
yakinge nai yakintsua, 
txiro gaxorik bizi dan ala 
aberats osasuntsua; 
entzun gustiok egi garbi au, 
Eleizak oroi diñosku: 
Auts zaralako austuko zara; 
egi au, gizon, gogaldu. 
  
 
 





























BARIKU GUREN J.Z. 1918-095-057 
  
Oron artean oroigarri dan bariku baten 
izpi argiak ostendu ziran eguzkian, 
illuntasunan estalki baltza zabaltzen zala, 
gauza gustiak geratu ziran itzalpean. 
  
Gizadi oro geldu-geldurik ixilduten da; 
abere, egazti, oyu larri ta orruakaz, 
ixiltasuna austen dabenak bakarrik dira 
axe ekaitzkorrak egiten dauzan uluakaz. 
  
Lurra dar-darka azken zotiñak emoten letxe, 
mendi-arkaitzak ikareagaz zatituta, 
obietatik illak bizturik urten dira, 
ezautzeztaben indar ixilak bultzatuta. 
  
Ludi zabal au illunpetzeko zer gertatzen da? 
Noren aginduz izpiak gorde eguzkiak? 
Arkaitz gogorak zeren indarrez zatitzen dira? 
Zer dala dar-dar lur zabalaren eustazpiak? 
  
Yakin nai daunak yaso begiak Koskotegira, 
oldoztu ondo biotz samiñaz gerta zana, 
ta galde onek urtengo dautso espanetara: 
Zelan betiko etzan ondatu ludi dana? 
  
Gurutza baten zinzilik dager Yainko-Semea 
esku ta oñak untze gogorrez zulaturik, 
buru deun-deuna arantza latzez inguratuta, 
Biotz samurra burdin ankerraz zauriturik. 
  
Esku ongiñok zer egin eben ludi onetan 
gurutza bati untzez yosirik ipinteko? 
on ta zoruna biotz danetan zabaldu eta, 
nor ain ankerra gaiztakeri au egiteko? 
  
Obendioen maitetasunez erririk-erri, 
ainbeste bider nekatutako oin maiteak. 
Zelan zagoze gogor bai gogor untzez yosita, 
erruki barik zelan zagoze zulatuak? 
  
Biotz maitekor, Biotz bigun ta Biotz onena, 
neurri bagarik gizonok maite dozuzana, 
Esker gaiztoko burdin ankerra nok egiña da 
erruki barik erdibituten zaituana? 
  
Gizonon zorrak Yaungoikoari ordaintzearren 
gure obena beraganduten ebalarik, 
gu gaizkatzeko gurutza baten ixuri eban 



Yosu maiteak odol gustia neur i barik. 
  
Neure oben ta gaiztakeriak ipiñi zaitu, 
errugeori, gurutza ortan untzatuta. 
Zelan ba daukat neure biotza garbatu barik, 
zelan ez daukat damutasunez zatituta? 
  
Esker-gaiztoko biotz gogorrok ikusirik ba, 
dar-dar egiñaz, mendi-arkaitzok, erdibitu, 
ia biotzok lur zotin eta ikareagaz 
Yaun maiteatzaz egiten diran errukitu. 
 







NORAKO?  J.Z. – 1918-096-064 
  
                «Neure biotza artega dago 
                Zeugan atsedendu arte». 
                                (Austin deuna) 
  
Biotz andia eta asegatxa 
zorion egarri dana, 
gauza gustiak txastatuaren 
iñoz be asetzeztana, 
geure barruan daukogu danok 
beti artega-samiña; 
Norako da, Yaun laztana, 
geure biotz au egiña? 
  
Ludi zabal au ez ete da ba, 
beronen bizi tokia? 
Zelan ba berton eztau aurkitzen 
poztasun eta pakea? 
Idoro ezik ludi onetan 
beretzako atsegiña; 
Norako da Yaun laztana 
geure biotz au egiña? 
  
Mitxeletea lorarik-lora 
ibilli oi dan antzera, 
geure biotz au artega dabil 
gauza batetik bestera, 
arek lez baña ez dau aurkitzen 
iñon be poz-atsegiña; 
Norako da Yaun laztana 
geure biotz au egiña? 
  
Iturri argi, garden, garbia, 
mendi gañean urtenda, 
itxasoraño gelditu barik 
zuzen-zuzen yoaten da, 
iñon aurkitzen eztabelako 
beretzako toki diña; 
iturritxoa ez ete da ba 
itxasorako egiña? 
  
Ta bide ertzean aurkituarren 
lora polit ta txoriak, 
euraen lagun eragiteko 
bialtzen poz-abestiak; 
Agur lagunak! esango dautse 
auxe da nitzat eziña; 
Ez naz ba, neure Yaun onak 
itxasorako egiña? 



  
Ase ezin dan geu-biotza be, 
Jaunan eskutik urtenda, 
gauza batetik beste batera 
zorion billa yuten da; 
zoruna baña, zelan aurkitu 
dalarik gauza eziña; 
Geure biotz au ez da ba 
donokirako egiña? 
  
Iturritxoa yoranez dan lez 
itxasora eldu arte, 
geure biotza gentzake dabill 
Yaunagana urbildu arte, 
ludi gauzakaz asetutea 
dalako gauza eziña; 
Ezta ba Yaunarentzako 
geure biotz au egiña? 
  
Zure bidez ba, bozuz aurkitzen 
atsegin ta ondasunak, 
euraen lagun zeu egiteko 
eskintzen poz ta zorunak; 
Agur lagunak! esan eikezu 
auxe da nitzat eziña; 
Ez naz ba, neure Yaun onak 
bere-beretzat egiña? 
  
 







ORRILLA – J.Z. 1918-097-072 
  
Alai pozkarri oron artean 
Orrilla yaku agertzen; 
atsegin-pozez geure biotzak 
dituzalako asetzen. 
Zelan ez gaitu pozez beteko 
Amaren illa dalarik? 
Izadi dana ez da agertuko 
alaitasunez beterik? 
  
Argidiria sortzen danean 
irribarrezko mosuaz, 
«Mireni agur» ez dau esaten 
abots samur ta gozoaz? 
Eguzki eder disdiratsuak 
mendigain dala agertzen: 
«Mirenen illan argi eiteko 
poz-pozik naz ni azaltzen?» 
  
Beren izpiaz laztantzen dauzan 
lora eder usaintsuak, 
ezpan samurrak zabaltzen ditu 
bialduteko agurrak. 
Usain gozoa zabaltzen dabe, 
«Agur Miren»i esanaz, 
ta here aintzak abesten dabez 
igartu arte yoranaz. 
  
Ez dakuszuez barriz zugatzak 
osto ederrez yantzirik, 
mendi ta ibarrak orlegituta 
bedar usaintzuz beterik 
axe bigunak samur-samurki 
sarri laztantzen dauzala? 
«Agur Miren»i, abesten dabe 
«Berak onetsi gaizala». 
  
Txoritxoak be, abestiakaz, 
poza dabela zabaltzen, 
ez dantzuzuez birloratuta, 
Mirenen ill au agurtzen? 
Txorrotxioka ez diñoskue 
Orrilla ospatuteko; 
Ama Mireni kistar gustiak 



opaltzen dautsoelako? 
  
Poztu ba zu be, kistar maitea 
izadi danaz batera, 
ludi gustiko izakiakaz 
aurkeztu Aman aurrera, 
euren antzera eskiñiyozu 
biotz semekor biguna, 
bere bitartez lortu dagizun 
beti-betiko zoruna. 
  
 































AIZKIDETASUNA J.Z. 1918-101-106 
  
Lora eder ta samur-samurra 
mardulik sortzen yakuna, 
geu-biotz-baru baratzan legez 
lili usaintsu biguna; 
aizkidetasun maitetasuna 
orok daukagu barruan; 
Lora eder au zaintzen eztaunak, 
bauko zorunik gogoan? 
  
Yanari barik ezin leike iraun 
ezelan bere bizitzak, 
Maitasun barik zelan iraun lei 
luzaro gure biotzak? 
Non aurkitu lei bere yakia 
izanik auxe bakarra? 
Yaki au eztaun biotzari ba, 
zek biztu bizitza-garra? 
  
Lili usaintsu ta samur onek 
alkartzen dituz biotzak, 
berau ezpalitz danak litzakez 
bakar, itun eta illotzak. 
Onek damotso biziteari 
atsegin-gozotasuna; 
Aizkide barik euki geinke ba 
bear dan poz ta zoruna? 
  
Aizkide barik, nori agertu 
biotz-barrengo samiñak? 
Nori edestu gogo-barrengo 
yazokun alai pozkillak? 
Yasarpenagaz garrastasuna 
badator geure ondoren; 
noren biotzan deituko dogu 
laguntasuna eskatzen? 
  
Barriz aizkide ona danari 
emon dautsonak biotza, 
egun alai naiz illunetan be, 
euko dau poz ta laguntza. 
Berau dalako emaitz ederra 
Yainkoak emon dauskuna 
gozatzen dausku gustiz oparo 



bizitza-garrastasuna. 
  
Aizkide ona daunak aurkitzen 
Yakituriak diñonez: 
«Ondasunketa aurkituten dau» 
beteko dauna zorunez. 
Urrerik ez da, ez ondasunik 
aizkide ona lakorik, 
berau bagarik eztagolako 
beko zorion biderik. 
  
Gauza bigun ta samurra danez 
ardura ondo zaintzeko, 
girñak ba beti listorra letxe 
gertu daoz lorau galtzeko, 
ta izpi gaizkille zorrotz-zorrotzaz 
daben lez lorea galtzen, 
lorau etsayak errez galtzen dau 
ezpa-da arduraz zaintzen. 
  
Zaindu ba beti maitetasunaz 
donoki lili eder au, 
arantza-esi gustiz zorrotzaz 
etsai kaltetik ingurau. 
Auxe zintzoro egiten bogu 
ludian garan artean, 
zuzen bai zuzen ibillko gara 
zoriontasun bidean. 
 





































PARIXETARRA 
TA ZERGALARIA J.Z. – 1918-105-136-137 
  
Gizon eretxi eta biotz arroa 
otoi egitera elexara doa; 
Yaunaren aurrean 
elexa erdian, 
begira zutunik 
Yaunari otoitzat zuzentzen itz oneik: 
«Ene Yaungoikoa, eskerrik asko 
besteak lakoa ez nazalako, 
ez naz ba, beste lez bidegabea, 
ez lapurra eta eskontzauslea; 
astean birritan barau egiten dot, 
oron amarrena zintzoro ordaintzen dot 
ez naz ba, beste lez obendaria, 
dan lez or dagoan zergalaria». 
  
Otoi au egiñik 
gizon arroa, 
elexatik aide 
egiten doa, 
beretzat diñola 
pozez beterik: 
«Ni bezin on danik 
etxaok besterik». 
  
Bazter baten dager biotz apalduna 
obenez iraundu dabelako Yauna, 
begiak yasoten 
eztala asartuten, 
bularra yoten dau 
gustiz garbaturik otoi egiten dau: 
«Obenduna naz ni, Yaunoi, baidakit 
baña, biotz miñaz erruki daurkit». 
  
Otoi au egiñik 
gizon apala 
biotza garbayaz 
samin dabela, 
aide ta oldozten 
diño lotsaurik: 
«Ludian ni bezin 
ezta gaiztorik». 



  
Apalan otoya lurrun gozo lez 
Yaunak donokian 
entzun dau pozez; 
poz-pozik apala geratuten dala 
arroa itun da 
Yaunaren aotik itz oneik entzunda: 
«Entzun dot apalan eskari sutsua: 
beratzaz bakarrik naz errukitsua; 
eskar, errukia 
eta donokia, 
eztira arroentzat, 
iguingarri da ba, arroa Niretzat». 
  
 









ARANTZATSU´KO LILIA-J.Z.1918-106-144-145 
  
Lora gustien edertasunak 
igesten dabe bertatik, 
eguzki aitzin izarrak legez; 
lili ederren ondotik. 
Lilia da ba, loren artean 
eder, garbi, txukunena, 
bere yantzi ta usain ondoan, 
zer da lorarik onena? 
  
Goirantz begira lerden dagola, 
espanak zabal-zabalik; 
ikusten daben oroi diñotse 
emen eztala zorunik, 
Zerua dala zoruntegia 
ta bertarako bidea, 
gure biotza zuri ta garbi 
bera dan legez zaintzea. 
  
Lili eder bat agertu zan bein 
Eusko-errien erdian, 
anayak alkar galdu gurarik 
gogor ebiltzen aldian, 
arantzartean lilia legez 
zuri, eder ta garbia, 
Aloña mendin agertzen zala 
Ama samur Orbangea. 
  
Arantzan Zu be? diho artzañak 
—Arantzan ene semea. 
—Zer dala baña zagoz arantzan 
Yaunaren Ama maitea? 
—Ene semetxo ez dakizu ba, 
Ama zeuentzat izanik 
neure biotzak ezin leikela 
autu yarleku obarik? 
  
Atsekabezko arantzartean 
semetxoak ikusita, 
Amak biotza zelan euki lei 
arantzatik aldenduta? 
  
              * * * 
  
Arrezkerotik lili eder au 
Aloña mendi gañean 
bere kutunak zaintzeko dago 
Eusko-errien erdian; 
Amaren biotz maitekorragaz 



esaten abots samurraz: 
Arantzartean ez aztu Nigaz 
ez aztu goiko zorunaz. 
  

















 VANITAS – J.Z. 1918-108-159-160 
  
Eriotza baltza azurrutz irudiz 
makatz zorrotzaz eskuan, 
yayotzezkero beti noz yoko 
daukagu geure alboan. 
Bakaldun arro naiz otsein izan, 
yakinge naiz yakintsua, 
gaste naiz zarra erruki barik 
beste ludira daroa. 
Irribarretxo bildurgarriaz 
egunoro diñoskula: 
Ludi ontako gure bizitza 
eriotz bizia dala 
Geriza legez ba, igaroten da, 
lurruna lez ezereztu; 
tximistearen bizkortasunaz 
azken itunera eldu. 
  
Galde-galdetu ordu aretan; 
Non dago non bakalduna? 
nora yoan da bere menpean 
danak euki nai zituna? 
Yakituriaz zer gertatu da? 
non dira non aberatzak? 
Non dira euren arrokeria, 
edertasun ta yolasak? 
  
Ikusten dozu lurrun-ontzia 
itxaso zear arinka, 
azkar doyala elbuturantza 
lorratzik iñon izteka? 
Ikusten dozu txori bizkorra 
axe-zear igaroten, 
bere bidean azterrentxo bat 
iñon eztala aurkitzen? 
  
Ikusten dozu azkon zorrotza 
yo-mugaraño azkarrik, 
zuzen bai zuzen doyala ta iñon 
eztaula izten lorratzik? 
Bizitza bardin igaro da ba, 
geriza legez yolasak, 
ez ba yarraitu alper-alperrik 
andikiaren urratzak. 
  
Udazkenean ekaitz axeak 
zugatz-orri legorrak lez, 
eriotz gogor biotzge danak 
biurtu dituz «ezerez». 



Gogalduizu ba egi sakon au, 
euki gogoan yosia: 
Ludi ontako gure bizitza 
dala eriotz bizia. 
  
 











DEUNORO EGUNA  J.Z. – 1918-109-168 
  
Urrez eta argiz Ama yantzi da, 
yualak alai deitzen dagoz, 
«Poztu biotzez, ene semeok, 
poztu barrendik, poztu gogoz». 
  
Oroitzen zara zeure anaya 
ludiko txiro ta otzanaz, 
negar ta gosez, zuzen-egarriz 
eta errukitsu izan zanaz? 
 
Ene semeoi, oroitzen zara, 
biotz garbidun anayatzaz, 
gentzatsu eta ona zalako 
yasarpenpean bizi zanaz? 
  
Begira orain Yaunan ondoan 
donoki-lurrez yabeturik, 
zorun-zorunez ase-aseta 
negar-malkoak leorturik. 
  
Begira orain Goi-Errukiak 
Bere seme lez maitetuak 
dirala, pozez donoki-goyan 
beti-betiko zorunduak. 
  
Eleiz Amagaz poztu, kistarroi, 
yualak alai deitzen dagoz: 
«Poztu biotzez anai-zorunaz, 
poztu barrendik, poztu gogoz». 
 





GOKAXOEN EGUNA – J.Z.  – 1918-109-168-169 
  
Soñeko baltzez Ama yantzi da 
yualak itun deitzen dagoz: 
«Biotzez negar, ene semeok, 
otoi barrendik, otoi gogoz». 
  
Bere lepoan gurutz aztunaz, 
bizitz ontatik igarota, 
ikusten dozu anai gaxoa, 
izerdi-autsez zikinduta? 
 
Donokiratu baño lenago 
garbitzen dago su-garretan, 
Nitzaz erruki! didarrez diño 
ez aztu nitzaz otoyetan». 
  
Eleiz Amagaz otoi, kistarra, 
yualak itun deitzen dagoz, 
«Gutzaz erruki, anai maitea, 
negar biotzez, otoi gogoz» 
 
 









SEASKA, GURUTZA, ILLOBIA –J.Z. 1918-110-178  
  
Aurtxoak yayota seyaskatxoan 
negar-zotin dagi 
aman ondoan. 
Laztan bat emonaz amak diñotso: 
Zer izango az i, 
ene kutuntxo? 
Izango ete az osasuntsua? 
Ala erkiña ta 
gaxo-gaxoa? 
Oso aberats eta yakintsua? 
Ala ezyakiñ ta 
txiro-txiroa? 
Noiz arte bizirik iraungo dok ik? 
erantzun egidak 
zerbait badakik. 
-Esango neuskizu ezer baneki. 
«Ilgo naz» besterik 
iñok aldaki? 
  
Atzo yayotako aur gizondua 
bide lakar-zear 
goirantza doa; 
Gurutz aztun-latza daula lepoan, 
indarrak nekauta 
ezin eroan; 
Alan be, aurrerantz aberrirantza 
yarraitzen dau beti, 
beti goirantza. 
Noizko elduko dan bere elburura? 
Ez izan alperrik 
au yakin gura. 
Gurutzdun gizon au indargeturik 
bide-ertzean datza 
gustiz auldurik. 
Gogoak iges dau bere barrutik 
yoanda bizia 
gorputz ortatik. 
Illobian datza giza-gorpua 
arren yanari ta 
auts biurtua. 
Ara or gizonen bizi gustia: 
SEYASKA, GURUTZA, 
eta ILLOBIA. 
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