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1-IREKI BIHOTZA 
Ireki bihotza maitea neretzako 
maite zaitudala badakizu oso ondo 
amodioz beterik bihotza orain dut nik 
betirako elkartuta zurekin. 
 
Ireki bihotza maitea ireki 
ireki bihotza ireki guztiz 
ireki bihotza zuk nik bezala 
ireki bihotza zoriona da. 
 
Maite nauzu neskatxa nik maite zaitut 
nire maitasuna besterik ez dut 
elkar gu betiko biok izango gara 
biok gu betiko zoriona da. 
 
Ireki bihotza… 
 

2-EGUN DA SANTI MAMIÑA 
Egun da Santi Mamiña 
benetan egun samiña. 
Goiko zeruan gorde dezala 
luzaro neure arima 
 
Esaten dizut egia 
hau ez da usategia; 
erroi artean izan nitzaden 
benetan ausartegia. 

 
Egun da Santi Mamiña… 
 
Itsas aldean izarra, 
hari begira lizarra; 
euskara salbo ikusi arte 
ez dut kenduko bizarra. 
 
Egun da Santi Mamiña… 

 



 

3-IKUSI MENDIZALEAK 
Ikusi mendizaleak 
baso eta zelaiak, 
mendi tontor gainera 
igo behar dugu. 
Ez nekeak, ez da bide txarra; 

gora, gora, neska-mutilak, 
 a, a, a, 
Gu euskaldunak gara, 
Euskal Herrikoak. 
 

Hemen mendi tontorrean, 
euskal lurren artean, 
begiak zabaldurik, 
bihotza erretan. 
Hain ederra, hain polita da ta, 

gora, gora Euskal Herria 
, a, a, a, 
Gu euskaldunak gara, 
Euskal Herrikoak. 

4-ITSASONTZI BATEN 
Itsasontzi baten  
Euskal Herritik kanpora 
naramate eta ez dakit 
nora. (bis) 
 
Agur nere ama 
laztan goxoari 
agur nere maite politari 
ez egin negar 
etorriko naiz 
egunen baten 
pozez kantari 
 

Itsasontzi baten... 
 
Agur senideak 
agur lagunari 
agur Euskal Herri osoari. 
Ez egin negar 
etorriko naiz 
egunen baten 
pozez kantari 
 
Gora Euskal Herri 
Gora Euskal Herri 
Gora Euskal Herriari. 

 
 
 



5-BEHIN BATIAN LOIOLAN 
Behin batian, Loiolan, 
erromeria zan. 
Hantxen ikusi nuen 
neskatxa bat plazan 
txoria baino ere 
ariñago dantzan. 
Huraxe bai polita, 
han politik ba zan! 
 
Esan nion desio 
senti nuen gisan, 
harekin hizketa bat 
nahi nuela izan. 
Erantzun zidan ezik 
atsegin har nezan 
adituko zidala 
zer nahi nion esan. 
 

Aurkitu ginanian 
inor gabe jiran, 
koloriak gorritu 
arazi zizkidan. 
Kontatuko dizuet 
guztia segidan, 
zer esan nion eta 
nola erantzun zidan. 
 
-Dama polita zera 
polita guztiz, ai! 
baiñan halere zaude 
oraindik ezkongai. 
Ezkon gaitezen biok! 
Esan zaidazu bai! 
-Ni zurekin ezkondu? 
Ni zurekin? jai, jai! 

6-TXORIA TXORI 
Hegoak ebaki banizkio 
nerea izango zen, 
ez zuen aldegingo. 
Bainan, honela 
ez zen gehiago txoria izango 
eta nik... 
txoria nuen maite. (bis) 
 



 
 
 
 
7-NERE HERRIKO NESKATXA MAITE 
Nere herriko neskatxa maite 
ahozko lorez zaitut gaur laztantzen 
itsaso garden, lur gozoko landare 
kresalaren usain, zeru kolore 
nere bihotzaren taupaden hotsez 
zure grazia dut kantatzen. 
 
Bihotz minberen egunsentia 
herri sufrituaren lamia 
ipuin zaharren piper eta eztia 
erreka garbien kantu bitxia 
udazken lizunez zaude jantzia 
izar zerutarren irria. 
 
Lanbro artetik itsas geldira 
leunki zoazen txori airosa 
amodiozko sentipenaren hatsa 
zure ezpainetan loratuz doa 
goizeko ihintzetan belardi zera 
eguzkitan zilar disdira. 
 
 
 



8-AITORREN HIZKUNTZA ZAHARRA 
Aitorren hizkuntz zaharra 
nahi degu zabaldu 
munduaren aurrean 
gizonki azaldu, 
baldin gure zainetan 
odolik badegu 
euskaldunak euskaraz 
hitz egin behar degu. 
 
Zein hizkuntza ederra 
euskera guria 
inun ez det aurkitzen 
beste bat hobia 

usai goxondun hizkuntz 
txukun ta argia, 
biraorikan ez duan 
hizketa garbia 
 
Gora euskara maitea 
zoragarriena 
euskalduen artean 
maitagarriena. 
Munduan sortu zanik 
hikuntzik zaharrena, 
gora ta gora euskaldunak 
eta gure euskara. 

 
9-OI AMA EUSKAL HERRI 
Anai etxen da ezküntü 
bükatü niz oain joaitera 
ene opilaren egitera 
Pariserat banüazü  
 
Oi ama Eskual Herri goxua 
zutandik urrun triste 
banüa 
adios gaixo etxen dena 
adios Xiberua. (bis) 
 

 
 
 
Pariseko bizitzia 
lan kostüzüriaz bagiazü 
bena berantzen zütadazü  
zure berriz ikustia.  
 
Oi ama Eskual Herria... 

 



10-TXANTXIBIRI 
Txantxibiri, txantxibiri 
gabiltzanian 
Elorrioko kalian, 
hamalau atso tronpeta 
jotzen 
zazpi astoren gainian. 
 
Astoak ziren txiki-txikiak, 
atsoak, berriz, kristonak! 
Nola demontre 
konpontzen ziran 
zazpi astoren gainian (bis). 
 

Saltzen, saltzen, 
txakur txiki baten 
karameluak, 
Está muy bien! 
esaten du konfiteroak 
(bis). 
 
Cuando vamos a 
Otxandiano 
karnabal egunian, 
me cagüen la mar, 
comeremos chocolate 
sonbreruaren gainian. (bis)

 
11-EPERRA 
Eperrak badituzü 
bere bi hegalak 
Bai eta bürün gainin 
kokarda ejer bat 
Zük ere balinbazünü 
gaztetarsün ejer bat 
Neskatilen gogatzeko 
bilo holli pollit bat. 
 
Amorosak behar lüke 
izan lotsa gabe 
Gaiaz ebiltia 
ez üken herabe 

Egünaz ebiltia 
desohore leike 
Txoriak ere oro 
haier soz dirade  
 
Ebili izan nüzü 
gaiaz eta beti 
Eia! atzamanen nianez 
lili ejer hori 
Azkenian atzaman düt 
oi! bena tristeki 
Lümarik ejerrena 
beitzaio erori. 



12-IXIL IXILIK 
lxil ixilik dago, kaia barrenian 
untzi xuri polit bat uraren 
gainean. (bis) 
 
Goizeko ordu bietan 
esnatutzen gira 
Arrantzaliarekin 
joateko urrutira. 
 
Pasatzen nintzanean 
zure leihopetik 
negarrak irteten dit 
begi bietatik (bis) 
 
Zergaitik, zergatik, 
zergati…zergatik… 
zergatik negar egin? 
Zeruan izarrak dagoz 
itsaso aldetik. (bis) 
 
Bat, bat, bat, 
bart parrandan ibili, 
bart parrandan ibili. 
 
Bi, bi, bi, 
ez naiz ondo ibili, 
ez naiz ondo ibili. 

 
Hiru, hiru, hiru, 
kolkoa bete diru, 
kolkoa bete diru. 
 
Lau, lau, lau, xardina bakalau. 
 
Anteron txamarrotia, 
Sinkerren bibotia 
Haretxek ei dauko,  
preso tximinoia. (bis) 
 
Hau dek, hau dek, 
hau dek umoria, 
kontsolatzeko, kontsolatzeko, 
euskaldun jendia 
 
Kalian gora, kalian behera, 
kalian gora zezena. 
ai, ai, ai, ai 
kalian gora, kalian behera, 
kalian gora zezena. 
 
Kalian gora, kalian behera, 
kalian gora, kalian behera, 
kalian gora, kalian behera, 
kalian gora zezena. 

 
 
 



13-FURRA FURRA 
Furra, furra, fandangoa, 
hortxe duzu fandangoa 
geure gustokoa. 
 
Gaur goizean jeiki naiz 
suerte onean, 
tanke bat topatu dut 
neure kafesnean; 
ez dakit zer daukagun 
bake ala gerra 
bainan nik badaezpadan 
egin dut puzkerra. 
 
Furra, furra, fandangoa… 
 
Zerbait egitekotan 
zuzen eta artez 
zorri bat garbitu dut 
ur pistola batez, 
orain galdurik nago 
beldurrez beteta 
muniziorik gabe 
gelditu naiz eta. 

 
Furra, furra, fandangoa… 
 
Neure arma bakarra 
dut akordeoia, 
hauspoari eraginez 
dirudi leoia; 
eskua jaten badit 
on egin dezaion 
Cervantsei holakorik 
gertatu zitzaion. 
 
Furra, furra, fandangoa… 
 
Eta orain banoa 
berriro ohera, 
bila ez badatozkit 
lolo egitera; 
bihar ikusiko da 
zer dagoen berri, 
jakintsuenak ere 
ezin du igerri. 

 
 
 
 



 
 
14-HABANERA 
Berriro itzuliko balitz 
iragan denbora arrotza 
berdin kontsumi nezake 
banilla gozo artean, 
itsaso urrun batetan 
irudimena galdurik 
udaberriko euritan 
larrosak pizten ikusiz. 
 
Osaba komertzianterik 
ez nuen izan Habanan, 
pianorik ez zegoen 
bizi nintzen etxe hartan, 
neskatxen puntilla fiûak 
udako arratsaldetan, 
errosario santua 
neguko gela hotzean. 
 
Ezpainek gordetzen dute 
ezpain bustien gustoa 
desiozko hotzikaran 
etsipenaren tamalez, 
gaua zelatan dakusat 

kontzientzia bilutsik 
badoaz orduz geldiak 
gogorapenen hegalez. 
 
Jaio ginen, bizi gera 
ez dugu ezer eskatzen 
itsasontzia astiro 
kaiatik ari da urruntzen. 
Antillak zintzilik daude 
argazkien paretetan 
karta bat idatziko dut 
norbaitek erantzun dezan. 
 
Tabako, ron ta kanelaz 
girotutako arratsetan 
algarak entzuten ziren 
Habanako putetxetan, 
abanikodun mulatak 
gauari haize egiten 
musiken aide nagiek 
odola erretzen zuten. 
 
Jaio ginen, bizi gera… 

 
 



 
 
 
15-AGUR XIBERUA 
Agur Xiberua  
Bazter güzietako xokhorik eijerrana 
Agur sorlekhia 
Zuri ditit ene ametsik goxuenak 
Bihotzan ersitik 
Bostetan elki deitadazüt hasperena 
Zü ützi geroztik 
Bizi niz trixterik 
Abandonatürik 
Ez beita herririk 
Parisez besterik 
Zü bezalakorik. 
 
Sorlekhia ützirik gazte nintzalarik 
Parisen sarthü nintzan korajez betherik 
Plaseres gose eta bürian hartürik 
Behar niala alagera bizi 
Bostetan geroztik 
Nigar egiten dit 
Xiberua zuri 
 
Agur Xiberua… 
 
 



16-TXIKI TXIKI TXIKIA 
Txiki, txiki, txikia 
ikusten naiz kalean 
handitzen, handitzen 
hasi naiz haunditzen 
txikia izanik asko 
maite zaitut nik. 
 
Bi begi ikusteko, 
bi belarri entzuteko, 
handitzen, handitzen 
hasi naiz handitzen 
txikia izanik asko 
maite zaitut nik. 
 
Ahoa gozatzeko, 
sudurra usaintzeko, 
handitzen, handitzen 

hasi naiz handitzen 
txikia izanik asko 
maite zaitut nik. 
 
Eskuak ukitzeko, 
bi oinak ibiltzeko, 
handitzen, handitzen 
hasi naiz handitzen 
txikia izanik asko 
maite zaitut nik. 
 
Burua pentsatzeko, 
bihotza maitatzeko, 
handitzen, handitzen 
hasi naiz handitzen 
txikia izanik asko 
maite zaitut nik. 

 
17-RAN ROBER RAN 
Uztaia gora gora 
lurretik zerura, 
gira alde batera 
ta gero bestera, 
ta behera behera behera 
ta behera behera bai! 
Uztai barruan preso 
gelditu naiz orain! 

 
Ran rober ran 
Po po po po po po po po 
Ran rober ran 
Po po po po po po (bis) 



 
 
 
 
 
18-ALDAPAN GORA  
Mendian gora, burua galtzen dut maiz 
herriko kaletan sarritan galdu izan naiz. 
Nork bereizi zituen kultura, lurra sua ta ura? 
Gizakion arteko lotura, ere ez al da natura? 
 
Aldapan gora, pausorik pauso 
aldapan behera, auzorik auzo 
gaztainondo ta pago 
eskultura arraro, 
kaleak edo mendiak zerk galtzen gaitu gehiago? 
 
Berriro galduta gabiltza, hau da hau marka 
ezin da ulertu aurrean daukagun mapa. 
Euskaldun peto peto bai, baina ardi galduen pare 
nahiago det ibili halare, norabiderik gabe! 
 
Aldapan gora… 
 
 
 
 
 



 
 
19-AITA SEMEAK 
Aita-semeak 
tabernan daude, 
Ama-alabak jokoan. 
 
Berriz ikusi beharko dugu 
Behi gizena auzoan, 
Berriro ere ez da faltako 
Trapu zaharrik kakoan. 
 
Aita-semeak… 
 
Eta lapurrek ohostu dute 
Guk gendukana etxean, 
Eta gu gaude erdi biluzik 
Beti inoren menpean. 
 
Aita-semeak… 
 
Hondamendia gertatu zaigu 
Geure etxean horrela, 
Guztiok bizi 
nahi dugu baina 
Nola biziko bestela? 
 

 
 
 
 
Aita-semeak… 
 
Geurea dugu erru guztia 
Geurea dugu osoa, 
Ez inori ba errua bota 
Euskal Herria hiltzean. 
 
Aita-semeak… 
 
Baina gaztea 
naiz eta daukat 
Etorkizuna eskuan, 
Ez zaigu hilko Euskal Herria 
Ni bizi naizen artean. 
 
Aita-semeak… 

 



20-AMAK EZKONDU NINDUEN 
Amak ezkondu ninduen 
hamabost urtekin, (Bis) 
senarrak bazituen 
larogei berakin, 
eta ni, neskatila gaztea, 
agure zaharrakin. (Bis) 
 
Ama, zertarako dut nik 
agure zahar hori? (Bis) 
hartu ta leihotikan 
jaurti behar dut nik, 
ai ene! ene leihotikan 
jaurti behar dut nik. (Bis) 
 

"Neska, hago isilikan, 
aberatsa dun hori, (Bis) 
pazientziz pasa hitzan 
urte bat edo bi, 
hori hilez geroztikan 
biziko haiz ongi." (Bis) 
 
Deabruak daramala 
interesatua, (Bis) 
hau baino nahiago dut 
adin berekoa 
ai ene! hogei bat urteko 
gazte loratua. (Bis) 

 
21-ERRIBERA 
Erribera, Erribera, 
zure landen zabalera 
ortzi muga den hartan 
mugatzen da. 
 
Zure lur emankorretan 
isurtzen diren asmoak 
gogotsu hartuko al ditu 
lur gozoak. 
 
Zure gaztelu zaharrek 
gorderik duten antzina 

hats tristetan mintzo da 
haren mina. 
 
Horma zahar arraituetan 
txoriak dira kantatzen 
mendetako lo geldia 
salatzen. 
 
Nafarroa anai zaharra 
kondairaren lehen sustarra 
bego higan arbasoen 
amets hura. 



 
22-EGIA DA 
Egia da, egia da, 
neuk ikusi dudalako. 
Egia da, egia da, 
porque lo he visto yo. 
Egia da, egia da, 
neuk ikusi dudalako. 
Egia da, egia da, 
parce que moi je lai vu. 
 
Arratsateko oskorritik 
goizeko oskorriraino 
gauean ez da entzunen 
ez da entzunen gauean 
gauean ez da entzunen 
sorgin musika baino. 
 
Egia da, egia da… 
neuk ikusi dudalako. 
Egia da, egia da, 
porque lo he visto yo. 
 
Gezurra dirudi baina 
sano ta fresko gaude. 
Musika da denboraren 

denboraren musika da 
musika da denboraren 
sekretuaren jabe. 
 
Egia da, egia da, 
neuk ikusi dudalako. 
Egia da, egia da, 
parce que moi je lai vu. 
 
Gazte odola duenak 
festa eta algara, 
hamabost urtez oraindik 
oraindik hamabost urtez 
hamabost urtez oraindik 
hasi berriak gara. 
 
Egia da, egia da, 
neuk ikusi dudalako. 
Egia da, egia da, 
parce que moi je lai vu. 
Egia da, egia da, 
neuk ikusi dudalako. 
Egia da, egia da, 
porque lo he visto yo. 

 
 



 
 
 
 
 
23-MAITATZEN ZAITUDAKO 
Maitatzen zaitudalako 
 kantatzen dizut zuri 
 zu zaitut negu beltzean 
 eguzki epel zuri 
 sargori denean berriz 
 maitasunezko euri. 
Maitatzen zaitudalako 
Kantatzen dizut zuri.  
 
 Guk elkarri zenbait kontu 
 eta zenbait irrino! 
 iruditzen zait gerala 
 ilargitan bi laino (bis) 
 egunez bihurtzen gera 
 zu ta ni bi txorino. 
 
 Elkarrei begiratuta 

 hasten gera kantari 
 orduan deitzen diogu 
 maitasun-haizeari (bis) 
 eta harek jartzen gaitu 
 firi-firi dantzari. 
 
 Dantza dezagun, ba, 
dantza 
 maiteño bihotzeko! 
 mundura ez ginen jaio 
 gu triste bizitzeko 
 baizik tristura guztiak 
 kantuz poz bihurtzeko. 
dantza dezagun, ba, 
dantza 
 maiteño bihotzeko! 

 
 
 
 
 



24-LORETXOA 
Mendian larrartean 
aurkitzen da loretxo bat. 
Aurrean umetxo bat 
loretxoari begira. 
 
Loreak esan nahi dio 
« Umetxo aska nazazu, 
jaio naiz libre izateko 
eta ez loturik egoteko. » 
 

Umetxoak ikusirik  
lorea ezin bizirik 
arantzak kendu nahi dizkio 
bizi berri bat eman. 
 
Orduan izango bait du 
indarra eta kemena; 
orduan emango baitu 
ugari bere fruitua. 

25-MAITIAK GALDE EGIN ZAUTAN 
Maitiak galdegin zautan, 
polita nintzanez (bis) 
polit, polit nintzela baina, 
larrua beltz, larrua beltz. 
 
Maitiak galdegin zautan, 
premu nintzanez (bis) 
premu, premu nintzela baina, 
etxerik ez, etxerik ez. 
 
Maitiak galdegin zautan, 
boltsa banuenez (bis) 
boltsa, boltsa banuela 
baina, 
dirurik ez, dirurik ez. 
 

 
 
 
 
Maitiak galdegin zautan, 
lana banuenez (bis) 
lana, lana banuela baina, 
gogorik ez, gogorik ez. 
 
Gaixoa, hil behar dugu, 
guk biok gosez (bis) 
gosez, gosez hil behar 
baina, 
elkar maitez, elkar maitez. 



 
 
 
 
26-XALBADOREN HERIOTZEAN 
Adiskide bat bazen  
orotan bihotz-bera, 
poesiaren hegoek 
sentimentuzko bertsoek  
antzaldatzen zutena. 
 
Plazetako kantari  
bakardadez josia, 
hiltzen lihoa iruten 
Bere barnean irauten  
oinazez ikasia... 
ikasia. 
 
Nun hago, zer larretan 
Urepeleko artzaina, 
Mendi hegaletan gora 
oroitzapen den gerora 
ihesetan joan hintzana. 
 

 
 
 
Hesia urraturik  
libratu huen kanta, 
lotura guztietatik 
gorputzaren mugetatik  
aske senditu nahirik. 
 
Azken hatsa huela  
bertsorik sakonena, 
inoiz esan ezin diren 
estalitako egien  
oihurik bortitzena... 
bortitzena. 
 
Nun hago… 

 
 
 
 



 
27-KONTRAPAS 
Garaziko herria 
benedika dadila (bis) 
euskarari eman dio 
behar duen tornuia. (bis) 
 
Euskara, euskara, 
ialgi hadi plazara. (bis) 
 
Bertze jendek uste zuten 
ezin eskriba zaiteien (bis) 
orai dute porogatu 
enganatu zirela. (bis) 

 
Euskara, euskara, 
ialgi hadi kanpora. (bis) 
 
Orai dano egon bahiz 
inprimitu bagerik (bis) 
hi engoitik ebiliren 
mundu guzietarik. (bis) 
 
Euskara, euskara, 
habil mundu guzira. (bis) 

 
28-GUK EUSKERAZ 
Guk euskaraz 
Zuk, zergatik ez? (bis) 
 
Euskara putzu sakon  
eta ilun bat zen,(bis) 
eta zuek denok 
ur gazi bat  
atera zenuzten 
handik nekez (bis) 
 

Guk euskaraz… 
 
Orain zuen birtutez 
zuen indarrez ,(bis) 
euskara 
itsaso urdin 
eta zabal  
bat izanen da 
eta guria da. (bis) 
 
Guk euskaraz… 

 



 
 
 
 
29-PLAZARA EUSKERA 
Plazara, Euskara 
plazara! 
Euskaldun irakasle 
eta ikasleok, dantzara! 
Plazara , dantzara! 
Geure herriaren 
geroa bait gara! 
 
Bai 
arreba ta anai... 
Guk ere herri bat  
izan nahi! 
Gure lurrak 
laiatuz eta irauliz, 
udaberriko 
emaitzaren zai! 
Herri jakintza nahi dugu, 
eta jakintza 
herriarentzat nahi! 
 

 
Plazara, Euskara 
plazara!... 
 
Ez 
erderarik ez! 
Euskadin sortu 
giñanez! 
Denok euskara 
bakar bat nahi dugu! 
Bizi giro ta 
jakintza bidez, 
mundu berri bat nahi dugu 
herri bakoitzak beretik 
emanez! 
 
Plazara, euskara 
plazara!... 

 
 
 



30-IZARREN HAUTSA (Mikel Laboaren doinuan) 
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, 
hauts hartatikan uste gabean noizpait giñaden gu ernai. 
Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera 
atsedenik hartu gabe: lana egiñaz goaz aurrera 
kate horretan denok batera gogorki loturik gaude. 
 
Gizonak ba du inguru latz bat menperatzeko premia, 
burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. 
Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, 
jakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitu 
lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia. 
 
Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea, 
naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea. 
Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, 
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz, 
ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea. 
 
Ez dadukanak ongi ahi daki euketzea zein den ona, 
bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona. 
Gu ere zerbait ba gera eta gauden tokitik hemendik bertan 
saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan, 
sasi zikiñak behingoz erreta bide on bat aukeratzen. 
 
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, 
burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak. 
Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz 
ibiltzen joanen direnak : gertakizunen indar ta argiz 
gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. 
 



31-GIZON ARRUNTAREN KOPLAK 
Kantatzera niazu 
bertso bat edo bi 
hereneun jarriak 
gizon arruntari 
Antonio, Lorentxo 
edo Joxemari 
gauza ederra denik 
ez ukatu neri (bis) 
 
Goizean jaikitzen 
lehendabiziko gauza 
ahoa zabaldu eta 
janzten ditu galtzak 
muturra garbitzeko 
nolako zalantzak 
ezin kendurik nabil 
loaren horratzak. (bis) 
 
Kafesnea hartu eta 
horrekin batera 
ahal baldin badet 
behintzat 
noa komunera 
aurrean papera ta 
atzean papera 
periodikua leituz 
ilustratzen gera. (bis) 

 
Etxetikan lanera 
noa nahiko mantso 
realak cuatro uno 
galdu zuen atzo 
kalean bi zakur 
ta beste hiru atso 
egunon Don Pepiro 
eta don Alfontso. (bis) 
 
Gauzak gaizki dabiltza 
hau da komeria 
Afghanistanen gerra 
piztu zuten ia 
tokatzen baldin bazait 
aurten loteria 
erosi beharko det 
Mercedes berra, 
ongi egon omen zan 
Tolosan feria. (bis) 
 
(hurrengo orrian jarraitzen du) 

 
 
 
 
 



Ongi ikasi nuen 
gaztetan baltsian 
karterari kontutzen 
txamarra galtzian 
Artxandako haizeak 
beroak bait ziran 
ederki egoten zen 
ohearen gainian. (bis) 
 
Nire lana egina naiz 
semeak hazteko 
haiek eskola ona 
zuzen ikasteko 
ikasi eta gero 
lanean hasteko 
ez ditezela izan 
bazterrak nahasteko. (bis) 
 
Semeen semeetatik 
bait datoz semiak 
batzuek arrak eta 
besteak emiak 
batzuek lodiak ta 
beste batzuk miak 
hala jarria dauka 
jaunaren legiak. (bis) 

 
 
 
 
 
 
 
Gaurko eguna ere 
bota dugu jada 
gizon okupatua 
gauza ederra da 
asko gustatzen bait zait 
oiluaren salda 
Mugairen hasten bait da 
Belateko malda. (bis) 
 
Ez nahiz ni gizon txarra 
bainan zer arraio 
Fidel Castro izateko 
ez bait nintzan jaio 
musean egiten de 
makina bat saio 
andrearen ondoan 
afaldu det iaio 
orain ohera noa 
bihar arte aio. (bis) 

 


