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1. NESKA ZAHARRAK

Neska zaharrak joaten dira
Madalenara, Madalenara.
Santari eskatutzera
nobioren bana, nobioren bana,
komeni bada.
Ai fikua, fikua, fikua,
ai fikua, fiku melatua!
Ai fikua, fikua, fikua,
ai fikua, fiku melatua!

Santak erantzuten die
buruaz ñar-ñar, ya no es hora,
no valeis nada,
zer nahi duzue, bada,
nik egitea, zuen denbora
pasatua da.
Ai fikua…

Santa harek egiten die
buruaz ezetz, buruaz ezetz,
buruaz ezetz,
hargatik neskazahar neu be
geratu nintzen, geratu
nintzen,
geratu nintzen.
Ai fikua…

Jan egin duzun fikua
fiku melatua, fiku melatua,
fiku melatua,
merkatuan saldua, ondo
pagatua,
ondo pagatua,
ondo pagatua.
Ai fikua…

Ategorrietako
danbolinterua,
danbolinterua, danbolinterua,
bizkarra makurtuta,
jotzen du soinua, jotzen du 
soinua,
jotzen du soinua.
Ai fikua…
Ai Errenteriako
fraile kaskamotza, fraile 
kaskamotza,
fraile kaskamotza,
bizkarra konkortuta
ematen du meza, ematen du 
meza,
ematen du meza.
Ai fikua…



2. ANDRE MADALEN

Egun batean ni ari nintzen
andrea ezin ikusirik
esan zidaten edana dago
ez egin hari kasurik.

Andre Madalen, andre Madalen
laurden erdi bat olio
andreak zorrak egin eta gero
jaunak pagatuko dio.

Total egina zegoen baina
hezurrak zeuzkan osorik
galdetu zidan ea etzegoen
tabernan ardo gozorik

Andre Madalen...

Aita-semeak aritzen ginen
uda-partean labrantzan
andrea berriz, ganbaratikan,
tabernarako arrantzan

Andre Madalen...

Nire andreak badaki josten
eta lisatzen taula gainean
ardo zuria saldan emanik
maite du denen gainetik

Andre Madalen...

3. EGUN DA SANTI MANIÑA

Egun da Santi Mamiña
benetan egun samiña.
Goiko zeruan gorde dezala
luzaro neure arima.
Esanen dizut egia
Hau ezta usategia
erroi arrean izan nintzaden
benetan ausartegia.

Egun da Santi Mamiña
Itsas aldean izarra
han begira lizarra
euskera salbo ikusi arte
eztut kenduko bizarra.

Egun da Santi Mamiña
Kantatu zuen oilarrak
argitzen dira belarrak
Ageda gure martiriari
moztu. zizkaten bularrak.

Egun da Santi Maniña
Bularrak moztu zizkaten eta
Euskalerriak diotsa
solomo luze dultzerik gabe
eman zaidazu bihotza.

Egun da Santi
Eman zaidazu bihotza eta
ken berniz nahigabeak
esan noiz garen izanen gure
etorkizunen jabeak.
Egun da Santi Mamiña



4. BIHOTZ ERITUA

Triste bizi naiz eta
hilko banintz hobe
badaukat bihotzean
hainbat atsekabe.

Maite bat maitatzen det
bainan haren jabe
sekulan izateko
itxaropen gabe.

Nire bihotz gaixoa
penatua dago
ezin egon liteke
ay penatu dago.

Pasatzen deturala
aspaldia nago
eguna triste eta
gaua triste dago.

Nere maitatuara
gustiz da mafina
bihotz soineko ata
ondo hitz egina.

Bentaja gustiakin
zeruak egina
mundua pasatzeko
lagunak egina.

Bihotz baten lekuan
mila banituzke,
zuretzako maitia
izango lirazke.

Baina milan lekuan
bat besterik ez det
har zazu ba maitia
bat hau mila bider.

Nere maite polita
nola zera bizi?
Zortzi egun hauetan
etzaitut ikusi.

Uste det zabiltzala
nigandik igesi
ez didazu ematen
atsekabe gutxi.

5. AI SIMON

Ai, Simon, Simon, Simon,
errotapean, errotapean,
ai Simon, Simon, Simon,
errotapean lo zegon. (Bis)
Trailara, larara,
lararararararararara,
trailara, larara,
larararararararara. (Bis)

An kuran, kuran, kuran,
arrokapean, arrokapean
an kuran, kuran, kuran,
arrokapean, Ambrosi. (Bis)
Trailara, larara,
lararararararararara,
trailara, larara,
larararararararara. (Bis)

Ai Simon, Simon, Simon,
errotapean, errotapean,
ai Simon, Simon, Simon,
errotapean hor konpon. (Bis)

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.

6. TXANTXIBIRI



7. IXIL IXILIK DAGO

Ixil ixilik dago, kaia barrenian
Ontzi txuri polit bat uraren
gainean
Ixil ixilik dago, kaia barrenian
Ontzi txuri polit bat uraren
gainean
Goizeko ordu bietan, 
esnatutzen gera
Arrantzaliak beti, joateko
urrutira
Goizeko ordu bietan, 
esnatutzen gera
Arrantzaliak beti, joateko
urrutira

Zergatik, zergatik, zergatik, 
zergatik?
Zergatik negar egin?
Zeruan izarra dago, itsaso
aldetik
Zergatik, zergatik, zergatik, 
zergatik?
Zergatik negar egin?
Zeruan izarra dago, itsaso
aldetik

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, sardina bakalau

Anteron txamarrotia
Sinkerren bibotia
Haretxek ei dauka, ei dauka
Preso tximinoia
Anteron txamarrotia
Sinkerren bibotia
Haretxek ei dauka
Preso tximinoia
Anteron txamarrotia
Sinkerren bibotia
Haretxek ei dauka
Preso tximinoia

Hau dek, hau dek
Hau dek umoria
Kontsolatzeko, kontsolatzeko
Euskaldun jendia
Kalian gora, kalian behera
Kalian gora zezena, 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
Kalian gora, kalian behera
Kalian gora, kalian behera
Kalian gora, kalian behera
Kalian gora zezena



8. CUBA

Cuba.
¡Que bonita es Cuba
donde las cubanas
bailan el bayón! (bis)
Mamá yo quiero ir, yo quiero ir
para bailar, para bailar
el son de allí. (bis)

Después de haberlo bailado
volveré a tu lado
para ser feliz. (bis)
Mamá, mamá, mamá
yo quiero ir, yo quiero ir
para bailar, para bailar
el son de allí. (bis)

Cuba
¡Qué bonito es cuba!
Donde las cubanas
bailan el bayón. (bis).

9. 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
Ilargia erdian eta zu
Goruntz begira,
Zure keia eskuetan
Putzara batekin... putz!
Neregana etorriko da
Ta berriz izango gara
Zoriontsu
Edozein herriko jaixetan.
Felix, Felix bihar
Berriz egongo gara
Txanpain apur batekin;
Diru gabe baina
Izarrak gurekin daude,
Piano baten soinuaz.
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



10. IKUSI MENDIZALEAK

Ikusi mendizaleak
Baso eta zelaiak
Mendi tontor gainera
Igo behar dugu
Ez nekeak, ez da bide txarra
Gora, gora, neska-mutilak, ah 
ah ah
Gu euskaldunak gara
Euskal herrikoak
Ez nekeak, ez da bide txarra
Gora, gora, neska-mutilak, ah 
ah ah
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, ah 
ah ah
Gu euskaldunal gara
Euskal herrikoak
Ez nekeak, ez da bide txarra
Gora, gora, neska-mutilak, ah 
ah ah
Gu euskaldunak gara
Euskal herrikoak
Gu euskaldunak gara
Euskal herrikoak

11. ITSASONTZI BATEN

Itsasontzi baten
Euskal Herritik kampora
Naramate eta ez dakit nora.
Itsasontzi baten
Euskal Herritik kampora
Naramate eta ez dakit nora.

Agur nere ama
Laztan goxoari
Agur nere maite politari
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen baten
Pozez kantari
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen baten
Pozez kantari

Itsasontzi…

Agur senideak
Agur lagunari
Agur Euskal Herri osoari.
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen baten
Pozez kantari
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen baten
Pozez kantari

Itsasontzi… 

Agur nere ama
Laztan goxoari
Agur nere maite politari
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen baten
Pozez kantari
Ez egin negar
Etorriko naiz
Egunen baten
Pozez kantari
Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herriari.



12. BADIRA HIRU ASTE

Iskin hontatik idazten dizut
Azken aldian bezala
Egia da bai sasoi honetan
Hotza egiten duela

Neska gazte bat ezagutu dut
Hiru aste badirela
Esango nuke bere begiek
Erraz sorgindu nautela (bis)

Azken bidai hau ez duzu izan
Etxe ondotik ihesa
Nigandik hurrun aurkitu arren
Hara itzultzeko ametsa

Zuekin beti oroitzen banaiz
Ahaztu naizenik ez pentsa
Sentimenduak esaten baina
Ez da hain gauza erreza (bis)

Orain goizean goizik hartzen dut
Mendebalderako trena
Harrizko zoru ahaztuetan
Biderik eta zaharrena

Bizitzak sarri erakusten du
Badena eta ez dena
Inoiz latz hartu banindu ere
Gaur gozo hartu nauena (bis)

Lantzean baina, egun luzeetan
Bihotza egoten da triste
Agindutako promesa hura
Ezin kunplidu nezake

"Loriak udan" kantatzen baitut
Inoiz gutxitan ez uste
Letrak ez ditut oraindik ahaztu
Akordatzen naiz hainbeste (bis)

Ilargia uretan murgildu da
itsas arrain txikiren artean
uraren ozkirriaren zirrara
ondar epelaren alboan...

Iluntzean uraren ertzean
errainu baten argian
ene maite bihotz jolasean
olatu zipristin artean.

Haizeak zimurtu du itsasoa
kresalak lehortu du malkoa
maite zure zai hementxe
naukazu
izar goiztiarrei begira...

Iluntzean uraren ertzean
errainu baten argia
ene maite bihotz jolasean
olatu zipristin artean

13. ILUNTZEAN

Hegoak ebaki banizkio
Nerea izango zen,
Ez zuen aldegingo.
Hegoak ebaki banizkio
Nerea izango zen,
Ez zuen aldegingo.

Bainan, honela
Ez zen gehiago txoria izango
Bainan, honela
Ez zen gehiago txoria izango
Eta nik...
Txoria nuen maite.
Eta nik...
Txoria nuen maite.

Hegoak ebaki banizkio
Nerea izango zen,
Ez zuen aldegingo.
Bainan, honela
Ez zen gehiago txoria izango
Eta nik...
Txoria nuen maite.
La la la la la la la...

14. TXORIA TXORI



15. XALBADORREN HERTIOTZA

Adiskide bat bazen
Orotan bihotz-bera
Poesiaren hegoek
Sentimentuzko bertsoek
Antzaldatzen zutena

Plazetako kantari
Bakardadez josia
Hitzen lihoa iruten
Bere barnean irauten
Oinazez ikasia
Ikasia

Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina
Mendi hegaletan gora
Oroitzapen den gerora
Ihesetan joan hintzana
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, zer larretan
Urepeleko artzaina
Mendi hegaletan gora
Oroitzapen den gerora
Ihesetan joan hintzana
Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina
Mendi hegaletan gora
Oroitzapen den gerora
Ihesetan joan hintzana

16. 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...



17. BAGARE

Araban bagare
Gipuzkun bagera
Xiberun bagire
Ta bizkaian bagara
Baita ere lapurdi ta Nafaran.

Gustiok Gara euskaldun
Gustiok anaiak gara
Nahiz eta Hitz ezberdinez
Bat bera dugu hizkera
Herri bat dugu osatsen
Eta gure zakarkeriz
Ez daigun utiz hondatzen.

Bagare bagera
Bagire bagara
Euskera azkartzeko
Oraintxe dugu aukera
Bagare bagera
Bagire bagara
Euskadi askatezko
Oraintxe dugu aukera.

18. 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?

19. EL REY

Yo sé bien que estoy afuera
Pero el día que yo me muera
Sé que tendrás que llorar
(Llorar y llorar, llorar y llorar)

Dirás que no me quisiste
Pero vas a estar muy triste
Y así te me vas a quedar

Con dinero y sin dinero
Yo hago siempre lo que quiero
Y mi palabra es la ley
No tengo trono ni reina
Ni nadie que me comprenda
Pero sigo siendo el rey

Una piedra en el camino
Me enseñó que mi destino
Era rodar y rodar (rodar y 
rodar, rodar y rodar)
También me dijo un arriero
Que no hay que llegar primero
Pero hay que saber llegar

Con dinero y sin dinero…



20. 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? ja, ja!

Behin batian, Loiolan,
Erromeria zan.
Hantxen ikusi nuen
Neskatxa bat plazan
Txoria baino ere
Ariñago dantzan.
Huraxe bai polita,
Han politik ba zan!

21. TXAPON BATEN TRUKE 

Ezagutzen dut gizon bat
Kale kantoian jarrita
Ipuin harrigarriak
Kontatzen dituena
Dragoi eta printzesaren
Ezinezko maitasuna
Mendietako basoko
Lotiaren azken eguna
Ume urdinak abandonatuta
Txano Gorritxuren dibortzioa
Otsoaren suizidioa

Ezagutzen dut gizon bat
Kale kantoian jarrita
Ipuin harrigarriak
Kontatzen dituena
Jendeak presaka dabil,
Ordea entzuteko
Astirik ez dauka
Aspaldiko garaietan,
Urrutiko lurraldeetan
Gertatutakoak istorioak
Txano Gorritxoren dibortzioa
Otsoaren suizidioa

Ezagutzen dut gizon bat
Kale kantoian jarrita
Ipuin harrigarriak
Kontatzen dituena
Txanpon baten truke...
Txanpon baten truke...
Txanpon baten trukea
Txanpon baten trukea
Txanpon baten truke.



22. EUSKO GUDARIAK

Irrintzi bat entzun da, goiko tontorrean,
Goazen gudari danok ikurrinan atzean.
Fascistak datoz eta euskadira sartzen,

Goazen gudari danok gure aberria zaintzen.

Eusko gudariak gera
Euskadi askatzeko.

Gerturik daukagu odola bere alde ez emateko
Gure aberri laztanak dei egin dausku ta
Goazen danori danok izkiluak hartura.

Arratiarren borroka izan da intxortan
Mola eta Errekete gelditu dira bertan
Ikurriña goi-goian daukagu zabalik

Ez da inor munduan eratsiko dabenik

Eusko gudariak gera
Euskadi askatzeko.

Gerturik daukagu odola bere alde ez emateko
Nahiz ta etorri Mola ta mila Errekete
Ez da inor sartuko bizirik garen arte.

Aio intxorta maite gomutagarria
Arratiako mutilen garaitzaren tokian
Ez da sartuko inor ez Euskal Herrian

Eusko Gudariren bat zutik dabilen artian.

23. EPERRAK

Eperrak badituzu 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.

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.

Zure aitak zer lüke eni erraiteko
Ala enitzaio aski aren ofizioko

Ala zü soberaxe zitzaio enetako
Printzerik ez ahal da orai zuenganako.



24. BARATZE BAT

Hau da egün ederra
Mila txoriek kanta
Tziauri enerregina
Besoak zuri ditizüt para

Baratze bat nahi deizüt egin
Amets segretüenekilan
Liliak egün jauntzi ederrenetan
Mila kolorez dantzan bihotzetan

Gaü beltz ta sakonetik
Elkitzen naük hoztürik
Bihotza hain tristerik
Hitaz üsü berantetsitürik

Baratze bat nahi deizüt egin…

Karosa bat hor dügü
Kanpoan gure haidürü
Ez gal haboro denbora
Hiskor beitago amodioa

Baratze bat nahi deizüt egin…

Maitarzün berriari
Ilargiak dü argi
Emanan deikü aski
Gük elgar maita dezagün beti

Baratze bat nahi deizüt egin…

25. MARTXA BATEN LEHEN NOTAK

Eguzkiak urtzen du gohian
Gailurretako elurra
Uharka da jausten ibarrera
Geldigaitza den oldarra

Gure baitan datza eguzkia
Iluna eta izotza
Urratu dezakeen argia
Hurtuko den bihotza

Bihotza bezain bero zabalik
Besoak eta eskuak
Gorririk ikus dezagun egia
Argiz beterik burua

Batek goserik diraueno
Ez gara gu asetuko
Bati inon loturik deino
Ez gara libre izango

Bakoitzak urraturik berea
Denon artean geurea
Etengabe gabiltza baltzen
Gizatasunari bidea

Inor ez inor menpekorikan
Nor bere buruaren jabe
Herri guztiok bat eginikan
Ez gabiltza gerorik gabe

Batek goserik diraueno
Ez gara gu asetuko
Bati inon loturik deino
Ez gara libre izango

Eguzkiak urtzen du gohian
Gailurretako elurra
Uharka da jausten ibarrera
Geldigaitza den oldarra



26. ARROSAKO ZOLAN

Arrosako zolan, kantu zirimolan
Nahiz eta telebixtan ez gaituzten modan

Euskararen gara, lokarri azkarra,
Gau ilun honetako gure artizarra
Zazpiehun langile, sutsu ta ekilez
Oraina ta geroa ez ditaizke berez,

Kontzertu hunen bidez, musika eztiez,
Euskal izen ta izana, betikotz bat bitez.

Koka ta hanburgesa, euskaldun baldresa
Gustua galtzea ere zer dugun errexa!
Kendu nahi digute, bihotz ta bertute,
Izaki klonikoak egin nahi gaituzte.
Jo dezagun bada, goraki aldaba

Multinazional hoien herria ez gara,
Bretoi ta kortzikar, kanak okzitandar

Nor bedera izaiteko har dezagun indar

Munduko herrien ta irrati libreen
Bilgune goxoa guk dugu urtero hemen

Uhainen ildoan, asmoak geroan
Elkarren ezagutza daukagu gogoan.
Munduko erronkak, herrien borrokak

Bildu gara hausteko zapalkuntzen sokak
Dantza ta irria, kantuz ilargia,

Gau hontan zoriontsu da Euskal Herria



27. GOIZEAN GOIZ JEIKIRIK

Goizean goiz jeikirik, argia gaberik,
urera joan ninduzun pegarra harturik.

Trai, larai, larai

Jaun xapeldun gazte bat jin zautan ondotik,
heia nahi nuenez urera lagunik.

Trai, larai, larai

Nik ez nuela nahi urera lagunik,
aita beha zagola salako leihotik.

Trai, larai, larai

Aita beha zagola, ezetz errangatik,
pegarra joan zerautan besotik harturik.

Trai, larai, larai

Urera ginenian, biak buruz buru,
galdigin zautan ere: -"Zonbat urthe tuzu?"

Trai, larai, larai

"Hamasei... hamazazpi orain'ez konplitu
zurekin ezkontzeko gaztexegi nuzu.

Trai, larai, larai

Etxerat itzultzeko nik dutan beldurra,
ez jakin nola pentsa amari gezurra!"

Trai, larai, larai

"Neskatxa, nahi duzu nik erakuts zuri
etxerat etortzean zer erran amari?"

Trai, larai, larai

"Urzo xuri pollit bat, gabaz dabilana,
hark ura zikindurik, egotu naiz ama."

Trai, larai, larai

"Dakigunaz gerotzik zer erran amari,
dugun pegarra pausa, gaitezen liberti“,

gaitezen liberti


