
BERTSOETAN

BERTZOLARI LEIAKETAREN AUREKEZPENA ALKATEARENTZAT GAIA
Emen daukaguz lau bertsolari Zuk zuere erria beti garbi
curen habilidadea ikusi gura dozu, eta zure ordezkarick
erakusteko prest dagozanak zure aginduak zietz betetzea nai dozu.
zuen guztion aurrean
sosketa egiñik errespetatuz (1)
bertsolaritzan legea. Danak gustora bizi daitezen
Osagillea dogu bat eta, egiten dot alegiña,
Alkatea da bestea, gure errian badago egon
irugarrena Epaikaria bake santuan premiña,
laugarrena Abadea, batsuek alde besteak aurka
begi belarriz adi ta zoli alkar konpondu eziña.
prest egon bedi jentea. Ez da kanpoan bakarrik baita

etxe barruan bardiña,

Neurri egokiz, rima zorrotzez,
lengo batean multatu nuan
neure alaba txikiña,

gaiak zirikatutzea, ordutik kanpo ast¡ntzearren
laurentzatbardin eskatuko da alfonbra baten zikiña,
bertso bizkor ta trebea,
doñua ere laurentzat bardin (2)

naiz izan arren luzea. Eneuke gura neure menpean
Kontutan ez da gaurkoz artuko errizaiñ bertzo zalea,
abotzan goraberea, gizon modura zintzoa eta
abotz gogorra ala biguna bertsolaritzan trebea,
zeiñ ete dogun obea, aizkide dodan albokoa ri
bakar - bakarrik bertso parea ona egin eutson bereak.
erri maleziz betea. Bakotxa berak garbitu begiz

norberen etxe aurreak,
agindua zan olantxe baña

EPAIKARIARENTZAT GAIA aldatu eban besteak,
Zu, kezkaz beterik zagozan bakotxa berak garbitu begiz
Epaikaria zara; artu egizu norberen atze - aurreak.
betiko erabagi sendo bat.

(1) OSAGILLEARENTZAT GAIA
Zuzentasuna maite duena Zu, bularretik gaizorik zagozan
benetako Epaikari, Osagillea zara. Osatu al zeinke
zuzen bidetik dabiltzanentzat zeure burua?
zorioneko zaindari,
oker bidetik dabiltzanentzat (1)
zorioneko zaindari, Osagil lagun baten aginduz
oker bidetik doazenentzat bear nitz ala atera,
sckulako salatari. neure zeregin danak itxita
Estadu mallan nagosi diran aize ederrak artzera,
ministro askon lanari ori dala'ta urten nuan nik
abegi onez begiratzea orain nagon erbestera;
naizta ikusiz pekatari, neure senide ta aizkide danak
o ri dala'ta nire barruan itxirik alde batera,
eskrupuluak ugari. bake santua oba zala'ta

eldu naz bakardadera,
(2) emen bizi naz ezin garaituz

Ezin zigortuz gogorkeriaz errimiñaren tristura.
aundiki diran aldetik,
txiro ta ezeuki guztientzako (2)
lege gogorra aurretik, Osagillea naizen ezkero
orra zergaitik Epaikari au olan agindu dot beti,
urduri dabil barrutik. ¡ñon aurrean eneuke gura
Ez da r.aikoa esku garbitze iñoiz agertu guzurti,
Pilatsena egiñik, birientzako kal tegarri dan
erru bakoa urka-mendira zigarro bear da jaurti.
emidunak azkaturik, Iñori beti gogor galazo
olanik beti jarraitzekotan baña neureari eutsi,
betiko noa emendik. iñorentzako ona doguna
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naiz españarrak naiz euskotarrak,
agerturik baketsuak.
Siñismenean loka
dogu Euskalerri,
errudunak zeiñ diran
ezin leike igarri;
Obatzat zalakuan
guda izugarri,
anal artera euskuen
tamalez ekarri,
geituz gure artean
gorroto ugari.

Ez da naiko iñori
errua ezarri, .
norbera eskuk garbituz
iñuzente jarri;
maitasuna dalako
siñismen oñarri,
alegindu gaitezen
parkatzen alkarri,
GURE PORTAKIZUNA
BETI TXALOGARRI,
JOKABIDE ZUZENA
BETI GORAGARRI.
Lertibe

AGUR...
Agur jaun andre aipagarriak
ordu ontako zorian,
egun ederra ospatzen gagoz
Naparruako lurrian,
emen daukaguz gure anaiak
euzko mendien oiñian,
jatorriz gara Aitorren seme
Napartarrekin batian.

Anai arteko bazkari ontan
artu nire guraria,
poza daroan euskaldun itza
eta ongi-nai bizia,
bazkal orduko edertasuna
izan dedilla grazia,
Euskalerriko mai ederrean
aupa... euskal anaiadia.
On dagiala jaki guztiak
ta ez kalterk edanak,
oroimen on bat itzi dagizkun
zorioneko egunak,
nora nai adi ederrak dira
alkartasunezko tzak,
gora ta gora jas daiguzan
Euskalerriko bazterrak

PAULIN

ALDIZKARI ONEK
BIZKAI'KO FORU-ALDUNDIAREN

DIRU-LANGUNTZA JASO DAU

norberentzako be egoki,
olan da baña bizio txar au,
neure jauk ta nagosi.

ABADEARENTZAT GAIA
Zu abadea zara ¿Erantzun zeinke
nun ete dagon emakumeen edertasuna?

(1)

Auxe bai dala korapilloa
abadeari egiña,
ez da erreza
azkatutzea
egiñ arren alegiña,
nor demontres dan asmau dauana
benetan dogu zorgiña.
Emakumeak ez dira danak
edertasunez bardiñak,
naita Jainkoak bere gustora
izanik danak egiñak,
eurek ostera curen erara
apaintzen dituguz fiñak.

(2)
Ez dakit zelan euskera garbiz
deituko andren sostenak,
iñork badaki betor gugana
ta esan bekiguz gugana
ta esan bekiguz onenak,
nire ustean guztiz egoki
deitzea titi kapelak;
batzuek daukez, etxuraz beintzat,
izerdiagaz ustelak,
beste batsuek barriz ostera
almidoiakin lerdenak,
orra zergaitik diran galantak,
engañuz andra geienak

GOTZAIN JAUNAREN BAIMENA TA ONESPENA
Emen agertzen bildur nintzan da
eskatu nuan baimena,
nire Gotzañak erantzun eustan!
zu bai zarala kirtena!
alan da guzti ere badaukak
nire gotzaiñ onespena;
baña trukean eskaritxo bat
badakit egin neikena,
ikusle-entzulei abade moduz
sartu benetan eztena,
beti ta edonun maite dagien
ALKAR MAITASUN KEMENA.

EGUEN-GUREN! EGUN ZORUNA!
Jaunak aintzat autatua,
kristiñauentzat testamentutzat
emon nairik agindua:
"Alkarren arte maite zaiteze"
danoi diñosku Jainkuak,
eta onetantxe izango dira
benetan ezagutuak,
nire seme ta jarraitzalleak
direan kristau sintsuak,
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