
BERTSOETAN

NIRE BORDA

Ametsik aundienak
Bordan sortuten ziran
goiz arratsetan;
kutuna zan etxea
zar, baiña maitegarri
iruntz zidarretan.

UDABARRIA BORDAN

Egunsentia dator
ta izarrak itzaltzen
ortzi urdiñean;
egunezko izarra
menditik agiri da
itz biribillean.

Bakearen ederra
aidean, gozo, dabil
urdin gardenetan;
erleak eztia lez
gogoak xurgatu deust
arnasa leunetan.

Arruabarrenean
azerien zaratak
illuntasunean;
egaztiak dardaraz
bildurrezko pilloan
eriotz aurrean.
Txakurrak salatu dauz
azerien oin otsak .

gabaren gaupean;
amaika jausi dira
triskantzarik aundiena
pizti odolean.

Azeri zuloa negarrez
samin uluz ospatuz
illobiratzea;
gero, zin egin dabe
eiztarien aurka
umeak aztea.

Solo, zelai, mendiak
lo gozoetan datza;
gabeko otz kirriz;
ardi eta bildotsak

arran ots banaketan
loaren il-biziz.

Borda muño gaiñean
izadira begira
gabaren gonbitez;
auzoetan lo dagoz
lapurra izan ezik
baratzan atxurrez.
Egunsentia eder...
izarren dizdizera,
begien gozamen;
zugatz lora ta iturri
bizitza biur jataz
eŕraien zoramen.

UDA BORDAN

Udaren biotzean
goian suzko urrea...
gizonen ametsa;
lur guztia emaro
aurdun amaren antzo
opaka bizitza.

Artzaiñora surtu da.
Ardia bee ezkortan,
bildotsak saltari;
ateak zabalkeran
izarrak dirudie
zelaian dirdari.

Jan eta jan dabiltzaz
aldapeko zelaian
ezin asperturik;
ain gozoa bedarra
eguzkiaren urrez
orlegiz beterik.

UDAGOIENA BORDAN

Ego aizea dabil
Bordako atarian
euliaz dantzari;
zubitik gora datoz

pizti aspergarriak
aidean ziztari.

Mendi bizkarrak iger...
zelaietan legorra...
aurtengo zigorra;
arri artean legez
ardi eta bildotsak
ulea kiskorra.

Ardiak tontorrean...
mendi magalak sutan
legorraren garrez...
artzain ta artzaiñorak,
ardiei begiratuz,
biotza negarrez.

NEGUA BORDAN

Udako gau urdiña
ikatz baltz biurtu da
izen gogorrean;
neguaren agiñak
ikatzarri iduri
aupaka ortzean.

Trumoia eta tximistak
ete bage jarduki
lurra dardaratuz;
zugatzpean gizona
oiñeztarriak ilda
azurrak otzituz.
Edurra mara mara,
zelai ta mendietan...
itxaso zuria;
ardi-bildotsak beka
akerra zarataka,
ai! Borda maitea!

Edurraren zuria
eguzkiak urretu
lurmen agertuaz;
ardiak ara doaz
kantari ta dardari
pozaren kilimaz.
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BERTSOETAN

BORDA ZURIA a

EZKONTZ GOIZA

Ametsa begietan
dizdizka eriola,
baietz esan eban;
biotza maitasunez
eguzki urrea lez
aurkituz Eleizan.
Zoria asmau eban
emazte barriagaz
nortasun barrian;
Eleiz orma guztiak
zorionak emoten
maitasun eztian.
Iñoiz ez eban artu
begikera ain samurrik
maitasun iduri;
egizko biotza zan
lagundu nai eutsana
beti egiari.

Aita-amak itzi ditu
biotza ezarri dau
emazte barrian;
zer dau ezkontz goiz arek
zorionak, agurrak,
lagunen minean...

LAGUNTZA

Egunik egunera
laguntasun utsa da

egia berbera;
onaren iturria
uste onaren bidez
eldu da etxera.

Alkarrekin soloan
bearrak ariñago
urrezko pozagaz;
etxean janariak
lau eskuz gerturik
gozo maitasunaz.

OÑORDEA

Len ondorea dator
izaki biren muiña
basetxe maitera;
biak alkar maitatzen,
itxaropen gozoa
etorkizunera.
Udabarri eguna,
maietz orri artean
iatorke semea;
izar bi ditu begiak,
mutur biribil artan
dana da lorea.

Amets barri bat dabe,
aita ama lilluraz
umeak zoratzen;
etxe guztia dager
zorakortasunetan
dizdizak zabaltzen.

Seaska on barri,
amets aundien kabi
izarra dirudi;
larrosarik maitena
oial zuri artean,
an bait da agiri.

Ama onek darabil
bere odol bizia
seaskan kulunka;
umeak irri dagi
aitaren ta amaren
pozak eraginda.

Gosea sentitzen dau
ta aupa, pozez, doa
amaren kolkora;
zerua aurkitu dau
amaren ugatzean.
Beraren naitara.

Gero poza dario
amaren ugatzetik
aitaren besora;
zeru goiko izarrak
argitu dau etxea
ortzetik leiora.

Oiñez ikasten doa
taka taka, zelaira
eguzki isletan;
barrea ta urrea
berez agertu dira
ume begietan.

PAULIN
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