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Haizcaren laztanak, euriaren negarra,
cg"llzkiaren muxua, ihintzaren kexua,
ilunarcn hutsunca, maitasunaren lorea,
egunaren bizitza, gauaren lasaia;
a zein amets dudan nire begicn aurrean!
Nire begi ameslariek, mundua •
margotzcn duten kolorea, hain da edcrra cla!
Ikusi udabcrriaren bilxi dizdiradunak
eta entzun udazkeneko garraxi launak,
maite mundua, ela edertasunez bete,
nire kabia bait da;
nirc biziaz defendatu eta gorde
heriotza heltzcan nire ariman,
hcldu nire esku ikustezinez,
eta ez utzi nire bihotzaren epeletik aldentzen,
urezlatu bere loreak, cta bete bere hutsunea,
udazkena irislean, irrifarre baten atzean,
gorde nire minaren zuloa,
cta haizeak lagunduta oihukatu
zein edcrra zaren maitia!

Ni, udazkencko hosto tristea, zure besoetan,
udaberriko lorea, gorria, txuria, beti kolorez jantzia;

l ') ni zure bcsoetan, ixilaren amets gordea;
A ni zure besoetan ... zein edcrrak

diren ZU1T besoak, maitia!
Eta bchingoz, heriotza heltzcan, zure erregina izang
zurl' errl'gina bakar ela ixila, gardena, maitia;
l'ta ondoren zurl' zelaian etzango naiz,
zure edertasuna gurtzen, eta ondoren maitia,
gurc ariml'k bat egingo dule, ondoren maitia.
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:\Ialko bal irrislatzen da nire begi crlzclik,
pozaren pozez, eta beheruntz bcgiralzen dut,
eta ez dUl nire burua isladalurik ikuslell,
zure malkoan, nire malkoan,
gcurc buruak bat cginik ikusten ditulmailia,
ela haizcak lagunduta,
alaikiro garraxi egiten dugu:
zein ederra den bizia! •

Hcldu da gunca, haizcari aholik sua dario,
udazkenaren garraxiak,
zurekin !olzen nauten zuhailzaren sustraiak
errclzen ditu, zure biziari lotzcn nauten
bcsoak ahullzen dira, zaharlzcn dira, ) /"
eta egia den heriolz misteriolsuan murgiltzen naiz, /
lolurak desagerturik, hcgoak zabaldurik, arima bihl/fll rik
zurc zelaiak zeharkatzen ditul, ,
haizcak bere besoctan kulunkatzen nauela;
zure usaia scnlitzen dut maitia, loreclan,
haizean, ametselall, zeruan ...

Balzulan denboraren isladak beldUrlzen nau,
ilunlasunean nagoenean, ixilik, bakarrik,
nire gorpulzaren zaharlzaroaren deiadarrak enlz~llcn,
zurc ederlasunaren argiaren ilza1can;
balzulan, zure irriCarreak lrislelzen nau,
eta nire bcgiek malko bal ixurlzcn dule
minarcn minez eta lurrcra erorlzcn da maitia,
betiko kabira, zure maga1cra, ela bcherunlz bcgiralzen dUl,
ela ncre burua ikuslen dut isladalurik,
zure malkoan, ncre malkoan,
argiaren ilzal, bizilzarcn islada,
cla irrif:uTe bihurlzen da nere burua,
zure pozaren irriEtrrea, mai lia.
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