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Egite auek ziran arrabiz
etsiaiak ispiratuak,
karidade ta pazientzia
zeuzkan neurrigabekuak.
Etzuan bere aua iriki
Jaungoiko egiazkuak,
eta etziran jotzen aspertzen
etsaiak artutakuak.

1

Pilatos laga zan bentzitutzen
beren alde biurtzeko,
eta bizitzaren Egillea
agindu zuan iltzeko.
Judutarrak pozez eta bullan
erten ziran zabaltzeko,
Ama Birjiñan biotzarentzat
zan kutxillua sartzeko.

2

Eraman zuen beste lekura
ipintzeko aldatuta,
arpegiz ezin ezagutu zan,
dana desfiguratuta.
Joka ta odol, arantzaz, txistuz,
zikindu eta aulduta;
tunika jantzi zien juan zedin
jendeak ezagututa.

3

Ama Birjiña ezin esan dan
miñak arturik zeguan,
baiñan Jaunari jarraitutzeko
Aitak indartutzen zuan.
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Ama Birjiñan otoitz beroa
Pilatosek sentituta,
ta damutu zan jarri zalako
ala berak aginduta.
Bere biotza jentilla baiñan
jarri zan errukituta,
libratu naia sortu zitzaion
Erregiñak argituta.

Juanen eta Marian alde
eskatu zuan orduan,
eta Birjiñan otoitzakgatik
Aitak indartu zituan.

4

Ara nola zan Jesus iltzeko
sententziatu zuana:
"Ni Pontzio Pilato naizenak,
presidente nagoana,
Galilia ta Jerusalenen
agintea daukatana,
ematen det sententzi iltzeko
Jesus Nazareter dana.

5

Gizon au da legean kontrako
ta Zesarren kontrakoa,
erabaki det izan dedilla
gurutzean ildakoa,
gaiztoak iltzen dira bezela
iltzekin jositakoa.
Nai zuan izan Jainko Semea
errege Israelkoa.

6

Amenazatu zitualako
Jerusalen Eleizakin,

8

Judutar aiek: "Gurutzean il"
eskatzen ziotenean,
Erantzun zien: "Egin eurokoi",
bizirik laga naiean.
"Onek iltzea merezia du
daukagun eran legean:
Jainkoan seme dala dio ta
il bear da gurutzean."

Etzuan uzten Zesar pagatzen
ta atrebimentuakin;
sartu zalako Jerusalenen
triunfon erramuakin,
agintzen diot Kornelio orri
eramateko lotsakin

7

Agintzen det ondasunak eta
bizitza ez galdutzeko,
ez dedilla iñor atrebitu
agindu au aldatzeko.
Au da urtea mundua sortu
zanetikan kontatzeko:
bost milla eta berreun urte a
ogeita amairu jartzeko.

8

Martxuan ogeitabostgarrena
eguna degu gaurkuan,
Pontzio Pilatu juez danak
agintzen duan lekuan".
Erromatarra zan da latiñez
eskuz eskribitu zuan,
egun au zala kriatua zan
lenengo Adan munduan
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BAZKAL ONDOAN

Bazkal ondoan, mai inguruan,
gizonak, au da giroa,
zerk sortuten dau zabaltasuna
itzez beterik agoa,
gorputza bera gora goraka
ormak artu alakoa,
biotzak barriz maitetasunaz
poztuten dabe gogoa.

Gure artean, emen daukagu
bear dogun kantaria,
luzaroetan, nozik beiñean
agertuten dan izarra,
gazte gazterik gizontasunez
zaindu zure etorria,
Euskalerriak izan dagian
urrezko gizon argia.

Agur aundi bat lagun guztioi
batzar onen izenian,
egiz da eder, egiz da aundi,
ospetasuna lurrian,
ainbeste jende pozez beterik
alkartasun onenian,
aupa aizkide zoragarriak
bizitzako jai aundian
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