BERTSOETAN

EUSKERA
Euskal gudari idazlaria,
gogoz, diarduk lanean,
urteak joan eta etorri
amets onenaz bidean;
zarata barik, baiña adorez
izkuntzaren omenean,
maitasun orrek jaukak abia
ire buru-biotzetan.
Lanaren lanez agertuten dok
buruko almen guztia,
ekin ta ekin sendotuten dok
biotzaren adoria;
ondoren jatok gizontasuna
aberastuz euskeria,

gure ondoren biziko danak
izan daian gidaria.
Solo eder bat landu bagerik,
benetan, penagarria,
ainbeste artoz, ainbeste gariz
poztu leitela bizia;
ire buruak eta biotzak
bai ortarako grazia,
euskal arloan jardunalean
txukundurik euskeria.
Gure arbaso maitegarriak
zer ete jauken eurengan,
izkuntza jori ta jakintsua

sortuteko mendietan;
jakituria eta zentzuna
doai ederrak, benetan,
gizontasunez josi jituen
lur, Ian ta itzak izkuntzan.
Odol baketsu ta egizale
dok euskaldun jatorria,
irea cure, gurea geure
dok euskaldun guraria;
era orretan sortu zuan, emen,
enda bikain berezia,
gora euzkotar erri jatorra
eta ire izkuntzia.
PAULIN

ETXANIZ'TAR NEMESIO
Bizitz ontako gauz ederren bi,
egiz, maitatu zenduzan,
Jesukristoren abadetzea
euskaltasunaz batean;
larros eder bi ziran zuretzat
buru ta biotz gaiñean,
gurpil bi orren gurdi gaiñetik,
gogoz, burrukatu ziñan.
Ikasle zintzo, langille trebe
agertuz ikasietan,
gizon prestutzat jarri zinduzen
pilosopiko gaietan;
gero ondoren, eleiz jakintzak
egin zenduzan benetan,

jakiturizko itz "doktorea"
arturik eskubidetan.
Euskal mundua begira zeunkan
itxaroten semeari,
euzko apaiza, gogoz, egoan
on egin nairik amari;
zentzun guztiak, oso osoan,
emon zentzazan lanari,
kristau arazo errikoietan
opalduz Aberriari.
Frankoren gudak, berez, ekarren
gorroto jazarpenduna,
odol erioz ta eriotzaz

gorrituz lur euskalduna;
gizon onenak igeska dabiltz,
au zoria geunkaguna,!
bizi-bearrez kanpora doa
Etxaniztar apaiz jauna.
Geroztik beti, ekin ta jarrai
idazkortzaren bidean,
abestiz eta olerkiekan
Euzkadiren omenean;
bizia, garbi, urratu zendun
kultur sail ederrenean,
euskal etsaiak dardaratuaz
egiaren izenean.
PAULIN

SINISTU-EZIÑEKOA, BAIÑA EGIA
DEIA egunkarian, otsaillaren 9 'an, LATIEGI'tar Bixente'ren idazki bat agertu da eta auxe
diño: Eusko Lege-Batzar edo Parlamentuak ZER'en
arpideduna izatea itzi egin dauala, erakunde orren
Iiburutegian zuzendari danak "ZER'egaitik arduOraik ez daukala" diñoala. Gaiñera barri ori emoteko dan eskutitza erderaz idazten dau.
Bizkai'ko euskerea indartzeko orain-artean emon

diran 800 pezetak emotea larregi dala uste dau
antza.
Lege-Batzarreko Aldunen eritxia ete da ori?
"No interesa". "Ez dausku ardura."
Sinistu-eziñekoa da ori, baiña egia. Aldunai
ardura ez ba'dautse be, guk lanean jarraitu bearko
dogu, Bizkai'ko gure euskerea bizirik aterateko.
ZER'eko BANAKETAKOAK

