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SANTA AGEDASANTA AGEDASANTA AGEDASANTA AGEDA

  Herrikoia  Herrikoia  Herrikoia  Herrikoia

2-.Santa Ageda bezpera dugu

Euskal Herriko eguna,

etxe guztiak kantuz pozteko

aukeratua duguna.

Santa maitea gaur hartu dugu

gure bideko laguna

haren laguntzaz bete gentzake

egun hontako jarduna.

3-.Mendi tontorrak elurrez zuri

atai aldean laiotza

etxe hontako nagusi jaunak

urrezkoa du bihotza.

Santa Agedak kendu digu gaur

eskean hasteko lotsa

dirurik ez bada, berdin zaigu

gizendutako bildotsa.

4-.Zelai erdian loreak argi

larroz krabelin ta lili;

etxe hontako etxekoandreak

Ama Birgiña dirudi.

Etxe honetan urdaiazpiko

asko kakutik zintzilik;

ta lukainka gorriak ugar

poltsa betetzeko guri.

5-. Mutil taldea ementxe gaude

danok gazteak eta gai

mundu guztia igaro degu

itsas, lehor, mendi, zelai

Neskats ederrak utzi ditugu

negar malketan gure zain

baiña guk neska denen artean

emengotxe alaba nahi.

6-. Aspaldi ontan ura garesti

dabil esne ta ardotan

mahats gutti izan arren, ardorik

ez da falta tabernetan.

Jesusek ura ardotu bazun.

Kanaango eztaietan:

orain ikasle askarrak sortu

zaizkio ardangeletan.

7-. Ura gustatzen zaigu eskuak

ta aurpegia garbitzeko:

baiña napar beltza behar degu

eztarria buztitzeko

Txanpaña ere edango genuke

norbait balitz emayteko

patarra ez da gaizki etortzen

bizkarreko hotsa kentzeko.

8-. Itzal berria zabaldu digu

atari aurreko intxaurrak

abe berriak sendotu ditu

etxeko sakape zaharrak

Senar-emazte gazteak neurtu

dituzte bere indarrak

arto ta gariz beteko dira

aurten mandio baztarrak.

9-. Tantai luzeak gerria zuzen

darama zeru aldera

etxe ontako seme jatorrak

ba du maitale aukera

Alaba gazte asko dabiltza

zugatik bihotz minbera

mutil zahartuta bizi izteko

Jaunak egiña etzera.

10-. Mutil gazteak atean gora

non da etxeko larrosa?

Atera bedi azkar leihora

begiak ditzagun goza.

Eguzki berak ikusi nahi du

horren aurpegi ponpoxa

nere emazte izan nahi balu

betea nuke nik poza.

11-. Gau ederrean hilargi inguru

izarrak zeru urdiñean

sukalde ortan amaren albo

aur ederrak jolasean:

Zerua hustu zaigu aingeruz

hoiek emen jaiotzean

Zeruko Jaunak gordeko ditu

gizon egin bitartean.


