BERTSOETAN

BIZKAITAR SEME
Ezbardintasun, ezbardinkeri,
emen emeak, or arrak,
naiz jakintasun, naiz jakinkeri,
emen gazteak, or zarrak.
Batukeritarrak jartzen'skuez
nun nai, or emen adarrak,
baiña gora gu ta gure euskera
gora beti bizkaitarrak.
Baserrian jaio, asi ta ezi,
ori dok ene poztasun,
euskera amaren bularretik
edatea, betetasun.
Lur zabalera abiatuta,
nengoan izu ta galdu,

baiña nire izkuntz ain ederra
nai dot mundura zabaldu.
Ainbat gerlak eta trixtasunek
egiten nabe zoratu,
aize euritsuaren ots latzak
oroimen zarrak gaurkotu.
Ene amuma iturri-lora
betiko zaitut goratu,
zure negar anpulu beroak
gura neuzkitzuz garbitu.
Zure ;orategiaren lorak
loretan lore, loradun,
loretasun lirain, zazpi lore

loreok usain goxodun.
Lau etxean, iru atzerrian
bakoitzak bere nortasun,
zazpiok zure azi bardin bat
zazpiok gara euskaldun.
Batasunerako bideetan
jo dagigun guretzako lain
gau ta egunez ta gogortasunez
beragaitik izanez zain.
Trapu zikiñak itxirik
izan gaitezan ba anai,
danok batera abestu daigun
guk beti «euskarari baita.
MUNIATEGI'tar Asier

SABIN
Sabin, zer dakust zure begian...
Euzkotarreen izatea...
Egiaren dirdirazko garra
ala gure bizitzia...?
Sur, arpegi, bizar, bekokia
argi indarretan dagoz,
zer nai dozu... zer maitatzen zagoz
biotzaren amodioz...?
Zer dago begi zorrotz orretan...
izar argi iduria...
arranoaren gisa al-dakusu
euzkotarreen Aberria?
Maitatzekoena maite dozu.
Zerutik aparte ederren...
Ala diño zure sinismenak:
Sabin euskotar izanen.
Begira so zure arpegira,
zabal eta garbia,

gizon bat eldu zen Euzkadira,
argitutzen Aberria...
Aberria daukazu -aurrian,
euzko gizonez josia,
baiña, nola, dakuse begiak,
ixil, bai-litz. ilerria...?
Biotza mindu jatzun garretan,
erriaren ezbearrez,
nire erria al da il-zorian,
lotsaz jota katei arrez...?
Ainbeste irain, neke, lor ta min...
ezin ikusi errian,
buru-biotzak ezin onartu
zapaltze ori lurrian.
Burua, ikusi alan, lotsa zan.
Biotza odol miñetan.
Lotsagekeririk ez geiago
gure lurreen egaletan.
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Gero, irrŕnlzŕ egin zenduan,
Sabin maisua, Bizkaian;
Euzkadiko egiaren billa
euzko mugeen zabaldian.
Euskalerriaren edestia,
gure lurraren deia zan,
euzkaldun batzar ta Lagi-Zarra
indarrez otska egozan.
Oitura, izkuntza ta odola
ta endaren arnas-otsa,
berezko garrez agertzen eben
euzkotar lege biotza.
Sabin, ez zendun ezer ukatu.
Ez bizi ta ez odol,
gorputz guztia auts egin jatzun
maitasuna eriola.
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