
OLERKIA

EGUZKIARI AGURRA
Udako arratsalde zoragarrian,
eguzkia egunaren azkenean,
gorri-gorri eta andi,
mendi gaiñean,
gozo-gozoro, astiro-astiro...
ba-doa, ba-doa...
ezkutatzen, estaltzen, illuntzen
mendi ostean,
ixiltasunean.

Nora doa,
eguerdiko eguzki beroa?

AMERIKETARA.
Zoaz, bai, zorionez, eguzki jauna,
gure aita ona,
itsas-bestaldeko lurretara...
Zoaz, ango erri, mendi eta ibaiak
argitzera, berotzera, bizitza emotera...

Emen, Europa'n,
bizi gara lan ta lan,
dirua irabatzen burrukan...
An, zure zain dagoz...
Gu emen nekatuta gagoz.
Europa zarra da, gu agureak gara...

Bai, zoaz ara, mundu barri bat argitzera...
Guk, Europa'n dana dakigu, dana ikusi dogu,
dana gozatu dogu, eta poza zer dan aztu jaku.
Zoaz, eguzki jauna, gure aita ona,
eta Amerikatako gende xumeai (sencillo)
guk emen ez dogun zoriona,
eta bizitzeko poza emoiezu.

GOIKOETXEA'tar Iñaki

AITA eta LAU SEMEAK
(Bizkaieraz) ANTZERKIA

(Edeslariak)
Baserritar jaun batek
!an seine zituan:
laurak mutil zintzoak
gogorrak lanean.
Baŕña tasun andi bat
mutillak eukien:
lanerako batera
etzŕran alkartzen.

Aitak deŕtu zituan
laurak beregama:

(Aitak)
Seme maŕteok, entzun
aitaren esana:
ebagi egizuez
makil eder bana,
eta gero ekarri
zuen aŕtagana.

(Lau mutillak makillen
billa doazen bitartean
edeslariak esango dau).

(Edeslariak)
Esana egin eben
gure lau mutillak,
baita laster aŕnbaten
aurkitu makillak.

(I'go semeak)
Emen dozu, aŕtatxo,
nire rnakil mea.

Edeslaria.
Aita.
Lau semeak.

(2'en semeak)

Ona fire makilla,
aŕtatxo maitea.

(3'en semeak)
Aurkitu dot makilla,
iru dozu nirea.

(4'en semeak)
Artu eizu makil au,
ezin da obea.

(aŕtak eskuetan artu
ta zatitu egingo
ditu)

(Edeslariak)
Artu zituan aitak
makillak eslcutan,
baita bana banakan
erdibŕtu bertan.

(Aitak)

Ona, seine maŕteok,
ara zein errezki,
banan egin dodazan
makillak erdi bi.

(Aitak)

Orain beste makil bat
bakotxak ebagi,

eta zuen aŕtarŕ
barriro ekarri.

(Semeak makil-billa
joango dira, eta
etorri ala esango
dabe)

(1'go semeak)
Emen dozu, aŕtatxo,
nire maid! mea.

(2'en semeak)
Ona nire makilla,
aŕtatxo maŕtea.

(3'en semeak)
Aurkitu dot makilla,
au dozu nit-ea.

(4'en semeak)
Artu eizu makŕl au
ezin da obea.

(Aitak)

(Lokarrŕ bategaz
lau maki!!ak loturik)
Drain nik !au makillak
alkar dodaz lotu.
Ezetz auok indarka
ŕñolaz zatitu.

(1'go semeak)

(Indarka, alegin
guztiak egiñik)

(1'go semeak)

Alegiñak egiñaz
ezin dot apurtu.

(2'en semeak bardin)

Gogor dagoz benetan,
nok au erdŕbŕtu!!!

(3'en semeak)

Ondo bai zuk, aŕtatxo,
dozuzala loin!!!

(4'en semeak)

Indar guztiakaz be
ezin dot zatitu!!!

(Aitak)

Ona, seme maŕteok,
alkartea zer dan:
«Batera indartsu ta
makalak banakan».
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