
EUSKERAZAINTZA

KUKULLA
KOGOLLAKO SAN MILLAN

1

Antxiñateko KUKULLA mendi
gaur, San Millan de Kogolla
gizonkeriak aldatu eban
euskal lurra erderara;
inguru onek daukan ospea
gizon batek emon eutsan.
Berari esker, gaur, emen gagoz
ospatzen anaitasuna

II

Seigarren mende aldi artako
San Millan gizon santua
euskalduna zan euskeraz ondo
itz egiten ekiana;
ezpairik bage erri zalea
santuei dagokiena
Jainkoarentzat eukan dan dana
baita be erri laztana.

111

Erreka ta ibaiz inguru onek
Euzkadi bera dirudi
antxiñateko euzko sustraiak
galdu bagarik maiteki;
len izan zana ixilik dauka
ondo gordota zintzoki
bere izatea ezin ukatu
sortzetiko bizitzari.

I V

Ezaugarriak ederrak daukaz
zer izan zan lenagoan
euzko urratzak agiri ditu
girorik ederrenean:
urrezko bitxi zoriontsu lez
egazkor doaz aidean
kristautasuna t'eusko izkuntza
San Millanen biotzean

V

San Millan onek alde danetik
euzko usaña dario
sendi ta lagun alkar izketan
alta baten irudiko;
mendiak eder euzko tankeraz
zar, zabal, luze ta sendo
lurrean gogor sustraiturikan
gora adi zeruraiño

VI

Buruz ta izkuntzaz ondo ebiltzan
euskeraren alorrean
auren arima euskalduna zan
bizitza arazoetan;
Aitorren itza eben miñean
baita biotz barrenean
arbaso mendi ta eleizan
euskotarren izenean.

VII

Gure izkuntzaren edergarritzat
gogora daigun San Millan:
gure itzaren lenen izpiak
ementxe goratu ziran;
euzko gizonak idatzitako
ezaugarri onenean
euskal idatzi maitagarriak
lur ontan agertu ziran.

VIII

San Millaneko toki onetan
Komentu bi dagoz tinko
bata bekoa bestea goiko
alkartuz zoragarriro;
goikoan dagoz bost koba zulo
bitxiak barru ta kanpo
arbasoentzat bizi tokiak
izan zirenak luzaro.

IX

Errien sena itzak agertzen
erri ta mendi artean
izkuntz bikaiñak erri bikaiña
mendi ta solo tartean;
izen ederrak ugari dira
San Millango lurraldean
euskal jatorren bizilekua
leial agertzen lur ontan.

X

Izen ta abizen agiri dira
San Millanen babesean
Bitxi bitxika urre antzera
curen edertasunean;
erri oneri emon nai dautse
goratsuna lurrean
arbaso aren odol gorriaz
bedeinkaturik lorean .

XI

Gaurko San Millan bazter ederra
antxiñateko KUKULLA
zur eta gogoz sendo ebillan
Jaungoikoari begira;
sinismen argiz indartsua zan
zeruaren esanera
danez goitikan egiz nai eben
sinismena zabaltzea.

XII

Bizkai, Gipuzku eta Araban
jarri zituen sustraiak
ainbat kobentu agertu ziran
San Millandarrak jarriak;
egi-egitan esan giñake
KUKULLATARREN argiak
ezan zirela euskaldunentzat
zerutar itur bidiak.
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