
 
Edurtzan... 

  
 

 Trumoi durunda, ortze illuna, 
 Edur malutak ondoren, 
 Lumen antzera jolasean lez 
 Ugari dakustaz jausten. 
  
 Txori gaxoak iges bildurrez, 
 Umeak pozez begira; 
 Zugatz adarrak beingo batean 
 Zuriz apainduten dira. 
  
 Ordu gitxitan mendi gallurrak 
 Aldatz, zelaiaz batean, 
 Izar zuri zoragarriak 
 Artu dauz bere menpean. 
  
 Urrundik dantzut arranen otsa... 
 Artzañak datoz igesi; 
 Ardi gaxoak janaritzeko 
 Alde egin dabe menditik. 
  
 Edur malutak jausi ta jausi 
 Gero ta ugariago, 
 Tellatu eta etxe inguru 
 Margotuaz zuriago. 
  
 Leio barrutik ikusgureaz 
 Zar eta gazte begira; 
 Lauso artean edur pullaka 
 Gazteak ikusten dira. 
  
 Zara ta zara aurrera darrai 
 Edurrak bere lanean... 
 Lurmen txiki bat ez da agiri, 
 Urrean ez urriñean. 
  
 Tarteka, nonbait ikusgureaz, 
 Eguzkik laño artetik, 
 Begiratzen dau, bildurtuta lez, 
 Eskutatzeko bertatik. 
  
 Gaba eldu da. Dana da ixil... 
 Sendiak goiztar oera; 
 Edurra barriz, atseden barik, 
 jausi ta jausi lurrera. 
  
 Goizez edurra gizenik dago, 



 Leio-leiarrak lausorik; 
 Txori gaxoak erruki eske 
  
 Bertan dakustaz otzanik. 
 Gizon da pizti otzanduteko 
 Ez da gosea langorik!... 
  
 Ogi bilderrak botaz batean, 
 An dira bizkor txoriak, 
 Begiak zoli, erdi egazka, 
 Garbitzen apur guztiak. 
  
 Baserrietan, sutzar inguru 
 Aiton zarra illobakaz, 
 Zur eta adi dauzala danak 
 Edurtza-ipuin zarrakaz. 
  
 ..."Gazte nintzala joan nintzan, bein, 
 Baso-beleten mendira... 
 Pozez nengoan erdi leituta 
 Eldutakoan etxera. 
  
 ¡A zan edurtza! Goiak illun ta 
 Alde guztitik zuria... 
 Samaraño sartu nintzan ba 
 ta galdurik bizia!... 
  
 Estu ta larri gora begira 
 Gorbeiko Gurutz Deunari, 
 Andra Mari'ren bidez eskatu 
 Laguntza Goiko jaunari!... 
  
 An egon nintzan urten ezinik 
 Basurde irrintzak entzuten; 
 Arrano baltzen "kra" "kra"z batean 
 Ardi galduak billatzen... 
  
 Aize txistua kendu ezkero 
 Eriotzako ixilla, 
 Alde danera begiratuta 
 iñortxo bez nire billa... 
  
 Uste neban nik une aretan 
 Egin ebala nireak, 
 Ezpaninduen lagundu laster 
 Zeruko Ama maiteak. 
  
 Maite damua egiten negon 
 Neure oben danakaitik, 
 Eta onelan neure izena 



 Dedar egien urrundik. 
  
 Gerotxoago urrean nantzun 
 Gure Zoli'ren auzia, 
 Andik lastertxo neure anaien 
 Eupada didar zolia. 
  
 Pozez beterik nire biotzak 
 Baturik indar guztiak: 
 "Ementxe ñagok!" -erantzun neban- 
 "Ementxe, anai maiteak!" 
  
 An ziran laster, Zoli aurretik 
 Buztanari eragiñaz, 
 Nire anai Anton ta Mikel 
 Maitasunezko laguntzaz. 
  
 Nik artu neban pozaren barri 
 Ezin neike oin azaldu, 
 Biotz taupadak pozez beterik 
 Laster nintzan otzaz aztu. 
  
 Nekez ba'zan be denok batean 
 Nozbait jo gendun etxera, 
 "Eup!", didar baten estu ziranak 
 Urten euskuen bidera... 
 Egundo bere ez yat aztuko 
 Egun eustien arrera! 
  
 A zan poza ta nasaitasuna 
 Artu ebena guztiak, 
 Besarketuaz aita ta ama 
 Ta nebarreba maitiak. 
  
 Jazo yatano edestu neutsen. 
 Adi ziran arriturik. 
 Zelan zeruko Ama Maiteak 
 Zaindu nenduan bizirik. 
  
 Jantziz aldatu, esne beroa 
 Gogoz edan nebanean, 
 Barrituta lez gelditu nintzan 
 Jarririk neure senean. 
  
 Eskerronagaz Agurtza Deuna 
 Esan genduan biotzez; 
 Gero guztiok, oeratuta, 
 Atsedendu gendun bakez. 
  
 Ordurik ona edurra jausten 



 Dakustadan bakotxean, 
 Beartsuakaz gomutatzen naz 
 Esanaz neure artean: 
  
 "Edurra zuri, polit benetan 
 Gorputzeko begientzat, 
 Baña baita be baltz eta gogor 
 Zoritxarrean danentzat". 
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Udabarri 
  
 Eguzkia goiztar da 
 Mendi erpiñetan, 
 Alaitasun-geznari 
 Ibar ta landetan, 
 Baserritar-biotza 
 Pozez da egitan 
 Begiak yosita lez 
 Izpi-gorrietan. 
  
 Txori maite abesak 
 Dakarztaz aizeak, 
 Bata besten ondoren 
 «txorri-txi» zoliak, 
 Iturria «txortxorka» 
 Dot aldamenean, 
 Urre antzez dizdizka 
 Eguzkik yotean. 
  
 Zugatz-adarren puntak 
 Orlegiz yantzirik, 
 Zelayan pitxi-lorak 
 Margoz apaindurik, 
 Solo eta muñoak 
 Bedartza ederraz... 
 Au bai ikuskizuna 
 Udabarri goizez!... 
  
 Burdian irrintzea 
 Dantzut barrenean, 
 Gerotxo, «Aida gorri...!» 
 Neugandik urrean; 
 Akulua lepoan 
 Dator Mikel Anton 
 Irribarre gozoaz 
 Diñola: «Egun on...!» 
  
 -«Egun on bat zeuri be 
 Dagitzula Yaunak, 
 Sasoiz egin daizuzan 
 Ereitzeko lanak». 
 -«Ordua be izanda 
 Ereitzak eiteko, 
 Uste neban ekaitza 
 Ez zala amaituko. 



  
 Euri, edur, indriska 
 Izanda bai aurten, 
 Ba'zirudin mundua 
 Yoyala urtuten». 
 -«Ekaitz, edur indriskak 
 Ez dira txar beti, 
 Zerbait kalte einda be 
 On dira besteti. 
  
 Aizea garbituaz 
 Lurra be gozatu, 
 Bedartzak ugalduaz 
 Dira onuratsu. 
 Ekizu Mikel Anton 
 Lurreko gauzetan 
 Alderdi beti da 
 Ongille benetan. 
  
 Zergaitik begiratu 
 Kaltesu danari, 
 Eta yaramonik ez 
 Onuratsuari? 
  
 Gure onez damoskuz 
 Yaunak txar ta onak, 
 Baita gure irudiz 
 Txar-antza dabenak. 
  
 Gure zeregiña ba 
 Buru makurtzea. 
 Eta biotz gustiaz 
 Yauna eskartzea. 
  
 Asko dira baserri- 
 Gizonen artean, 
 Beti ezpaz ta kezkaz 
 Euren yardunean. 
  
 Beti negarrez eta 
 Egundo ez pozik 
 Daukezan gauz oneri 
 Begiratu barik. 
  
 Ase eziñaz itsu 
 Onak ikusteko, 
 Eta begiak zorrotz 
 Zoritxarrentzako. 
  
 Iñoz naikorik ez da 



 Beti geyon billa, 
 Neurribako gurari 
 Asetu eziña. 
  
 Da gaur lugin askoren 
 Bizitza-legea, 
 Naiz ta ori ez izan 
 Zorion-bidea. 
  
 Dozunagaz pozik ta 
 Eskarronez beti, 
 Dana datortzulako 
 Yaunaren eskuti. 
  
 Yasoizuz gora zure 
 Biotz ta begiak 
 Onetzi zaizan beti 
 Yaungoiko maiteak»... 
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Egi-bidea 

 

  
  
  
  
 

 

 Egi egarriz gustiz aulduta 
 bein bidezti bat zegoan, 
 bidakatuta erantzun billa 
 oldozten bere barruan: 
 
 Nondik sortu naz?, norantza noa? 
 Zertako nago ludian? 
 Gaudi eder au yakin neinke nik 
 zeñek egiña ete dan? 
 
 Berez sortua eztirudi ta, 
 norbaitek egin dau ziñez! 
 Ze asmoz baña egin ete dau 
 yakin gura dot yoranez. 
 
 Bizitz igeskor onen ondoren 
 bai ete dago besterik? 
 Eriotz baltzan beste aldean 
 ete da sari-zigorrik? 
 
 Gorputz ustelkor onez gañera 
 ba'dot nik ezer barruan? 
 «On egin beti, txarrik iñoz bez» 
 nor diñostana gogoan? 
 
 Zorun egarriz dodan biotz au 
 ete da iñoz be aseko? 
 Ludi onetzaz iguintzen da-ta, 
 nok egiña da? norako...? 
  
 Onetan ara non agertzen dan 
 arpegi alai argiaz, 
 Yaunan Gotzon bat au diñotsona 
 idaztiño bat emonaz: 
 -Egi-zoruna lortu nai bo'zu 
 Pozez beterik zabaltzen dau ta 
 zan... irakasti kistarra. 
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Nagiaren zerua 
  
 
 Orduari-tirriñak 
 esnatu dai nagia 
 bere lo-zorrotik... 
 begiak idigiaz, 
 besoa ateratzen dau 
 Izarren azpitik. 
  
 «Au dok otza» esanaz, 
 barriro bai bizkor be 
 sartu dau barruan, 
 estalkiak biribil 
 baturik atsegiñez 
 buru-inguruan. 
  
 Norbaiten otsa dantzu 
 samurki diñotzola: 
 «Ordua dok, mutil!», 
 nagiak oe barru, 
 begiak itxiagaz 
 yarraitzen dau ixil... 
  
 Eginbearren deiak 
 leunkiro esatean: 
 «Yagi adi, alper!». 
 Zerbait erantzun bear 
 barruz baketuteko 
 ta diño: «Bai, laster»... 
  
 Beste bira bat egin, 
 ozkirria kentzeko 
 ta logalez darrai, 
 epelaren goxoa, 
 txastatuaz, pozkiro 
 gerokoaren zain. 
  
 Bein ta barriro dantzu 
 eginbearren deia: 
 Mutil, berandu dok!». 
 Bere artean diño: 
 «Berandu ba'dok zertan 
 orain yagiko nok?». 
  



 «Yarraitu daidan, beintzat 
 oetxo epelean, 
 otzatik igesi, 
 gero be izango dok 
 lanerako astia... 
 beintzat ondo bizi.» 
  
 Ori oe beroan, 
 neguko goiz otsetan 
 nagian legea, 
 oian jira-biraka 
 errotarri antzera, 
 bizi-laburtzea. 
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Poza ta naigabea 
  
 
 
 Poza ta naigabea 
 gure biotzetan, 
 eskutik lez dabiltzaz 
 bizitza onetan. 
  
 Biok dira bearrak 
 zorion-bidean, 
 zintso yarraitu daigun 
 Yaunaren Legean. 
  
 Poza eguzkia da; 
 samiña euria, 
 bion alkartasunez 
 onbide yoria. 
  
 Eguzki utsaz ez da 
 emen bizitzarik, 
 ez da euri utsaz be 
 lurra narotzerik. 
  
 Poza egoak dira, 
 naigabea barriz, 
 gauzakartu daiguzan. 
 bearra dan neurriz. 
  
 Pozak ames eragin 
 samiñak sentzunez, 
 ibilten darakusku 
 adimen zuzenez. 
  
 Pozak ardurabako 
 biurtuten gaitu, 
 naigabeak ostera, 
 legera biurtu. 
  
 Pozaren ondorena 
 sarritan negarra, 
 atsekabena barriz 
 gogoko indarra. 
  
 Beti eztitan dagon 
 gizonen biotzak, 
 zelan yasan legikez 
 bizitzan arantzak?. 



  
 Ez betozkoz begira 
 neke ta lorrari, 
 begiratu osteko 
 argitasunari. 
  
 Nekea laño ba da 
 baltz ta bildurgarri, 
 pozak eguzki antzez 
 biurtzen dau argi. 
  
 Ez ba poz utsan billa 
 ames gozoetan 
 ibilli nai ba'dozu 
 beti, zeruetan. 
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Odeyen erantzuna 

  
 -Zer dagizu odei arin 
 ortze-zear iraduz? 
 -Ainzearen egoen gain 
 aurrez noa ni buruz. 
  
 Eta neke ta izerdiz 
 betetan nazanean, 
 ezin geyoz or naukazu 
 zara-zara lurrean. 
  
 Edo ta eguratz otzak 
 izoztu al ba'nedi, 
 or nozu zuriz yantzita 
 garbitasun irudi. 
  
 Otzetik igeska beti 
 ibilten nazan arren, 
 negu latza nire yazar 
 dabil goi eta barren. 
  
 Azkatasun eske beti 
 eguzkiri arrenka, 
 «Urtu, urtu nire estuntzak» 
 diñotsot nik zotinka. 
  
 Eta nozbait, errukitsu, 
 izpi beroen bidez, 
 estuntzak urratuaz bat 
 ikotika ni pozez. 
  
 Gizonaren biotz izotz 
 gogorra urtuteko, 
 Maitasunaren izpiak 
 argi begi betiko. 
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Non dabe kontzientzia?... 
  
  
 Yaunan bildurra baztertu eta 
 sakela bete gurea, 
 da gaur askoren ames bakarra... 
 non dabe kontzienzia? 
 
 Bide zuzenez, ala okerrez, 
 txindi ugari pillatu, 
 naiz ta besteak, ori egiñaz, 
 gosez beterik aurkitu. 
 
 Merke erosi, saldu garesti, 
 gorde ugari dagona, 
 sendi ta erri danetan erein 
 yanari urritasuna. 
 
 «Estraperlo»'en izen bakanaz 
 estaltzen dabe guztia, 
 ori bai dala, ainbesterentzat 
 lapurreta estalkia!... 
 
 Baña izen bat naiz beste emon, 
 lapurra beti da lapur, 
 «Auto» arro ta eder batetik 
 naiz espetxetik ein agur. 
 
 Gaurko munduan gauza bat argi 
 ikusten dogu sarritan, 
 lapur aundiak azke nai nondik 
 ta txikiak espetxetan. 
 
 Kapel dotorez, yantzi ederrez, 
 kristau eredu antzean, 
 ainbeste «lapur» noiz ikusi da 
 «kape» naiz ibildeunean? 
 
 Len ezer ez da, gaur milloyakaz 
 arteak artu eziñik, 
 beartsuentzat euren biotzak 
 ez dau erruki izpirik. 
 
 Olangoentzat ez da legerik 
 gizarte-arauz zuzenez? 
 Orain ezpada elduko yake 
 Azkenengo Epaikundez... 
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Ber-piztu da. Ez da emen 

  
 Poztu gizona! Poztu barrendik! 
 eldu da egun alaya, 
 Kristo'k biztuaz lortu daulako 
 eriotz-oben amaya. 
  
 Oben estuntzak urratuteko 
 il zan lotsariz Gurutzan, 
 Bere bizia geugandu daigun, 
 illen artetik biztu zan. 
  
 Non dok, eriotz ire eztena? 
 Non yagok ire garaitza? 
 Nola dozak ire arrokeriaK 
 Non yagok ire ayotza? 
  
 Zetan dok ire nausitasuna? 
 Nor dok gaurgandik menpeko? 
 Kristo'k biztuaz ondatu au bein, 
 ondatu bein ta betiko!» 
  
 Gaurtik aurrera, gizadi orok 
 alaitasunez beterik, 
 esan leikio eriotzari: 
 «Ez yokuk ire bildurrik!» 
  
 Bake ta poza, zorion, aintza, 
 Kristo'k Berpiztez dakarsku; 
 «Aragiaren Biztuerea» 
 biotzez autortzen dogu. 
  
 Kristo'k diñosku: «Ni Naz Berpizte 
 eta Bizitzea betea, 
 Nigan ziñisten daunak ilda be 
 Beragan dau bizitzea. 
  
 Bizita Nigan ziñisten dauna 
 Sekulan be ez da ilgo»,. 
 Kristo'gaz aintzaz zoruntegian 
 beti biziko dalako. 
  
 Kristo'n Berpizte arrigarria, 
 gure zinisten oñarri, 
 adimen, biotz, izate osoz, 
 Aintza ta Aintza Berari.  
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Bakartasuna 
 
 
  
 Bakartasuna! 
 Bakartasuna! 
 gogai sakonen abia. 
 zu zara gizon 
 egiz danentzat 
 lurrean zeru txikia. 
  
 Munduko naste 
 gaizto ta guzur 
 artetik iges doanak, 
 zugan aurkitu 
 daroaz beti 
 bake-igali onenak. 
  
 Zuk irakatsi 
 oi dozuz bakez, 
 non aurkitzen dan Egia, 
 zure irakasle 
 daben gizonak 
 aurkituko dau Bidea. 
  
 Gaurko gizonak 
 zugandik iges 
 dakustaz ixurritik lez, 
 iskanbilla ta 
 naste artean 
 bizi nai gau naiz egunez. 
  
 Diru, yolas ta 
 atsegin billa 
 doaz igesi zugandik, 
 baña zugandik 
 urriñago-ta, 
 biotza beti uts-utsik. 
  
 Egarri dona 
 ur-iturritik, 
 bere biotza 
 nok ikusi dau igeska? 
 baketu nai ta, 
 zarata, naste billaka? 
  



 Orixe da gaur 
 gizon geyenen 
 ames ta bizi-legea, 
 ori dala-ta 
 arteak artu 
 eziñik da gizadia. 
  
 Bere barrura 
 begiratzeko, 
 bildur-ikaraz gizona? 
 auxe da gaurko 
 aurrerapenak 
 nonbait ekarri dauskuna. 
  
 Bakartasuna 
 Ixiltasuna! 
 irakaslerik onenak, 
 yakin daiguzan 
 Yaun ta lagunaz 
 doguzan artu-emonak. 
  
 Bakartasuna! 
 ixiltasuna! 
 biotzen ondasuntegi, 
 naste artean, 
 ikusi daigun 
 zaintzen geu-biotza garbi. 
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Biotz maitagarria 
  
 Gure biotzen Yaube 
 zaran Yesus maite, 
 obendari oneitzaz, 
 errukitu zaite. 
  
 Maitasun errukia 
 Zure Biotza da, 
 Zugandik aldentuta 
 Nora yungo gara? 
  
 Maitasun egarria 
 dogu biotzean, 
 asetu leikianik 
 ez dago lurrean. 
  
 Olan gure biotza 
 ezin daike bizi, 
 ta zelan dabil, Yauna, 
 Zugandik igesi? 
  
 Zatoz, Yesus maitea 
 gure biotzera, 
 poztasun eta bake 
 osoz betetzera. 
  
 Olan aurkitukogu 
 bizitzan bakea, 
 eta zeru goyetan 
 atseden tokia. 
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OLERKARIA 
 

 Olerkari! abeslari 
 Zerk zarabiz amesez? 
 Zerk zarabiz azalgaitza  
 esanguraz yoranez? 
  
 Zuk dakusu Izadian 
 diz-dizka dagoana, 
 Yaunaren esku altsu, 
 gogoratzen dautzuna. 
  
 Ori zer dan? Nik ez dakit, 
 zerbait sumatu arren, 
 zuk barriz ikusten dozu 
 gizon askok baiño len. 
  
 Egi? On? Edertasuna? 
 Iru gauzok batera? 
 Ala zerbait geitxoago 
 iru gauzon gaiñera? 
  
 Zer da ori ain ikusgaitz 
 izanik dakusuna? 
 Izaki orok Yaunari 
 eskarrez dabiltsona?... 
  
 Olerkariak. 
  
 Nik ez dakit garbi zer dan, 
 ba-dakit eder dana, 
 ba-dakit nire biotza 
 lilluratzen dabela. 
  
 Nire barru somatzen dot 
 alango ames gozo, 
 zoragarri, maitagarri, 
 poztuten nauna oro. 
  
 Ez da baiña ames utsa, 
 eskutu-bide baiño; 
 Egiaren diz-diz onek 
 naroa zeruraiño. 
  
 Alan be artega nabil, 
 azaldu nai ta ezin... 
 somatzen dodana eta 
 esana ez da bardin. 



  
 Ori da olerkarion 
 buruaste latzena, 
 somatzen doguna baiño 
 urriago esana. 
  
 Igarle? Ameslaria? 
 Ez dakit nik zer nazan; 
 ez uste yakin neikenik 
 lurreko bizitz ontan. 
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Zer naz? 
  
 Nire biotza geldi so daukat 
 gogoz amesetan... 
 beste mundura bizkor doakit 
 adimen-egotan... 
  
 Ludi onen iguiña. 
 datorkit oldarka, 
 nire oñak lurrean, 
 gogo igeska. 
  
 Zer ote naz ba emen, 
 ain ulerkaitz bakan? 
 Azal-barru begira 
 ez dazaut zer nazan. 
  
 Oñak lur-gain yosirik 
 buruz zerurantza, 
 biotza bein gorantz ta 
 bestean berantza. 
  
 Au naste latz ta lorra, 
 au da eskutapen, 
 yakingura biziaz, 
 ez dazaut zer nazen! 
  
 Yainko arnas gurenak 
 gogo egin nindun, 
 Beren eskuz gorputza 
 eraldu buztindun, 
  
 gogo ta gorputz batuz 
 notin bakarrean 
 «Ezer ez naz" dautort ba 
 Yaunaren aurrean. 
  
 Zer dala ba arrorik 
 zerbait biotzean 
 somatzen dot artega 
 txitean-pitean? 
  
 Nire izatek zordun 
 nazala ba'diñost, 
 zer dala ez begira 
 Egilleaganuntz? 



  
 Nitzat Bera da dana, 
 Egille ta Yauna, 
 izate, bizitz, indar, 
 unero Emalle. 
  
 Zer nazan? ... Ba dot ointxe... 
 erantzun zuzena: 
 Emaitz, Yaun-maitasunen 
 eskutik urtena. 
  
 Orrek poztu bear nau, 
 baita be apaldu, 
 bizi guztian Yauna 
 dagidan maitetu. 
  
 Yaunare Emaitz eder! 
 au bai zoriona, 
 lurreko naigabeak, 
 gozatzen dauzana. 
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XII'gn. Pio'ren eriotzan 
  
Lurbira-zear irrati-egoz izpar itun au: 
«Il-Aa Doipurua...». 
«Eleiza-alde, otoitz ta otoitz», Aita onaren 
iltamu-gogoa. 
 
Gizadi danak, biotz zarrada, samin, zorrotza 
laster agertu dau. 
Bañas kristauok Aita galduaz dogun samiña 
nok azalduko dau?... 
 
Sinisteduna ta sinisgeak arrigarriro 
goraltzen batera, 
aintzazko itzak, maite-goralben, lur-zabalaren 
ertzetik-ertzera. 
 
Adimen argi, yakitun sakon, biotz kementsu, 
maitasun-geznari, 
zoritxardunen Aita samur ta arduratsua... 
Kristo'n Ordelari. 
 
Gizadiaren gidari argi, ekaitz-naspillen 
artean eguzki, 
zintso, kementsu, yaungabekeri, indarkeri ta 
guzurren zigorti. 
 
Bake maitalle berdingabea, lor eta samin 
guztien gañetik, 
eguzki-antzez, argi-beroa zabal ondoren 
yoanda luditik. 
 
Eleiz-edesti arrigarrian, giza-gurenen 
artean gurena, 
maite ginduzan, maite ginduen Aita on Pio 
Amabigarrena 
 
Zoritxarreko mundu naspildu, aldi onetan 
dagiyogun arren, 
Berak ain maite eban bakes bialdu daigun 
ugari len-bat-len. 
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Edurrari begira 
  
 Edurra begientzako 
 bai'dala zoragarri?... 
 Yaunaren adizkide dan 
 gogoaren irudi; 
 baña urtuten danean, 
 lokatz zikin biurtuz, 
 pekatuz zikin diranak 
 gomutara yatorkuz. 
 «Onena txartzen danean, 
 txarren biurtu oi da». 
 Auxe da gizaldi-zear 
 yakitun-esakuna. 
  
 Edurren izpi dizdizak 
 bai dirala zuriak!... 
 ondo yan ta yantzientzat 
 ikuskai pozkarriak!, 
 baña gosati, txiroai 
 edurrari begira, 
 samin baltzezko izpiak 
 datorkoz biotzera. 
  
 «Edurra bai dala polit!... 
 ain otz-otza ezpalitz! 
 iñotson bein Edurne'txok 
 amatxori poz-pozik. 
 «Ene maite! -diño amak, 
 emen ez da poz utsik, 
 otza kentzen ba'dautsazu 
 ez daukazu edurrik.» 
 Olantxe bizitz onetan 
 poza ta naigabea, 
 alkartuta ibiltea 
 da bizitza-legea. 
  
 Mendi ta zelayak zuri! 
 ikuskizun ederra! 
 aldatuak dirudigu 
 ames-bizitokira. 
 Or dator baña eguzki 
 bere azkon sutsuaz, 
 edur-dana negar-malko 
 beingoan biurtuaz. 
 Auxe da bizitzan sarri 
 gertatu oi yakuna, 
 poztasunaren ostean 



 negar, samin, ituna. 
  
 Edurrak arpegi dauz 
 aurrea ta ostea, 
 ederra dau bata; baña 
 ondo baltza bestea. 
 Ez larregi liluratu, 
 bere zuritasunez, 
 yokatu gura ba'dozu 
 beti giza-zentzunez. 
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      Erregoiko Feli Aba'ri 
  
  
Errigoiti'ko uri polita 
 bai dala gaur goragarri, 
 izan dalako Birjiñan Felix 
 apalaren yayoterri. 
  
 Txikitatik zan ume zintzoa. 
 apal ta esanekoa, 
 ezagututen eben iretxiz 
 mutiko lau, begikoa. 
  
 Andra Mari'ren maitale samur, 
 umetxotatik asita, 
 Bere maitasun eztitsuenaz 
 eukon biotza yosita. 
  
 Goiko deyari bizkor erantzun, 
 Irutasundarren Seme, 
 ikasketan ta onbidean be 
 guztien eredu maite. 
  
 Irakasletzan, trebe, yakitun, 
 ikaslientzat Aita on, 
 maitetasuna itz ta egitez 
 ereiten ebala nai non. 
  
 Bere bizitzan asmo bakarra 
 Deun izatera eltzea, 
 orretarako aukeraturik 
 Yesus apalen bidea. 
  
 Egiz benetan bide bakarra 
 naiz ta askok, zoritxarrez, 
 apal danari gaur egunean 
 begira sarri destañez. 
  
 Bizi guztian ez eban egin 
 arrigarri dan gauzarik, 
 baña deun andi izateko be 
 ez dago orren bearrik. 
  
 Egunoroko bizitz ixilla 
 izan zan bere bidea, 
 maitasun beroz une danetan 
 Yaunagaz bat egitera. 
  



 Gexo astunaz igonez yayen 
 Kalbario'ko Mendira 
 bake-bakean, maitasun-garrez 
 igoteko donokira. 
  
 Ara or, Felix Monasterio 
 Ateka'tarren bizitza, 
 eredu eder Irutarrentzat 
 bere bizitz-eriotza. 
  
 Eskatu gogoz, gure Yaunari 
 albait lasterren Eleizak 
 ipiñi daiskun Deunen artean 
 kistar danon eredutzat. 
  
 Baña batez be, Domeka Abaz 
 batean izan dagigun 
 Irutasundar, ta euskeldunok 
 Zaindari eta Zorundun. 
                                                                 Manterola, G. 





 
 
 

Lourdes 
  
 
 
 
 Lur zabaleko alde danetik 
 maitasunaren indarrez. 
 zar eta gazte, aberatz, txiro, 
 elbarrituak be aurrez. 
 
 Izugarrizko giza-taldetan 
 zugana doaz yoranez; 
 kistar guztiok zuganatzeko 
 zer indar dozu Lourdes? 
 
 Egundo bere ez da ikusi, 
 iñon be lur zabalean, 
 ainbeste enda eta izkuntza 
 maite-beroz otoitzean. 
 
 Biotzak taupaz, begiak adi 
 aitz-zulo baten aurrean... 
 Au ikusirik gau eta egun, 
 gogoa dot yakingurez: 
 olan biotzak zeuregantzeko 
 zar indar dozu Lourdes? 
 
 Or dira gexo, elbarrituak, 
 naigabetuak, millakaz, 
 mundu guztitik eldu diranak 
 gaitz bildurgarrienakaz. 
 
 Apal-apalik, ustez beterik, 
 maitasunez biotzean, 
 Lourdes'eko Sortzez Garbian 
 irudiaren aurrean. 
 
 Osasun ala eroapena, 
 eskatzen gogo biziaz, 
 Zeruko Aman esku onetan 
 gurari danak itxiaz. 
 
 Au ikusirik gau eta egun 
 itaun dagit yakingurez: 
 Ainbeste biotz zeuganatzeko 
 zer indar dozu Lourdes?... 
 



 Eun urte dira, Sortzez Garbia 
 Gabe ibayan ondoan, 
 Bernarde'txori ager-yakola 
 urbil dagon aitz-zuloan... 
 
 Arrezkerotik toki dontsu au, 
 biurtu da zeru-txiki, 
 An zenbat gorputz ta gogo gaxo 
 osatu diran, nok daki?...  
                                                   Manterola, G 







 
 

      Erregoiko Feli Aba'ri 
  
  
Errigoiti'ko uri polita 
 bai dala gaur goragarri, 
 izan dalako Birjiñan Felix 
 apalaren yayoterri. 
  
 Txikitatik zan ume zintzoa. 
 apal ta esanekoa, 
 ezagututen eben iretxiz 
 mutiko lau, begikoa. 
  
 Andra Mari'ren maitale samur, 
 umetxotatik asita, 
 Bere maitasun eztitsuenaz 
 eukon biotza yosita. 
  
 Goiko deyari bizkor erantzun, 
 Irutasundarren Seme, 
 ikasketan ta onbidean be 
 guztien eredu maite. 
  
 Irakasletzan, trebe, yakitun, 
 ikaslientzat Aita on, 
 maitetasuna itz ta egitez 
 ereiten ebala nai non. 
  
 Bere bizitzan asmo bakarra 
 Deun izatera eltzea, 
 orretarako aukeraturik 
 Yesus apalen bidea. 
  
 Egiz benetan bide bakarra 
 naiz ta askok, zoritxarrez, 
 apal danari gaur egunean 
 begira sarri destañez. 
  
 Bizi guztian ez eban egin 
 arrigarri dan gauzarik, 
 baña deun andi izateko be 
 ez dago orren bearrik. 
  
 Egunoroko bizitz ixilla 
 izan zan bere bidea, 
 maitasun beroz une danetan 
 Yaunagaz bat egitera. 
  



 Gexo astunaz igonez yayen 
 Kalbario'ko Mendira 
 bake-bakean, maitasun-garrez 
 igoteko donokira. 
  
 Ara or, Felix Monasterio 
 Ateka'tarren bizitza, 
 eredu eder Irutarrentzat 
 bere bizitz-eriotza. 
  
 Eskatu gogoz, gure Yaunari 
 albait lasterren Eleizak 
 ipiñi daiskun Deunen artean 
 kistar danon eredutzat. 
  
 Baña batez be, Domeka Abaz 
 batean izan dagigun 
 Irutasundar, ta euskeldunok 
 Zaindari eta Zorundun. 
                                                                  Manterola, G. 




	1955-22-23
	1956-027-053
	1956-25-022
	1956-25-022
	1956-27-033
	1957-035-185
	1957-040-261
	1957-042-43-304
	1957-044-319
	1957-35-185
	1957-38-226
	1957-38-226-1
	1957-39-229
	1957-39-229-1
	1957-40-261
	1957-42-304-1
	1957-42-43-304
	1957-44-319
	1957-45-46-328
	1957-45-46-328
	1958-049-01
	1958-049-013
	1958-049-13
	1958-050-01
	1958-050-33
	1958-060-197
	1958-50-33-1
	1958-51-047
	1958-51-047
	1958-56-57-154
	1958-56-57-154
	1958-60-197
	1965-134-006
	1965-134-006

