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egiz, eder da ibar aide au
euskeraren solasera,
Euzkadi oro eder izango
euzkoen izkuntz-erara.

Euskerazaintza, Euskerazaintza,
zorioneko lorea,
euzko izkuntza zaindutearren
agerturiko taldea;
gure izkuntza ezpaitan egon,
neke samiñez hetea,
orra semeak eta alabak
zaintzen zure hizitzea.

Ezin dot aztu, ezin dot itzi
iñola esan bagarik,
erri au sortu eben jendiek
artistak ziran barnetik;
biotza dardar, burua dizdiz
izan ebezan sortzetik,
izkuntz argia. hardin bagea
atareaz odoletik.
Gizontasuna da euzko lore
uri, haso, mendietan,
euzko jatorra dagon tokian
izar hat dago goietan;
zeru altutik ha-letor legez
argi dagi hatzarretan,
here herbea, lotsaz, artzen da
munduko legedietan

Zure hitxiak agertzen dator
Olazar'eko semea.
ain zara eder, ain aheratsa,
izkuntza czin ohea;
Aurrera Martin, hatu ta landu
euskeraren arnasea.
hedeinkatua izan dedilla
euskaldunen lurraldea.
Munduak mundu dirauan artc
iraun daiala euskerak,
here semeak izan daiezan
sortzetikojas garhiak;
itzez ederra, zentzunez aundi,
joskerak zoragarriak,
euzko lur onek inerezidu dauz
Euskerazaintzaren lanak.

AUSNARTZEN
Egun ontako alkartasuna
zer dan nai dot jakitia,
izkuntz eder au sortu ehenen
arhasoen irudia;
haso ta mendiz ihili ziran
sortuz euren izkuntzia,
andre ta gizon euzkotar arek
doguz hizitz oiñarria.

Lendakaria zara zu, Martin,
tegi onen izenean,
jaurbide Iegez, jokatu gogor
euskeraren ontenean;
izkunV eder hat, sendo ta garhi
izan dagigun lurrean,
izarrak Iegez argi egiten
euzkotarren hatzarrean.

Begira nago ikusi nairik
gure asaben sustraia,
huru argidun. biotz sendodun
giza talde Ieiñargia:
herezko legez, alan hear ta
sortuz Euzkadi maitia,
erentzi on hat itzi euskuen
zelai orlegiz jantzia.

Euzkotar serne eta alaha,
dei dagitzue izkuntzak,
gure arhaso aintzagarriak
sortu chen arnas - otsak;
ekin ta jarrai al dan artian
indartzen Aitorren itzak,
erri jator ta izkuntz eder hat
izan daizan euzkotarrak.

Baiña danetan ederrena da
izkuntza urrezjantzirik,
irudia ta jakituria
beragaz dituelarik:
euren erako, euren gisako
eginik oso osorik,
munduan diran elertilari .
asko daukaz arriturik.
Bene benetan, aldi artako
Aitorren seine argiak,
ez euken naste barregarririk..
buruak argiz heterik;
izadiaren edertasunez
dizdiz eukezan hegiak,
larros orriak zirudiela
euren itz zoragarriak.

EGUN BERATAN BAZKAL-OSTEAN
Gaurkojaiari omenaldia
gaurko lanari saria,
gure izkuntzak merezidu dau
orrenhesteko zoria:
tiriki tiki tiriki tauka
mailluaren ots zolia,
gure izkuntzak artu daiala
Euskalerri lur guztia
Gaurko batzar au zoragarria
izan da gure artian:
euskaldunak dau here sen gatza
itz egiten dabenian;
batean diño, ene semia
biotzaren harrenian,
bestean diño ene semea
oituraren izenian.

Euzko leialak, ongi etorri,
arbaso zelai ontara,
euzkoen izkuntz zoragarria
abegiz gozartutera:
geuria da-ta izkuntz garbia
eguzki erreiñutara,
euskaldun jator izan gaitezen
arbasoen argitara.

Gaurko ekintzak bultzatzen gaitu
buru biotzez lanera.
gure izkuntza zabaldu dedin
zelaietatik urira;
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