
BERTSOETAN

BERTSOAK

ANASAGASTI'tar INAKI

Biziaren ederra
gaztetan loratzen da
maitasun artean;
egia da gizona,
egia da andrea,
bi bat diranean.

Orri biren artean
usain ona darie
larrosa barriak;
neska mutil maiteak
itz-lurrunetan dabiltz
ederrez jantziak.

Ontasunaren garra
usoaren dirdiraz
darizu, Iñaki:
eztiaren gozoaz
hekizue bizitza,
betiko, maiteki.

Seme barriak dakus
urrezko lora-artean
Euzkadi maiteak;
izadi loratusa
ezan bei euzko luna:
alaba-semeak.

Dagonillak amabost;
Andre Mari jaia,
amaren kutsuaz;
andrerik onenaren
egunez lotzen zare
bizitza kateiaz.

Onginaiak askatzen
maitasunaren leia
biotz barrenean;
maitasuna da poza
bizitzaren gar oro
elkartasunean.

EUZKOTARRA

Euzkotarra, nor zara...?
Noren kideko zara
biziaren garretan...?
Zer daukazu barnean,
onaren disdizetan,
izate orretan...?

Zure jakituria,
ederretan ederren,
agertzen lurrean.
Ez da zapaltzaillea...
Eredua dariozu
gizonen artean.

Zure askatasuna,
berez, maite dozuna
giz eskubidetan...
kendu egin nai deutsu
etsai-ankerkeriak
ezpaten puntetan.

Zu, gizon erraldoia,
ez zara menperatu
gaitzaren indarrez:
etzaitu il etsaiak,
zure nortasunian
bizi zara garrez.

Izar biren antzeko
begi ederrak dozuz
argi eriotan;
zure bake zuria
otsanki, darioe
itur gardenetan.

Zer dozu biotz ortan.
odolez urretuta,
oro maite naian?
Zer ezkutuzko indar
daroazu dardaraz
irudi bizian...?

BILDURRA NAGUSI

Gizonen ara-bera,
basamortu onetan
bildurra al da nausi...?
Gizarteko auzia
indarpean al zagoz,
ez il ta ez bizi...?

Zergaitik da lurrean
ainbeste gogorkeri...?
giza galgarria...!
Zapalkeria baltza,
zu, al zabiltzaz austen
bizitza sustraia...?

Arrokeria ba'litz
munduren sortzaillea...
ai ondamendia...!
Guzurrez ta iraiñez
arroputzak austuren
izkilluz erria.

Ta, zu, gizon zuzena,
nora begira zagoz
bildurren artian...?
Zu baztertzen ba'zara,
muskerra jaikiko da
sasitza baltzian.

Gizonaren indarra
maltzurkeri azpian
ez dau ito bear;
erriaren gar sena
egiak jasoko dau:
ez egon iltzear.

Erazoetan dabiltz
Jaungoikoa il nairik:
bizitza Jabea...
Noren bildur izango,
sinismena ba'dago
gizonen adorea...!

Betor urretxindorra
zugana kantari
bizitza buztian;
kanta maitasunari
bizitza barri ortan
Aberri maitian.

Guzurra, iñoiz, ez da
gizozteen bildurgarri
gorputza ilkeran;
egia dago deika
gogoaren muiñetan
giza-izakeran.
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