
BERTSOETAN

AUTS ZARA
(Goiria)

Eliza Amak gaur kristau guztioi
bigun -maitero diñosku:

«Autsa zara ta auts biurtuko»
egi aundi au gogaldu.

Auts zara ta auts biurtuko
egi garratz -ezuskorra;

gizonarentzat dei zerutarra,
baita be zigor gogorra.

Lokatz -tartean gozokeritan
lotuta dozu biotza?

Ez iñoiz aztu gau ta egunez
urbil data eriotza.

Zeure edertasun-aunditasunaz
biotza iatzu dollortu?

Lizunkerizko bizitzarekin
Jainkoarentzat gogortu?

Lur-pozkariai salduta zaude?
Jainkoarekin aztuta?

Zeure iakintza -aurrerapide,
ondasunekin puztuta?

Gizon ospetsu eta eta itsu orrek
zeure biotza goratu;

Eliza Amaren egi garratz au
ixillean gogoratu.

Biotz -barnean gogoratu ba
ezarri iatzun ikurra:

munduko gauzak uskeri dira
zure bizitza laburra.

Ezetsi gogoz galkor iatzuna
ta naikeri ustelkorrak;

billatu beti bake onean
maitetasun illezkorrak.

Biotz -barnean eta ixillean
egi aundi au ez aztu:

«Autsa zarala ta auts izatera
bear dozula biurtu ».

Bilbo - 1931

BILDOTS ZURIAK eta BALTZA
Gaur, igande arratsaldean,
landara urten naz, pasean.

Negua da,
baiña zeru garbian
eguzki ederra
argi-argitan dago,
!ño!z baiño ederrago.

Mendi gaillurretan edurra,
sutondoan amamak egurra,
eta ardi-ama zuriak,
ume-egin barriak,
bedardian, landan,
egun osoan
bedarra jaten...
Ardiak noiz asetzen?

Ara, or, bildotsak,
ardi-emen inguruan, olgetan,
saltoka ta trisketan,
itzulipurdika, ariñeketan...

Jolas ondoren ba-doaz,
amaren errapera
esne gozo-epela edatera,
buztan-ikaran, dardaran
pozaren pozez,
atsegiñez.

Bildots guztiak dira zuri-zuriak,
ule kuzkur, malizi-bako begiak...
Bahia bat, ballza da, baltz-baltza.

Eta zer?

Bildots zuriak,
orregatik,
baltzaren ondotik
iges?

Eta zer?

Ardikume zuriak, baltzarekin
ez nai jolas-egin?

Bai, zera!!!

Olago txarkeriak
gizonen artean bakarrik
gertatzen dira!!!

GOIKOETXEA'tar Iñakt

URTE BARRIKOA
Urte barri on! —diraustazu— irriparrez
ta, nik, be, eskua Iuzatuz, bardin dirautzut;
ta, urteak lekarken ernaldi bizikorrez,
aldi obeago bat, ikusi nai genduke zut.

Bizi-itxaropenak iñoiz galdu batik,
gizarte ariak ondu bediz, maitasunez,
—zentzuzko ekintza, benetako gaitasunez-
euskal alorrak betikokoz osasundurik.

Ez bedi izan, beste, galdutako urte bat,
baizik euskerea sendatu, gainduko dogun
urte-aldi oparo bat, gure erriarentzat.

Arduraz erein ta, biotzez indarturikoa,
—galburu betea bezin eder ta, ogidun-
guztion alegin ta, gogoz, ondurikoa.

MUNIATEGI'tar Sabin.


