
Santa Ageda 
koplak

Jesus Mari Elejaldek jasota.
1950. hamarkadan

Nola abestu: 
lehenengo bi bertsoak bakarlariak kantatzen

ditu eta hurrengo biak koruak.



 
«Nere kristauak badakizute
noiz degun Santa Ageda:

 lege zarreko usariuan
 kantuan gatoz atera.

 
Martiriua esplikatzeko

lizenziarik ote da,
 sentimendurik izaterikan

 emen ez dugu espera.
 

Zeruetara begiak altxa
graziak eskatutzeko;

 Santa Agedak zer pasa zuen
 oieri esplikatzeko.

  
Prinzipiuak onak zituen

lendabizitik asteko:
korue: martiriozko pena tristiak

korue: zegoan ikusitzeko.
 

Gobernadore Palermokuak
aginpidia ba zuen:

Santa Ageda, ain zan ederra
 bere emaztetzat nai zuen.

 

 
Gizon aundia izanagaitik

ori logratu etzuen: (..ez zuen...)
lendabiziko nobedadiak

argatik izan zituen.
 

Soldadueri agindu zion
plazan azotatutzeko;

gero mudatu nai ez ba zuen,
 bularrak ebakitzeko.

 

 
Sententzi ona para zioten

biotza alegratzeko;
oiek guziak egin da gero

kalabozuen sartzeko.
 

Krueldadezko golpearekin
zutenian azotatu,

soldadu batek esaten zion:
 ia nai zuan mudatu.

 



 
Santa Agedak erantzun zion:

‘Jesus nai det nik maitatu,
 obiagorik izango danik

sekulan ez den pentsatu’.
 

Aditurikan jentil gaiztoak
eltzen diote bertatik,

 kutxilluakin ebakitzeko
bere bularrak ondotik.

 
Gorputz guzia estaltzen zaio

odolez bere petxutik,
 probidentzia etzuen falta 

Jaungoikoaren aldetik.
 

Negargarrizko tristurarekin
bularrak oso kendurik,

 kalabozura eraman zuten
 silla batean arturik.

 

 
Ezin zeikian iñolan bizi
izan ez balu grazirik.

 Zeiñek ikusi ote du bada
 milagro aundiagorik!

 
Andik urrengo egun sentira

jun ziran bisitatzera;
ura bizirik ikusitzerik

 iñork etzuen espera. 
 

 
Gure santia sendaturikan

atera zuten kalera,
 milagro ori ikusi arren
beti zeukaten kolera.

 
Fede gabeko salbaje aiek

ezaugerarik ez dute:
besterik ezin asmatu eta

sorgiña dala, diote.
 
 



 
Gobernadore Jaun orregana

aurrian badaramate;
kristaudadia galdutziarren,

 laister iltzia nai dute.
 

Gobernadore traidore orrek
sententzi au du ematen:

 ‘plazan iltzera eramateko,
 ez baldin bazan mudatzen’.

 
Santa Agedak erantzun zion:

‘Ez naiz bat ere bildurtzen;
 zuen idolo, Jaungoiko faltso,

 etzait bat ere gustatzen.’ 
 

Eriotzara eraman zuten
erak nai zuten moduen;

 pena frankuak pasatu arren,
 Ageda firme zeguen

 

 
Agoniako ordu santuan

Jesusi eske zegoan:
orain gloria gozatzen dago

aingeruakin zeruan.
 

Adios, bada, jende nobliak,
orra kantatu bizitza;

borondaterik baldin ba dago
limosna biltzen gabiltza. (.billen...)

 
 
 

 
Limosna ere artu degu ta

orain abian gaitian:
Adiosikan ez degu eta

 ‘agur ikusi artian.’
Eup!!.»

 
 


