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ALDATZ-GORA DOA OLERKARIA
AURKEZPEN ANTZEAN
Aldatz-gora doa Paulin olerkaria
ulermen-bill(r,
zugatzak eta txoriak,
eguzkia ta illargia,
bere olerbide dira.
A ldatz-gora

doa Paulin olerkaria,
an, mendi ganean,
askatasuna ta edertasuna,
olerkia ta berotasuna,
sortuko jakoz biotzean.

Aldatz gora doa Paulin olerkaria,
ez "musa" atzerritarrak,
boj Goi-arnasa bizi-emoillea,
Orixe' k liburu gure nean lez,
beretzat eskatuaz.
Aldatz-gora doa Paulin olerkaria,
Parnaso-bide labanetan,
nekeak eta esturak asmetan,
ganean izango dau Goi-arnasa,
eta batera etorria... edertasuna... olerkia.
Olazari tar MARTINi ek, biotzez'

I ZPITZEN
Goi arnasa indarra,
zatoz nere burura
laiñoak izpitzcn;
zatoskit barrenora
scntipcn samurrcnak
odolctan sortzen.
Gauzarik sai nduonak
gogoratu nai noukez
olorki itzetan;
irudimon gartsua
bear dan gauza deunak
il korrcn miñetan.

Biotza, sutu adi,
K erubi nen garragaz
erne oparoan;
zeruko altsuonak

ta lurroko langilleak
cl kartuz gogoan.
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GARIZUMA
G ari zuma sai ndua,
zerutik jatsi ziñan
Jainkozko eskutan;
hasamortuan, Josu,
lurra arritu zendun
harau egiñetan.
Zure eleizeak, gaur,
maite nai zaitu Jauna,
graziz indarturik;
barau, lan ta otoiak
eskeini gura dcutsuz
zugaz elkarturik.
Zure si ni smendunak
hizia urratzen dabiltz
egintza onetan:
lurra ezer ez da-ta
gure egarriarentzat
salhamen hidetan.

OA RIZ U M A

Kristo Jainko ta gizon,
arrituta naukazu
zure hizikcraz;
zcrua ota lurra
izaki bikain ortan
egi biurtua.
Zer gogok eraginda
eldu ziñan hasora
aín hakardadera;
zer argitu nai zcunskun
neke orrek artuaz
gizonen erara "II
Baiña Jaungoiko hora
oinpoko lurra baiño
askoz apalago;
mundu arrokeria
í ñausi gura zendun
i l baiño lenago.

GAu I Z U M A
Zer agertu nai zendun
hurua i l duratuz
ixil hakarrcan;...
lurraren Egillea
gure eredu eginik
salhamen hidoan.
Ontasun utsa ziñan
nekeak hesarkatuz
zure izatean;
arriak dardaratu
ta lurra ikaratu
zan gurutz oi ñean.
Jainkoa miñak artzen...
ez da lur Egillerík
zu l ango hardi ni k;
zorua i l duratu da
lurra jausi ez daiten
oiñazetan illik.

UDABARRIA
Udabarri, zer dozu...
Zuri begira dagoz
lurra ta ortzia;
zu itxaroten zaitu
gizonaren arnasak
arinduz nekia.
Udalen, zer dakarzu
urrezko egoctan
leio barrenera;
amama zarra dago
eun da bostgarrenean
zugana begira.

Udalen goiz eztia,
lorerik lore dabil
egazka eriea;
zuriz doa zelaira
neskati l l a garbia
lorcetan iorea.

UMEAK I K A S T E N
Argiaren dizdira
maite dau izadiak
onaren irríkaz;
oguzkia ta lurra
besarkatu ondoren
alkar maite miñaz.
Urrozko printzapean
umeak jolasetan
neke aringarri;
zelai orleian dabiltz
karrazi ta karrazí
lndar ezaugarri.
Gaurko al perkeri a
l i ki tx artean dabil
gozaro murgiitzen;
totsagabekeria
odol biurtu jake
grin baltzak indartzen.

LI DA BA RRIA
Lorerik ederrenak
maietzak sortzen ditu
lurraren gaiñean;
arantza zorrotz mi nherak
usainik gozocna
eskeintzen aidean.
Gazte zintzo leiala
l an eta si ni smenez
ederrena zara;
apaltasuna dozu
zuzentasun gidari
usoen gisara.
Erriak maite zaitu
udaherria legez
itxaropenetan;
K urutzearen garra
ta lanaren nekea
emon l urrunetan.

ILKETA
Ilketa i tz gogorra,
hi rau zakarrena da
eskuhidc hari k;
gaiztakeri artean
ausardikerí onek
ez dauka hardi ni k.
Ittzai l l ea lapur da
Jaungoí ko A ltsuari
eskua kenduri k;
irain egiten deutso
hi zitza Jauheari
goi ak artu nairik.
Gorrotolari baltza,
gizontasuna galduz
anaia i l dozu;
odola deika dago
euzko turrean hertan
eta zer dahi l zu...?

PA

RK ATZEN

Euzko semien seme,
biotz garbia eder
da parkamenetan;
Jaungoikozko itza da...
eriotz gogorrean
odolon oiñetan.
Gizonak ilten dabiltz...
Jaungoikoa parkatzen
gaíztakeri oro;
jcndetza sinisduna
Eleizan ikusi dot
parkatzen maitero.
Oi, Euskalerri maite,
nork damotsu indar ori
Jaungoikoak ezik...?
Kristoren odola iez
sal bagi l l e izan zaite
errukiz jantzírik.

GAUR
Gaur il da gorrotoa
euzko kristau artean
otoi samurretan;
zerua zirudian
Frunizko eleizak
eskari miñetan.
Zeruarcn gar dana
maitasun hiurtu zan
hiotzak urturik;
kristauak Jainko antzcz
artu ehcn argia
zcru berbertatik.
Egitc aundiena...
orantzun
giz iltzaillcari;
zuzentasuna hat da...
Jaunak lagun daiola
i l dan anaiari.
maitasunez

MENDIAN

Sorkuneko lurra dot
begien arrigarri
berezko itzetan;
mendi, arru ta ibar,
zein ederrago diran
alkarren Metan.
izerdiz Ianduriko
baserri aintzatsuak
zutik, tinko dagoz;
nekcaren nekea
ta otoiaren garra
leiotik erioz.
L urreen ezotasuna,
eguzki printzak artuz
maitasun biurtzen;
mendi gozotasuna
txori kantu ezti ak,
bakarrik, urratzen.

LUR G A i N E A N
Olerkia dario

mendi ta orlegíak
urrezko hítsetan;
zein ete dan oderrcn,
zer maitogarriago
cztiz lílluratzcn.
Nere gogo altsua,
hai al daukak al meni k
ogía ikusteko...!
lurrak jaukak egia
helar ta arnari etan
bizia sortzeko.
Nere sorterri maite,
nork egin i nduan i
hitxi maitegarri,?
esker-miña daríok
solo, zelai, menditik,
Jai ko ai ntzagarrí .! ! !

ZEN1ZUN
Bost zentzunon indarra
nero barnoan dabil
Igarri bizitan;
dana artu nai leuke
iruntzi ta gozartu
izpi barrietan.
Sudurrez suzmatu dot
Iurroon ezotasuna
usain biziaz;
erne-miñetan dago
udaberri guztia
argizko biziaz.
Entzumenak jo ditu
euzko lurraren ertzak
ederraren billa;
txoriak egaz goian
ta l ur abi ondoan
kantari ki rki l l a.

ABADEA
.I osun ordozko gizon,
gogo utsa ez zara,
aí ngeru girara;
zure izamencan
lurra ta adimena
daukazuz 'latera;
K ri storen artzai goa
leporatu zenduan...
itz arrigarria...!
astuna da zuretzat,
Jainko laguntza barik:
gizon ain txikia.
Jaungoikoaren ltza
zu, bakarrik, zara duin
lurra gaizkatzcko;
zure ontasun barik
burrukaz eta tiroz
gizadia ilko.
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KARA RIK EZ

Nire eri otz orduan
ez da i karatuko
K ri storcni an l ez;
orri bat jausiko da
zugatzotik, ixilik,
Itzaren hai menez.
l urra

Euskal lur maite onek
beron rabel barruan
artu nagiala;

beti, maite izan ditut
Jaungoiko ta Lagi Zar,
biotzak nai ala.
Jaungoi koarena naz,
bera da Jaun bakarra
itxas ta l urrena;
izadi orIei onek
Jainko argi dario...
l orerik onena.

OTEUNDEGIA
Eleizan zagoz Jauna
maitasun garretan,
gizonen janaria
zara, zu, egitan;
zorgaiti k zagoz, emen,
isil i l l unpetan,
zure nai guztiagaz
gizonak sal hetan.
Jesusen Biotz ona,
emen, ni aurrean,
semea naz zuretzat
il korren artean;
hizitza nai dot izan
zure hahespean,
zu janda, hizi nai dot
Oteundci herean.

EKAITZ
itxas barruan dabil
cskutuzkoi ndarra
amorruz beterik;
gorrotoa dario,
uretan sartu danak
bizia il nairikr
(jora goraka doaz
urarcn griña zarrak
laiño mendi sortzen;
goia baitz, illun, zakar,
Bardara gorrietan,
lurra dau bildurtzen.
Guda ete da goian...
uraren su-indarra
dabil orroetan;
enbor sendoak ausi
ta gizonak il ditu
garraren erpetan.

E G IL L E
Ja ungoiko

orokorra,
zure al menak dagesa
itxaso ta lurrak;
indar, jakituri, on,
esku zabaltasunez
daukez emonkorrak.

A i n ezer-ez daIari k,
giza mingain auskorra
Jaunaren aurrean;
iñork goratu eta l ei
zure aunditasuna
i l korren artean...?
Berezko argi zara
jakituri indar ori,
bizitz iturria;
zuri begira dago,
apaltasunez, lurra,
Egi (Ie maitia.

EGUZKIA
Goratu zagizala
urrezko bola onek
urdin babesean;
dana ostin ta urre,
suaren irudia
dindiliz aidean.
Argitasun ain aundia
zure irudia da,
Jaungoíko argia;
su-txinpartak darioz
itxaso ertzeraiño:
hesarka maitia.
Ederra bera zara
egun sentiko izpi,
argizko larrosa:
iñoz ez dago gaurik
zure gela barruan:
maitasun itz otsa.

ARTU GURRA

>V ]i l l i noi argi txi ntak
goietan darabille
diztira ederra;
aidean titin talan
turraren astun dana:
itsuaren lorra.
Izarreen abes batza,
gana urrin, joan da
zcrua argituz;
gurtu zuen Jainkoa,
argien argi dana,
egoak auspeztuz.
Jainko iakituria,
izarrak dizdiz dagers
urrezko pritzetan;
artu argien gurra
zure zeruan dagoz
ames garbietan.

ARTU
Aize zakarrak gabaz,
orroaka doazi
leio ertzetatik;
aize burrundadca
txi mi staz zaurituta
igeska atetik;
Mendiak illunetan,
hasetxea,bakarri k,
ondo, zigortuta;
gau baltzaren gaupean
zugatzak dagoz dardar
txi mi stak erreta.
Aize, laiño ta trumoi,
goratu zuen Jainko
itzattasunetan;
Jaungoiko E gí l l ea,
artu ekaitzen gurra
zoruko landetan.

"LAUAXETA" OLERKIA ZARA

Ezin nozu asetu,
Estepan agurgarri,
zure si ni smenaz;
zure berba argiak
K ri storena dirudí
itxaropen suaz.
Eriotzari adí
Kristo maite zenduan
ta Euskalerria;
iñoz baiño geiago
izan ziñan gizona
ta Jainko semia.
Gorputza emon zeuntsan
lurraren sabeiarí
ta gogoa Aitari;
zure maitasun itzak
parkatu esan eban
etsai guztiari.
Estepan, zure ederra
hizi hedi guregan
euzkotarari can;
zure odola hedí
zuzentasun azia
euskaldun lurrean.
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K ri storen argia naí
dot aherriarentzat
lur maite onetan;
zer ikusi zenduan
erí otz mi n aurrean
zeru ta lurretan...!!!

GAZTE
Euzko gaztcdia zan,
ederrez berezia
gorputz goitik bera;
maitasuna orion
odol etan zoarka
arpegi argi ra...
Dizdizera garbia,
urrezko izarrena lez
begi minictan;
ontasunaren miña
izate biur jatsun
matrail gorrietan.
Sinismena maite zendun.
beti. bizi egarriz
onak eragiñez;
zer zeunkan zure baitan,
beti, un eri otan...
edur zuria lez.

EDERTASUN
Edertasun orretan
zer zendukan gaztea,
urre eriotan;
eguzkizko izpiak
zuregan jaio ziran
opari gozotan.
Zer, egi ta ona,
izar gorri bat legez
zugaz bat ein ziran;
ta euzko gaztedia,
usoaren antzera,
apal apala zan.
Zeru urdiñetako
di rdi ra zirudian
euzko giza-batzak;
danetan on egiten
eztia loretan lez
goizeko iñontzak.

MILLA
Milla bederatzi reun
da ogetamasci an zan
euzko gaztedia;
aritzak legez zuzen,
gorputza eder,Icrden,
erriko endia.
Gaztedi aren sena
zcgaz bardindu ete
edertasunean;...?
argiaren argia,
maite garra erien
curon izatean.
Begi sotiitasuna
oz zan ezegaz bardin

izarron artean;
gogo biguntasuna
zoragarri erien
eztiaz nastean.

ARPEGI
Arpegi ain sotiila...!
zidarrezko argia
dario aidean;
urrezko maitasuna,
gogoz, xurgatu zendun
amaren barnean.
Gorputz danean zeunkan
maite-min iduriko
erio gozoa;
ain iturri eztia,
euzko baratzan egoan,
biotzen ardoa.
Gogoa ta aragia
larrosa maitegarri
biurtu zírean;
usain ta maitasuna
euskaldun gizontasun
gi zatu soiñean.

GORPUTZAREN
Gorputzaren sustraia,
lurra maite zenduan
askatasun itzez;
negar ta eri oaz,
beti, zulatzen zeunkan
biotza samiñez.
Egizko odol griña
crzthi lzun zai ñetan
on cstimagarri;
ogctalau urteko
mai ctzaren usai ña
zan atsegingarri.
Onaren sustrai barik
ezin artu arnasa
goizeko argiaz;
gaharen atsedena
maitegarriago zan
nekozko izerdiaz.

ALDI

1936
Aldi artako gazto,
zu, begiz, so eginik,
barno mi nduten naz;
egiaren semea,
iñoiz, ez zendun saidu
gaiztakerí agaz.
Gizarteko egia
zure ezaugarri zan
ona egin nairik;
Iagunki detasuna
zure egian jalo zan
maitez i ndarturi k.
G ai ztakeri bageko
bi otzi k oberenak
maitasuna sortzen;
zure ontasun danak
gizonen biotz oro
txcraz eskuratzen.

EUSKERA ZALEA
1936

Euskera-zalea zan
maite neban gaztodi
udalen goizean;
kale ta mendietan
euskal aritz orriak
chíltzan miñean.
Euzko itzarkundia
bat-batera eldu zan
bide guztietan;
euzko lurraren ertzak
eguzkiak argitzen
mendi egal etan.
Biotzak gori gori,
saltari egon sua
odol en garrotan;
errí rí k oberena
itzartu zan goizean
euzko arnasetan.

K

ALE

Kale zear ehiltan
gaztien biotzetan
euskal itz maitea;
Jakiturizko mintza,
zerk sortu eragizun
izkuntzen lorea.
Mendian jaio ziñan
aritzak legez eder
oro giartsua;
apaizgai mutillak,
gogoz, landu eutsuen
zure lur barrua.
Solo zear chillen,
atxurrez jorratuta,
amets gurictan;
l andetako l oreak,
i harretako urak,
itz cdcrmiñctan.

Z E R
Zer daukazu mendia...
ederraren arrobi
al zara, or, goian...?
zeruaren oderra
geiago artzen al da
tontor goienean.?
A rrueta sakonak
l i r i n dagoz jantzi ri k
zuriz ta ostiñoz;
eguzkia islotan,
ta-aritz enbor sendoak
euzkotar komenez.
Baserritarra dabil
beren barruan sortzen
ouskera giarra;
izadiaron garrak
sortu dau gizonetan
izkuntz euzkotarra.

M A

Maite al ba neu maite
gizon areen gogoa
curen ederrean;
arriak emon eutsen
izkuntz ezin oboa
lur onen gaiñean.
luna ta adimona
alkar gozartu ziran
ouskera sorrcran;
ederra cdcrrigaz
basoan cztitu zan
mintzaira zarrean.
Izkuntzak esan chau:
guazcn mendi zear
oiartsun garbian;
iturri ta sendiak
gure itzez dabiltzaz
anaitasuni an.

ITE

ARL IAREN
Arriaren ederra,
basoaren ezoa,
uraren gardona;
iru olerki dira
nire gogoarentzat
agortu ozina.
Pagoaren l odi a,
aritzaren l erdena,
gorosti gogorra;
iru olerki dira
ni ro amets guztien
arnas erai nkorra.
Burdiñaren gogorr
itxasoaren garra,
ibai laiño izpia;
iru olerki dira
itz edertasunaren
gurari bizia.
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SASIAREN
Sasiaren indarra,
arantzaren zorrotza,
otearen ortza;
iru olerki dira
nire ol ermenaren
erio minkaitza.
L arrosaren gorria,
kabeli ña zuria
Iiriozko usai;
iru olerki dira
baratzaren erdian
izkuntzaren eztai.
Mendiko baserria,
al dapako bi doa,
l aneko nekea;
iru olorki dira
munduari esaten:
ni naz orregea.

UDABARRI
U dahari orl ei a,
uda ustarotsua,
udagoi en lirain;
iru olerki dura
biotza zi rki nduten
oterti hidian.
Neguaron otz baltza,
trumoion dardara,
oi naztu zuria;
iru olerki dura
irudimen gas-retan
jorratuz crtia.
Oi npcan dagon lurra,
sagastiko l oroa,
neguko edurra;
iru olerki díra
gogozko ertiaren
erio samurra.

0 I ...!
Oi itxaso ederra,
zahalaren zabala
Oso aske zara;
zure gain dahil ¡tza,
heti, hizia sortzen
nin ordin gisara.
Sortearen gogoa
zugandik ez da urrindu,
ur zoragarria;
zure sakantasuna
al orotasunaren
itz ezaugarria.
Euskeraren kahia
artz ta legorrez zan
urrezko lorea;
lurra ernai egoan,
ta urak laztandu ehan
eskarroz hetea.

I TXAS

Ixas gogor bazterra,
itxas urdin zabala,
gure maitasuna;
zure itzaren
... !!!!
nik goratu czina,
oi gure kutuna

Eguzkitan dabiltzaz,
zoriontasunean,
millaak arrain eder;
itzak agindu eutsen,
bakoz bizi zaiteze
ur gatzari eskor.
Ureon eskar aundia_ . r
giza-miñak ezin dau
agertu egia;
ura ta euskera
biak izketan dabiltz
mintzaira argia.
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ZADiAREN

Izadiaren eder...
ain maitegarri zara
zure izamenez;
begiak arriturik,
zure eztia nai leuke
iruntzi ikus-minez.
Zelai, arru ta tontor,
erlien gozamena,
lorez jantzi dira;
goiz argien dizdirak
zidartu dau tur dana
irripar gozora.
Zugatz gaiñean dago
zozo baliza kantari
odertasunari:
izadia begira,

eder-mi ñotan dagon
ahesl ari ari .

I

TZAREN

Itzaren billa noa
zelaian ncarkatuz
ihar barrenen];
ibaia aurkitu dot,
ura doa saltari
itxas urtcgira.
Otzki rri gozarnona
sartu jat gorputzera
odolen pozgarri;
nire amets gozoa
dana lore biur da
zelai usai ngarri .
Kukua dabil itzez
aize mea urratuz
aritzaren puntan;
ura dauka entzuten
ahots zoli garbia
dana zidarretan.

LURRA
Lurra da nire baratz,
mun ezti bat damotsat
sortu naun amari;
ez da bular oberik
ai n zara amuitsua
Euzkadi zar ori.
Euskalerriko itzak
arria legez dira
dirdaitsu biziak;
arkaitzaron giarra
sartu zan odolean
i ndartzon bi ri ak.
Euskaldun ahcrriak
argiz eta zentzunez
burdiña iduri;
itz arri garri enak
euskeraz sortu ditu:
onda omengarri.

I3 A SORA
Basura joan nintzan...
gure enda sortu zan
aharo oi ñera;
amets bat etdu :latan
itzez inguraturik
buru harrenera.
Aritzak alkarrekin
izketan ehiltzan
L cgc Zar hi dean;
gure Aberri zarrak
ariztia dirudi
l erdcntasunean.
U rretxi ndorra egon
bertso miñak esaten
Euskalerriari;
zugadi a entzuten,
orri tar biurturik
askatasunari.

I TZ BILLA
Itz billa nenbi l l eia,
aurrez aur, jarri iatan
leOi illedi^;
gogoa arriturik,
auspez, makur nintzan
dardaraz betea.
Oi! ene pozgarria.!
l oraz beterik neukan
mendia oinean;
mutil gazte Iei atak
askatasun ahestiz
ebiltzan aidean.
Bardin gabeko itza
biotz barrena euken
odolez hustiri k:
erriaren bizia
katci pean egoan
itz egin nairik.

Bideak ¡ car doa
turko seme leiala
gorosti maki l l az;
zelai, bide, aldatzak
amcsgarriak dira
arnasa berri az.
Gora igon joranez
antzi zka dau gogoa,
gorputza egarriz;
ur iturri gardcna
arkai tzpeti k begira
gi zonci erruki z.
E rl oa da l anengo
raren ostalari
mendiko aitzpean;
ondoren. bi dari a,
apalki, makurtu da
lurraren gaiñean.
ti
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G O I Z I

Goíz itzik ederrenak
iruntz artean dagoz
mendiaron maldan;
,eritz, gaztaiña, pago,
oro dira euskatdun
hizkar guencan.
Itz mamintsuak dira
lodi, luze ta zabal
oiña aiñakoak;
lurrak sortorazi dauz
gizon eta zugatz
hcrc di ñakoak.

Mendiaren magala,
biotzez maite zaitut
argiak ez beste;
zoraturi k naukazu:
zugaz bizi nai neuke
he t ra une ni rtc.

I ZIK

lTZ ZORAGARRIENA
Itz zoragarriena
Ozonen bakea da

eta lur maitea;
biotz atseden zara
urrezko argiagaz,
zu, ene lorea.
Landan zear doazi
aize, argi, ziderra
ta urdi n mai tekorra;
nere bakea dago
biotzean gordeta,
kutun, ezi l korra.
Maite mi nduri k nago
zugatz lore ta arnari i
zuen eztiagaz;
egoitzatxo gozoa,
usoa urrungaka,
goiz, eguzkiagaz.

ZUGATZA
Zugatza ikusi dot
gaur, goizean, Gernikan
euskaldun baratzan;
otoi, zaindu egizu
Lege Zarreen bitartez
erria bizitzan.
Oi, zugatzi k maiteena,
odola dariozu
euzkotarreen miñez;
someak zure adi
biotzak urratuta,
noiz arte samiñez...?
Itz itzalgarriena
zure goiburu dozu...
Gurutz Gaizkatzaillea;
sortu bedi garaitza
Gurutz eta itzetik...
euskaldun maitale.

EU SKERAREIS
Euskeraren muiñean
argi txinta bat dizdiz,
i tz zoragarria;
Icenez, gar txikia
baiña almen aundikoa:
ai n ernegarri a .
Sua suaz dario
beti, gei o, indartzen
argi zabal era;
ederra dau itz garra
jakituriz jantzia,
soiña goitik bera.
Euskera zoragarri, !
ez daukazu bardinik
izkuntzen artean;
zu zara soi l soillik,
zure, di ñaren neurri
izkuntza sai i l ean.

K ERJ XA
Korixa ta marrubi,
biak odol gorriak
baratza erdian;
bogi ak i runtzi nai
gorriaren gardena
eder egarrian.
Argiak bota ditu
zirrara gozoenak
marrubi artera;
erl eak ta txoriak
gozoa xurgatuta
ba-doaz etxera.
Itz bedei nkagarri ak
odol biurtu dira
eztitasunean;
ta muti l i a gora adi ...
neskatxa zuriari
argizko aidean.

A 111.11.1 Z BASO

A rbaso, etxe zar
itz maitegarriena
semeen semerakc
aritz, intxaur, art
baserriaren sena
sustraiz agertzek<r

r en

Milla amets gc'•z_ot
jardun oban maiizt
nun bizi ote zan;
goizean itzarturik
kukua egon kan tai
sugatzaren puntan

a

-

rrak
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Baserriaren deja
sentidu dot barnea z ^
itzaren samurrez;
aitonaren semeak
maitatu eben iurra,
gaur, iltzear lorrez
_

LAU
Lau ankako Iorratza
goi zal deko i ntzetan
sortu da zelaian;
baserriko leioan
eíztaría adi,
goiz, egun-sentían.
Zerua berbaz datza
ederra darioia
azken izarretan;
txeru zaunkez asi da,
argiak eraginda,
erbi usaiñetan.
Gizona ta txakurra
ixil ta zur doazi
zelai guren zear;
l orratz barriak dira,
burua jaso dau ta,
erbi a iltzear.

MEN
Mendian giro eder,
garo usain garbia
txit osasungarri;
nere biotza parroz
geiagoren joranez,
Oro maitegarrí.
Etzan, jaiki, ibili,
txoriak l ez aidean
ametsa iduri;
baso barneti k dator
aaztu ezin dodana:
bizitzaren sarí
itza dabil aidean
eder guztien goitik
zoragarri etan;
gauza ta buru bidez
mintzaira jakituna
sortu da izketan.

DIAN

I ÑARREZ
Iñarrez betetu da
mendiaren babesa,
dana, zuri, gorri;
usain gozo dario
gi ñarrartean dagon
arkaitz biziari.
Egazkiñak dahittzaz...
ertcak ete dira
aidean agari;?
jun, etorri, dardatu
lepo zorroak ori
eztia ugari.
Lan ta tan ari dira
egun buru osoan
eguzki pri ntzetan;
euskal i tz ederrena
mintzaira sortzen dabil
toreon eztietan.

SOR" 1'ETX EKO

Sortetxeko arria
ainbeste ekaizt gogorren
ausgarria zara;
etsaiak jo zaitue,
baiña sustrai orretan
eurak ausi dira.
Zure ageak ha-dau
jatOrrizko indarra
Icoicn antzera;
euzko some sendoak,
cgurrozko mazuaz
austu eben turra.
Baserriko oruo,
jakiturizko argiz
eguzkira adí;
dana euskal mintzairaz
ta arri bitxiekaz
egiña dirudi.

LIZAR
Lízar zuri zuria
edurrezko iduri
zure aragiak;
neguak ez biidurtzen
zure sustrai ezta
ez eta arriak.
Uretan dozuz oinak
ude ta neguctan,
beti, itz garbia;
Ioreasortukeran,
erieak emon deutsu
mosuaz eztia,
Zure kantari izan zan,
Lizardi olerkari
abesti bei ñetan;
zuregan daroazu
euskatdun gizona
biotz ol erki tan.

MAITE
Maito zaitut, ama tur,
mamiñezkoa zara,
biotzoz samurra;
zure odol gorria
ene zaiñetan danbat
ouskal mintz agurra.
Gizonak sortu dozuz
zure on diñakoak
mintzaira garbiaz:
odola berozia
kutsu zatar barik
sortuta graziaz.
Zer dau lur maite onek.
ainbeste gizon leial
sortzeko bizian;?
zure egia ba-doa
itxasoak zeartuz
mundu zabal i an.

MENDI
Mendi gai ñaren eder...
egun senti argian
giro oparoan;
oro maite dot garrez
ai n ederra dalako
orl ei a goizean
Aritz bat da zol ai an,
begien ikusgarri,
maitale kutuna;
itxaropenez hete
da udabarri orl eia,
adarren zoruna.
Aize mi ak darahi ltz
orri guron bigunak
alkarri mosuka;
mintza dau maiteago
eguzki bera baiño:
itz maitez kiñuka.

M

EN DI

Mendi gaiñean nago
begira ta maitatzen
ederrarten zera
ain gizon txikia naz
ta ain aundia da kusdan
maitasun onber3_
Begi almenez gví tik
ikusten dot orl egí a
l ur oro estal tzen;
one ikusmen niníí an
ezin sartu mendia ,
itzak nau zoratze n _
B í ar etorriko naz
ain mendi manera
zugaz izketara;
eguzkia ba-doa
samurtasun guztiaz
itxaso azpira.

MENDiGORRIAN
Mendigorrian nago,
bizi ingurTURIK,

ene zoramena;!
basoaren usaiña,
l urrunetan datorkit;
arnas atsedena.
Euri ta eguzki,
erruz, etorri dira,
l urra gozatzera;
azken miñetan dago
zugatz, bedar ta iore
goizeko argira.
Izadi zorakorra,
beti, itzetan zabiltz
ederra opaka;
euskerea sortzeko,
zu ziñan, bakarrik, duin
mami n ta arrizko.

0
Oi lur maito nerea,
edurrak joan ziran...
gaur lorea zara;
lur-gain zabal guztian
bakozko oiartsuna
eldu da mendira.
Zerua argi urdin,
ezin maitekorrago
sartzen zan begitik;
zerutik dator itza
olerki au sortzeko
biotz barrenetik.
Dana da maítegarri
ta itzik gogorrena
mi i tako burdiña;
euskal endaren sena
mi l barruetan datza
ítz gordin egiña,

1.....!

GORAGO
Gorago igon joranez
gallurrora eldu naz
argi utsctara;
arkaitz zuri zuriak,
eguzkiak igurtzita
urre hi ur dira.
Arkaitzen hahespean,
arizti orlegia,
herez,i rri parrez;
l ur dana dau hegira
ia entzungo ete dan
itzik maitasunez.
U rretxi ndorra asi da
hasoa dardaratzen
kantu hiotzkoiez;
arri, zugatz eta gizon
ari jakez entzuten
maite zoramcnez.

B ASO

Baso, mendi ta arru
oasia iduri
Sol l ube-azpi ak;
zelai zearka doaz
sugearen antzera
ibai ur garbiak.
Amaika milla lore
ba-dira baratzetan
zerua usai ntzen;
zelai, solo ta baratz
ai skídetasunean
l ur oso apaintzen.
Abestaldi gozoa
orIei artetik dator
sentzumen pozgarri ;
zeru-lurra iduri
abesti gozamenak
txit atsegingarri.

B A RT
Bart illundu aurrean
batzar nagusia zan
sagar zugatzean;
euskal txori guztiak
izan eben aukera
itz esan-mesean.
Urrengo goiz urdi ña
amets urre etorren
ari zti orl eira;
norbere kabia itzi
ta adarren puntetan
zoli, asi dira.
Orriak dizdizkari,
bedarrak intzetan itz
zerua iduri;
guztien arrigarri
urretxindorrak darraí
ahots bakarl ari .

G U R E
Gure Gaizkatzaillea,
zan guztia emonda,
dindiliz egoan;
zerk croan zinduzan
samin taju ortara
gaizkille moduan.
Zure apaltasuna

da gure sinisgarri
Kurutzan biliotsík;
ezereztu ziñan
maitasuna agertzen
ultzc zulotatik.
Oi Gurutz maitegarri,
il korrentzat bizia
zugandik sortu da;
zure odol bustia
biurtu da grazia,
Itzak eraginda.

BEGOÑAKO
B cgoñako eleizan
otoi-etxe barnean
Jesus iida orman;
lagun guztiei deika
sal bamena eskeintzen
apaltasunean.
Gizon bat ikusi dot
auspestuta oi ñean
apalki, otoi an;
ez eukan i otsari ri k
mundu ke riaren ik
Josusen aurrian.
Maitasunaren garra
i ndartsuagoa zan
etsai danak baiño;
ixil, apal ta makur,
K ri stogaz bat eginda,
Josusen snaiteiño.

K U RUTZA
Kurutza, zer daukazu
lotsagarri izatetik
maitasun eginik;...?
bildurgarria ziñan
gizonak zigortzeko
Jesus il aurretik.

Jainko Semearentzat
zigor ori izan zan
gizonak jarria;
ontasun utsa zana
iapur biren erdian...
itz negargarria...!
Bizia bera zana

adolustuta,
eri oz;
K urutzaren oi ñean

dana

maitasun

gizona apai, egoan
eskar-min jarioz.

J ESUS
Jesus guretzat zanez
gu K ristorentzat gara
geure on-bearrez;
Gurutza maite eban
bizia dana urtuz
gizonen omenez.
Maitasun geiagorik
munduan ez da sortu
inkeza larrian;
gorrotoa parkatu,
ta bizitza gaizkatu
odol en artian.
Gizonak gorrotatu...
Jesukristok maitatu...
joko ezbardiña;
gizonak maki ti az i i ...
Jesukristok parkatu...
maitasun egiña.

ZORiONEKO
Zorioneko gizon
sinismenaren bidez
makurtuten dana;
jakituria ez da
egirik aundíena

agertzen dabena.
K urutzan di ndi i i zka
Begoñako ormetan
Jesus Jaun maitea;
gizon bat apaiduta
otoi esker-miñetan
damus urratua.
Goian Gaizkatzaillea,

bean obenlaria
alkarri begira;
argiak jasoko dau
itsurik egoana
Jaunaren etxera.

IT Z
Itz zoragarrienak
Kristo eta K urutza
mendi tontorrean;
biderik zi urrenak
neke-miñetan dagers
apaltasunean.
Arrokeria ez da
munduko gaizkatzaillc
negarren artean;
ta Kristo umitdua
ezin da ozagutu
gizonen lurrean.
Maitasunaren garra
eldu da gizakira
Begoñan, eleizan;
bí l dur gabe gizona
apat, Kristo maitatzen
K urutza oi ñean.

KU RU'17ZAREN
K urutzaren ederra
Kristorcn maitasunak
sortcrazi ehan;
mi n eta gorrotoak
zorion hizi-hídc
aldatuz G olgotan.
U l crgai tz gi zonentzat
Egilloaren ltza
zorion hiurtzea:
hai ña Altsua danak
obena parkatu dau,
ixurriz bizia.
Ordu aretan hcrtan
itz maitagarriena
gurgarri ogi n zan;
geroz, gizon l eial ak
crruki billa dabiltz
Jesusen oiñetan.

POZTU
Poztu zaiteze, poztu,
maitasunezko itzez
dirausku zeruak;
gizonen ezereza,
miñez, ez dagi ata
ondatu hi l durrak.
Eguzkizko sorreraz
poztu zure biotza
pri ntza barrietan;
iturriaren uraz
poztu barne-egarria
atseden gozotan.
Soloctako alez,
poztu zuen biotzak
uztaro zorian;
cgur, azal ta urin
mami n biurtu dira
lore ondori an.

G 11
Gure muti i i erdcna
amesetan (ez al az
pelota tokian;
euskaldun Iei ñargi a,
ire itxura argía.
zaindu eik aidian.
Oiñak dituk ariñak,
hegi kiak zol i ak
'erhi en antzera;
hiotza dok dirdaitsu
ta hosoak kernenez
aritz i rudi ra.
Jai ki adi mutil i a,
adorea agertzen
euskaldun plazara;
zuriak dituk prakak
odol i ro al mcnak
eguzki argi ra.

R

E

EUZ

K O

Euzko izate maite,
askotan zara eder
itz hizigarria;
soin danak goitik hera
urre hitsoz dario
zeru iduria.
Lau mutilien gorputzak
gogoz eta ertizko
ager dira plazan;
gazte asmo hikaiñak
erria ta ertia
darie soiñean.
Gazte edertasunean
zer aipagarriago
dan nago oroitzen;
Euskalerri onoi men danak
zure onoi men danak
semeak agertzen.

KOA
Jokoa garratz
ogetamahostera
gogo biziagaz;
hcgia zorrotz dab
beso hi ak aidean,
pelota l ez egaz.

doi

>i I .

Frontoia hete izar
ixiltasun ederrez
muti l l ci hegi ra;
pelotaríak
oi mutil euzkotarr a k, !
itz zuen erara.
zintzo. _

Gauz hi ikuston diti C u t
zein ete ederrago..
ai n zoragarria...!!
e
ri . . .
mutillak men eta b
i kusl eak zontzundu
a han zan zona.
k

-

••

i ZKUNTZAREN
izkuntzaren ederra
zcrtati k sortu zara
maitate kutuna;
gizonak ala gauzak
nortzuk dozuz egille
al kabi l aztana...! ! !
Zerk arritzen nau zugan
gogo al a biotzak
edota arriak...!!!
bitxia dirudizu
izkuntz danen artean;
itz arrigarriak.
Lur ontakoa zara
aritzak legez lerden
giar betekoa;
baratz larrosak legez
eder-miñetan zagoz,
usain gozozkoa.

Aritz baten lerdena
euskaldun M ur zara,
nire amets zera;
arria ta burdiña
eta zure lagunak...
euzko maitekorra.
Lorerik edorrena
zure fedea izan da
goratu zaituna;
fedez maite zenduan
euskaldun langillea,
aherkoi l aguna.
Zure dui ntasunak
gui egarrian eukan
aberastasuna;
euzko lurraren Ici a
atxurrez ta utoi cz
landu zendua dana.

MENDIRA
Mendira noa, goizez,
estalki urdinpean,
gogoz, murgildurik;
itza, argíz, aizeak
urrozko elkartean
naukc zoraturik.
M al daren gibelean
bustarri a dabil
txori abestira;
joan, etorri ta jeurt
bada nekerik aski
goizetik gabera.
bei

galdan dabiltza
barik lanean;
gizon ota beiak;
izerdik busti busti,
bizi duna urturi k:
itz minbcratiak.
Eguzki

ordu

ARRUA

Arrua goienean
maietza sentitzen dot
lurrera begira;
gorputza egarri jat
gogoa urratuta
kurutzen arira.
Ratera nai bestera,
egaz, dont gogoa
aria lur aldera;
Aberria ta lana
izkuntza ta biotza
daukadaz minhera.
Euskaldun onda zarra
izkuntz bakunagaz
bere baitan dagoz;
beti, izan zara eder,
goi urdi n dana baiño
maitegarriago.

GOIZ I A N

Goizian goizik gazte,
pozez. oa mendirantz
ederren ametsez:
sortu i nduan lurra,

zer dok ire semeentzat
hikaintasun garrez...?
Gorantz igon joranez
zentzun guztiak dardar
jahiltzak iregan;
ainboste ikusgarri
ezin eike maitatu
nai doan aiñean.
Gero ta ederrago,
gaiñean oiña jarri
ta lurra bosarkatu;
ire maite guztia
Jainko ta Iurrarentzat:
gaur az zoriontsu.

BEGIRA
Begira ji ra-hi ra
urdi ñez jak mutilla,
ori ci z ncskati l l a;
ezkontz goi za ji rudi k,
giltz eta maratilla_
al tzar maute billa.
Ortzarcn izarpca
ongi ctorri etan,
jabi l k di zdi raka:
ta zelai ortegi ak
maitasunez artzen jok
agurra i rri parka.
M ai tal o kutunen bi
crmitara begira
onczpcnak artzen:
zer ct e. dok fedea,
zer etc maitasuna...
mendian agertzon.

EGUZKIA
Eguzkia ha-nintzok
l ur dana hcrotzeko
goiz arrats-hcretan ... ! ! !
zenhat irripar gozo
urtengo ete Ieukck
ni gandi k goi zetan ... ! ! !
U rretri ndor ha-ni ntzok
ozti a emoteko
goizoro lurrari...!
argiagaz hatera
ausi ko ncuski ozak
kateiak amari.
Arranoa BA–NINTZOK,
egaz jungo nintzakok
lur dana jagoten;
hurdi n ta Ierkai barik,
heron jabetasunez,
beti, bizi daiten.

z RT i 7_ARRA

A rtizarra 1,a -ni ntzok,
nere naia l eg nkek
izarron artea n ;
argicn naiko ncukek
neuretzat nai ke ncukek
kcmcntasun e a ti .
Atar izar argi a ,
bcrandutu baiño l en
gure l ur santu ra;
argitu lur erra i ak,
arru, landa, zeJa i a k,
zuzentasuncra .
n a i a rk ak
i rctzat, ongi nza
adiskide maite ,
biok juango
goa i ti u k.
,
egi orokar bi l l z i
erriaren alde.

Zer indarrek

I

TU RRI

Iturri gardenaren
ots Iciarkorra jatok
mendi egaictik;
ama lurren ugatza,
garbia ta atsegiña,
agor dok aitzpetik.
Basauntzat ura maite
egarriaz iltzear
haro-mendietan;
iturria emon nairik,
bizia emon nairik,
mesede garretan.
egalariak
bidoan
egazka doazi;
laster egoak hato
arri an ti nkaturi k:
zurruta urari.
"Txori

iturrira

MUNDU

AREN

Munduaren arrimen,
K urutzan.cskegita
gizon ta Jainkoa;
i ltzai l l cak poztuituk
ilda egoalako
Jesusen gorpua.
Egiz, arrigarria,
biziaren Jabea
ilda ikustea;
apal, ezeroztuta,
maitasuna jariok
indarrez betea.
Gure salhamen arria;
bost zauriti k emon jnk
odol l urrun dana;
ain indartsua izan d c)k
hi zi aren Sorl cak
eukan maitasuna.

ARROKERiA
Arrokeria jabi l k
hurta zoratuta
ozi n sosegauri k;
bogiak itsututa
dana zapaldu nai jok
mundua ildurik.
Arruaren al ona,! !
sortu ehau zuloan
itsurik jausi dok;
arro aundiagoa:
sortu jakok aurrean:
zatar maltsurrcnok.!!!
Gizonaren zigorra
gaiztakoriti k jatok
itz arrokeria,!!
ez az iñoren duin,
gizon zuzon logoan,
aundi putskcria.

LUR USAIN A
Lur usai ña asmotan joat:
gcurcl urraren arnasa
urten jok basotik;
egunaren sorrera
hai atsegin jatal a
mendi harrencti k.
Laiño zuria lenen,
geldi geldi izpitzen
izera zurian;
eguzkiaren itza
maitasunezkoa dok
erreka ertzian.
Ura isletan joiek
suge baten antzera
arrici mosuka;
ta ni re gogo zarra
e uzko ízadiari
xurga ta xurgaka

BASO BARRENIAN

Baso harrenian jak
nire gogo zar dana
izadira adi;
zer asmetan dok híotz...
zer ikusten adimen...
arru eta mendi...
Enda zoragarri bat
sortu juen arkaitzat...
beña ta argia;
zer indar ete jaukek
euzko arri ta lurrak;
ene miraria.!!!
Begiratu ta ikusi,
al men oroz naj abi k
antziz, maítaturik;
ondoren, geiago nai
ta ezin asetu nok
indarrak urturi k.

ARRI A

Arria jagok ti nko,
baso mugarri legez
eskubide zaintzen;
euskalduna begira
neke arindu bidez
urdiña aditzen.
Goizeko leen argiak
sortu dituk basoan
maitasun gozoaz;
lurra, bedarrak, ura,
ortiz irriparreka:
dana zorionaz.
Lurra dok babes zabal,
gaztain, pago, ari tzak,
euzko itz garbiak ;
ihai, hizker, tontorrak,
danak dituk euzkc tar:
i tz abeslariak.

BASOAREN
Basoaren edorra
goízcz, gozartu joat,
illuna urratzean;
ctorrera maltea,
sorrera gozocna.z
eldu dok argia.
Lurra, maiteki, jeuan
andra-geia bezeta
mutillari adi;
agortu ta mosu bat
argíak kutunari:
lurra jak maitari.
Eztaí jaia jirudik
gaurko alaitasunak
baso usai ñean;
argizko jantzi dítuk
zulo, bizkar, tontorrak,
itza entzukeran.

AR GI

AREN

Argiaren indarra
maitcago jok lurrak
mendi goienoan;
dana amets, zoria...
urretu dok basoa
maitasun artoan.
Pozoz gaiñezka jagok
lurraren zoramena
argi izpietan;
danetik eder bera
eldu dok zugatza ra
samurtasunetan.

Besarkada aundi bat
iri, l ur maite orri
itz apa tasuna;
danen oi npean^go
gi zadi a otseei ntz n
maitale kutuna.

E G IA
Egia maitatu dot.
Zure billa nenbilten
ni ro A rtzai n ona;
bizia gozartu dot,
zu zara gure bide
ota maitasuna.
Lurra agurtukeran,
bizia ez da apurtu,
aldatu egin da;
Egi l l earengana
doa morroi leiala
pozak oraginda.
A ntzí z neukan biotza,
Jauna, noiz, ikusiko
maitasun garretan;
lurra, gogoz, itzi dot,
Aita, artu nagizu
zorion argitan.

ECl SKALDUN
Euskaldun ab.
stia
n ari
Kastelgaldonf
Aitaren aurrean;
ltali ta Euzkacia i
gogoz bat egin ziran
fede ta errian.
Euskaldun

ari rw-

i ea,

beti, agertu zar- a

apal ta bakarti ;
zure aunditasur-wr
gizatasunaren
izanik berezir

itz

Elizaren burua,
pozez, arritu do i
abesti samurrez,
ertiaren indarre
erri bat agcrtu cl
gizontasun bidez -

n
^.

DABIL
Jainkoa dabil itzez
munduari esaten
arri garri enak;
erabi detasuna
bedi lurreko argi:
gizon zentzundunak.!!
Egiz, erri apalak
entzun eutsen Aitari
egi izpíetan;
urrezko maite garra
dario euskaldunak
itz neurrietan.
Izaera, odola,
itxuraz dan guztia
dauka negurtuta;
argiaren argian
agertzen da lurrean,
negurriz zainduta.

G EG OÑAK O
B cgoñako eleizan
maitatu nitun ama
ta euskal erría;
zeruetako ai ntzaz
pez eri otan egon
Bizkai Jagolca.

z

Nik ez nekien zer
an,
berez, sortzen jatar-mt
amaren etxean;
ama, pozik, nekus a n
semeak lili ubel
antzera aurrean.
Oi! euzko sinistedu
nere amets kabia
sortzez dirudizu; _
zure fede dirdaiak,
pozez, dardaratzen
onginaioz sutsu.

n : el. u;
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EUZKO
Euzko zorioneko...
zer dok i re barnean
ain maitegarria;
argiaren dirdiraz
adieraz nai deuskuk
ontasun i rri a.
Arpegia barreka,
begicn begiradaz
usoa iduri;
nekez aserrckoia
egiaren argian,
auzoen mai tari .
Onaren onbearrak
bioTza zabaldu dcuk
berezko pozetan;
i k gorrotori k gabe,
beti, ona naiago
itzaren argitan.

EUSKA L
Euskal lurra, zer daukak...
itxaso urdiña al az
itz ontasunean...?
euskal l urra, zer az i ._.
edortasuna sortzen
semeen biotzean...?
Arizti ederrena,
goizez, alkartu dala
jirudik zelaian;
danak eder ta lerden..
osasuna agiri dok
zugatz giarrian,
Izkuntz bat bakarra,
euzkotarrak sortua,
jabilk ariztian;
bertsotan asi dituk
zugatz zarreen eskurrak
erri usai ñi an.

ZEGAZ
Zegaz bardinduko aut,

nire sorl eku maite,
itz oberenean;?
zein dok i re egia,
maite auten erria,
itz ezilkorrean...?
Lorerik ederrenak
orri pirtzillak dituk
ire eder aurrean;
gogozkoa bai daukak
egi-zaletasuna
ire zentzunean.

Barruz opaltzen ago
onhi deratasuna,
nekez urtzen dana;
beti maitatzen daukak
biotzaren su-garra,
igan bizi dana.

LOREA
Lorea ikusi joat
aurtxo txikia legez
baratzan erne-min;
tarros samur zuria
arantz gaiñean jagok

eguzkiaren zain.
Ama, gauz ori zer da
minik ez izateko
ankaren azpian;?
larrosaren txurtenak
arantzarik ez jaukak,
seme, orrí pean.
L arrosa mardui ori
ekarri egidazu
usaindu dagidan;
zeruaren usai ña
artu nai dot torean:
ítz gozamenean.

AMA TA SEME

Ama ta seme adi
loreen erregiñari
aspertu ezinik;
l arroz mi ntzoak diño...
ene ume kutuna,
zer dozu nt barik...
A i n eder zaral ari k,
zu-ge ezin bizi naz,
toreen erregiña;
zatoz nigana maite,
gogoz besarkatzeko
zure eder miña.
Amak ebagi deutso
txurtena loreari
biotza urturi k;
odol ezko orri ak
maitasuna dario
zaurizko opaitik

SEMEA
Somea, artu egik
l arrosaren ederra
i rc biotzean;
or, odoletan daukak
cure biotza legez
samurtasunean.
Loitu ogingo ete
nire atzamarretan
l oraren garbia...?
Ez dot mindu nai ama
larrosa maitasuna,
l oreetan l ori a.
Gorde egik, ene maite.
tarros edertasuna
i re biotzean;
mosu emon egiok
bere bi kai ntasuna
sortzeko i regan.

LA RROS
Larros zuritasuna,
edurraren irudi,
hegietan dizdiz;
edurreraz zuritzen
nire erantzupena•'
eskarraren dirdaiz.
Eskarraren doaiez
ezin dot zi ki ndu
larrosa zuria;
baratza guenean
alkarrekin dabiltz
tarros ta grazia.
Ama begira dago,
baratzean dabiltzan
umeek jolaslari;
zerua sortu ete
zuri artean
amaren pozari ...7

N E X K A T X°
Neskatxo zuriz jantzia,
maitasun eunetan,
haratzara doa;
ai darea uts dago
eskontza goi zerako
hi txi ri k hage- a.
Millak lore z urí.ak,
aizez zihuka ciabíltz
usain gozoetatn;
hasei i zara adi
Jaungoikoa ga..trtutzen
ogo dardareta n.

Ncskatxo maite mi ndua
toradira eldu cia
lilluraz hetcrik ;
ezkontza goiz gu2tt i a
zuri zuri, ikusi da

cderrcz jantziri

k.

u

LORE
Lore artean dabil,
urre zuriz jantzita,
ezkongai maitea;
dana da ametsezko,
ederrenak ehagi z:
ncskutsen lorea.
Zumitzezko otzarak,
lore zuriz gaíñezka,
cdurtza iduri;
baratz pitxi panposak,
zoriona opalduz
agur maiteari.
A sctu dau biotza
lore minaren garrez
aidara gaiñean;
guztia zuriz dago
garbitasun gisara
zorion aurrean.

GO RAG A

Jainkoa goragarri ...
Eguna pozgarri
udalen goizean ;
hari gabean izarrak
dantzan i bili dira
zeru urdir-lean.
Biar eztaí eguna
dogu baselizan,
maitasun agerkai ;
K ai nko berbera datenzeru

goitik lurrera

entzuten tagunaí

Lurra, pozik, daukagu,
Jaungoiko etorre ra
txalotu gurarik;
arriak, erne, dagoz
bideak zabaltzek o
biotzak pozturikr

R R

I

GOIZAMEZGARR1
A zan goiz amesgarri,
ezertan uts gabea,
ta urrez apaindua;
etxeko ertz guztiak
agurka erioz itz,
zori onckoa.
Sinismendun gazteak
biziaren kilimaz
hustartzcra doaz;
hustarri leguna da,
ni k emoten dodana
maite onezponaz.
Eleizako atectan
zabaldu da biotza
haiczko itzetan;
Jaunak bedeinkatu dauz
gizon asmo onenak
itzen jardunetan.

ALDARA
Aldara aurre dana
zuriz jantzita dago
eskar i rudi ra;
lore bikain hakoi tza
laguncn itz bat dira
egi aditzera.
Eliza eta goiza,
iñoiz hai ño beiñago
ezkontza goizean;
zorionoz jantzi da
lagun arteko poza
itzen ondorean.
l rri parrea, gozo,
elizako ateetan,
maitasun miñetan;
zuzentasun hakea
zeru goitik jatzi da
Jaunaren itzotan.

EZKONTZA
Zcrutarlaguntzagaz
Aitak indartu ditu
itz rnaitetsuenak;
"heti, maiteko zaitut,"
"heti, maitoko nozu"
esan doutso Jaunak.
Ordu santu orretan
hiziarcn zirrara
sartu da harnean;
areen lengo gogoa
sondatu egin jake
alkartasunoan.
Eloizako atetik
eskarrez urten dabe
ezkondu barriak;
biotza maite-miñez
amotsezko urtetan:
bizitza barriak.

ANDRE GIZON
Andre-gizon maitekor,
ter gauz ederragori k
ezkondu ezkero;
Kristok eleiza legez
alkar maiteko dira
i tt emonda geror
.J aungoiko maitasuna
ai n aundía dalarik
bizitza bidean;
ezkonduen biotzak
.J ai nko irudi dira
alkartasunean.
Ezkontza santua da
sinismen argi agaz
l anduz egiteak;
senarra egia da...
andrea maitea,
Hak cgizkoak.

BETI
Beti, zentzun argiaz
eguzkiak bezela
hizi izan ziran;
dedu ta maitasuna
ederrago biurtzen
scndi ko zorian.
Aritz, ondo, zaindua,
gogoz, dator mendian
hizitza joriaz;
enhorraren giarra
egiazko itza da
osasun sendoaz.
Senar-emazte on
aritzak dirudie
maitasun hatean;
udaharri ko sua
hi otzeti k darie
gozotasunean.

hik
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Bizitza ameskorra
udaharri iduri
da sendi barrian;
lorak mune gaiñean,
bitxiak biotzean
mai to usai ñean,
Egun-senti argia
urrez ta pozez dator
lurra di rdaituri k;
senar-emazte biak
rnai tasun giro gozc)z
elkar ikusirik.
Eztia darioe
ustekabean soi ñe t i k
ikus-mí ragarri ;
lagunaren zorra,
amets biurtzen jak e
mai tatzailleari.

TXORIAK
Txoriak sagar puntan,
abeslariak kanta,
mutuak ixilik;
maitalcak maitea
biotzeko abesti z
zoratu dau pozik.
Senar gazte kutunai
andreari begira
moskortu biotza;
l i l turak ta egi ak
galdu-gordean dabiltz
maitcari mintza.
Egizko alkar itza,
gaur, da gure zoruna
mai baten aurrean;
biok landuko dogu
biziaren arloa
hura biotzean.

EGUN AK
Egunak igaroaz,
lanak dau iragarten
maitasun bizia;
izcrdia asi da
lanaren bitartean
maitez igurtzia.
Gizonaren nekea
il ko efa biotzoan
andrea maitat uZ:
andrearon jarioz
poztuko da kutuna
Saín iñak arinduz_
Zugatz hat biur dira
i\ritzik lerdonena
euzkocn basoan;
maiteak maiteari
gogoz laguntzen deu t s e)
lanaren arloan.

L ANAK
Lanak oz dau minduten
gizon ezkon-barria
zurtzi rcn otsean;
gogoa, tinko, dauka
odola taupadaka
bearren eskean.
Zorioneko dira
lana eta gizona
alkarri begira;
bizitz ederragoa
eskeintzen dau burdi ñak
lanaren ari ra.
Lanetik dator poza.
iturri eri oti k
ur garbia !ciar;
lanak dakar bizia,
solo ta burdi ñal i k
dator poza Bardar.

U D A B A R R I
Udabarri garaia.
bizi barritzen do
-^
eguzki isletan;
senar ta emaztea
maitasun barri ag — -*
adurrez itzetan.
Lanaren ardure a
gizon gaztea doa
pozaren kilimax;
egun lana maite
biziaren egarriz,
ogia irabaziaz.
Bizitza asiera
baratzaren erdian
urrezko iduri;
gizon maitegarriai
lanaren izenean
saria andreari.

G 0 I 1) R I) I N
Goi urdi n zabalean,
gabaz, izarrak dizdiz.
eztaia iduri;
suzko hitxi gorriak
ametscz su-garrctan
maiteki, dantzari.
Andre-gizon harri ak
lanak amaitukcran,
itza maiteari;
egunaren nekoa
laztanez cskcin deutso
here kutunari .
Bizitz irriparrea
l urrari ikutu-ge
jahi l kek aidean;
lorea, itz panposa
hestcik ez dok entzuten
alkarren artoan.

B A K E A
Bakea dok nagusi
lorez beteriko
haratza zu rian;
zeru gozo ji rudi k
alkar-mai tasu nean
itzak l oradi an.
Goiz inri ga rhia dc— k
eguerdi urrezko
ezkon harrietan;
arrats-beraren mi rra
gau ezti biurtu drrl ^
izar ki ñuctan.
Bakea zeru goian
izar gorriak dizdiz
su-garrak erretan;
bakea ctxc-zurin
andre-gizon gazteri
l o--min gozoetan.

1c

GAU U R D I N
Gau urdin izartsuak
egun sentia jakak
odolez bustirik;
guztia jakuk eder
i harreko orl ci an
itxaropentsuri k.
Gazte amets barria,
noiz, loratuko etc
etxeko ormia;
zugatza i rriparrez,
mai ctz al hi ztari ak
erne-min orria.
K uku jabi l k kantari,
al aitasunak jota
adar egalean;
etxera eldu nai jok
maitaleak agurtzen
gauaren zorian.

EGUN eREN
Egunaron sorreran
argi gogoz bete dok
izadi garhia;
arkaítzak harrckari
bedarrak í ntz i sl otan ;
oi dan agiria.
Ezkon gaZTEAK A D 1 ^
jagozak i zadi ra
ederra gozartzon;
oro arrenka jagok
itxasoa ta onza
urdiñez isletan.
Sendi harri an pozez
labiltzak maite hiak
urdiñcrantz adi;
bakezko gau eztian
ortzirantz joiek itza
arrenka gozoki .

MAITASUNAREN
Maitasunaren miña
lur guztiak jariok
crrai barrencti k;
ibar eta arrua,
ongi naiez gai ñezka,
zerua j i rudi k.
Gazte biren biotzak
urriolka jabiltzak
ederra maitatzen;
cric egazkadeak
zoramena jaroak
aizeak urratzen.
Zeruaren urdiña
rnaitekiro jatsi dok
zelai azal era;
andre-gizon barriak
menpetasun garbi an
izketan ortzira.

OR
LUR I
L ar i dorra eskcan
eguzkiak arreta
samiñez beterik;
sornorrorik ez jaukal
l ur argal i gartuak,
goseaz i l duri k.

-

Lurra karraziz jabilk —
barra ixil, negarrez,
aspertu (zina;
errcguka ari dok
iñork entzun ba l ei ol ♦ c
here barru miña.
Egiz, egun estua,
biotza lertzen Jauna
l ur igar gaiñean;
itxasoa, nun, di tuk
ur haltzak izoztuta
zabal di illunean...?

ZENTZUNEZ
zentzunoz, gazte biak
Kristo maitatzon juek
curen bizi legez;
izar argia baiño
Kristo argi ohc dok
gidari zuzen lez.
Lurreko i zaki en
maitasun guztiakin
txorta bat sarturik,
Kristo mai tctsuago
dok gizonen artean
opari eginik.
Kristo maite oparia,
oz dok ilgo geiago,
bizitza barria;
gizonen maitegarri
biurtu dok K urutza
ta Bcrpiztutia.

B EG IRA
Begira cuan aita;
aurrniñetan egola
a maren nabola;
luzaro itxaron
zapi zuritan jagok
seme maitcicna_
Zer jakusek begiak
aragicn aragi,
notin biurturik;
negar zotíñcn ordez
irriparrcaz jatok
bizitzara pozik.
Aurtxoaren jaiotzaz.
haratzan agertu de)k
l arrosa gorria
eguzkia argiago
dok, gaur, gure e
zoragarria.

AURRA REN

Aurraren etorrerak
arnastu jok mendia
atxurlariagaz;
maiatzeko kukua
adarretan kantari
pozaren zirraraz.
f' arros usaiña jatok
egun-senti argiaz
Icio zahalcra;
lore guztiak - agur umc aurrean makur
aingcru gisara.
Aren gogo harnean
laiño haltzik ez jagok
zeruak lez ordin;
urrearen begiak
izar argi iduri
zoriontasun duin.

I

1

AT EA REN

Izatearen garr
Iarne-mui ñc ¿>< ri rt jauk ak
uso tortol cak ;
goscarcn huttr ara,
n jok
zitalki, zentit2
.
aur jaio !arria

k

Negar muxi nk
j oak.
amaren magal& ra
mama goxotarzi
eta ara danean
i rri parrea, gox o
amaren kolkorz><
Amaren atsegiñ
semear1 begira. _ —
laztan cmonaga r;
zeru goi urdiñet i l k.
gurlsocn hi otzal c
hetetu dauz ai nt r .1 ><z_

I PI^IN I3Al I/AK

Ipuin haltzak ez ditek.
Amak ¿turrar' adi:
it! ta ítz laztanari;
riere azorren azur,
izar biko zerua,
eldu az dardari.
Zugatz harrien ki rna
udaharri an hi pi 1
Iertu hearrean;
alan ume guriak
hegiak zahaldu nai
amaren altzoan.
Maitasunaren garra
e> uzkia sorkeran
sartzen da lurrera:
aurraren jai okeran
nnritcri k gozoena
amaren harinera.

ALK

R BERA

Biak alkar beg a ra;
maite-min gozo otan
ama ta aurtxoa
udal engo, goi z a n
karrak, goiz ag . __ Z tec n
!urra ta !orea.
Miñez biak ixili ^ ^=
aurrak ez daki i TO kctan
i rri parroz baiño:
ni ntzai ra gozoen
hiotzarcn urrea
dok ene mai tci ñe=

=^^
Poza jahilk bieta rs^

gaitzi k bako on t<e
arnati k umera;
pa jamotzak aurr ~1 L rü
ta semea olgetan,
gozaro, hcrora.
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JA I O
Jaio barriarentzat
zcaska eta zapi
lo lo egin geldi;
gaur arteko denbora
ugclen besoetan
naiko dok aski.

Arat onat ba-jabilk,
gogoz, mutil koskorra
odolen girara;
prakatxoak zulodun,
jolasaren boarra.
arriaren eskura.
Izarrezko begiak
argitzon joakozak
uso begiradaz;

zentzunon erne-miña
lorea l oz zabaltzen
edertasunagaz.

E

A R I T Z A R
Aritzaren en It-->orra
dak
euzko mutil
baso mamí nc ;Lin;
endaren lur ¿ztcrrak
itzez ta bcsoc J- i n
zainduko lerro- an'
Ametsak. jak i t uríz
jarahiltzak bol udan
_
etorkizunetan
i fla
maitasunaren
biotzean jaroatc
urtzen cgarrita r a U mi en aundi n — i a
tik an
berez barruan el
amets czi l korra
gabeko l o crdi atr-a.
maitea ikusi daui zeruko altxorra.

N

GAZTEAREN
G aztearon l erdcna,
taj uri k ohorena,
gizadian zutik;
endaren ezaugarri
ire mardul giarra
hi joak aurretik.
Iturri rnegalean,
ardo ordez ur gozoz
asetu hoarra;
maitea zuriz jatok
ta amets hiur jakoan
biotzaren garra.

Argí sena jariok
i hi l kera Ií rai ñoz
lanaren hidetan;
biziaren taj ua
nekearen bitartez
jaroak zai ñotan.

A U Z
Auzo jaiak Uta, gan
udearen erdia
eguzki argitan
hi detati k zeart–c- a
nagusi eta gazt E
irripar isletan .
Ermitatxo mai>^ E a
amets bogira j
;
harr>^.
zenbat soiñeko
ete dabil eskatz
-n
ezkongai mai ti a

a
u ri

U dea alan neg u. n
ermitara begira
Jaungoikoa i kus-aII1 4en ;
gazte min zentzu orla u nak.
maitasunez, antxe
alkartuko ziran.

G A

R ON

Ainhestcko ederra
ezin joat sinistu
argaltasun ontan;
Bizia bera dana
gorputz jantzirik jatok
jakituri itzetan.

"Zatoz Jesus Aurtxoa
onartzen dot zure Itza
crrukiz betea;
magalpe edor ortan
zuria dariozu
Opari B i l dotsa.

SUM I TZ EZKO

Sumitzezko jartoki
basotik eldu zara
cgur izpietan;
altza ta aritza
or, ezkonduten dira
edertasunetan.
Egurraren giarra,
muiñean daroazu
alnrcnaren garra;
errai ortatik dator
guro lurraren gatza
oI-gai maitckorrar
Baiña ertil ari a,
zuri bogira egon
baserri maitian;
biotza ta begiak
erti biur zaitue
l au oi ñccn gaiñean.

ZATOZ
Zatoz mendietatik
ene itzaren adu
ederraren sorl e;
oz zaitez geldi egon
arriak astindu-ge...
itzaren maitale.
M itxelenen sortu da
mendiko eguzkia
egur eta argí;
an dagoz maitaleak
izar biren antzera
biotz, buru, begi.
Esku-atzamar higun
zenhat ederren sorl e
argitik argira;!
mendiaren ederra,!
baserria ametsa,!!!
crtizko ari ra.

AZK ENENGO
Azkonengo itz cd rrak
odolez eta mami z
euskoraz nai neuk cz;
jaio nintzan bazterrak
l ur danetik dario
itza maitasunoz.
Arria la arkaitza
tinko dagoz sorkari
euzko lurraren gain
izkuntza arrizkoa (1171
arritik atarea
zelai ta arrugain.
Mendi tontor gai l l urtak
urak ebagi zitun
cdcrrez jantzirik;
euskaldunen gogoak
euskeraz orraztu dauz
mintzaira sarturik.

A RRIA GA RRIA
Arrigarria zara
mendi, itxaso
guri ñcz hctca;
maitcgarria zara
solo, zelai ta ibai
hizitzaz jantzia.
Non dago

estalduta

zure jakituria

bizitz erraietan;
ainhestc maíte indar
hizirík dager
zelai orl ci ctan.

BER 13 I ZTUERA
Il dogu ben-benetan.
i'xarkeriz moskortuta,
biotzaren poza:
i l te ausarditsua,!
Jainko borherarena da
gorputz zurhil otzar
Ez dauka austuterik,
hizia bera hai da
Jaungoiko Altsua;
i l kor agertu zana,
ezilkor jantzi da
ta zori ontsua.

BURRKA
Erri biren hurruka
sortu jat hura goian
irudi gorrian;
gorputzak lurra maite,
gogoak bizia nai
garaitza ostían.

M I N

Bekokia ikutu daust
egiaren sor-miñak
bizitz hahosean;
zorion ogarria
crraietan daroat
ixiltasunian.
Lur zabala dakust
lora ta arantz opaka
eder irudira;
Hiñan nire gogoak
ez dauka atscgi ni k
aragi gisara.

Z E R

Indar hi jahilkidaz
zoríontasun billa
nausitu gurarik:
l ur astun...ítz argia...
zerk zorionduko nan
heti utsik barik...?

ADISKIDE
Zure ta ni ro arte
egi bat egon leike
adiskide maite;
zure ta nire arte
guzurra egon leike...
biotzak minduter
Gure bion artean
eguzkia al da nausi
l añoak urratzen...?
Edoiak ete dabiltz
gorrotozko i l l unez
biotzak apurtzen
Adiskideak doaz
bat eginda mendian
arrano bidean;
gorrotori k ez dago
edurra lez zuri
gizon bularrean.

DOAKABE

Goiz-argi ernca zan;
igctargi zurbilla
urdiñetan chillan;
maitasun gahekoa,
itzik gahc ta otzik
bakar estaldu zan.
Doakahe al zara,
bizitza sustrai barik,
beti, gan illunean;
zurctzak ez al dago
erno-miñaren garrik
Icortasunean...?
Lur ontako damarik
zugana ez da eldu
amodiozko itzez;
itsurik jaio ziñan
crrogin izateko
sorgin eragiñez.

ODE1
Gaharen gau erdian

itzalak artu eban
izarreen zena;
itxasoak orroaz
izardiari otska. ,
criotz ordua.
Burruka i l garrí a.
Itxasoa l ai ootau
aupaka asi da;
onza gau biurtu da
gorrotozko asarrez
gaitzak eraginda
_ .!

itsua la izua
guda gorrienean
oiñeztuz iltzear;

etxeak, l ur, gizon
arro, itzak galdutz*
biotz aulez dudar _

k

AMETS G O R R I T A
Amets gorritan dabil.
Mundua, nora oa
aizczko bultzadan...?
Bizitza astuna dok
arri-hurdinak ez jok
bardinik aregan.
A i n ero ta ai n arin
egi gabe itzetan

ustel criotan;
zer asmo dok barnean
lurra zapaldu nairik
agintehidetan.
Ogia eskeini,
ondo, bizi izatoko
motrolro ganian;
rnakil - maitasun ordez hildurrez menpetzeko
ezpata azpian.

N

A gi : KATÄSU NA
eder
Askatasuna
JT i ñean
kurutzaren
«uta;
norbera
eredua, ind a sra
ri dau
maitasuna
e
t u ta
gorputza urr
Eskcintz uste M k ez dau,
n a k
egi berhera d
munduko gis
;
;
^
ci ozas
zergaitik mait.
egi paltsua,
norhere kaltea
-?
Zer dau atsegi I r-1 1 a
guzur ta ezpataz egiaren aurka. _ —
zergaitik aupatz giza-seme larria Aff-c
itz utsa antzizka
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ADISKIDE
Adiskidetasuna,
zu la nire arteko
bitxi zuria da;
zcruan dauz sustraiak
gu bion biotzetan
sortu dau lorea.
alboko autsak
mindu dautso biotza,
galdu dau zuria;
aizo barriak datoz
arnas i ndartsuagaz
garbitzen orria.
Bidc

Zeruko eguzkiak
urrotu dauz biotzak.,.
dizdiz da loria;
adiskidetasuna
bir-orne da goizi an,
barnoko zuria.

ARANA

"Ez izan aundi zale,"
aitak esana semeari
maitasun egiaz;
arrokerizko bitsa
ezer ez ta utsal a
egaz doa aiziaz.
"Onak izan zaiteze"
mutil Ierden. i ei al ak
izar irudian;
ontasunak daroa
biziaren indarra
irabaz bidian.
Gure aran zabalak.,
euzko bizitz oiñarri
landu ai menagaz;
Egillea, or, dago,
zuekin atxurrean
maitasun oztiaz.

BITXiRIK MAITEENA

Igandearcn eder'!
cdurrctan zuria
jairik aundiena:
urrea dariozu
betiko dirdaietan:
itzik kutunena.
Itxaropen zuria

egun-senti orretan,
pozez, zabaldu zan;
gogo eskar miñetan
zidarrezko arnasak
goi bizia eukan
igandezko ametsa
haratza biurtu da,
lore oherena;
aragia berbiztu
zan gure ezaugarri
bitxi ri k maitcna.

AURTXOA ZEASKAN
U me Jesus dirudí
Bakezko aurpogiaz
ojal zurietan;
Mariaren alaba,
boti, izango zara
zeruko baketan.
Lurreko udaharri,
ai n cdcr zaral ari k
lorez apainduta;
baratz edor guztiak,
nekezkoa dirudit,
zorua ikusita.
Agur aita maite...
agur ama laztana...
agur nero i urra;
zorua bizia da
argi eta maitasun,
betiko Jaun gurra.

DA RDA R
Negu ikaragarri,
aize, txingor ta edur,
itxasoak mamar;
ilten lurrera doaz
lotsarik gabe deika,
il santuei dardar.
Izadia entzuton,
larritu da biotza
aitaren harnean;
kokoak ilten doaz,
basurdea negarrez,
gosez, Iurmenean.
Zu, zara izotz zuri,
gizonen eriotza
hizitza neguan;
baiña udaharria
sagar-loretan dago,
heti-i raunean.

I

ZAKI

Arrano egalari...
aizearen errege zara
hi cgalez aidoan;
zer jakituri dozu
begi zorrotz orretan
lurrera aditzen...?
Zure gerizpe ortan
sugoak hildur dira
hasoko sasian;
ai piztien ikara
erpea sartukeran
narrupe tuatnian.
Errukigea zara
iltzaillcak bozeta
ezpat zorrotz-pean;
aitz zuloa lapurrez
aurtituko dozu, gaur,
ganaren gaupean.

AUSTUTEN
Etxea suz erretan,
garra atde danetik
gai l l urraren goian;
ekaitz gogorra zara
erruki gabekoa
begien aurrian.
Zure indarra sartu da
biotzaren barnean
Odola mindurik;
gizona txikia da
zure garren artean
ai n ezerezturi k.
Sinismena sendorik
nai dot ordu onetan
Jaungoiko Altsua;
gure etxea etje da,
baiña, zu, deika zagoz,
maitasun gartsua.
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