B E RTSOETAN

BAKIOKO BIZIMODUA
Esanaldi laburrean
eta ulertzeko moduan,
euskera guztiz errezan
azalduko dot beingoan,
zelan bizi zeintekezan
gure Bakioko errian,
moduz eta era erosoan,
bizitza naiko luzean.

maitasuna biotzean,
bake giroa etxean,
adiskideak auzoan,
gorrotoak... bazterrean.
Txapela bore lekuan,
diru apur bat sakelean,
iñoiz ez bakardadean,
irribarrea agoan,
santzoka noizik - beinean,
ekin beti, aal dan orean...
garaile gu, azkenean.

Baldintza guztien artean
bear da, gaurko egunean:
etxea leku egokian,
garbitasuna inguruan,
lagun jatorrak auzoan,
maitasuna sukaldean,
danak alkartasunean
biziteko era onean.

Jaungoikoaren legean
bizi gura dogunean:
bearrera astegunean
ta eleizara igandean.
Ondo bazkaldu ostean,
lo kukutxu biagoan,
batez be, udako sasoian
egun luzea danean.

Barazki ederrak soloan
egin ezkero kakotan,
fruitu gozoak baratzean
luna ondo landu ostean,
jaki-edari onak etxean
bertara goazanean.
Olan gabilzan artean
goserik ez da gurean.

Atxedena artu beanean
egonda solo ertzean,
etzunduta gerizpean,
guk geuk gura dogunean,
ba... andik beingo batean
gagoz indarrez betean,
baniz asteko moduan
kementsu gure lanean.

Berotasuna odolean,
osasuna gorputzean,
itxaropena gogoan,
argitasuna buruan
eta prakak soinean
daukaguzan bitartean,
benetako zorionean
biziko gara bakean.

Goizero egunsentian,
etxe ondoko zugaztian,
txoriak txioka bizian
ta dantza zoragarrian.
Arrautza bi sartaginean
ta esnea katiluan.
Ori... Bakio txikian,
baina ez Bilbo aundian.

Emazte ona alboan,
ume zintzoak ondoan,
sinismen sendoa aldean...
Ze ederto, emen lunean...!
Ganera, eriotz ostean
izango gara, bai, zeruan
zorionik bikainenean,
betikotasun guztian.

Nekatuz gure beanean,
etxera gatozanean
ta jarririk maai aunean
aurkitzen doguzanean:
txakolina pitxarrean,
salda beroa azpilean
ta lukainka lapikoan...
A, ze poza, sabelean...!

Oin biak tinko lunean
eta begiak zeruan,
burua tente lepoan
eta garaunak buruan,
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Izerdita bearrean
etxera elduterakoan,
idoro ezkero atean
andrea irribarrean;
ta gero, jateko orduan,
umeak maai inguruan,
bakez ta alkartasunean...
Ze poztasun, biotzean...!

Laguntxu, au irakurtean
esango dozu leenean:
eup! oraingo unean
nago zagozalakoan
amesetan oge apatzean,
itxurazko lozorroan.
Ba..., sarri zoritxarrean
izaten gara gu etxean...

Zoraturik beti urian
dabilz itxura larrian.
Erlojua eskuturrean
eta korbata idunean,
apal bizi bearrean,
beti inoren menpean.
Bearrean dagozanean,
nagusi asko aurrean...
Bestala, era onean
bizi gara gure errian,
askatasun ederrean,
barruan eta kanpoan.
Beti egoera nasaian,
patxada zorionekoan.
Bakotxak dauka gurean
agintza bere eskuan.

Zuri erantzun bearrean
imini nozu oraingoan:
ezina da gure munduan
ibili zorion utsean.
Nonor beti dogu atzean
guri kalte egin gurean.
Benetako zorionean,
lagun, ilda, an...zeruan.

Gure andrea etxean
bizi da bake eztitsuan.
Bere da, ba, zuzenean,
egiaz erregin gurean.
Beti aalegin betean,
bere kabuz ta ardurapean,
garbi ta era txukunean,
etxea euki gurean.

Kakotan egin = atxurketan egin, atxurtu.
bikain = itzelezko.
tinko = sendo, gogor.
tente = artez, zuzen.
aldarte = umore.
garaile = irabazle.
10 kukutxu = lotalditxu arina.
biago = bazkaldu osteko lotalditxua (Bakioko berbe).
kementsu = adoretsu.
azpil = plater.
idoro = aurkitu, topau.
idun = sama.
bestala = itzelean (Bakioko berbea).
agintza = aginduteko aalmena.
bere kabuz = berak beratara.
irrika = irriki, zeozer egiteko/eukiteko gogo andiandia.
apatz = bigun-bigun (ogia).

Martin GOITIA
1982ko BAKEA aldizkarian
(Iniaki MARTIARTUk egokitua)

BERBALAPIKOA

Ezina da uri aundian
bizi zintzotasunean,
andrazkoak diranean
oituak aundikerian.
Arrokeriak kalean,
zorrak etxe bazterrean.
Biotza irrika gorian
izaten da olangoetan.

Eusko Jaurlaritzaren
Laguntzaz.
Kultur Saila'k diruz lagundutako aldizkaria.
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