
KANTU BATEN BILA NABIL 
 
Etxetik irten ohiz bezala 
Nere eskola zaharrera abiatu naiz, 
Euria ari du, 
Idoi ñabarrak zeharkatuaz 
 
Nere adin laburraren jakin minaz, 
Nere izate amultsuaz baliaturik 
Erakasten didate 
Zer den ogi 
Zer den gaizki. 
 
Xede bat marraztu nuen 
Egutegi baten margotan 
Gerostik hor nabil 
Beti bilaketan, 
Altxor baten bila nabil 
Altxor baten bila nabil. 
 
Pausoetan, hitzetan, 
Bakardadean, 
Ikustean, entzutean, 
Ulertzean 
Dudan guztia mugatua da. 
 
Izkutukoak argitaratzen ditut, 
Arrasto lerro salatzaileak 
Desagertu daitezen 
Nere eskuetatik 
Kantu baten bila nabil 
Kantu baten bila nabil. 
 
Nere arduradun eta agintariek 
Nere maisuek garaipena 
Ospatzen ahal dute, 
Beren ereduetatik 
Ihes egin bait nuen ere 
 
Xede bat marraztu nuen 
Egutegi batean margotan; 
Gerostik hor nabil 
Beti bilaketan, 
Altxor baten bila nabil, 
Kantu baten bila nabil. 
 
 
 
 
 
 
 

MUNDUA NERE AURREAN 
 
Oiñez eta alai irten naiz errege 
bidera 
Osasuntsu, aske, mundua nere 
aurrean zabaltzen da 
Bide luze ñabarrak nahi dudan 
lekura eramango nau. 
 
Ez dut jadanik ondasuna deitzen 
Lurra bera nahikoa dut 
Ez konstelazioak urbiltzea eskatzen. 
 
Oh bidea zugan sartua naiz, ingurua 
begiratzean 
Ohartu naiz hemen ez zarela zu 
bakarra 
Ohartu naiz ikustezinezkoak ere 
badirela. 
 
Hemen onhartzearen ikasgai sakona 
Gozoki bainan tinko, 
Kataiatu nahi nauten trabaz 
askatzen naiz 
Eki eta mendebalde nigan daude, 
Eguerdi eta hegoa ere. 
 
Arrakastarik izan al zuten iraganeko 
guduek? 
Ongi uler ezazu adiskide: 
garaipenaren ondotik 
Ahalegin haundiago baten beharra 
agertuko da. 
 
ZAZPI EIJERA BADITUT 
 
Ene aitak eta amak zutenean jakin 
Amodiotan ginela biok elgarrekin 
Engainioz ninduten plazarat ekarri 
Eta lagun batekin komentuan ezarri. 
 
Zure aita deia hoin gizon krudela 
Kometuan baitzerauzka, kriminal bat 
bezala. 
Gure amodioa hoztu nahia da 
Bainan ez du eginen tronpaturen da. 
 
Airera banindi ainera bezala 
Ardura nindaite komentuko lehiora, 
Eta maitiarekin han pasa denbora 
Bien pena dolorez guk elkar konsola. 
 
 



IXILUNERIK EZEAN 
 
Lanean ikasi nuen 
Haurra zelarik 
Giza araudiak 
Menperatzearren. 
 
Ezagunaz urruntzearen 
Plazerrean 
Bide harrigarrietan barna 
Abiatu zen. 
 
Helmuga sariak 
Ukan beharrean… 
Bere denbora preziatua 
Izilunerik ezean! 
 
Bidartean baztertutako 
Ume jostakinen begiradez 
Oroit ezinean 
Galdurik orain. 
 
Garaile izatearen griñak 
Itxutu bait zuen… 
Bere denbora preziatua 
Izilunerik ezean! 
 


