
OIZ

Ene Oiz mendi maite,
Bizkai biotza zara
egal mamiñetan;
zure lur dana dakust,
leiarrak ausi bage,
begi ninietan.

Eder miña sortu jat.
Arran otsa entzun dot.
Il eingo ete naz...
Baiña, zu, mendi guren,
arerio al zaitut
goi edertasunaz...?

Zenbat eta gorago
arnasa ta odola
jataz ariñago;
biotza ioranago,
ail ez dot nai lertzerik,
Oiz jat bikaiñago.

Ona maite nai zaitut,
gogoz, gorputzez, itzez...
kantari asi naz;
ez nekien zer zanik
maite dodan Aberria
zoriontasunaz...

Saltoka asi dira
bildots zuriak legez
mendi gain guztiak;
pozaren amodioz,
arriak irriparrez,
izketan maitiak.

Amaika milla lorek
ez dabe baratzarik
lurrin gozoetan;
Bizkai mendi guztiak
biotz biurtu dira
maitasun garretan.

Zer dariozu lurra...?
Aberriaren garra...?
Bizkaiaren sua...?
Oizmendin egaz dabil,
biziak ezilkortzen,
maitasun gogua.
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BEARTSUA...
Beartsua maite dot
barru almen guztiaz
errukiz urturik.
Zu zara Jainkoaren
irudia lurrean
egi bŕurturŕk.

Egilleak ez dau nai
lurrean buru - biotzez
iñor ondalzerŕk;
ez dau ikusi gura
urrezko lupetzelan
betiko galdurŕk.

Diruaren garretik
urten daben gizona
zorionekoa!!!
nauskeriaren olsa
kendu daben bŕolza,
zuzenbidezkoa!!!

Norbere ondasunak
banatu dituana
landerren arloan,

Ator udabarria...
Ator lenbait-len griñaz,
bizia indartzera.
Neguaren gogorra
lurpean jak oraindik
aginka oiñera.

Ixilik jagok Norbait
izadia edertzen
maitasun garretan.
Urrez jo egik lurra
gozotasun zauriaz
aitz ta zelaietan.

Argiaren beroa,
sartu adi lurrera
otzak uxatzera;
gizonak kendu nai jok,
dontsu, buru txapela
ire etorrerara.

beartsu biurtu da,
biotza garbŕluaz,
egizko bidean.

Gizonak zapaltzeko,
maite eban dirua,
bola daun burua,
egizko anaia da,
[urrez jabetu da-ta,
biotz urrezkua.

Diruaren egarriz
bizi ez dan gizona
lanaren bidelan;
obena apurtu dau,
biotza zabalduaz
argi zuzenetan.

Odol errukitsua,
agurgarria zara
landerren etzean;
egia daroazu,
gizadiari otska
errai barrenean.

Ederraren zentzuna
asmau joat, ler naiez,
goi ta be orotan.
Zer dakarstek loretan,
udabarri eztia,
on uts eriotan.

Gazteak dituk kutun,
i legez barrekari
argi barrerietan;
i az bizitz illinti
gaztearen musuan
poz aundienetan.

Goi urdiñean abil
gardentasun berea,
maite dodan garra.
Utsik al ago goia...!
Ainbeste edertasun
jatak ezilkorra.

UDABARRI...


