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1-ILUNTZEAN 

Ilargia uretan murgildu da 

itsas arrain txikien ondora 

uraren hozkirriaren zirrara 

hondar epelaren alboan. 

 

Iluntzean uraren ertzean  

errainu baten argia, 

ene maite biok jolasean 

olatu zipriztin artean. 

Haizeak zimurtu du itsasoa 

kresalak lehortu malkoa, 

maite zure zain hementxe naukazu 

izar goiztiarrei begira. 

 

Iluntzean uraren ertzean  

errainu baten argia, 

ene maite biok jolasean 

olatu zipriztin artean.

 

2-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. 

 

 

 

 

3-EUSKERAREN EGUNA  

Abenduak 3an, etorri gurekin 

Euskara eguna da ta, festa nahi dugu egin 

Hizkuntza zaharra denez, altxorra galdu ezin 

Txokolok ere dio…..ai,ai,ai , euskeraz hitz egin. 
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4-EGUN DA SANTIMAMIÑA 

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 

benetan egun samiña. 

Goiko zeruan gorde dezala 

luzaro neure arima 

 

Itsas aldean izarra, 

hari begira lizarra; 

euskara salbo ikusi arte 

ez dut kenduko bizarra. 

Egun da Santi Mamiña... 

5- 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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6-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.

 

7-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! 
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8- 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. 

 

 

9- 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. 
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10- 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 dizdira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-BIZITZA KANTU BAT DA 

Bizitza kantu bat da, guretzat hain justu, 

Neska mutilak hori dago gure esku, 

Kantari eskolara, kantari jolastu, 

Kantari lotaratu, kantari abestu, 

Kantatzen ez duenak zorionik ez du  

Kantatzen ez duenak zorionik ez du (bis) 
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12-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.

 

 

13-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 

 

Araban bagare... 

 

Herri bat dugu 

osatzen 

eta gure zabarkeriz 

ez daigun utzi hondatzen. 

 

Bagare, bagera, 

bagire, bagara 

Euskadi askatzeko 

oraintxe dugu aukera. 
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14-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)

15-BAT BAT BAT

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. 

 

16-ANTERON TXAMARROTIA 

Anteron txamarrotia, 

Sinkerren bibotia 

Haretxek ei dauko,  

preso tximinoia. (bis) 

 

17-KALIAN GORA

 

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(bis) 
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18-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. 

 

Zerbait egitekotan 

zuzen eta artez 

zorri bat garbitu dut 

ur pistola batez, 

orain galdurik nago 

beldurrez beteta 

muniziorik gabe 

gelditu naiz eta. 

 

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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19-MAITE ZAITUT

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,  

maite-maite zaitut;  

pila, pila, pila patata tortilla!  

Maite zaitut.  

Maite-maite zaitut,  

ilargiraino eta buelta maite zaitut

 

 



12 
 

20-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 

ez dugu ezer eskatzen 

itsasontzia astiro 

kaiatik ari da urruntzen. 

Antillak zintzilik daude 

argazkien paretetan 

karta bat idatziko dut 

norbaitek erantzun dezan. 
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21-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.

 

22-MARITXU NORA ZOAZ 

Maritxu nora zoaz eder galant hori? 

Iturrira Bartolo nahi badezu etorri 

Iturrian zer dago? 

Ardotxo txuria 

Biak edango degu nahi degun guztia.  

Tralalalalalalalalaila… 

Tralalalalalalalalain… (bis) 

 

 



14 
 

23-BEHIN BETIKO

Behin betiko, behin betiko  

sinple bezain tinko,  

ez dugu etsiko!  

Behin betiko, behin betiko  

sinple bezain tinko,  

EUSKARAZ ETA KITTO! 

 

 

 

Etxean eta kalean  

berdin-berdin jolasean,  

eskolan, lanean,  

borrokan eta pakean 

Dakitenek erabiliz,  

ez dakitenek ikasiz,  

herri bat osaturik  

euskaraz nahi dugu bizi. 

Hasi etxetik eta kalera,  

hasi kaletik eta etxera,  

martxan jarri da lege berria:  

Euskaraz Euskal Herrian. (bis)

 

24-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. 
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25-TXORIA TXORI 

Hegoak ebaki banizkio 

nerea izango zen, 

ez zuen aldegingo. 

Bainan, honela 

ez zen gehiago txoria izango 

eta nik... 

txoria nuen maite. (bis) 

 

26-ILARGIA 

Esaiozu euriari berriz ez jauzteko, 

esan bakardadeari gaur ez etortzeko,  

na, na,na, na, na, na ,na, na…(bis) 

 

Eusten nauen soka zara eta itotzen 

nauena, 

ametsak sortu zizkidana, galtzen 

dituena. 

na, na,na, na, na, na ,na, na…(bis) 

 

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!!(bis) 

 

27- PAUSOKA PAUSOKA 

Pausoka pausoka bagoaz aurrera,  

Poliki poliki betez gure ametsak (bis) 

 

Lagun eta adiskide denak bat eginik, 

Barre eta algara, ba al zatoz gurekin, 

Parranda eta dantza 

Ez da inoiz amaitzen 

Urtez urte zurekin jalgune altxatzen, 

 

Pausoka pausoka bagoaz aurrera,  

Poliki poliki betez gure ametsak (bis) 

 

Zeru eta lautadak doinuz betetzen, 

Eguzkiaren izpiek dena dute sendatzen, 

Gaur laguntzen banauzu zure 

maitasunez, 

Gu bion artean pentsakerak aldatzen, 

 

Pausoka pausoka bagoaz aurrera,  

Poliki poliki betez gure ametsak (bis) 
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28-EZ GOAZ LANERA

Astelehena, 

jai ondoko alperra, 

lanik ez egiteko, 

ez goaz lanera, 

ez goaz lanera…. 

 

Asteartea, 

euria goitik behera, 

bustiko ez bagara, 

ez goaz lanera, 

ez goaz lanera… 

 

Asteazkena, 

osabaren ezkontza, 

berak nahi baldin badu, 

ez goaz lanera, 

ez goaz lanera…. 

 

Osteguna, 

amonaren eguna, 

hori ospatutzeko, 

ez goaz lanera, 

ez goaz lanera…. 

 

 

Ostirala, 

haginetako mina, 

aspirina hartuta, 

bagoaz ohera, 

ez goaz lanera…. 

 

Larunbata, 

egun erdiko lana, 

egun erditxogatik, 

ez goaz lanera, 

ez goaz lanera, …. 

 

Igandea, 

lantegiak itxita, 

lana egin nahi baina, 

ezin joan lanera, 

ez goaz lanera… 
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29- NEGUA JOAN DA TA 

Elurrak joan direnean nire mendien artean 

Eguzkia teloian atzekaldean da 

Ateratzeko beldur da, beldur eszenikoa 

Aspaldi antzeztu ez duen obra honetan 

 

Izpi txiki txikiren bat 

 agertuz doa gaurkoan 

Poztasun haundi batek besarkatzen nau 

Mesedez ozen esan negua joan egin dela 

Nire arima hotzak ez du sinizten eta… 

 

Laztandu nazazu orain, ur urdinen artean 

Orain lainorik ez da, aurpegi biluziak 

Ta larrua jotzean garrasirik ozenena, 

Gordin amaigabea, negua joan da ta. (bis) 

 

30-BAGA-BIGA-HIGA

Baga, biga, higa, 

laga, boga, sega, 

Zai, zoi, bele, 

harma, tiro, pun! 

Xirristi-mirristi 

gerrena plat, 

Olio zopa 

Kikili salda, 

Urrup edan edo klik ... 

ikimilikiliklik ... (bis)

 

 

 


