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Itzali dira argiak, 
zaude bakardadean. 

Hutsaren iparrorratzean 
ezker ala eskuin 

igarri zain,
ur arreko ezbai.

Ei, ez al duzu zama 
askatu nahi?

Bata ala bestea 
lurrun da izatea.

Gooooooora!

Lurruna, lurruna... gora!

Baztertu erdibideak! 
Askatu lastak, 

erabaki bata ala bestea! 
Okerrik ez da 

burbuila zarenean; 
izaki eferbeszentea!

Gora eta gora,
ez galdu denbora. 

Baporezko txikori-lora, 
gora, gora, gora... 

Ihintzaren mandiora,
gora, gora, gora, gora... 

Zerotik infinitora!

Bata ala bestea,
 beti goraaaaaa!

Bata ala bestea,
 ez al duzu,

baina ez al duzu askatu nahi?

Bata ala bestea, 
lurrun da izatea.
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* Kantu hau AMUA antzezlanaren gidoiko elkarrizketa zatiz osatua izan da (Axut! 2020-21).

2



AMU(R)*
- Iratiko etxola in memoriam -

Nola aldatu den dena! 
Dena den, ez haiz aldatu. 

Haurrak ondo?
Bai, ontsa... 

Udazkena, zer gauza!

Hi, ni, bi laranja erdi eta hiru bihotz. 
Hi, ni... hiru bihotz...

Zergatik joan hintzen? 
Izar iheskorra, 

ireki leihoa! 
Krak isil eta garratz bat; 

hozkailuan sartu lanbroa.

Hi, ni, bi laranja erdi eta hiru bihotz. 
Hi, ni... hiru bihotz...

Xinaurrientzat ihintza uholde; 
emango zenidakete?

Ez, ez duk emozio bat, 
arrama sasoia da. 

Hiretzat egin dinat amets; 
zeri egiten dion ihes?

Hi, ni, bi laranja erdi eta hiru bihotz. 
Hi, ni... hiru bihotz...

Ohera noa;
ez haiz sartuko?

Norbaitek eskutik har nazala, 
itsasoan botila bat 

botatzen den bezala!

Norbaitek, norbaitek...

* Kantu hau AMUA antzezlanaren gidoiko elkarrizketa zatiz osatua izan da (Axut! 2020-21).
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AHO ARRARO
- Euskarari -

Aho arraro, aho zail, aho zarpail: 
zenbat lotsa, zenbat min, 

hitz deslai. 
Dituenak eta ez dituenak esan nahi; 

ezinak batzuk, 
ahaztuak ere bai.
Ez omen da gai.

Aho arraro, aho zahar, aho zarpail: 
ez omen da gai

edozein aurpegitan egoteko non-nahi; 
hautetsia izan al naiz? 

Hautetsia?
Aho deslai, aho, aho...

Baina hemen dago; 
traban, hegan, xalo. 
Noiz arte auskalo!

Hegan... aho, aho!

A eta O
A eta O, A, O, A, O, A, O, 

aho ttiki, aho arraro. 
Tximu orrotik hasi

eta niganaino. 

Niregandik
A eta Oz, a ta oz, ataoz, ahoz aho, 

zureganaino. 
Karmin gorri bako 

aho, aho, aho.

Ikusgarria ez, akaso,
baina hemen dago. 

Traban, hegan, xalo. 
Noiz arte auskalo!

Hegan... aho, aho!

Aho arraro, zail, zarpail, 
hitz deslai.

Ez omen da gai...
Berdin-berdin-berdin zait, berdin zait! 

Ni bere hots,
ni bere hortz,

hats, hots, hortz.
Ni bere aho, mihi,

ni bere eztarri,
bere ezpain.
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A eta O
A eta O, A, O, A, O, A, O, 

aho ttiki, aho arraro. 
Tximu orrotik hasi

eta niganaino. 

Niregandik
A eta Oz, a ta oz, ataoz, ahoz aho, 

zureganaino. 
Karmin gorri bako 

aho, aho, aho.

Ikusgarria ez, akaso,
baina hemen dago. 

Traban, hegan, xalo. 
Noiz arte auskalo!

Hegan... aho, aho!

Aho arraro, zail, zarpail, 
hitz deslai.

Ez omen da gai...
Berdin-berdin-berdin zait, berdin zait! 

Ni bere hots,
ni bere hortz,

hats, hots, hortz.
Ni bere aho, mihi,

ni bere eztarri,
bere ezpain.

ARRAILAK*

Attak saldu niñuen 
amairu urtekin. 
Tolosako periyan 
zuen tratua iñ. 

Urtebetez Larraulgo 
bentara jun nediñ. 

Amak nearra intzun: 
“ilekoik e ez tiñ”.

Attai bost ajola: 
“xoxa jasua det”. 
Ni ixilik nebilen 

su bajua zaintzen. 
Aspaldi gertatu zan 
baño etzait azten. 

Amak nearra intzun: 
“ilekoik e ez ten”.

Larraulen etzekaten 
astuan bearrik. 

Zama ttiki o aundi 
ortako neon ni. 

Basomutilak zian 
jaun eta nagusi; 

nekia gutxi bazan 
gañea burla iñ.

MAITASUNA DA...

...mmmmmmm...

AMUARRAINEN UTOPIA

Lokatzaren begia ilunetan iluna, 
eskurik baldin badu, beti ere, ezkerra. 
Nola den iratzea, hala erreka bazterra; 
bihotz gabea haltza, itsua maitasuna.

Txepetxak amets zuen urpeko isiltasuna; 
amuarrain utopia, halaber, luma epela. 

Bestea ukitu gabe elkar maite zutela 
bizi ziren, ezjakin; alde zuten fortuna.

Gaua datorrenean dator arrantzalea; 
aspaldi da saskia hutsik dabilkiela. 

Amuarrainari tximist jaurti dio beita!

Txoriak berehala egin du salto eta 
hegan zintzilik darama urrun kanabera.

Amua sartuta ere zeruan galdu da.

Amua sartuta, zeruan. 

4 6
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Urdindu zait illia 
neskazar ta leor. 

Papertxo txiki ontan
 egitxo bati zor, 

bertso auek sortu ta 
bearko gorde or! 
Ilekoik edo gabe 

izkutuan naiz nor.

Ura izan dut ama 
latsarien zelaia. 

Urak ura baitu maite, 
gorri edo zurbila. 

Zutik dabilen ibaiak 
itsasokoa du erraia; 

ilargiak tira edo lasa, 
hustuz eta betez arrailak.

* Letra etzanez ageri diren hitzak Aldabako 
Arizmendi baserrian azaldu ziren, harmonika 
batekin batera, zurezko kutxa baten barruan 
ezkutatuta. Errepikak Maite Larburuk gehitu 
ditu.

Otordu artan parra 
zuten ugarittu. 
Belarrik itxi eta
 alare serbittu. 

“Gona ederra daukan; 
zenbat den pagatu?” 
Odoletan ai nitzan, 

ezin nun ulertu.

Ura izan nuen ama 
latsarien zelaia. 

Urak ura baitu maite, 
gorri edo zurbila. 

Zutik dabilen ibaiak 
itsasokoa du erraia; 

ilargiak tira edo lasa, 
hustuz eta betez arrailak.

Olaxe ikasi dittut 
nik gauza zail danak. 

Eskolaik batez eta 
bizitzak emanak.
 Emakumia jayo 
apur biltze lanak; 
odol junetorriyak 
arrazoi zun amak.



IGUALAK IGUAL

Xehetasun xeheak, 
ñabardura ñabar, 

sentimendu handiak 
ttipiak eta abar... 
Bizitza bakarrean 

hogei bat hatzamar; 
bizitza bakarrean 

hitzak, aski, hamar:

“jaio”, “hazi”, “etorri”, 
“triste”, “pozik”, “joan”,
“bidea” zenbat aldiz? 

–“maitasuna”
behin? 

Ez, 
bitan!–.

Xehetasun xeheak, 
ñabardura ñabar, 

eta azken hitz hori 
denontzako bistan, 
bakarra izan arren 
astuna benetan... 

Ez dut hemen esango 
hitz hori, utikan!

Ez dut hemen esango 
izan arren uhal, 

–denoi lepotik tiraz 
goxo edo suhar–, 
ezin diogulako 
ihes egin ahal, 

“agian” eta “berdin” 
biak dira “igual”; 

“agian” eta “berdin”, 
igual...

TEORIAZ ORTZI EA 
OHITZERA HARTZE OI 

ATZI ERO ATZO ERI 
HAIZ ETOR AZTI ERO

ZAI RETO AIZTO RE 
ERO TAZI HAZI ORTE 
TIZA ERO ZOE TIRA 

ARE ITOZ HORITZEA

ARTO IZE HAIZE TOR 
TOZ AIRE ZATO ERI
ZER ITOA AZTI ROE

HITZA ORE HITZA ERO 

EZTI ARO 
AI ZORTE ZORTE IA 

HORI EZTA EZTA HORI
EZTIA HOR 

Hitz hori ez, ez dut esango...
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KRAK
(edo bi zati)

I 
Nora noa? 

Banoa.

II
Ura sartu patrikan. 
Haizea harrapatu. 

Zertarako?
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MAITATZEA NONDIK BALITZ

Leku bat naiz, 
leku bat.

Lekuan ez dago lekua besterik.

Pasa,
bizi hemen hamaika urtez 

edo bi ilargiz; 
ez dago geratzerik.

Gaur ere bihar delako
eta iluna

mantalean atzo bildutako eguna. 
Agenda zertarako?

Baina zuk diozu beti:
“beti, beti, beti...”

Betik txakur bat zuen bularrean; 
eztul bilakatzen zuen hiztuna 

(eta haren oihartzuna).

Leku bat naiz, lekua.

Bete ia, arakatu hor eta hemen; 
lekuan lekua da geratzen.

Maitatzea nor omen da; 
nor, nori, nork eta noren.

Eta nondik balitz? 
Eta nondik balitz? 

Nondik?

Ez da zaila,
ez dago urrun: 

lekua izan, lekua...

Lekurantz maite 

l   e   k   u   t   i   k   .
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SINPLEA*

Ostarte bat zeruan. Urdin 
mendilerroa. Zelaiak, 
beilegi itzali batekoak.

Ilun erreka.
Zertan nabil ni hemen bakarrik 

eta arranguraz beterik?
Ez da horren sinplea.

Eta bada.

Ezarian hartzen ditut katilutik
marrubiak. 

Hilik banengo,
komeni da gogoratzea, ezingo nuke 
halakorik jan. Ez da horren sinplea. 

Eta bada.

AS NOITES DA RADIO LISBOA*
(ITOIZ, 1983)

Espazioan ortzeak ertzik ez leihotik at, 
argiak bustitzen du nire ontzia. 

Grabitate ezean nigan oroimen oro 
iragana bihurtzen da gardena, garden.

Lurraren azala zimeldu zen; 
harrizko uhinak, plastikozko mende. 

Infinitora narama, ni naiz Ulises! 
Planeten hautsak haizeak 

zabaltzen orbean.

Itzalean logelan flexoaren ondoan 
irratia bihotz baten taupadak nahasten. 

Nahasten ziren 
Radio Lisboaren emisioez 

gauaren azken mugetan, mugan.

Lurraren azala zimeldu zen; 
harrizko uhinak, plastikozko mende. 

Infinitora narama, ni naiz Ulises! 
Planeten hautsak haizeak 

zabaltzen orbean.
* Raymond Carver-en olerki honen itzulpena  
Harkaitz Canok egin du.
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* Moldaketa: Maite Larburu.
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