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BARATZE BAT
Hau da egün eijerra
mila txoriek kanta
tziauri ene erregina

Baratze bat…

besoak zuri ditizüt para.
Karrosa bat hor dugu
Baratze bat nahi dizüt egin

Kanpoan gure aiduru

Amets sekretuenekilan

Ez gal aboro denbora

Liliak egün jauntzi

Hiskor beitago amodioa

eijerrenetan
Mila kolorez dantzan

Baratze bat…

bihotzetan.
Maitarzun berriari
Gaü beltz ta sakonetik

ilargiak dü argi

Jeikitzen naiz hoztürik

emanen deikü aski

Bihotza hain tristerik

guk elgar maita dezagun

Usu hitaz berantetsitürik.

beti.
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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.
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GORA TA GORA BETI
Gora ta gora beti,

Munduan ezin bizi daiteke hala,

haik gora Lapurdi!

merkatuetan dena gora doala,

Euskerak bizi gaitu

etxera eta zopa guztiz argala,

eta bizi bedi.

kriseiluen oiloa
ez da postre formala.

Gorantza doa agudo kapitala
eta Lapurdi beti dago apala,

Obrero eta nekazari leiala,

aldrebesturik dago mundu zitala,

zuena ez da errenta liberala.

konformatzen ez bagara

Diru zikinak putre motzak bezala

ze pekatu mortala!

botatzen dizu gainera
hortxe bere itzala.

Gurea ez da bizi-modu normala
lurra lantzeko haitzurra eta pala,

Jabeek dute kontzientzi zabala,

lanaren truke kobratzen erreala.

kaskatu dute gure lurren azala,

Benetan da miserable

baina Lapurdi ez da hain zerbitzala;

euskaldunon jornala.

burruka garbian dago
hori da printzipala.
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GAZTELUGATXE
Seiehun urte inguru

han zegoen tinkaturik

kosta aldean zen gertatu,

goroldioak estalirik.

itsasgizon zahar batek
behintzat hala zidan kontatu,

Indar guztioz bultzatzen

enbat itzelak Gaztelugatxen

altxor kutxa zabaldu nuen,

untzi eder bat zuen

atzera egin ninduen

hondatzen,

uhin haundia altxatu zen,

euskaldunontzat barruan

inor ez zapaltzeko gogoa,

altxor haundiak ei zekartzan.

zapalduak ez izatekoa,
hau da gure urguilua

Igaz udako goiz batez

altxor guztien iturria.

eguzkiaren lehen printzez
jo nuen itsas barrena

Eta hau hola ez bazan

bihotza dardara eginez,

sar nazatela kalabazan,

murgildu nintzen ur

ipui txit barregarriak

gardenetan,

kontatu nizkizuen plazan.

arakatu ongi hare-haitzetan,
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EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
Euskal Herrian euskaraz
nahi dugu hitz eta jolas
lan eta bizi euskaraz eta
hortara goaz,
bada garaia noizbait dezagun
guda hori gal edo irabaz.
Zabal bideak eta aireak
gure hizkuntzak har dezan arnas,
bada garaia noizbait dezagun
guda hori gal edo irabaz.
Euskal Herrian euskara
hitz egiterik ez bada
bota dezagun demokrazia
zerri askara
geure arima hiltzen uzteko

bezain odolgalduak ez gara.
Hizkuntza gabe esaidazue
nola irtengo naizen plazara,
geure arima hiltzen uzteko
bezain odolgalduak ez gara.
Euskal Herri euskalduna
irabazteko eguna
pazientzia erre aurretik
behar duguna,
ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena?
Zer Euskal Herri litzake bere
hizkuntza ere galtzen duena.
Ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena?
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AITA-SEMEAK
Aita-semeak tabernan daude,
Ama-alabak jokoan.
Berriz ikusi beharko dugu
Behi gizena auzoan,
Berriro ere ez da faltako
Trapu zaharrik kakoan.
Eta lapurrek ohostu dute
Guk gendukana etxean,
Eta gu gaude erdi biluzik
Beti inoren menpean.

Hondamendia gertatu zaigu
Geure etxean horrela,
Guztiok bizi nahi dugu baina
Nola biziko bestela?
Geurea dugu erru guztia
Geurea dugu osoa,
Ez inori ba errua bota
Euskal Herria hiltzean.
Baina gaztea naiz eta daukat
Etorkizuna eskuan,
Ez zaigu hilko Euskal Herria
Ni bizi naizen artean.

BETI EZKAMAK KENTZEN
Beti ezkamak kentzen,
kentzen, kentzen,
kentzen, kentzen,
kentzen.
Beti ezkamak kentzen,
kentzen, kentzen,
kentzen, kentzen.
6

Zer gara gu?,
nor gara gu?
Euskotarrak gara gu
(Bis)
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JOXE MIGELEN BATELA
Joxe Migel,
Migel Joxe,
Joxe Migel,
Migel Joxeren battela,

Joxe Migelen battela,
Txitxarroa ta berdela,
Joxe Migelen battela,
Txitxarroa ta berdela.

ATHLETIC-EN HIMNOA
Athletic, Athletic, eup!
Athletic, gorri ta zuria
danontzat zara zu geuria.
Herritik sortu zinalako
maite zaitu herriak.
Gaztedi gorri-zuria
zelai orlegian
Euskalherriaren
erakusgarria.
Zabaldu daigun guztiok
irrintzi alaia:
Athletic, Athletic,
zu zara nagusia!
Altza Gaztiak.

Athletic, Athletic,
gogoaren indarra.
Aritz zarraren enborrak
loratu dau orbel barria.
Aupa mutilak
aurrera gure gaztiak
Bilbo ta Bizkai guztia
goratu bedi munduan.
Aupa mutilak
gora beti Euskalherria
Athletic gorri-zuria
geuria.
Bilbo ta Bizkaiko gaztiak gora!
Euskaldun zintzoak aurrera!
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FURRA FURRA
Furra, furra, fandangoa,
hortxe duzu fandangoa
geure gustukoa.
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.
Zerbait egitekotan
zuzen eta artez
zorri bat garbitu dut
ur pistola batez,
orain galdurik nago
beldurrez beteta
muniziorik gabe
gelditu naiz eta.
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Neure arma bakarra
dut akordeoia,
hauspoari eraginez
dirudi leoia;
eskua jaten badit
on egin dezaion
Cervantsei holakorik
gertatu zitzaion.
Eta orain banoa
berriro ohera,
bila ez badatozkit
lolo egitera;
bihar ikusiko da
zer dagoen berri,
jakintsuenak ere
ezin du igerri.
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GURETZAT
Guretzat berdin dira
astea eta jaia,
lana bihurtzen dugu
kantatzeko gaia.
Har ditzagun eskuan
giltza eta laia,
gariz eta burdinaz
lantzeko Bizkaia.

gure ekintza izan dadila
gure hitzaren alaba.
Egun batean esan dezagun
ez "hala biz" bai "hala da",
nekea eta lana dirade
zorionaren alaba.
Guretzat…

Gitarrarekin aire berri bat
daramagu kantuz egun,
abesti libre eta leiala,
prestu eta noblezadun;
haren medioa zer garen,
ongi
izan gaitezen ezagun,
herri langile nekazaria
hala defendi dezagun.
Guretzat…
Gure gogoa ez bedi arren
kantu honekin akaba,

Bide honetan baldin
bagoaz,
jakin dezagun zergatik,
zin egin behar dugu
zintzoki,
bakoitzak duenagatik;
sinestedunek dudarik gabe
bere Jaungoikoagatik
eta sineste gabeek berriz
bere ohoreagatik.
Guretzat…
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BARATZEKO PIKUAK
Baratzeko pikuak
hiru txorten ditu (Bis)
neska mutil-zaleak
hankak arin ditu
ai, oi, ei, hankak arin
ditu
Baratzeko pikuak
hiru txorten ditu.

Hankak arinak eta
burua arinago (Bis)
dantzan hobeki daki
arto jorran baino.
ai, oi, ei, arto jorran
baino
Hankak arinak eta
burua arinago.

ZEZENAK
Dira, dira,
zezenak dira
buztana motza,
adar zorrotza
harrapatzen bazaitu,
harrapatzen bazaitu,
jo ta bertan hilko zaitu
jo ta bertan hilko zaitu.
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Dira, dira,
zezenak dira
bel-beltzak dira
harrapatzen bazaitu,
harrapatzen bazaitu,
jo ta bertan
hilko zaitu.

40. URTEURRENA. HERRI BAZKARIA. 2012-04-28

PELLO JOXEPE
Pello Joxepe tabernan dala
haurra jaio da Larraulen
(Bis)
etxera joan da esan omen
du:
-Ez da neria izanen,
beraren amak topa dezala
haur horrek aita zein duen.
Hau pena eta pesadunbria!
Senarrak haurra ukatu (Bis)
Pello Joxepe bihotz neria
haur horrek aita zu zaitu
haur horrentzako beste
jaberik
ezin nezake topatu.
Zure semia besuan daukat
senarra aldamenian (Bis)
orain denborik eztaukat eta

zuazkit ordu onian
neronek abisatuko zaizut
garaia datorrenian.
Fortunosoa nintzela baina
ni naiz fortuna gabia, (Bis)
abade batek eraman dizkit
umea eta andria:
haurra berea bazuen ere
andrea nuen neria.
Patzientzia hartu bihar da
munduan Pello Josepe,
(Bis)
andria ere zuria izanda
haurra bestena diote
gizonen faltan igarotzen da
basoan zenbait larrarte.
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BEHIN BATEAN LOIOLAN
(Indalecio Bizkarrondo - Bilintx)
Behin batean Loiolan erromeria zan,
hantxen ikusi nuen neskatxa bat plazan;
txoria baino ere arinago dantzan;
huraxe bai polita, han politik bazan!
Esan nion desio senti nuen gisan,
harekin hizketa bat nahi nuela izan;
erantzun zidan ezik atsegin har nezan,
adituko zidala zer nahi nion esan.
Arkitu 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!
baina halare zaude oraindik ezkongai,
ezkon gaitezen biok! esan zaidazu bai!"
"Ni zurekin ezkondu? ni zurekin? jai jai!"
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AGURE ZAHARRA
Agure zahar batek zion bere etxe aurrean
goizean goiz lantokira irteten nintzanean:
Ez al dek, gazte, ikusten gure etxola zein dan?
desegiten ez badugu, bertan galduko gera.
Baina guztiok batera saiatu hura botatzera,
usteltzen hasita dago-ta, laister eroriko da.
Hik bultza gogor hortikan, ta bultza nik hemendikan,
ikusiko dek nola-nola laister eroriko dan.
Baina denbora badoa, nekea zaigu hasi,
eskuak zartatu zaizkit, eta indarrak utzi.
Usteltzen badago ere, karga badu oraindik,
berriz arnasa hartzeko esaigun elkarrekin:
Baina guztiok batera saiatu hura botatzera…
Agure zaharra falta da gure etxe ondotik,
haize txar batek hartu ta eraman du hemendik.
Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik,
aitona zaharraren kanta nahi diet erakutsi:
Baina guztiok batera saiatu hura botatzera…
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AITORMENA
Ez dira betiko garai onenak
azken finean gizaki hutsak gara
Barearen ostean dator ekaitza
Udaberri berririk ez guretzat
Denborak aurrera etengabian
eta orain ezin eutsi izan ginana
rutinaren morroiak bihurtu gara
laztana lehen baino lehen aska gaitezan.
Ohartu gabe arrunt bilakatuta
Ohartu gabe heldu gara mugara
Mundua jautsi zaigu gainera
maitia lehen baino lehen aska gaitezan
Ez dakigu non dagoen hoberena
Bila dezagun beste lekuetan
Ba, zin dagizut
ez dizudala inoiz gezurrik esan eta
zaude ziur ezin izango zaitudala ahaztu inoiz
aitortzen dut
izan zarela ene bizitzaren onena
baina orain,
maitia lehen baino lehen aska gaitzetan.
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LORETXOA
Median 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.

TXORIA TXORI
(J. A. Artze)
Hegoak ebaki banizkio
neria izango zen
ez zuen aldegingo (Bis)
Bainan honela
ez zen gehiago txoria
izango (Bis)

Eta nik txoria nuen
maite,
Eta nik, eta nik, txoria
nuen maite.
Trala laralala lala lala
tralara lala lala lala
trala laralala lala lala
tralara lala lala.
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EGUN DA SANTIMAMIÑA
Egun da Santimamiña
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 Santimamiña…
Itsas aldean izarra,
hari begira lizarra;
euskara salbo ikusi arte
ez dut kenduko bizarra.
Egun da Santimamiña…

Kantatu zuen oilarrak,
argitzen dira belarrak;
Ageda gure martiriari
moztu zizkaten bularrak.
Egun da Santimamiña…
Bularrak moztu zizkaten eta
Euskalerriak diotsa,
solomu luze dultzerik gabe
eman zaidazu bihotza.
Egun da Santimamiña…
Eman zaidazu bihotza eta
ken berriz nahigabeak.
Esan noiz garen izanen gure
etorkizunen jabeak.
Egun da Santimamiña…
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EPERRA
Eperrak badituzü bere bi hegalak
Bai eta bürün gainin kokarda eijer bat
Zük ere balinbazünü gaztetarsün eijer bat
Neskatilen gogatzeko bilo holli pollit bat (Bis)
Amorosak behar lüke izan lotsa gabe
Gaiaz ebiltia ez üken herabe
Egünaz ebiltia desohore leike
Txoriak ere oro haier soz dirade (Bis)
Ebili izan nüzü gaiaz eta beti
Eia! atzamanen nianez lili eijer hori
Azkenian atzaman düt oi! bena tristeki
Lümarik eijerrena beitzaio erori (Bis)
Mündian ez da nihur penarik gabe bizi
Nik ere badit aski hoitan segurki
Nik desiratzen nizün ezkuntzia zurekin
Bena ene aitak eztü entzün nahi hori (Bis)
Zure aitak zer lüke eni erraiteko
Ala enitzaio aski haren ofizioko
Ala zü soberaxe zitzaio enetako
Printzerik ez ahal da orai zuenganako (Bis)
DOLORES IBARRURI BHI
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TRISTE BIZI NAIZ ETA
Triste bizi naiz eta
hilko banintz hobe
badaukat bihotzian
hainbat atsekabe
Maite bat maitatzen det
bainan haren jabe
sekula izateko
esperantzik gabe (Bis)
Bihotz baten lekuan
mila banituzke
zuretzako maitia
izango lirake

Baina milan lekuan
bat besterik ez det
har zazu ba maitia
bat hau mila bider (Bis)
Nere maite polita
nola zera bizi?
zortzi egun hauetan
etzaitut ikusi
Uste det zabiltzala
nigandik igesi
ez didazu ematen
atsekabe gutxi (Bis)

MATALAZ
Dolü gabe dolü gabe,
hiltzen niz,
bizia Xiberuarentako
emaiten baitut.
Agian, agian, egün batez
18

jeikiko dira egiazko
xiberrutarrak,
egiazko eskualdunak,
tirano arrotzen hiltzeko,
egiazko eskualdunak,
tirano arrotzen hiltzeko.
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LEPOAN HARTU
Gazte bat lurrean aurkitu dugu
Lore gorriz beterik kolkoa
Burdinen atzetik ihesi dator
Euskal gazteriaren oihua
Mutilak eskuak elkar gurutza
Egin ta bultza denak batera
Bidean anaia erortzen bazaik
Lepoan hartu ta segi aurrera

Kataiaz loturik ibiltzeko
Gizonak bagera, jo zagun aurrera
Gure herriaren jabe egin arte
Askatasunaren hegal azpian
Kabia egiten ohituak gare
Ibiltzen aspaldi ikasia dugu
Otsoak eskutik hartu gabe

Tria lara tria lara la la tria lara

Tria lara tria lara la la tria lara

Lepoan hartu ta segi aurrera

Lepoan hartu ta segi aurrera
Arrotzek ezpataz hil nahi banaute
Isilduko gaituztelakoan
Zutitu ta euskaraz mintzatuko naiz
Nere hiltzailearen aurrean
Mutila etzazu nigarrik egin
erortzen banaiz gau ilunean
Izar berri bat piztutzera noa
Euskal Herriko zeru gainean

Ez dugu beldurrik,
Ez dugu lotsarik
Nor geran, zer geran aitortzeko
Ez gaituk lapurrak,
ez eta zakurrak
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AGUR EUSKAL HERRIARI / AGUR ETA OHORE
Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun,
guztiok beti-beti gauden gu euskaldun.
Agur eta ohore Euskal Herriari
Lapurdi, Baxenabar, Zubero gainari;
Bizkai, Nafar, Gipuzko eta Arabari.
Zazpiak bat besarka lot bitez elkarri.
Zazpi Euskal Herriek…
Haritz eder bat da gure mendietan,
zazpi adarrez dena zabaltzen airetan.
Frantzian, Espainian, bi alderdietan:
hemen hiru eta han lau, bat da zazpietan.
Zazpi Euskal Herriek…
Hi haiz, Euskal Herria haritz hori bera,
arrotza nagusiturik moztua sobera.
Oi gure arbasoak ez, otoi ez beira,
zein goratik garen gu jautsiak behera!
Zazpi Euskal Herriek…
Ekalde-Iberian noiz ote sortua?
Lau mila urte huntanhunat aldatua;
hain handi eta azkar lehen izatua,
orai gure haritza zein dan murriztua!
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BATASUNA
Aupa gizona, jeiki mutil
atzar emazte ta neskatil
borrokarako dei eginaz
irrintzi bat dabil.
Euskal Herria diagu zai
presoak eta hilak ere bai
abertzale izan ezkero gaur
gauden denok anai.
Borrokari luza zaidak eskua
hona hemen nerea zabalik
euskaldunon banan banan hiltzea
otso beltzak ez dik beste nahirik
Euskadiren alde
loturik bagare
goaz borrokara!
Nagusituko bait gare
Gerokoak geroko utzi
Gaur Herriak ziok:
"nahi diat bizi"
Aupa gizona, jeiki mutil ...

Otso beltza gauaren gauaz heldu
artzainak zebiltzala kalakan…
goizean goiz, odolez gorrituak,
hamaika ardi hilak belarditan
artzain kalakari, atsoak iduri
har makila eskuan
eta lotu etsaiari
anaien aurka ez habila
otso beltzarentzat atxik makila!
Aupa gizona, jeiki mutil ...
Agur, agur, andere askatasuna
Agur, agur, biharko Euskadi
Iguzkitan dantzatuko gaituzu
errana diot maiteñoari
besoak loturik,
ez dugu pestarik,
nola dantzatuko
biok belaunikaturik?
Lehenik urratu gatea,
gero libre izanen dantza egitera!
Aupa gizona, jeiki mutil ...
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GUK EUSKARAZ
Guk euskaraz
Zuk, zergatik ez? (Bis)
Euskara putzu sakon
eta ilun bat zen, (Bis)
eta zuek denok
ur gazi bat atera zenuten
handik nekez (Bis)

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

EUSKAL ROCK ' ROLLIN
Izan gira euskal herrin
rock & rollin
Gaüa heldü denin
adiskidiekin
juraiten girela bestaka…

22

Bal-en urhentzin
ene maitea
eneki jin zite "au coucou
des bois"
zü eta ni
biak goxoki.
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XALBADORREN HERIOTZEAN
(Xabier Lete)

Adiskide bat bazen
benetan bihozbera
poesiaren hegoek
sentimenduzko bertsoek
antzaldatzen zutena.
Plazetako kantari
bakardadez josia
hitzen lihoa iruten
bere barnean irauten
oinazez ikasia…ikasia
Non hago, zer larretan
Urepeleko artzaina
mendi hegaletan gora
oroitzapenen gerora
ihesetan joan hintzana
(Bis)

Hesia urraturik
libratu huen kanta
lotura guztietatik
gorputzaren mugetatik
aske sentitu nahirik.
Azken hatsa huela
bertsorik sakonena
inoiz esan ezin diren
estalitako hegien
oihurik bortitzena…
bortitzena
Non hago….

DOLORES IBARRURI BHI
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BAGARE
Araban bagare
Gipuzkun bagera
Xiberun bagire
Ta Bizkaian bagara
Baita ere, Lapurdi ta
Nafarran.
Guziok gara eskualdun
guziok anaiak gara
Nahiz eta hitz ezberdinez
Bat bera dugu hizkera.
Bagare, bagera
Bagire, bagara
euskera askatzeko
oraintxe dugu aukera
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Araban bagare…
Herri bat dugu
osatzen
eta gure zabarkeriz
ez daigun utzi hondatzen.
Bagare, bagera,
bagire, bagara
Euskadi askatzeko
oraintxe dugu aukera.

40. URTEURRENA. HERRI BAZKARIA. 2012-04-28

EGIA DA
Egia da, egia da,
neuk ikusi dudalako.
Egia da, egia da,
porque lo he visto yo.
(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 ...

Gezurra dirudi baina
sano ta fresko gaude.
Musika da denboraren
denboraren musika da
musika da denboraren
sekretuaren jabe.
Egia da, egia da ...
Gazte odola duenak
festa eta algara,
hamabost urtez oraindik
oraindik hamabost urtez
hamabost urtez oraindik
hasi berriak gara.
Egia da, egia da...
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IXILIK DAGO
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 (5 aldiz) 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
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Haretxek ei dauko
preso tximinoia.
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.
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AGUR XIBERUA
(P. Bordazarre-Etxahun-Iruri)
Sor lekhia ützirik gazte nintzalarik,
Parisen sarthü nintzan
korajez betherik.
Plazerez gose eta bürian hartürik
behar niala alegera bizirik
Bostetan geroztik, nigar egiten dit,
Xiberua zuri.
Agur Xiberua,
bazter güzietako
xokhorik eijerrena!
Agur sor lekhia,
zuri ditit ene ametsik goxuenak.
Bihotzan erditik
bostetan elki deitadazüt hasperena;
zü ützi geroztik
bizi niz trixterik, abandonatürik,
ez beita herririk,
Parisez besterik, zü bezalakorik.
Palazio ederretan gira alojatzen,
eta segür goratik
aide freska hartzen;

Gain behera soginik
beitzait üdüritzen
Orhi gainen nizala agitzen…
Bena ez dira heben
bazterrak berdatzen,
txoriak kanthatzen!
Agur Xiberua…
Ametsa, lagün nezak
ni Atharratzerat,
ene azken egünen han
iragaitera,
Orhiko txoriaren
khantüz behatzera,
pharka ditzan nik egin nigarrak.
Hots, xiberutarrak,
aintzinian gora
euskualdün bandera.
Agur Xiberua…
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MENDIAN GORA
Mendian gora haritza
ahuntzak haitzean dabiltza
itsasoaren arimak dakar
ur gainean bitsa.
Kantatu nahi dut bizitza
usteltzen ez bazait hitza
mundua dantzan jarriko nuke
Jainkoa banintza (Bis)
Euskal Herriko tristura
soineko beltzen joskura
txori negartiz bete da eta
umorez hustu da.
Emaidazue freskura
ura eskutik eskura
izarren salda urdina edanda
bizi naiz gustora (Bis)
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Euskal Herriko poeta
kanposantuko tronpeta
hil kanpaiari tiraka eta
hutsari kolpeka.
Argitu ezak kopeta
penak euretzat gordeta
goizero sortuz bizitza ere
hortxe zegok eta (Bis)
Mundua ez da beti jai
iñoiz tristea ere bai
baina badira mila motibo
kantatzeko alai.
Bestela datozen penai
ez diet surik bota nahi
ni hiltzen naizen gauean
behintzat
egizue lo lasai (Bis)
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ARRATSALDE HONETAN
Itxaroten ari gara
arratsalde honetan
zerbait aurkeztekotan
jende honen aurrean.
Hemendik ateratzeko
kanta berri baton bat
zuek ez aspertzeko
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan.
Laupabost akorde jota
kitar zahar honekin
dantzatzeko doinua
ez dugu besterik.

Bi laguneko koadrila
izerdi patsetan
nahiko izango dira
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan.
Taupadetan dut bihotza
dirua galtzetan
dantza egiteko gogoa
daramat zainetan
Kitar bibolin doinuak
jarraituz badaukat
dibertitzeko gaia
arratsalde honetan
honetan, honetan, honetan.
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LAU TEILATU
Hemen gaude
ta poztutzen naiz
ta ziur zure aita ere bai;
ta zer ondo… zelan dijua
zure bufanda txuria.
Lau teilatu gainian
ilargia erdian eta zu
goruntz begira,
zure keia eskuetan
putzara batekin… putz!
Neregana etorriko da
ta berriz izango gara
zoriontsu
edozein herriko jaixetan.

Goxo goxo
kanta egin nazu
Benitoren Maria Solt.
Negarrik ez,
txuri zaude ta malkoak
zure kolorea kentzen dute.
Lau teilatu gainian…
Felix, Felix bihar
berriz egongo gara
txanpain apur batekin;
diru gabe baina
izarrak gurekin daude,
piano baten soinuaz.
Lau teilatu gainian…
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MAITE ZAITUT
(Pirritx eta Porrotx)
Koloretako ametsak esna nagoenean
eta ezin loak hartu gaua iristen denean.
Saltoka hasita hegan egiteko gogoa,
nire bihotza taupaka aire ertzera doa.
Elkarrekin hankaz gora buruz behera jartzean,
tunelean sartu eta irrintzika hastean,
bitxiloreekin pultsera egin dizudanean,
begietara begira hauxe nahi dizut esan:
Maite zaitut, maite- maite zaitut;
pila, pila, pila patata tortilla!
Maite zaitut. Maite-maite zaitut,
ilargiraino eta buelta maite zaitut
Begietako dirdira, irribarrea ahoan,
ezin ditut ezkutatu zu ikusterakoan;
hanka eta eskuetan, gorputzean, dardara;
nire bihotza taupaka aire ertzera doa.
Elkarrekin ortzadarra margotu dugunean,
ispiluan nire izena idatzi duzunean,
irratia piztu eta doinu hau entzutean,
begietara begira hauxe nahi dizut esan:
Maite zaitut,...
DOLORES IBARRURI BHI
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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

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

ZENBAT GERA

32

Zenbat gera?, lau, bat,
hiru, bost, zazpi.
Zer egin degu, ezerrez,
zer egiten degu, alkar jo
zer egingo degu, alkar hil.

justizia, pakea,
egia, maitasuna,
mitoak, hitz hutsak.

Gure asmoak, esperantzak,
herria, askatasuna,

Hori ez, hori ez, hori ez,
Hori ez, hori ez, hori ez…

Zenbat gera…
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BIZKAIA MAITE
Bizkaia maite,
atzo goizean ikusi zintudan
soineko xuriz jantzia
buruan horlegi, bihotzean sua
liran, sendo, eder
nere gogoaren ertzatik
pasatzen
zure usain goxoa lana,
amodioa, itsasoa
nere baitan sartzen.
Atzo goizean entzun nuen
zure berbaren oihartzuna
zure kantaren fereka,
bihotzean kilika
eta oihartzunaren
haunditasunean
murgilduz joan nintzen
jauzika, egaka.

Bart arratsean
arbasoen baratzaren ondoan
bertsotan eta dantzan
lotu zinen, alai,
piper eta gatza
sabel emankorra.
Bizkaia maite,
atzo goizean ikusi zintudan
soineko xuriz jantzia
buruan horlegi, bihotzean sua
olerkari
penatuaren gozo eta mina
amodio eta kanta,
zure berba lehun
zure gatzaren bizia
zure burdinaren goria
dira gaur
neretzat aterbe.
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OI AMA ESKUAL HERRI
Anaia etxen da ezküntü
Bükatü niz oain joaitera
Ene opilaren egitera
Pariserat banüazü
Oi ama Eskual Herri goxua
Zutandik urrun triste banua
Adios gaixo etxen dena
Adios Xiberua.
Pariseko bizitzia
Lan khostüzuriaz bagiazü
Bena berantzen zütadazü
Zure berriz ikustia
Oi ama Eskual…
Bena denbora da llaburxko
Othoi ama entzün nezazü
Xokho bat haita izadazüt
Azken egun horientako
Oi ama Eskual…
34
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SAN SIMON
San Simon eta San Juda
joan zen uda, eta negua heldu da: (Bis)
ez baletor hobe, bizi gara pobre
eremu latz honetan
ez gara hain onak benetan
Ez dugu zaldirik, ez gara zaldunak
ez dugu abererik, ez gara aberatsak
euskara guk dugu, gu gara euskaldunak
euskara guk dugu, gu gara euskaldunak..

BOGA BOGA
Boga, boga
mariñela, mariñela
joan behar degu
urrutira, urrutira
bai Indietara,
bai Indietara.
Ez det, ez det, ez det,
nik ikusiko
zure kai ederra

kai ederra
Agur, agur, agur,
Ondarroako
itsas
itsaso bazterra,
itsas
itsaso bazterra.
Mariñela, mariñela,
boga!
mariñela.
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MAITIAK GALDEGIN ZAUTAN
Maitiak galdegin zautan, pollit nintzanez (berriz)
Pollit, pollit nintzela bainan Larrua beltz, larrua beltz!
Maitiak galdegin zautan, premu nintzanez (berriz)
Premu, premu nintzela bainan Etxerik ez, etxerik ez!
Maitiak galdegin zautan, poltsa banuenez (berriz)
Poltsa, poltsa banuela bainan Dirurik ez, dirurik ez!
Maitiak galdegin zautan lanean nakienez
Lanean, lanean nakiela bainan Gogorik ez,
gogorik ez!
Gaixoa hil behar dugu gu biek gosez (berriz)
Gosez, gosez ez naski bainan, Elgar maitez,
elgar maitez!
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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 lizunen zaude jantzia
Izar zerutarren irria.
Lanbro artetik itsas geldira
Leunki zoazen txori airosa
Amodiozko sentipenaren hatsa
Zure espainetan loratuz doa
Goizeko ihintzetan belardi zera
Eguzkitan zilar dizdira.
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ALDAPEKO
Aldapeko sagarraren
adarraren puntan
puntaren puntan
txoria zegoen kantari.
Xiru-liruli, xiru-liruri,
nork dantzatuko ote du
soinutxo hori?
Zubiburu zelaieko
oihanaren zolan,
zolaren zolan,
lili bat bada beilari.
Xiru-liruli, xiru-liruri,
nork bilduko ote du
lili xarmant hori?
Mende huntan jasan dudan
bihotzeko pena,
penaren pena,
nola behar dut ekarri?
Xiru-liruli, xiru-liruri,
zuk maitea hartzazu ene pena hori!
38
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ILARGIA
Esaiozu Euriari
berriz ez jausteko
Esan bakardadeari
berriz ez etortzeko…
na, na, na, na…
Eusten nauen soka zara,
itotzen nauena
ametsak sortu zizkidana,
galtzen dituena…
na, na, na, na…

Zuretzat ilargia
lapurtuko nuke gauero
eta zu itsu zaude
bere argia ikusteko
Irribarrez, gero, minez
eragin didazu negarra
nire sua itzali da, ez zara
gaueko izar bakarra.
Ez zara, ez zara…
Esan sentitzen dudana
ez dela egia
Une baten sinisteko
ez garen guztia…
Zuretzat…
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MARKOXEN TXARRIXE
Markoxek egin eban lastozko zubixe
bertatik pasatzeko bera ta txarrixe
pasatzen hasi ziren jausi zen zubixe
Markoxek hartu eban kristoren ostixe.
Errekatik urten zan goraino bustirik
gainera zikatzeko ez zan eguzkirik
egindakoarekin guztiz damuturik
berriz ez dau egingo lastozko zubirik.
Horrelaxe hil jako makina bat pizti
baina aurrera doa euri zein eguzki
Markoxi berdin jako busti zein ez busti
errekan zehar doa txarri eta guzti.
Erreka bazterrean guardarekin kezka,
lizentzi barik egin ete dauen peska.
Eskuak gora jasoz Markoxen protesta:
Hau neure txarrixe da, arrainkaixa ez da.
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Erreka pasa eban berak ozta ozta,
gero guarda dala-ta txarri horrek ospa.
Markox bere atzetik mekauendioska:
"Erreka pasatzea ez jat gitxi kosta."
Markoxen txarixe zan artoz hasikoa
San Martinetarako berebizikoa.
Berari alde eginda hor igesi doa:
Agur solomo eta urdaiazpikoa.
Txarrixe maite eban eta ez besterik,
Munduan ez zegoen holako piztirik,
Pentsatzen dago hilda ala dan bizirik,
txarrixe topau ezin. Holako ostirik!
Bere txarrixen bila behera eta gora,
ihesi egin deutso ta ez daki nora.
Horren pentsamendua datorko gogora:
Gatzunaskaren baten gordeta egongo da.
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