
G O I Z N A B A R I I I S A I L L A 

GOI - ARGIA! 

Zuok, lorrez josiok, 
ez negar geiago: 
Neskatxaren altzoan 
Jesus lo bai dago, 
eguzki galdatua 
baiño ederrago. 

Izar zuri batgandik 
jaio yaku Eguzki: 
ao gorr i , begi nabar, 
urrezko uts uledi, 
gotzonak izandako 
amesa dirudi. 

Nir dagi Eguzkiak 
askaren ondoan... 
Ta zerutar taldea 
aren baranoan, 
goi-kantak dabezala 
leratsu aoan. 

Ama-altzoan kuku 
zagoz, gure Josu, 
donoki ta lurrean 
iñor baizen altsu; 
arren zaitez, Aur laztan, 
gugaz errukitu. 

Jainko-arnasa dogu 
zerutik jatsia: 
gaiñez, edurra baizen 
samur ta guria; 
barruz, labe antzeko 
sutegi goria. 

Argi betikoaren 
goi-erraiñu altsu: 
gau zurbillaren ala 
gura dau amildu; 
argi egizu, otoi, 
gure biotz-arru. 

BELÉN, BELENTXO! 

I 

Beien, Beien txo, 
zein zuria dan 
zure Semetxo! 

Landa-zear yatortzu 
artzaiñen leloa... 
Txapar-arte aizea, 

Aur txikia lo dago intziriz ostoa... 
altzo bigunean... 
Argi zale txintak Zer ete diñotsoe 
zear-ega utsean, txoriak alkarri? 
karnabak txiru-liru Sor-mindua ete da 

" 



Il 

Beien, Belentxo, 
zein samurra dan 
zure Semetxo! 

Goiz-mosua euzkiak 
aiña gori lerden, 
Goiko Jauna berbera 
dauskuzu eskintzen. 

Ta zugan Jauna ikusiz, 
biotza yat urtu, 
goi-Aberri miñetan 
nasaiki gozatu. 

Ill 

Beien, Belentxo, 
zein pitxia dan 
zure Semetxo! 

Len ezeuki ba'ziñan, 
aberats oingcan: 
zeru-lurren Jaubea 
zuk dozu altzoan. 

Ene Beien, Belentxo, 
zein jori zarean! 
Zeugandu naizu ni be, 
poz-izpi betean. 
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JAINKO TA GIZON 

Mendi sakoska zear, asperen ta oiu, 
lur atsegin artean ibillia nozu. 

Lur lokiak etenik emen naukazu gaur 
Zuri maite erruki eskatzen, ene Aur! 

Galtzu ori gaiñean zaukadaz otzetan, 
neure biotzetiko maitasun irr ikan. 

Jainko dirdira dozu giza-jantziz gorde, 
nire arima osoz izan daiten zeure. 

Aingeruak egazka dabiltz zerupean, 
lekuko zintzo ¡zanik bion alkartzean. 

Beioa urrun igesi biotzaren otza, 
eta bego irripartsu pozaren gatza. 

Artzaiñak dau artzaiña besarkatzen alai, 
bildotsak saltokari diñoe: «Emen jai!» 

Abestiak abesti dau mosutzen samur, 
ames laiñoz da oro ibar eta gaillur. 

Izadiaren poza zarean Aurtxoa, 
irripar bat deskatzut nik bere gozoa. 

Aize, osto ta mendi baizen gar eztia 
bebil guregan beti zure poz aundia. 




