BERTSOETAN

AURTENGO UDABARRIAREN ASIERA
Tarteka dabiltz ibiltekoak
udabarriko oituraz
neguak orro bere gisara
eriotza burrukean,
odeiak dardar zeru goietan
urdin dana bildurtuaz
lurra negarrez sarri askotan
tximistaren suagaz
Udabarria jaio barria
denporaren aldietan
baiña negua, beti, zirika
azken ostikokadetan,
erreka urak baltzezka datoz
orri orlegi tartetan
bizitza iztea, berez, samiña
neguarentzat lorretan.
Eguzki urrez zatoz argia
egunsentia danean,
ez izan bildur zuria da-ta
ortz garbia urdiñean,
zugatzak datoz orlegituten
mendiaren magalean
ta aize zorrotzak dardar darabiltz
arat onat biurrean.
Lora

zuriak ugari datoz
bizi garrak bultz eginda
irriparreka dagoz zugatzak
sagastia loratuta,
zatoz zelaira bizitz barria
erne-miñak eraginda,
ixuri poza usain gozoaz
bakeaz inguratuta.
Mendi ta zelai alkar begira
zauritu ditu trumoiak
etsai bidetan ixildu barik
orroka dabiltz odeiak,
udabarria loraz jantzia
zapaldu zaitu aiziak
putz zorrotzetan aidiak.

BERBIZTUERA
Nor ete garan oroitzen nabil
geure izate txikian
buru ta biotz zerbait ba-gara
lurtar guztion artian
Jainko Altsuak bere errukiz
sortu ginduzan lurrian
elburu on bat ipini euskun
gure begie aurrian.
Maitasuna da gizon artian
ezaugarririk onena
giza semeak egin legiken
asmakizun bikaiñena ,
maitasun aundiz agertu euskun
agindurik ederrena
alkarganako leialtasuna
izan zedilla lenena.
Goitar jakintzaz ta maitasunez
gura dau onbideratu
beti ondoan eta arduraz
pozez zuzendu nai gaitu
Jesus Jainkoak eta gizonak
gogoz nai dau gu alaitu
seme ekintza on baten bidez
Aita onagaz alkartu.

Jesus bizia izan zan berez
izadiaren Jaubea
ta maitasunez eskeini eban
odol errukiz betea
on egiteak ekarri eban
mundu larria zaintzera
lurtar guztiak askatuagaz
Ait onaren esanera.
Guztien goitik arrigarriro
Aitak maite eban semea
mundu guztia arrituteko
elduko zana lurrera,
lurrak irrika artu eban
zeruen izar berbera
jazoerarik indartsuenak
irakasten etorrena.
Berbiztu da ta, ez dago emen
diño Gotzon zerutarrak,
ta arri zuloa uts utsik dago
ikaratuta bildurrak
dardaraz dago izadi dana
pozez zeruko izarrak,
eriotzea goituta dauka
Jaungoikozko goi indarrak
PAULIN

Sinismen bidez gabiltz lurrian
Aitarengana begira
gizon eginda agertu jakun
Jaungoiko bera lurrera
misteriorik maitetsuena
eldu zan gure artera
Jaungoikoa ta giza izatea
datoz lurra apaintzera.
Lurrean dabil Sorle berbera
gizadi illuna argitzen
arrigarrizko jokabidea
gizonak ez iruditzen
irakatsirik nagusienak
ebillan lurrez zabaltzen
ta gizadiak il egin eban
ta bera danei laguntzen.
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