BERTSOETAN

BARANDIARAN-LEKUONA
Berezko lotsaz itza artu dot
alaitasun guztiagaz,
euskal gizandi biren aurrean
asmetan dodan griñagaz,
Euzkadi dana dagola, emen,
deritzait maitasunagaz,
gora ta gora jakituria
egin dan on guztiagaz.
Baserri eder, txuri, maitiak
izan ziraden kabiak,
nork esan eiken, nun, sortu
zeizken
ain izan aundi argiak,
baña grazia mendian dago
argiturik eguzkiak,
zelai artean sortu zirian
aurtxo bi zoragarriak.
Euskalerriko lora bikaiñak
isten doaz baserria,
jakituriz ta gizontasunez
ornitutzeko bizia,
urterik urte apaintzen doaz
buru ta biotz guztia,
gogo onenaz, pozik, artzeko
apaizaren arduria.
Arlo ederra dago aurrian
Euskalerria osoan,
biaña erraldoi sendoak datoz
lan egiteko asmoz,
itxaropena ba-dau erriak
sorterriko apaizgoan,
jakituria, atxur ta grazi
ibiliko elkargoan.
Mendirik mendi, lagunik lagun,
erri guztia jorratzen,
urterik urte aldi ederrak
egin ditue landutzen,
ez da mendirik, ez balardirik,
astertu bage geratzen,
gure lurralde aintzagarriak
egia dabe autortzen.
Zuen ikasle izan giñanok
gaur, gara ziñaldariak,

jakituria aundia ba-zan
izateko erraldoiak,
gizontasuna ta apaltasuna
zeunkezan arrigarriak,
egi egitan, onek zirian
gizonen aundigarriak.
Euskalerriak ixiltasuna
izan dau sendagarria,
emen erria, emen gizonak
erraldoi jakituria,
gure asaben jatorri zarra
azur ta izkuntz beria...
lur erraietik agertu dabe
gure izate bizia.
Au da bidea, jakituria,
gizonen jokabidia,
erritar izan, errian batu
bertan dagoan gauzia,
orren eredu izan ditugu
bata lez beste aundia,
aurrerantzian, argi, dakusgu
nun, dagoen oiñarria.
ELORDUI TAR PANTALEON
Lur biribillak gauza asko ditu
bizigarri ta ederrak,
muru ta mendi eta itxaso
jakituriz apainduak,
gizon almenen goitikan dagoz
ortzi aldeko izarrak,
gabar argitzen mendi tontorrak
eta arrua barrenak.
Lur eder ontan jarri zituan
lagunak bere antzera,
aberri on bat lortu egien
beren aginduetara,
irakasleak emon eutsezan
zuzenduteko bidea
erreiñu on bat sortu egien
Aitaren gogoetara.
Zu, Pantaleon, deitua ziñan
arazu aundi onetan,
ardi ta bildotz goratuteko
zoriontasun bidean,

berrogetamar urte ederrez
saiatu zara lanean,
ekiñaldia urrezkoa da
artzaintza lan ederrean.
IZKUNTZ
Izkuntz eder bat ba da
jakituriz beterik
euzkoen lurrean,
urrea dariola
diñoe jakintsuak
izkien artean.
Zer daukazu lur aratz
zure errai garbian
itza dariona,
jakituria al dozu
zure biotz barruan
zoratzen dabena...
Izkuntza jakintsua
egiz, maitagarria
dau Euskalerriak,
birau zakarrik ez dau
ta argia dau gidari
euskaldunen miñak.
BASERRIA
Euzko lorea zara
mendi ta zelaietan
bizia jarrita,
or jaio izan ziran
seme-alaba onak
zentzunak zainduta.
Zer dozu euzko lurra...
zer dozu basetxea
zure erraietan...
lorerik ederrenak
zabaldu dozuz munduan
egi omenetan.
Nork argitu zinduzan
ainbeste lora eder
sortzeko zelaian...
poztu zaitez baserri...
ondo egiña gaitik
mundu zabalian.

ZER ALDIZKARIA
Ordaindu, mesedez, ZER aldizkaria! (3.000 pezeta) kontu onetan:
EUSKERAZALEAK
BILBAO BIZKAIA KUTXA

Bilbao, 2095 0000 7 4 20.000 8961-5
Adiskide! Mesedez ZER aldizkaria aurrera eroaten lagundu eiguzu!
Ebagi orri onetan txarteltxu au eta eroan bbk'ra eta ordaindu 3.000 pezeta. Ez dozu ezer
be idatzi bear.
Baiña aztu barik esan Kutxan zeure izena eta zeure erriarena.
Eskerrik asko!
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