
Mendian zabiltza, Jainko,
esku lanean,
bizi barria sortzen...
Aita Sorlea daukat,
aurrean.

Gizonen urratzetan
dabil Jainkoa...
jakituria zaintzen,
maitasunez poztuten
gogoa.

PAULIN

SINISTEN
Nundik dator abotsa,
ain illezkorra...
neu naz zuen Jaungoiko,
bizi, adierazoz
gogora.

Jainkoa egaz dabil
zeru lurretan,
ezer ez bera barik,
edur eskua dauka
aidetan.

Itxaso zear doa
udabarrian,
pozezko jantzi barriz
ur danak menperatzen
bakian.

Jainkoa sinisten dot
berezko bizi,
misteriozko itza
Irutan Bat Bakarra
Jaun nausi.

Gogo izate utsa
zara arrigarri;
oroz goitik daukazu
nortasun betikoa
ongarri.

Ao biko ezpata
da zure mintza;
zoli, sarkor, bizia,
berez, daki zulatzen
biotza.

BERTSOETAN

NEGUKOA
Ruben Dario'rena

Negu-ordu luzeetan, ara Karolina
besaulkian, nekeak etzana, erdi-kikil,
pitotx-narru arteko berotan bil egina,
egon-gelako sutondo argiaren urbil.

Alboan, Angorako katar zuri pinpina
area Alezon'go gonak musukatzen dabil.
Urur txinatar murko ederrago ezina,
Japongo seda-atearen bestalde ixil.

Xarmadura emeak dakartso lo eztia;
barrura naiz ixilik —kakoara txartesa-
musuka noa bere matrail zoragarria,

zuri-gorri, lore eder, liii ta larrosa.
Ixartu da; ene adi bere so-argia.
Bitartean, Paris'en, goitik, edur matasa.

ANJEL BIDAGUREN ARRIEN

GAIXO E NTZAT
Zure itzakaz indartu
arrisku aundi gaixotasuna
itxaropena galtzeko.
Ez neuke nik nai olakorikan
Zugana laster eltzeko.

Nire bertsotxoak gaur
Otoi biur dira
Entzun arren Jaun Ona
Emen naz begira.

Nire samin ta miñak
aundi garratz dira
artu Jauna erantzun
Au da nire deia:

Zaindu Aita Santua
eta Elizea
Orretarako dira
nire otoi ta eskintza.

Emon bake ederra
gure aberriari
Gazteari kemena
adore erriari.

Eguzkiak urten bei
gure erri maitean
zaindu bear bageak
dan-dana ebatzi ta.

Dana zure eskutan
dan-dana ebatzi
dana zure eskutan
gaur eta sekulan.

GALLASTEGI'tar
KAULDI

Gabon inguru eltzen danean
gure biotzak poz bete
Jesus umia dator gugana
Ume txiki ta erruge
biotz guztiak urduri dagoz
zatoz goi-goitik kantari.
Gaixorik • nago egun luzetan
bakar samiñez beterik
zu zara Jesus txiro maitalle
Nor txiroago mundu onetan
gizaki gaixoak baño?

Zure askatxo ipiñi arin
gaixoen oe ondoan
zure eskutxo leun bigunakaz
bigundu nere samiñak
garratz-garratza gure bizi-
tza
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