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Agur xiberua
bazter güzietako xokorik ejerrena 

agur sorleküa
zuri ditüt ene ametsik goxuenak.

bihotzan erditik
bostetan elki deitadazüt hasperena,

zü ütziz geroztik
bizi niz trixterik, abandonatürik,

ez beita herririk
Paris ez besterik zü bezalakorik.

Sor leküa ützirik 
gazte nintzalarik 

Parisen sartü nintzan 
kurajez beterik

plazerez gose eta 
bürüan hartürik

behar nüala alagera bizi 
bostetan geroztik 
nigar egiten düt

Xiberua zuri.

Agur Xiberua...

AGUR ZUBEROA
Hitzak: Pierre Bordazarre “Etxahun-Iruri”

Musika: Herrikoia
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Ez dira betiko garai onenak
azken finean gizaki hutsak gara
barearen ostean dator ekaitza
udaberri berririk ez guretzat

denborak aurrera etengabian
ta orain ezin eutsi izan giñana

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.

Bai, 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 gaitezan.

AITORMENA
Hitzak eta musika: Josu Zabala
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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 goxodun hizkuntz
txukun ta argia,

biraorikan ez duan
hizketa garbia

Gora euskara maitea
zoragarriena

euskaldunen artean
maitagarriena.

Munduan sortu zanik
hikuntzik zaharrena,

gora ta gora euskaldunak
eta gure euskara.

AITORREN HIZKUNTZ 
ZAHARRA

Hitzak: Ziriako Andonegi
Musika: Oskorri
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Amak ezkondu ninduen
hamabost urtekin, (Bis)

senarrak bazituen
larogei berakin,

eta ni, neskatila gaztea,
agure zaharrakin. (Bis)

Ama, zertarako dut nik
agure zahar hori? (Bis)

hartu ta leihotikan
jaurti behar dut nik,

ai ene! ene leihotikan
jaurti behar dut nik. (Bis)

Ameriketara joan nintzan zentimorik gabe
handik etorri nintzan maitia bost miloien jabe.

 
Txin, txin, txin, txin, diruaren hotsa,

harexek ematen dit maitia bihotzian poza

“Neska, hago isilikan,
aberatsa dun hori, (Bis)
pazientziz pasa hitzan

urte bat edo bi,
hori hilez geroztikan

biziko haiz ongi.” (Bis)

Deabruak daramala
interesatua, (Bis)

hau baino nahiago dut
adin berekoa

ai ene! hogei bat urteko
gazte loratua. (Bis)

Hitzak: herrikoiak
Musika: Amaia Zubiria

Hitzak eta musika: herrikoiak
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AMERIKETARA JOAN 
NINTZAN

AMAK EZKONDU NINDUEN



7

6

Jakin duzu gizon ospetsua naizela, 
baita, entzun hori ez dala ona, 

pistolarekin naizelako azkarrena, 
asko ikaratzen dituen gizona. 

Baina, badakit trebetasun hori dela, 
bizitzaren zorteak niri emona, 
baita ere tirokaturik ez dutela, 

poztukorik zure bihotzaren sakona.
 

Ai, Anselma, Anselma, anderetxo laztana, 
hurbiltzeko zuregana egingo dut ahal dudana!! 

Bakoitzaren gogo barruan jaiotzen da, 
ezin erosi, ezta saldu, ahal dena, 

indarkeri guztiak baliatu arren, 
ebatsirik aldatutzen ez duena. 

Horregatik, gizon gogorra ni izan arren, 
eskatzailea banator zuregana, 

zu bakarrik zara ta, nere bihotzean, 
nahiaz ta pozaz betetzen dituena. 

Ai, Anselma… 

Jakin duzu gizon ospetsua naizela, 
baita, entzun hori ez dala ona, 

pistolarekin naizelako azkarrena, 
askok ikaratzen dituen gizona. 

Baina, badakit trebetasun hori dela, 
bizitzaren zortea niri emona, 

baita ere tirokaturik ez dutela, 
poztukorik zure bihotzaren sakona.

Ai, Anselma…

ANSELMA
Letra eta musika: Joselu anaiak
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Ardiak, lerro lerro, mendi maldan doatzi,
haize firfira batek deituz gorago beti;

ibai zola erreketan, denak lotan sartzen dira.
Zoin amultsua zautan gaua jausten mendira!

La, lalala, lalala,
Lala, lalalala.

Egunaz ixil bazen, gauaz pizten mendia!
Belar punta bakoitzak nasai dakar bizia.

Gaztain ondotan, kukuak joiten dauku soinua,
eta izarrekilan bestan degu zerua!

La, lalala, lalala,
Lala, lalalala.

Oroituko naiz beti Arradoiko bazterrez, 
horrarat so gelditu bainaiz, maiz, bi begiez.
Bainan, orai, ezin dut zangorik hor finkatu,
bizi bihurri hunek bainau hortik urrundu.

La, lalala, lalala,
Lala, lalalala.

La, lalala, lalala,
Lala, lalalala.

ARDIAK LERRO LERRO
Letra eta musika: Manex Pagola
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Arrosako zolan, 
kantu zirimolan,

nahiz eta telebixtan 
ez gaituzten modan. 
Euskararen garra, 

lokarri azkarra, 
gau ilun honetako 

gure artizarra. 
Zazpiehun langilez 

sutsu ta ekilez, 
oraina ta geroa 

ez ditaizke berez.
Kontzertu honen bidez, 

musika eztiez,
euskal izen ta izana 
betikotz bat bitez.

Koka ta hanburgesa, 
euskaldun baldresa, 
gustua galtzea ere 
zein 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 korsikar, 
kanak, okzitandar 
norbera 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.

ARROSAKO ZOLAN
Hitzak: Aitor Renteria “Txaro”

Musika: Aire ahizpak
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Ozaze Jaürgainian bi zitroin doratü
Atarratzeko Jaünak bata dü galdatü;

üken dü arrapostü eztirela hüntü,
hüntürik direnian batto ükenen dü.

Portaliala jüan zite, ahizpa maitia,
ingoiti horra düzü Atarratzeko Jaüna,

otoi erran izozü ni eri nizala,
zazpi egün hoietan oihan nizala.

Klara, züaza orai salako leihora,
ipar-ala egüa denez jakitera,

iparra baldin bada goraintzi Salari,
ene korpitzaren txerka jin dadila sarri.

Ama, jüanen gira oro elkarrekin,
etxerat jinen zira xangri handireki,
bihotza kargatürik, begiak büstirik,
eta züre alaba tünban ehortzirik.

Ama, saldü naüzü bige bat bezala,
bai eta desterratü, oi Españiala,

aita bizi üken banü, ama zü bezala
enündünün ezküntüren Atarratzeko salala.

ATARRATZEKO 
GAZTELUKO KANTA

Hitzak: herrikoiak
Musika: Benito Lertxundi
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TXARRENARI ONENA 
ATERA DIOZU 

ZAURIETAN MUSU 
EZEREZEAN ZU 

MINARI AURPEGIA 
GEZURRARI EGIA 

AURRERA ALTSASU! 

Ez bagenu izanen 
dugun bizi griña 

ez bagenu arnasik 
jaio ez bagina 

Ez bageunde kalean
 azaldu ez balira 
ez balitz borobila 
munduko lur bira

 Utziko bagenio 
bat izateari 

ez geundeke sekula 
batera kantari 

Neguak ernaldu du 
haritzen herria 

noiz loratu da horren 
oparo urria 

TXARRENARI ONENA 

Bazkaleku berria 
behar du izuak 
udaberriak erre 
nahi dituen suak 

Noiz arte luzatuko 
litzateke gaba

 goizero ez bagenu 
zure besarkada 

Utziko bagenio 
bat izateari 

ez geundeke sekula 
batera kantari 

Neguak ernaldu du 
haritzen herria 
noiz loratu da 

horren oparo urria. 

TXARRENARI ONENA 

AURRERA ALTSASU
Hitzak: Jon Maia

Musika: Pello Ramirez
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Uhhh...

Azken dantza hau
maitia zurekin
nahi zinduzket

eraman nerekin.
Baina gaurko xedia

ezin daike betia
badakit nik ere

bihar dela joaitia

Bego pena hau
itzuliren naiz

bai berriz Euskal Herrira.
Bego urte hau
etorriko naiz

betikotz zure ondora.

Uhhh...

Azken dantza hau
ez da sekulako
zin egina dut

zin egin betiko
hemen gure lurrean
bizi behar dudala.

Hori ez bada
hil hotz jar nadila.

Bego pena hau…

Uhhh... 

AZKEN DANTZA HAU
Letra: Manex Pagola

Musika: Pantxoa ta Peio
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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

 
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 

Orain goizean pozik 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 

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

BADIRA HIRU ASTE
Hitzak eta musika: Mikel Urdangarin
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Ezkil gabeko elizen
eremu emankorra,

giza murzuriko
zure ardientzat.

Oi Baldorba! (bis)
eguzki eta haize idor;

mahats-ardo ibai,
galbuarena.

Lur gorri, harri landu,
mailu eta xixelaren kantu

gitarrazko alakiketan
Armeniako kanun ahots urratuan.

Oi Baldorba! (bis)
esazu nor zen bidetik

baztertu zintuen madarikatua!

Zure irriño romanikoa
erdi izoztu eta leloturik

utzi zuen madarikatuaren
izena nahi dut. (bis)

Oi Baldorba! (bis)
esazu nor zen bidetik

baztertu zintuen madarikatua!

Oi Baldorba!
zutaz oroit eta

zuri nagozu. (bis)

Kantu bat laburra da eta
pentsa zuk,

esaten ez dizudan hartaz.

Oi Baldorba! (bis)
esazu nor zen bidetik

baztertu zintuen
madarikatua.

BALDORBA
Hitzak eta musika: Benito Lertxundi
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Araban bagare
Gipuzkun bagera
Xiberun bagire

ta Bizkaian bagara
Baita ere, Lapurdi ta Nafarran.

Guztiok gara eskualdun
guztiok anaiak gara

Nahiz eta hitz ezberdinez
bat bera dugu hizkera.

Araban bagare…

Herri bat dugu
osatzen

eta gure zabarkeriz
ez daigun utzi hondatzen.

Bagare, bagera
Bagire, bagara

euskera askatzeko
oraintxe dugu aukera

Bagare, bagera,
bagire, bagara

Euskadi askatzeko
oraintxe dugu aukera.

BAGARE
Hitza: Bittor Kapagana

Musika: Gontzal Mendibil
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Mila bederatziehun
da lehenengo urtean
maiatzaren hamalau

garren egunian
Orioko herriko

barraren aurrian,
balia agertu zan
beatzik aldian.

Handia bazan ere
azkarra ibilian

Bueltaka han zebilen
juan da etorrian

ondarra harrotuaz
murgil igarian,

zorriak zeuzkan eta
haiek bota nahian.

Ikusi zutenian
hala zebilela

beriala jun ziran
treñeruen bila;

arpoi ta dinamita
eta soka pila,

aguro ekartzeko
etzan jende hila.

Bost treñero juan ziran
patroi banarekin,

mutil bizkor bikainak
guztiz onarekin:
Manuel Olaizola
eta Loidirekin.

Uranga, Atxaga ta
Manterolarekin.

Baliak egindako
salto ta marruak

ziran izugarri
ta ikaratzekuak;
atzera egin gabe
hango arriskuak,

arpoiakin hil zuten,
han ziran hangoak.

Bost txalupa jiran da
erdian balia,

gizonak egin zuten
bai nahiko pelia;

ikusi zutenian
hila edo itoa,

legorretikan bazan
biba ta txaloa.

Hamabi metro luze,
gerria hamar lodi,

buztan pala lau zabal
albuetan pala bi,

ezpainetan bizarrak
beste ilera bi

orrazian bezala
hain zeuzkan ederki.

Gorputzez zan mila ta
berrehun arrua.

Beste berreun mingain
ta tripa barrua

gutxi janez etzegon
batere galdua,

tiñako sei pezetan
izan zan saldua.

Gertatua jarri det
egiaren alde,

hau horrela ez bada
jendiari galde;

bihotzez pozturikan
atsegintsu gaude,

gora oriotarrak
esan bildur gabe.

BALEAREN BERTSOAK
Hitzak: Herrikoia

Musika: Benito Lertxundi
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Hau da egün eijerra
mila txoriek kanta

tziauri ene erregina
besoak zuri ditizüt para.

baratze bat nahi dizüt egin
amets sekretuenekilan

liliak egün jauntzi eijerrenetan
mila kolorez dantzan bihotzetan. (bis azkenekoan)

Gaü beltz ta sakonetik
jeikitzen naiz hoztürik
bihotza hain tristerik

zutaz hainen berantetsitürik.

Baratze bat...

Karrosa bat hor dugu
kanpoan gure aiduru
ez gal aboro denbora

hiskor beitago amodioa

Baratze bat...

Maitarzun berriari
ilargiak dü argi

emanen deikü aski
guk elgar maita dezagun beti.

Baratze bat…

BARATZE BAT
Hitzak eta musika: Pier Paul Bertzaiz
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BAZKALOSTEKO KAFEA
Hitzak: Iñaki Aurrekoetxea
Musika: Mikel Urdangarin

Esperantzarik gabeko zenbait 
debekatuak dezente 

mila galduak eta hainbeste 
gau bakarreko aterpe 

askok laugarren begiradatik 
betirako dirudite 

bazkalosteko kafeak bezain 
usai goxoa daukate 

nik zurekiko dudana ere 
halakoa litzateke 

Nire bizitza laburra baina 
zein dezberdina izan den 
zu ezagutu aurretik eta 

zuk musu eman ondoren 
zure iparrak noraezaren 

lekukoa hartu zuen 
ta denboraren oneritziak 
erakusten du ondoren 

nire bihotza zure neurrira 
nola egina dagoen 

Zurekin nahi dut Maxian barna 
karroa zoro eroan 

baita erantzi nahi dizkizudan 
prakak erostera joan 

bertan zaudela sentitu nahi dut 
ohera sartzerakoan 

lotsaren mugak lehertuarazi 
ta gehiago delakoan 

erloju hotsak esnatu eta 
zu izatea alboan 

Momentu batez nire bertsoak 
ametsetara bidaliz 

zure usaiak atzeman ditut 
zoriona jo dut begiz 

hankak lurrera ekarri ditut 
irribarre salatariz 

bazkalostera itzuli eta 
hamarmilagarren aldiz 

aspaldi hartu dudalakoan 
kafea hoztu zait berriz.
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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…

BEHIN BATIAN LOIOLAN
Hitzak: Bilintx

Musika: Amaia Zubiria
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BEHIN BETIKO
Hitzak eta musika: Imanol Urbieta

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.

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,
tristuran eta pozean.
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.
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Hona hemen istori bat 
benetan gertatu zena 
garaian damutu ziren 

bi neska zahar gazterena 
batak izena zun Pepi 

eta besteak Julita 
bata itsusia zen ta 
bestea etzen polita 

Apaiza mojan pare, 
gaur egun asko dare 
Polittaren bila joan 

ta itsusirik gabe 

Pepi neska azkarra zan 
nahiz kalabazak jaso 
pareko mutil guztiei 
egiten zien eraso 

Julitak ez zuen maite 
baserritarraren martxa 
seinoritoa nahi zuen 
ahal bazen aberatsa 

Apaiza mojan pare...

Julita zahartu zan ta 
falta ditu igurtziak 

orain hartuko lituzke 
lehen atzera utziak 

Pepi ezkondu zan eta 
bizitza ona darama 

oraintxe egin berri da 
zortzigarrenaren ama 

Apaiza mojan pare...

Betikoko rantxeroek 
kantazen zuten moduan 
bakardadean ta pozik 
ezin da bizi munduan 
beraz garbi gelditu da 
kantuak dion bezela 

ureztatze ez dan larrosa 
igartu egiten dela 

Apaiza mojan pare...

Zu hola bazabiltz 
Kontu izan bazpare.

Hantxe rantxo handian
hantxe ni bizi nintzan
rantxera txiki batek

pozik esaten zidan (bis).

Erosiko’izut kantzontzilua
Julita mertzerikua

gerritik gora sedazkua
gerritik behera larruzkua

Hantxe rantxo handian...

Rantxero on bat izateko
zaldi on bat euki behar da

goizian goiz pasiatzeko
ganadua gobernatzeko

Hantxe rantxo handian.... 

BI NESKA ZAHAR - 
RANTXO HANDIAN

Hitzak eta musika: Gari ta Iñaki
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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.

Compostelan egon nintzen
lehengo udan erromes
noizbait iritsiko nintzen
joan izan banintz oinez

Arribatu nintzeneko
zain neukan Maruxiña

a zer serora parea
bera ta lehengusina!

Lagun biak hasi ziren
gora Euskadi oihuka
ni biba Galizia ceibe
malkoak ezin xuka

Agur, agur, agur, 
Ondarroako

itsaso bazterra
itsas itsaso bazterra.

Mariñela, mariñela,
boga!

mariñela!

Matxinada zabaldu zen
tabernarik taberna

Fraga eta bere fragatak
beldurtzeko galerna!

Santuari ez nion nik
ez kaixo ez adio:

Compostelaraino gabe
Astiarran Santio!

Nahiz gaita jotzen ez jakin
sentitzen naiz gallego

herritasuna noiz behinka
aldatzerik balego!

BOGA BOGA

COMPOSTELAKO ERROMESA

Hitzak eta musika: Herrikoiak
Musika: Oskorri

Hitzak eta musika: Joseba Tapia



23

23

Egun da Santi Mamiña
benetan egun samina.

Goiko zeruan gorde dezala
luzaro neure arima.

Esanen dizut egia,
hau ez da usategia,

erroi artean izan nintzaden
benetan ausartegia.

Egun da Santi Mamiña...

Kantatu zuen oilarrak,
argitzen dira belarrak.
Ageda gure martiriari

moztu zizkaten bularrak.

Egun da Santi Mamiña...

Bularrak moztu zizkaten eta
Euskal Herriak diotsa:

solomo luze dultzerik gabe
eman zaidazu bihotza.

Egun da Santi Mamiña…

Itsas aldean izarra,
hari begira lizarra.

Euskara salbo ikusi arte
ez dut kenduko bizarra.

Egun da Santi Mamiña…

Eman zaidazu bihotza eta
ken, berriz, nahigabeak,

esan noiz garen izanen gure
etorkizunen jabeak.

Egun da Santi Mamiña...

EGUN DA SANTIMAMINA
Hitzak: Gabriel Aresti

Musika: Jose Mari Agirrezabala
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EKI EDER
Hitzak: Beñat Sarasola

Musika: Pier Paul Berzaitz

Udazkenean mendiak 
urtxoen eho tokiak 
sare’ta ihizlariak

alde guzitan gordiak 
berdin ditugu etsaiak 

gordagian jarriak 
gure seme ta alaben... 

oi ebasliak

Eki eder sutan bero 
euskaldun bihotzak oro 

gudukari diten gero 
bilaka gau egunero

 
Su pindarraren indarrak 
duelarik sortzen su garra 

preso ezarri gatüa
nola den amorratüa 

berdin dira euskaldunak 
gizonik hoberenak 

baina agertzen zimizta... 
ziztatu eta.

Eki eder…

Bururatu da guretzat
Ilusionen denbora

jaun haundi bat Parisetik
jinen zela salbatzera
nunbaiteko zeruetan
balin bada jainkorik

guk ez dugu sinetsiko... 
nagusi denik

Eki eder…

Gizon enganatzailea, 
itxuraz baita zintzoa, 
aberatsekin dabila, 

ederra dauka mintzoa; 
harek du deliberatzen 
gure ongia zer den; 

guk azala, harek mami 
daukula jaten

 Eki eder…
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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.

La, lara, lara…

Azkenian…

La, lara, lara…

EPERRAK
Hitzak: Herrikoiak

Musika: Niko Etxart
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ERRE ZENITUZTEN
Hitzak: Jon Garmendia “Txuria”

Musika: Xabi Solano

Erre zenituzten sorgiñen
oinordeak gara gu

erre zenituzten sorgiñen
erratzak guk dauzkagu

erre zenituzten sorgiñen
arima ez da galdu

erre zenituzten sorgiñen
irrifarra gara gu

Sasien gainean
oihu ta irrintzi
lainoen azpian

aske nahi dugu bizi

Erre zenituzten sorgiñen
irrifarra gara gu

erre zenituzten sorgiñen
arima ez da galdu

erre zenituzten sorgiñen
erratzak guk dauzkagu

erre zenituzten sorgiñen
oinordeak gara gu

Sasien gainean…

Erre zenituzten sorgiñen
Oinordeak gara gu…
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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
hats tristetan mintzo da

haren mina.

Ohhh…

Horma zahar arraituetan
txoriak dira kantatzen
mendetako lo geldia

salatzen.

Nafarroa anai zaharra
kondairaren lehen sustarra

bego higan arbasoen
amets hura.

Ohhh…

ERRIBERA
Hitzak eta musika: Benito Lertxundi
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EUSKADIN CASTILLAN BEZALA
Hitzak: Mikel Azurmendi
Musika: Imanol Larzabal

Ene Segurako aitonak
ogia behar zuenean
Castillara joaten zen

jornalaritzara,
garietara.

Bere igitaia trebenetakoa omen zen
bai, hori bai…

Hamar haur zituen gosez etxean
bai!, hori bai!

Castillako jornalariek
ogia behar dutenean
Goierrira joaten dira

jornalaritzara,
fabriketara.

Kanpokoak pizkorrak omen dira peontzan
bai, hori bai…

Hamaika haur badute gosez etxean
bai!, hori bai!

Castillako soroez eta Goierriko tximiniez
ene aitona eta kastellanoak

jabe bazeneza,
euren haurren haseak

ez lukete ihes gehiagorik ikusiko!
ez Castillan, ez Euskadin (bis).

 
Bai, hori bai… (x4)
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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.

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
Hitzak: Xabier Amuriza

Musika: Oskorri



30

KANTARI
AMEZKETA 

30

EUSKARA OI EUSKARA
Hitzak: Imanol Urbieta

Musika: Gernika

Euskera, oi euskera, 
zutan da gorderik

mendez mende egoki 
euskaldun gogoa.

Euskaldun jaio nintzen, 
euskaldun hazi

euskara hutsik amak 
zidan erakutsi.

Euskara malte, maite,
 zabiltz nerekin beti,
euskara hil ezkero 
ez nuke nahi bizi.

Euskera, oi euskera…

Euskera egunaz eta 
euskera gabean

zahar ta gazteak beti, 
aditu gaitezan

Guztiok mintza zagun 
pozteko euskara
bihotzetik esanaz 
euskaldunak gara.

Euskera, oi euskera…

Bihotzetik esanaz
euskaldunak gara.



31

31

Gazte-gaztetatikan herritik kanpora,
estranjeria aldean pasa det denbora.
Herrialde guztietan toki onak badira, 

baina bihotzak dio: “Zoaz Euskal Herrira!” 

Lur maitea hemen uztea da negargarria,
hemen gelditzen dira ama ta herria.

Urez noa ikustera, bai, mundu berria,
oraintxe bai naizela errukigarria.

Agur, nere bihotzeko amatxo maitea!
laster etorriko naiz, konsola zaitea.

Jaungoikoak nahi badu ni urez joatea,
ama, zertarako da negar egitea?

GAZTE GAZTETATIKAN
Hitzak eta musika: Joxe Mari Iparragirre
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GAZTELUGATXE
Hitzak: Natxo de Felipe

Musika: Herrikoia (Oskorrik moldatua)

Seirehun urte inguru
kosta aldean zen gertatu,

itsasgizon zahar batek
behintzat hala zidan kontatu,
enbat itzelak Gaztelugatxen

untzi eder bat zuen hondatzen,
euskaldunontzat barruan

altxor haundiak ei zekartzan.

Igaz udako goiz batez
eguzkiaren lehen printzez

jo nuen itsas barrena
bihotza dardara eginez,

murgildu nintzen ur gardenetan,
arakatu ongi hare-haitzetan,

han zegoen tinkaturik
goroldioak estalirik.

Indar guztioz bultzatzen
altxor kutxa zabaldu nuen,

atzera egin ninduen
uhin haundia altxatu zen,
inor ez zapaltzeko gogoa,

zapalduak ez izatekoa,
hau da gure urguilua
altxor guztien iturria.

Eta hau hola ez bazan
sar nazatela kalabazan,

ipui txit barregarriak
kontatu nizkizuen plazan.



33

33

Gitarra zahartxo bat det nik nere laguna
horrela ibiltzen da artista euskalduna,
egun batean pobre besteetan jauna

kantatzen pasatzen det nik beti eguna.

Nahiz dela Italia orobat Frantzia
bietan bilatu det anitz malizia,

ikusten badet ere nik mundu guztia
beti maitatatuko det nik Euskal Herria.

Jaunak ematen badit neri osasuna
izango det oraindik andregai bat ona.
Hemen badet frantsesa interesaduna

baina nik nahiago det hutsik euskalduna.

Agur Euskal Herria baina ez betiko
bost edo sei urtetan ez det ikusiko.

Jaunari eskatzen diot grazia emateko
nere lur maite hontan hezurrak uzteko.

GITARRA ZAHARTXO 
BAT DET

Hitzak eta musika: Joxe Mari Iparragirre
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GOGOAREN BAITAN
Hitzak: Anje Duhalde
Musika: John Hiatt

Erabaki nuen tinko ta fermuki
ez zitzaidala gertatuko,

maitasun saretan ez nintzela berriz
ustekabean eroriko.

Bi begi izpitxu, irribar ezti bat
izan dira nere galtzaile,

geroztik hor nabil arantzetan dantzan,
ezinezko amets sortzaile.

Urrezko txanpon bat eman gogo nuke,
sorgin bat bilaka banendi,

ezina egikor aldatzeko adina
gezurra bihurtzeko egi.

Zer den ona edo zer den txarra
jakin beharko nukelarik,

sumendi gainean erretzen ari naiz,
ba al dago irtenbiderik?

Zu hor zaude, dantzan, jauzitan,
zer deabru bada pasatzen zait

gogoaren baitan.

Geroak zer dakar? Ez dut pentsatu nahi,
uneak nahi ditut bizi,

lau egun dira ta bi omen lainotsu,
galtzera ez ditut nahi utzi.

Hitzaren jokoan, itxura emanez,
gorde nahiko nuke dena,

biluzia nauzu izan zarelako
egoera hunen sormena.

Erabaki nuen…

Zu hor zaude…
Pasatzen zait gogoaren baitan (x3)
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Goizean goiz jeikirik, argia gaberik,
urera joan ninduzun pegarra harturik.

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

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

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

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

-”Hamasei... hamazazpi orain’ez konplitu
zurekin ezkontzeko gaztexegi nuzu.

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

-”Niska, nahi duzu nik erakuts zuri 
etxerat etortzean zer erran amari?”

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

-”Dakigunaz gerotzik zer erran amari,
dugun pegarra pausa, gaitezen liberti.”

GOIZEAN GOIZ JEIKIRIK
Hitzak: Herrikoiak

Musika: Benito Lertxundi
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GOIZEKO EURI ARTIAN
Hitzak: Etxahun Iruri

Musika: Txomin Artola

Goizeko euri artean 
aterkiñarik gabe
eskuak sakelean 

pena bat bihotzean
etxetik urrun nago 

kalean bakarrik
goizeko euri artean 
kitarra bakarrekin.

Lan bat hartu behar dut 
gaur zerbait bazkaltzeko
inork ez nau hartu nahi 

harrotza naizelako.
Kaletan abestu dut 
nere herriko kanta,

jendeak zerbait utzi du 
goizeko euri artean.

Ez horrela ibili, 
neskatxak esaten dit
hobeki hemen bizi 
gu biok elkarrekin,

batzuetan galdetzen diot 
neure buruari

zertarako naizen hemen
zergatik ari naizen
betiro kezkatzen.

Baina aurrera joan behar dut 
bidea hartu arte

bakarrik izan behar dut 
hori iritsi arte,

eta egun on batean 
pozik ikusiko dut
eguzkia agertzen 

goizeko euri artean.
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GOIZIAN ARGIA HASTIAN

GOIZUETAN

Hitzak eta musika: Etxahun Iruri

Hitzak eta musika: herrikoiak

Goizian argi hastian, 
ene leiho-hegian

txori bat pausatzen da eta 
goratik hasten kantan. 

Txori eijera, hain alegera, 
entzuten haidanian,

ene bihotzeko tristura 
laister duak aidian

Goizuetan bada gizon bat
deitzen zaio “trabuko”

hitzak ederrak bihotza paltso
sekula etzaio faltako

egin dituen dilijentziak
berari zaizko damuko.

Ongi ongi oroitu adi
zer egin huan Elaman.

difuntu horrek izandu balu
jarraiki lerik Lesakan

orain baino lehen egongo hintzen
ni orain nagoen atakan.

Ene txoririk maitena, 
zertaz jin hiz nigana 
Iratzarrazi nialarik 
ametsik eijerrena.

Jinik hain goizik, uste hiena 
baniala hanitx pena? 

Ez, ez, habil kontsolatzera 
malerusago dena.

Nere andreak ekarri zuen
Aranaztikan dotea,

hobe zukean ikusi ez balu
Berdabioko atea,

orain ez zuen hark edukiko
dadukan pesadunbrea.

Nere buruaz ez naiz oroitzen
zeren ez naizen bakarra

hazitzekoak hor uzten ditut
bi seme ta hiru alaba

Jaun zerukoak adi dezala
hoien amaren negarra.
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GORA TA GORA BETI
Hitzak: Gabriel Aresti

Musika: Oskorri

Gora ta gora beti,
haik gora Lapurdi!
Euskerak bizi gaitu

eta bizi bedi.

Gorantza doa agudo kapitala
eta Lapurdi beti dago apala,

aldrebesturik dago mundu zitala,
konformatzen ez bagara

ze pekatu mortala!

Gora ta gora…

Gurea ez da bizi-modu normala
lurra lantzeko haitzurra eta pala,
lanaren truke kobratzen erreala.

Benetan da miserable
euskaldunon jornala.

Gora ta gora…

Munduan ezin bizi daiteke hala,
merkatuetan dena gora doala,
etxera eta zopa guztiz argala,

kriseiluen oiloa
ez da postre formala.

Gora ta gora…

Obrero eta nekazari leiala,
zuena ez da errenta liberala.

Diru zikinak putre motzak bezala
botatzen dizu gainera

hortxe bere itzala.

Gora ta gora…

Jabeek dute kontzientzi zabala,
kakaztu dute gure lurren azala,

baina Lapurdi ez da hain zerbitzala;
burruka garbian dago

hori da printzipala.
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GREZIAKO ITSASONTZIA

GUK EUSKARAZ

Hitzak eta musika: Lluis Llach

Hitzak: Gabriel Aresti
Musika: Urko

Itxaso gaindik ikusten baduzu
gure gogoa daraman ontzia,

etzazu pentsa galduta doanik,
argitzen baitu goizeko eguzkiak.

Hainbeste amets, negar ta desio
ez du ekaitzak ondora botako,
salbatuko da goizeko ontzia
kaiaren bila hegaka joateko.

Euskara putzu sakon 
eta ilun bat zen,
eta zuek denok

ur gazi bat 
atera zenuzten
handik nekez

Guk euskaraz
Zuk, zergatik ez?

Arraun berriek eramango dute
bide zaharretik askatasunera,

oihal zuriek haizea dirudi
gure arnasa hiltzen den batean.

Ez du ekaitzak ondora botako
salbatuko da goizeko ontzia.

(DENA BI ALDIZ)

Orain zuen birtutez
zuen indarrez

euskara itsaso urdin
eta zabal 

bat izanen da
eta guria da.

Guk euskaraz…

(DENA BI ALDIZ) 
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HABANERA
Hitzak eta musika: Xabier Lete

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 finak

udako arratsaldetan,
errosario santua

neguko gela hotzean.

Ezpainek gordetzen dute
ezpain bustien gustoa
desiozko hotzikaran
etsipenaren tamalez,
gaua zelatan dakusat
kontzientzia bilutsik
badoaz ordu 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
sukartutako ametsetan
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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HAIKA MUTIL
Hitzak: Herrikoiak

Musika: Mikel Laboa

“Haika, mutil, jeiki hadi
argia den mira hadi.”

- Bai, nausia, argia da,
gur’oilarra kanpoan da.
“Haika, mutil, jeiki hadi
argia den mira hadi.”

“Haika, mutil, jeiki hadi
surik baden mira hadi.”
- Bai, nausia, sua bada,

gur’gatoa beroa da.
“Haika, mutil, jeiki hadi
surik baden mira hadi.”

“Haika, mutil, jeiki hadi
hortxet zer den mira hadi.”
- Bai, nausia, haizea da,

gur’lehioa ideki da.
“Haika, mutil, jeiki hadi

hortxet zer den mira hadi.”

“Haika, mutil, jeiki hadi
kanpoan zer den mira hadi.”

- Bai, nausia, edurra da,
lurra xuriz estali da.

“Haika, mutil, jeiki hadi
kanpoan zer den mira hadi.”

“Haika mutil, jeiki hadi
zer oinon den mira hadi.”

- Bai, nausia, egia da,
mutiltto hau unatu da.
“Haika mutil, jeiki hadi

zer oinon den mira hadi.”
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HARRO GAUDE
Hitzak: Iñaki Gurrutxaga

Musika: Huntza

Ertzetatik erdira 
atzetik aurrera, 
zulorik zulo eta 

barreraz barrera, 
emakumeak plazan 

egin du karrera 
izan zirenei esker 

gu ere bagera! 

Felisa Bermeosolo 
lehenengo landare 

Frantziska Antonia Irizar 
zumarragarrare, 

Maurizia Aldeiturriaga 
Primi Erostarbe, 

emakumeak gera 
eta harro gaude!! 

Omendu nahi ditugu 
emakume denak 
itzaletik irtetzen 
ausartu zirenak 
florero izateari 
utzi ziotenak 

jardin haundi hontako 
lore ederrenak!!!
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HAURRAK IKAS ZAZUTE
Haurrak ikas zazute

euskaraz mintzatzen.
Ongi pilotan eta

oneski dantzatzen.

Aire tun txiki tun
aire tun aire(x4).

Gure kanta zaharrak
kontserba ditzagun

aire politagorik
ez da sortu inun.

Aire tun txiki tun
aire tun aire (x4).

Ez ahantz berriz
sorterri ederra

Haren mendiak eta
itsaso bazterrak.

Aire tun txiki tun
aire tun aire (x4).

Bihotz leiala ere
atxik aitaneri

eta nonbait dagoen
gazte maiteari.

Aire tun txiki tun
aire tun aire (x4).



44

KANTARI
AMEZKETA 

46

HERRIA ETA HIZKUNTZA
Hitzak: Iñaki Gurrutxaga

Musika: Huntza

Iragan egun batez,
ostatu batean

bi lagun ari ziren
ez ta bait betean;

biak ziren euskaldun
zintzoak ustean,
hala ere ezin adi
elgarren artean;

entzuten egona naiz
umore tristean.

Ez dut osorik hartu
baten parabola,

erdaraz mintza baitzen,
berak jakin nola:

gure herri maiteaz
zuela axola,

hau, bere gain beharra,
bertzen men dagola,
“Gora Euskal Herria”,

frantsesez ziola.

Bertzea oldartu zen
euskara garbian:

“Gure hizkuntza ez da
galduko agian!

Hori dugu berexik
guk Euskal Herrian,
Gainerakotan gaude
bertzen negurrian;

frantses eginak gira
joan den aspaldian!”

Bi gizon horietan,
zugaitz onekoa

batek ondoa zuen,
bertzeak ostoa;

gauza arraro hori
ez dut gustokoa,

mendian bizi arren,
dut ikustekoa

gaztainaren aldaxkez
jantzirik pagoa.

Bat herria goratzen
arrotz baten gisa,

arrotz nahiak berriz
herriaren hitza;

gureak ja egin du,
gaiten garbi mintza,
laino pean bezala
galduak gabiltza,

ez daizke bi nagusi
batean zerbiltza!

Elgarri direlakotz
bi gizon jazarri,

gauza bat bera dute
bi pusketan zarri;
erakatxi nahi tut

nik puskak elgarri,
gure hizkuntza eta
gure Euskal-herri.
Konparatzen baitut

izaite bateri.

Anai-arrebak, entzun
ene aho-otsa:

izaite bat ez daike
hezur hutsez osa;
herria da gorputza,
hizkuntza bihotza;
bertzetik berextean

bitarik bakotxa,
izaite horrendako
segurra hil hotza.

Batzuk herriaz orroit,
euskaraz ahantzi

bertzek euskara maite,
herria gaitzetsi;

hizkuntza ta herria
berex ez doatzi,

berek nahi daukute 
konpreniarazi

bata bertzea gabe
daizkela bizi.
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HERRIKO FESTAK ZIRAN
Hitzak: herrikoiak

Musika: Gari eta Iñaki

Herriko festak ziran biharamonian,
berak nahi zuten txoko, txoko batian,

Lau atso: hiru neskazahar,
bat alarguna, jarririk itzalian,

harri txabal-txabal baten gainian,
ari ziran, ari ziran trukian.

Hasi ziradenian kartak partitzen,
eta gainera tantuak kontatzen.

Trun jota, ta Iñaxik txota,
Mariak txaldun, Errufinak hirua.

Mari Martin, txoratu al zain burua?
lauarekin hiruaren keinua.

Neska egon hadi ixil-ixilikan
hik ez den ikusi nere keinurikan!

Tanta bat edanez gero,
begiak dir-dir, ezin egon ixilik

edan ezan, edan ezan gogotik,
katilua, katilua beterik.
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IDUZKI DENEAN
Hitzak: herrikoiak

Musika: Imuntzo eta Beloki

Iduzki denean, zoin den eder itzala!
Maitia, mintzo zira, plazer duzun bezala:
egiten duzula mila disimula, inorant zirela;

erraiten duzula bertzetaik haizela,
faltsuki mintzo zira.

Zazpi urtez beti jarraiki zait ondotik,
erraiten zautala, ez dut bertze maiterik;

hitzez fidaturik nago tronpaturik,
gaixoa tristerik ez dut eiten lorik,

ez jan edan onik, maitia zuregatik.

Oi! ene maitia, nik ere zuregatik,
pasatzen dizut nik, zonbeit sabeleko min,

ezkonduz zurekin, samur ait’amekin
behar nindeite jin ez dakit zer egin,

ez eta nola jin, nik neure etxekoekin.

Oi! ene maitia, nun duzu izpirituia,
fediaren jabe aita deraukazuia?
Atxikazu fedia, maita bertutia,

libra kontzientzia, munduko bizia
labur da, maitia, ez zaitela kanbia!
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IKUSTEN DUZU GOIZEAN
Hitzak: Jean Baptiste Elizanburu

Musika: Xabier Lete 

Ikusten duzu goizean 
argia hasten denean, 

menditto baten gañean, 
etxe ttipitto aintzin xuri bat, 
lau haitz haundiren erdian, 

txakur txuri bat atean, 
iturriño bat aldean 

han bizi naiz ni pakean. 

Nahiz ez den gaztelua, 
maite dut nik sorlekua, 
aiten aitek hautatua.

Etxetik kanpo zait iduritzen 
nonbait naizela galdua. 
Nola han bainaiz sortua, 
han utziko dut mundua, 

galtzen ez badut zentzua. 

Etxean ditut nereak, 
akuillu, haitzur, goldeak, 

uztarri eta hedeak. 
ihazko bihiez ditut oraino, 

txoko guztiak beteak. 
Nola igaro urteak 

ematen badu besteak, 
ez gaitu hilen goseak. 

Landako hiru behiak, 
esnez haunditu errapiak, 

aratxe eta ergiak. 
Bi idi haundi kopeta-txuri,

 bizkar-beltz, adar-haundiak, 
zikiro, bildots guriak, 
ahuntzak eta ardiak... 
nereak dira guztiak! 

Ez da lurrean gizonik, 
printzerik ez erregerik, 
ni baño hobeki denik. 

Ba-dut andrea, ba-dut semea, 
ba-dut alaba ere nik. 
Osasun ona batetik, 

ondasun nahiko bestetik
zer behar dut gehiago nik? 
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INUNDIK INOARE
Hitza eta musika: Huntza

Txispa batek sortzen du sugarra
doinu honen berezko indarra

ta ez galdu inoiz irrifarra
barra barra, heldu gera Itziarra.

Hasi nahasi, horrek zenbat grazi
gero ikasi eta irabazi

mila hesi eta mila gezi
izan berezi, berezi denak merezi!!

Mozkortzeko ez egin zalantza
ai ai badator gaueko arrantza
kalimotxoz pasa gera antza

bilintzi-balantza, hori da triskantza!

Sentimendu begiraden alde
esku ta hankak jarri parez-pare

trikitixa gure dantzen jabe
hoiek gabe iñundik iñoare!!
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IREKI BIHOTZA
Hitzak: Gonzalo Pelaez 
Musika: Flaco Jimenez

Ireki bihotza maitea neretzako 
maite zaitudala badakizu oso ondo 

amodioz beterik bihotza orain dut nik
betirako elkartuta zurekin.

Ireki bihotza maitia ireki 
ireki bihotza ireki guztiz 

ireki bihotza zuk nik bezala 
ireki bihotza zoriona da.

 
Maite zaitut neskatxa 

nik maite zaitut 
nire maitasuna 
besterik ez dut 
elkar gu betiko 

biok izango gera
biok gu betiko 

zoriona da.

Ireki bihotza…
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ISIL ISILIK DAGO
Letra eta musika: herrikoiak

Isil-isilik dago
kaia barrenean

ontzi zuri polit bat
uraren gainean

Goizeko ordu bietan
esnatutzen gera
arrantzaleak beti
joateko urrutira

Pasatzen naizenean
zure leihopetik

negarra irteten zait
begi bietatik.

Zergatik, zergatik zergatik,
zergatik?????

Zergatik negar egin?
Zeruan izarra dago

itsaso aldetik

Bat, bat, bat,
bart parrandan ibili (x2)

Bi, bi, bi,
ez naiz ondo ibili (x2)

Hiru, hiru, hiru,
golkoa bete diru (x2)

Lau, lau, lau,
sardina bakalau.

Anteron txamarrotea,
Sinkerren bibotea,
haretxek ei dauko,

preso tximinoia

Hau duk, hau duk,
hau duk umorea,
kontsolatzeko,
kontsolatzeko

euskaldun jendea.

Kalean gora
kalean behera
kalean gora

kalean behera
kalean gora

kalean behera
kalean gora zezena,

ai, ai, ai, ai!

Kalian gora...
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ITSASOA GARA
Hitzak: Jon Maia

Musika: Ken zazpi

Begiratu atzean hortzimugak sutan 
gure begiek zerutan 

begiratu maitea amildegi ertza 
biziak hila ametsa 

ez bilatu gauean izar hura 
zure begitan piztuta 

Ta ez galdetu izoiz zer galdu genuen 
negar egin genuenean 

malko haiei esker 
orain itsasoa gara (bis)

Orain hemen gaudela, bidegurutzean 
utz ditzagun beldurrak atzean 

ez gara izan onenak, beharbada 
baina gure bizitza izan da 

mendeetako kanta erditu da 
gure ordua heldu da 

Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen...

Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen 
gure ametsaren bidean 

izan garelako 
oraindik ere ba gara, 
ta beti izango gara! 

Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen 
negar egin genuenean 

malko haiei esker orain itsasoa gara 
orain itsasoa gara!
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ITSASOAN URAK HANDI DIRE
Letrak eta musika: Julen Lekuona

Zazpi senideko famili batetan 
arotza zen gure aita 

gure herriko alkate ez izan arren 
lan egiten zuena 

ITSASOAN URAK HANDI DIRE 
MURGILDU NAHI DUTENENTZAT 

GURE HERRIKO LANAK HAUNDI DIRE 
ASTUN DIRE, GOGOR DIRE 
ZATITURIK GAUDENENTZAT 

Markatzen ari diren bidenabarra 
ez da izango guretzat 

lehengo sokari ezarririk datorren 
oztopo bat besterik 

ITSASOAN URAK HANDI DIRE…

hainbeste mendetako gure morrontzak 
baditu mila tankera 

eta zuhur aukeratzen ez badugu
bertan galduko gera 

ITSASOAN URAK HANDI DIRE…
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ITSASOARI BEGIRA
Hitzak: Jon Maia

Musika: Benito Lertxundi

Zazpi mendeko gauean gaude.
gure lore eta sasi,

irrintzi, oihu, ele eta ulu,
marmario ta garrasi,

haize enbata, brisa, galerna,
gaur garbi, bihar nahasi,

xake taularen zuri beltzetan
arrats gozo egun gazi.

Ai itsasorik ez bageneuka
zeri so negarrez hasi.

Gure zuhaitza landatu dugu
amildegi muturrean,

adarrak dauzka ertzetik haruntz;
sustraiak, berriz, lurrean,

bihotz hesteak estu helduaz
esku baten ahurrean.

Bertso berriak jartzera noa
bere indar laburrean,

nola malko bat isuritzen den
itsasoaren aurrean.

Nola haizea, ur azalean
Eguzkiaren irteran,

nola kaioak zorabioan
itsas enbata bezperan.

pentsatzen nago gu ere berdin
ibiltzen ez ote garan

susmoa daukat gure, patua
itsasoa ez ote dan.

libre ta zabal dugu aurrean
baina ezin dugu edan.

Heldu herria sustraietatik,
tira eta gora jaso

jarri kantauri aurrean eta
mantendu zutik hari so

ispilu hortan ikus gaitezen
herriz herri, auzoz auzo

zauriak gatzez itxi ditzagun,
malkoak urez eraso

sano ta libre irla txiki bat
salbatuko da akaso.

Azken arnasa eman nahi nuke,
eguna hiltzen ari da.

Azken arnasa eman nahi nuke,
bertsoak entzuten dira.

Azken arnasa eman nahi nuke,
kantari nator herrira.

Azken arnasa ematen degu
eguzkitik eguzkira.

Azken arnasa eman nahi nuke,
itsasoari begira.
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ITSASONTZI BATEN
Hitzak eta musika: Kaxiano

Itsasontzi baten
Euskal Herritik kanpora

naramate eta ez dakit nora.

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

Itsasontzi baten…

Agur nere ama…

Agur senideak…

Gora Euskal Herri
Gora Euskal Herri

Gora Euskal Herriari.
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ITURINGO AROTZA
Hitzak eta musika: herrikoiak

Ituringo arotza, Erramun Joakin, 
hasarre omen zaude zeren dugun jakin, 

santurik ez liteke fiatu zurekin:
San Kristobal urtuta joaliak egin. Hei!

Lara, lara, lara...

Arotzak erran dio bere andreari: 
“Urtu behar dinagu; ekarran santu hori”.

“Gizona, nora zoaz? Bekatu da hori”. 
“Etzionagu erranen sekulan inori”. Hei!

Lara, lara, lara...

Ituringo garaile, Ramuntxo Joakin, 
hasarre omen zira zeren dudan jakin. 

Konfesa zaitez ongi erretorarekin:
ez dute zer fidatu santuek zurekin. Hei!

Lara, lara, lara...

Kobrezko santurikan inon bazarete, 
egoten al zarete hemendik aparte: 
baldin arotz horiek jakiten badute, 
joaliak egiteko urtuko zaituzte. Hei!

Lara, lara, lara...
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IZARREN HAUTSA
Hitzak eta musika: Xabier Lete

Izarren hautsa egun batean
bilakatu zen bizigai,

Hauts hartatikan uste gabean
nozbait ginaden gu ernai.
eta horrela bizitzen gera

sortuz ta sortuz gure aukera
atsedenik hartu gabe:

lana eginaz goaz aurrera
kate horretan denok batera

gogorki loturik gaude.

Gizonak badu inguru latz bat
menperatzeko premia,

borroka hortan bizi da eta
hori du bere egia.

ekin ta ekin bilatzen ditu
saiatze hortan ezin gelditu;

jakintza eta argia:
bide ilunak nekez aurkitu,

lege berriak noizbait erditu,
hortan jokatuz bizia.

Gizonen lana jakintza dugu;
ezagutuz aldatzea;

naturarekin bat izan eta
harremanetan sartzea.

eta indarrak ongi errotuz
gure sustraiak lurrari lotuz

bertatikan irautea:
ezaren gudaz baietza sortuz

ukazioa legetzat hartuz
beti aurrera joatea.

Ez dadukanak ongo ohi daki
edukitzea zein den ona,

bere premiak bete nahian
beti bizi da gizona.

gu ere zerbait bagera eta
gauden tokitik hemendik berta

saia gaitezen ikusten;
amets eroak baztertuz berta 
sasi zikinak behingoz erreta 

bide on bat aukeratzen.

Gizonen lana jakintza dugu; 
ezagutuz aldatzea; 

naturarekin bat izan eta 
harremanetan sartzea.

Gu sortu ginen enbor beretik 
sortuko dira besteak

borroka hortan iraungo duten
zuhaitz ardaxka gazteak.

Beren aukeren jabe eraikiz
ta erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joanen direnak;

gertakizunen indar ta argiz
gure ametsak arrazoi garbiz

egiztatuko dutenak.

Gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira besteak

borroka hortan iraungo duten
zuhaitz ardaxka gazteak
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KATTALIN
Hitzak: herrikoiak
Musika: Oskorri

Ene maite,
ene maite

ene maite Kattalin
sekulako ta betiko

galdu zaitut Kattalin.

Etxe txiki txukun baten
zure aitetamekin

zinen bizi, zintzo bizi
ene maite Kattalin.

Ene maite…

Baina eder zinen zinez
zine izar bat bezin
ile gorri baita zorri

zuk bazenun Kattalin

Ibaiera zinen joaten
zure ahate beltzekin

goiz batean, bat-batean
ito zinen Kattalin.

Ene maite…

Hilerrian bada lore
euzki lili, krabelin

zu zaituzte badut uste
ongarritzat Kattalin.

Ene maite…
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KONPLIZE DITUT ETA
Hitzak: Uxue Alberdi

Musika: Mikel Markez

Emakume zuzenak, 
okerrak, kirtenak,
moja txintxoak eta 
zerrama irtenak, 
itsusiak, politak,

atletak, herrenak: 
konplize ditut eta 
maite ditut denak. 

Langileak, alferrak, 
lanik ez dutenak, 

tuntunak, mediokreak, 
klaseko lehenak, 
ale desegokiak, 

andre txit gorenak: 
konplize... 

Ama onak ta txarrak, 
ama ez direnak, 
lurrera jausi arte 

mozkortzen onenak 
ta umeen merienda 

usaina dutenak: 
konplize... 

Lotsatiak, ausartak 
argalak, gizenak, 

iletsuak, soil-soilak, 
marimutilenak, 

katemeak, gorilak 
panterak, zezenak: 

konplize... 

Lehen munduko emeak, 
kapitalistenak, 

lur usaia daukaten 
andre indigenak, 
zuri, gorri, horiak, 

beltzetan beltzenak: 
konplize... 

Markesaren alabak, 
neskame gizenak, 

printzesak ta sorginak, 
ogroak, sirenak, 

Maritxuak, Bartolo 
itxura dutenak: 

konplize...
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KONTRAPAS
Hitzak: Bernart Etxepare

Musika: Xabier Lete

Garaziko herria
benedika dadila

euskarari eman dio
behar duen tornuia.

Euskara, euskara,
jalgi hadi plazara.

Bertze jendek uste zuten
ezin eskriba zaiteien
orai dute porogatu
enganatu zirela.

Euskara, euskara,
jalgi hadi dantzara.

Bertzeak oro izan dira 
beren goien gradora. 
Orai hura iganen da 

bertze ororen gainera. 

Euskara, euskara,
jalgi hadi mundura! 

Oraindaino egon bahiz
inprimitu bagerik

hi engoitik ebiliren
mundu guzietarik.

Euskara, euskara,
jalgi hadi kanpora,
euskara, euskara,
jalgi hadi plazara,
euskara, euskara,
jalgi hadi dantza,
euskara, euskara,

habil mundo guztira..
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KUPELA
Hitzak: Anjel Larrañaga

Musika: Epelde ta Larrañaga

Gertakizun polit bat 
behin Asturiasen
ez dakit guziekin
gogorako naizen
lagun bat eta biok

andrekin hain zuzen
sagardotegi baten

afaria baitzen
numero dotoreak

ikusi ginuzen.

Kupela, kupela
sagardoan hotela

kupela, kupela
zaindu ezak horrela.

Talde bat osatu zen
mutil ta neskatxa

festan pasa nahi zuten
gurekin arratsa

tragotikan tragora
ze nolako martxa

sagardoan daukate
afizio latza

gehiegi eran genduen
hori zen akatsa.

kupela, kupela...

Herrialde denetan
ohitura badira

esneakin juan ziren
sagardotegira

handikan basoka bana
ohituren neurrira
gero sagardoari
txotxetikan tira

barrez egon nintzaien
albotik begira.

Kupela, kupela...

Lehenen esne tragoa
ohitura bezala

esan nien ez al zen
edari makala

sagardoa hobeto
asentatzen zala
nahiz geroagoan
ez zen izan hala

hiru ordu baino lehen
egin zuen txahala.

Kupela, kupela...

Leku berrira zen ta 
joan ginen pozak
festarako gera gu
mutil aproposak

geurea aitortzeko
zertan egon lotsak

sarri ireki ziren
ziri edo zotzak

bapo kendu ginuzen
hanketako hotzak.

Kupela, kupela...

Umorez jarri ginen
ondorenean zer

erderaz bertsoetan
lo que hace el beber

inguruko jendeak
barrez egin zun leher

erretiratu ginen
emazteei esker

txispatu ginen baina
ez zen pasa ezer. 

Kupela, kupela
sagardoan hotela

kupela, kupela
zaindu ezak horrela

kupela, kupela
sagardoan hotela

kupela, kupela
bete zaigu sabela
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LARROSA
Hitzak eta musika: Trabuko

Larrosa kolorez jantzia
beti dezu irria 

zure ezpainetan
agertu zure xarma fina

polita ta arina 
besarkatzean

makurtu zure aurpegi ederra
lotsati xamarra 
muxu ematean

eskeintzen didazu batera
biok jolastera 
nik abestean

Larrosa kolorez jantzia
larrosa kolorez jantzia
zu zera neretzat bizia

zu zera argia zeru urdinean
larrosa kolorez jantzia
larrosa kolorez jantzia

zu zera nere beste erdia
hauxe da egia geure artean

Zure begi eder ilunak
dira gaur hiztunak 

kantu honetan
nahi ditut preso eramateko

neureak izateko 
nik biotzean

sakonki maite zaitut neska
aldatzerik ez da 

inolaz ere
eskeintzen dizudan muxua

besarkada estua 
zuretzat dire

Larrosa kolorez jantzia…
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LAU TEILATU
Hitzak eta musika: Juan Carlos Perez

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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LAU HAIZETARA
Hitzak: Mikel Agirre

Musika: Imanol Larzabal

Itsasondoko haize gezala
mariñelen bertsoa,
zoaz urruti aidean
lau haizetara, (x3)

Donostiatik Iruñera.

Uzta garaiko gari usaia
segarien bertsoa,
zoaz urruti aidean,
lau haizetara, (x3)

Iruñetikan Baionara

Ezpain erien portu galdua,
maitarien bertsoa,
zoaz urruti aidean,
lau haizetara, (x3)
Baionatik Vitoriara.

Muga zaharrak mahastietan,
gaiteroen bertsoa,
zoaz urruti aidean,
lau haizetara, (x3)
Vitoriatik Bilbaora.

Burnizko bihotz arraildua,
gabetuen bertsoa,
zoaz urruti aidean,
lau haizetara, (x3)

Bilbaotik Euskal Herrira.
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LEIXIBATXOA
Letra: Anonimoa

Musika: Hiru Truku

Leixibatxoa zuria dozu,
Andratxu gaztia.

Ondo gobernatuta,
bai aita frailia.

Eskutxu zuriak dozuz,
andratxu gaztia.

Guantepian ibilite,
bai aita frailia.

Familiarik edo bozu,
andratxu gaztia?
Seme bi ditudaz,

bai aita frailia.

Senarrik edo bozu,
andratxu gaztia?

Amerike urrunetan,
bai aita frailia.

Ezeutuko zenduke,
andratxu gaztia?

Lengo arropakin bada,
bai aita frailia

Laztan bat emon behar deutsut,
andratxu gaztia.
Ibaia dau bitarte,

bai aita frailia.

Bi saltuan pasatukot,
andratxu gaztia.

Ez jat komenidetan,
bai aita frailia.

Suak erreko al zaitu,
andratxu gaztia

Berori ilenti dala,
aita frailia.

Urek eroango al zaitu,
andratxu gaztia

Berori txalupa dala,
bai aita frailia.
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LIMOSNATXO BAT
Hitzak: Pedro Mari Otaño
Musika: Oskorri/7 eskale

Mutil koxkor bat itsu-aurreko 
zuela aldamenean,

gizon burusoil bizar-zuri bat 
bi makuluren gainean

kale eskinan ikusi nuen
 inora ezin joanean,

ta bera nor zan jakin nahiean 
inguratu nintzanean...

Limosnatxo bat eskatu zidan 
Jainkoaren izenean.

 
Zerbait emanaz galdetu nion

 ahal zan modu onenean,
jaiotzetikan al zeukan ala 
gaitzak hartua mendean,

erantzun zidan: «Ez semea, ez, 
nik sasoia nuenean

ez nuen uste iritsitzerik
 honetara azkenean...

Gaur limosna bat eskatutzen det 
Jainkoaren izenean».

 
Eta segitu zuen esanaz: 

«Lehengo gerrate denean,
ni aurren xamar ibiltzen nintzan 

beti edo gehienean,
nekatu gabe aisa igoaz 

aldapik luzeenean,
ez zan burura asko etortzen 

gu hala genbiltzanean...
Gero limosna eskatutzerik 

Jainkoaren izenean».

Odola bero eta burua 
harroa dagoenean

edozein moduz sartutzen da bat 
halako itsumenean:

Atsekabe ta negar saminak 
badatoz ondorenean,

nola ere bait batek bizia 
utzitzen ez duenean...

Limosnatxo bat eskatu behar 
Jainkoaren izenean».

 
Inoiz pentsatzen nere artean 

ni jarritzen naizenean
gaur ere asko dirala joango 

lirakenak zuzenean,
ez luke inor sinistatuko 
zer pena ematen di’an.

Ai! horla nintzan ni ere sano 
ta gazte nengoenean...

Gaur limosna bat eskatutzen det 
Jainkoaren izenean».

 
Ai! txorakeri asko egiten 
da zentzurik ez danean;

sinista zazu ur hau pasea 
daukanaren esanean:

Hobeago da sasoi dan arte 
saiatutzia lanean,

negar eginaz ibili gabe 
gero denbora joanean

limosnatxo bat bildu ezinik 
Jainkoaren izenean».
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LORIAK UDAN
Hitzak: Bilintx

Musika: Kepa Junkera

Loriak udan ihintza bezela
maite det dama gazte bat,

hari hainbeste nahi diodanik
ez da munduan beste bat;

inoiz edo behin pasatzen badet
ikusi gabe aste bat,

bihotz guztira banatutzen zait
halako gauza triste bat.

Neskatxa gazte, paregabea,
apirileko arrosa,

izarra bezin dizdizaria,
txoria bezin airosa;

oraintxen baino gusto gehiago
nik ezin nezakeen goza;
zorionian ikusten zaitut,
nere bihotzak, hau poza!

Ez al didazu antzik ematen
nik zaitudala nahiago,

ai, marinelak gau ilunean
izarra baino gehiago?

Nere ondoan zauzkadalako
pozez zoraturik nago;

zu ikusteak alegratu nau,
triste nengoen lehenago.

Nere betiko pentsamendua
nere kontsolagarria,

zu gabetanik ezin bizi naiz,
esaten dizut egia;

zu bazinake arbola eta
ni baldin banintz txoria,

nik zu zinakeen arbola hartantxe
egingo nuke kabia.
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LORETXOA

MADDALEN

Hitzak eta musika: Benito Lertxundi

Hitzak:Joseba Tapia
Musika: Flaco Jimenez

Mendian larrartean
aurkitzen da loretxo bat

aurrean umetxo bat
loretxoari begira.

Loreak esan nahi dio
-umetxo aska nazazu,
jaio naiz libre izateko
ta ez loturik egoteko.

Zutaz oroitzen naiz
ene Maddalen

etxetik urrun nabil
maite zaitudan arren.

Festa bakar hartan
azaldu zinen

dena esango dizut
maite zaitudan arren.

Umetxoak ikusirik
lorea ezin bizirik

arantzak kendu nahi dizkio
bizi berri bat eman,
orduan izango baitu
indarra eta kemena

orduan emango baitu
ugari bere fruitua.

orduan emango baitu
ugari bere fruitua.

Salto eta algara
egin dugu aurten
ia puskatu zaitut

maite zaitudan arren.

Baina bukatu da
seguru naiz zeren
etxetik urrun nabil

maite zaitudan arren.
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MAITASUN HITZAK
Hitzak eta musika: Joan Manuel Serrat

Berak maite ninduen
nik bera ere bai

oraindik oroitzen naiz
bere begietaz

oraindik oroitzen naiz
zuhaitz lore artean

berak esaten zizkidan
maitasun hitz politak.

Maitasun hitzak, umil ta xamurrak
besterik etzekin, hain gaztea zan
etzuen mundua, gaiztoa ikusten

oraindik ametsak, bizi zituan
hiru gauza bakarrik zekizkin esaten

aintzinako ipuin xarmangarriak
maitasun istori, poeten abesti

besterik etzekin, hain gaztea zen

Egunak joan ta gero
nabaitzen dudanian

bakardade haundi bat
neure bihotzean

oraindik oroitzen naiz
nola lore artean

berak esaten zizkidan
maitasun hitz politak.

Maitasun hitzak…
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MAITASUNEZ HIL
Hitzak: Xabier Lete

Musika: Antton Valverde

Hamairu urte nituanean, 
oraindik galtza motxetan, 

bere atzetik ibiltzen nintzen 
herriko kale hotzetan; 

prinzesa hura behar bezela 
kortejatzeko lotsetan 

bere etxera lagundu nahirik 
eskolatik arratsetan. 

“Oh, ez !”, esaten zuen, 
oraindik ez, gaztetxo naiz. 

“Oh, ez !, inolaz ez, 
etxera joan behar dut garaiz”. 

Hemezortzira ailegatuta 
romantizismoz beterik 

etzan posible eromen hura 
bazter batera uzterik; 

aingeru harek ez zidan sortzen 
sufrimentua besterik, 

sekulan ere ez nuen lortu 
bi besoetan hartzerik. 

“Oh ez !”, esaten zidan, 
“maitemintzeko gaztea naiz. 

Oh, ez! , oraindik ez 
lotsa ematen dit ta ez dut nahi”. 

Lotsaren lotsez pasa ta gero 
dozenerdi bat eskutik, 

pentsatu zuen komeni zela 
sartzea bide hestutik; 

eta nik nola oraindik ere 
jarraitzen nuen gertutik,

 ezkondutzia eskatu nion 
ez bazitzaion inportik. 

“Oh, ez! “, erantzun zidan, 
“aspertzen nauzu, zoaz apaiz. 

Oh, ez!, inolaz ez,
 beste batekin ezkontzen naiz”. 

Festa batean ikusi nuen handik 
zortzi bat urtera, 

ta hotz-hotzean ausartu nintzen 
sagar helduen hartzera, 

irrifar doble makur batekin 
izkutatu zen atzera: 

ez zen ausartzen bere zezena 
adarrez adornatzera. 

“Oh, ez!, ez da posible, 
horrelakorik ez nuke nahi. 

Oh, ez! , inolaz ez, 
ni etxekoandre jator bat naiz.” 

Mutilzartuta bizi nintzela 
laugarren piso batian, 

behin uste gabe topatu nuen 
gure etxeko atian...

 bere onenak gastatutako 
alarguna zen artian, 

eta honela erantzun zidan, 
oraingoz bion kaltian: 

“Oh, ez! , orain ia ez, nahiz eta 
zutaz pentsatu maiz. 

Oh, ez!, inolaz ez, 
oheratzeko zahartu naiz.”. (bis)
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MAITEAZ GALDEZKA
Hitzak eta musika: Xabier Lete

Egunsenti batetan maitea zen hila,
kalera irten nintzen Jainkoaren bila,
nerekin aurrez-aurre esplika zedila,
behingoz utzi zezala zeru-goi ixilla.

Zutaz, maite, egina dut galde.
Zutaz, maite, egina dut galde.

Bakardade haundi bat neukan bihotzean,
negar egiten nuen zutaz oroitzean,
galdera egin nion Jaunari hotzean:

gizonok nora goaz mundutik hiltzean.

Zutaz, maite, egina dut galde.
Zutaz, maite, egina dut galde.

Orduak pasa ziren, ezer ez nun entzun,
nik ez dakit, maitea, konprenditzen duzun,

arratsaren ilunak eguna bildu zun.
Jainkoak inundikan ez zidan erantzun.

Zutaz, maite, egina dut galde.
Zutaz, maite, egina dut galde.

Etxeruntz nindoala oihukatzen nuan:
Jainkoa ez da bizi gizonen onduan,
urrutik zegok hura han bere zeruan

gu bakarrik utzirik umezurtz munduan.

Zutaz, maite, egina dut galde.
Zutaz, maite, galdera egin dut

baina Jainkoak ez zidan erantzun.
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MAITE ZAITUT
Hitzak eta musika: 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,
maite-maite zaitut;

pila, pila, pila 
patata tortilla!
Maite zaitut.

Maite-maite zaitut,
ilargiraino eta buelta maite zaitut.

Ilargiraino eta bueltan 
maite zaitut. 
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MARIA SOLT ETA KASTERO
Hitzak: Etxaun Barkoxe

Musika: Benito Lertxundi

Maria Solt ta Kastero
bi amoros zahar bero.

Hirürogei-hamarna urtetan 
hartü die amorio

Kastero jelostü gero 
Maria Solt ezarri kanpo.

Maria Solt dia nigarrez
izorra dela beldürrez

Barnets-Bordako anderiak 
kontsolatü du elez

emazte zaharrik oküpü 
agintzen eztela ez.

Maria Soltek arrapostü
Santa Elisabet badüzü.

Santu zahar bateganik 
oküpü agitü düzü

Kastero ere bada saintü, 
hala nizan beldür nüzü.

Kastero eztüzü saintü
sobera bürhauti düzü

elizalat juan eta 
tabarnan egoiten düzü

Kastero denegatik saintü 
Maria Solt antzü zira zü.
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MARINELAREN ZAI
Hitzak: Sorotan Bele

Musika: Winsburyko Willy

Arotzak zuen alaba bat
zen herriko xamangarriena

bi gizonek nahi zuten jabe izan
haren bihotzak nola esan.

-Zer dun, zer dun ene alaba
-Mariñela maite dut aita

-Ez al dun ulertzen, ezinezkoa da
jauntxoa da hiretzat maitia.

Orduan egarriak denak ziren ba
maitasun ukatuarentzat

jauntxoa dator hire esku bila
marinela Irlandara doa

Hala izan zan ezkontz behartua
aberatsik ez ziren han

ta guztiak dantzan, guztiak alai
mail ezberdinak ahaztuaz.

-Zer dun, zer dun ene alaba
-Mariñela maite dut aita

-Ez al dun ulertzen, ezinezkoa da
jauntxoaren emaztea zara.

Gaur egun oraindik ikus dezakegu
alaba hura lehioan
mariñelaren zai,zai

itsasoan du itxaropena.
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MARINA

MARITXU NORA ZOAZ

Hitzak: herrikoiak
Musika: Joselu anaiak

Hitzak eta musika: herrikoiak

Marina, Marina, Marina
bihotzez maite zaitut
irrifarre eder horrekin

zoratzen bainauzu zuk.

Nik maite zintudan, 
gaur maitatzen zaitut

ta ziur ere marina
bihar maiteko zaitut.

Maritxu nora zoaz eder galant hori?
Iturrira Bartolo nahi badezu etorri.

Iturrian zer dago?
Ardotxo txuria.

Biak edango degu nahi degun guztia
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MARKESAREN ALABAK
Hitzak : Sebero Iturrino
Musika: Urretxindorrak

Zeruak eta lurrak
egin zituanak

memoria argitzen 
hatoz niregana

esperantza badaukat
zerorrek emana,
kunplituko dedala

desio dedana.

Markesaren alaba 
interesadue

marineruarekin
enamoradue.

deskubritu bagerik
beren sekretue,
amodiua zeukan
barrena sartue.

Ala disponiturik
jarri ziran biak,

kartaz entenitzeko
alkarren berriak,
formalidadiakin
jartzeko egiak,

baina etziran lo egon
amaren begiak.

Amak esaten deutso:
-Juanita neuria,

galdu da dirudinez
Antonio Maria.

Nik bilatuko deutsut
beste bat obia,

maiorazko interes
askoren jabia.

Hau da lendabiziko
esan genduena

zer da musikarekin
onratzen duena?
Markesaren alaba

kalian barrena,
esposario zala

hark bihar zuena.

Penarikan lertute
Antonio hil zan,

akonpainatu zuen
Juanitak elizan

maitasuna bazion
esandako gisan,

etzuan geroztikan
osasunik izan.
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MATALAZ

MENDIAN GORA

Hitzak: Matalaz
Musika: Benito Lertxundi

Hitzak: Xabier Amuriza
Musika: Imanol Larzabal

Dolü gabe, dolü gabe,
hiltzen niz,

bizia Xiberuarendako
emaiten baitüt.

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

Euskal Herriko poeta, 
kanposantuko tronpeta, 
hil kanpaiari tiraka eta 

hutsari kolpeka
 argitu ezak kopeta, 

penak euretzat gordeta, 
goizero sortuz, bizitza ere 

hortxe zegok eta.

Euskal Herriko tristura, 
soineko beltzen joskura, 
txori negartiz bete da eta 

umorez ustu da.
Emaidazue freskura, 
ura eskutik eskura,

izarren salda urdina edanda 
bizi naiz gustora.

   
Mundua ez da beti jai, 

inoiz tristea ere bai, 
baina badira mila motibo 

kantatzeko alai.
Bestela datozen penai 
ez diet surik bota nahi,

ni hiltzen naizen gauean, beintzat, 
eizue lo lasai. 

Agian, agian,
egün batez
jeikiko dira

egiazko xiberütarrak
egiazko eskualdünak

tirano arrotzen hiltzeko,
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MUNDURAT EMAN NINDUZUN
Hitzak: Xalbador

Musika: Benito Lertxundi

Ama, nola zure belaunetan 
nindadukazun artean, 

utz nezazu zure bularrean 
burua pausa dezadan; 

ene bihotzak zer sendi duen 
nahi baiterautzut erran, 

zure ezpain sakratuetarik 
ikasi nuen mintzairan.

Ene deia amodioaren 
bidez zinuen entzun,

eta gero oinazen erdian 
mundurat eman ninduzun; 

biziaren grazia lehenik, 
gero hoinbertze maitasun, 

berant jakin dut, ama maitea, 
zendako eman dautasun. 

Adierazi zerautanean 
odolak bere mintzoa,

berriz gogoratu zitzerautan, 
o ama, zure altzoa; 

bai ta zure bularretik hartu 
esne on haren gozoa, 

orduz geroztik zurea naukan 
ene izaite osoa.
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NAFARROA NAFARROA
Hitzak: Xabier Amuriza eta Ibai Esoain

Musika: Asier Gozategi

Nafarroa-Nafarroa
zuri kantatzera noa
norbaitek etorri eta
ixten ez badit ahoa
ixten ez badit ahoa
zuri kantatzera noa.

Aralartik Iratira
arrano beltza beti da
ehiztari pila atzetik

hari tira eta tira
hari tira eta tira

arrano beltza beti da

Lasaitu zaite laguna
iritsiko da eguna

gora euskadi askatuta
oihukatuko deguna

gora euskadi askatuta
oihukatuko deguna

Zakurrak egiten du uau!
horrek haserri jartzen nau

baina egunen batean
disekatuko dizkiau 

baina egunen batean
disekatuko dizkiau 
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NAFARROA ARRAGOA
Hitzak eta musika: Xabier Lete

Nafarroa, arragoa, 
argiaren pausaleku 

haizearen ibil-toki zabal, 
hesirik gabea.

 
Nafarroa, arragoa, 

sua eta ura,
kondaira urratu baten 
oihartzun oihukatua.

Amets bat baino gehiago, 
ez oparotasun osoa:

nahiaren eta ezinaren 
burrukatoki ekaitzez betea.

Nafarroa, arragoa 
mahats eta gari 

maitasun eta gorroto 
gezur eta egia gurea.

Nafarroa, arragoa
lur beroen sabel emankorra

eta goiko mendi hotzen 
mendetako loa.

Nafarroa Nafarroa, 
zuhur eta eroa, 

lurrik maitatuena,
hormarik gabe utzitako etxea: 

erreka gardenen negarrez 
ibai lodietara 

ixurtzen ari den 
odol bustikoarraren

 iturri bizia.

Nafarroa, arragoa 
izen bat eta oinarri 

eta oinaze
eta bidean 

zure bila ibiltzea… 
Pinudiek usaintzen dituzten 

harri txigorrezko bidetan gora 
o, Nafarroa, Nafarroa betikoa.
O, Nafarroa, Nafarroa betikoa.

Amets bat baino gehiago, 
ez oparotasun osoa:

nahiaren eta ezinaren 
burrukatoki ekaitzez betea.
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Nafarroa jota
Hitzak: Jean Mixel Bedaxagar

Musika: herrikoia

Arbasoen harkaitza
Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa,

arbasoen harkaitza,
lur emankor hezkaitza

bedatxeko ekaitza
ekiaren emaitza

Nafarroa, Nafarroa, 
arbasoen harkaitza.

Zazpietan lehena
Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa, 

zazpietan lehena
gaztelien auhena

Santxoren hasperena
gazteen itxaropena
Nafarroa, Nafarroa
zazpietan lehena.
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NERE HERRIKO
Hitza eta musika: Benito Lertxundi

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.
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NERE SENTIMENDUA
Hitzak: Antonio Urbieta
Musika: Julen Lekuona

Nere sentimendua nahi det deklaratu:
Ameriketan nago hau ezin ukatu,

hemen eginagatik ondo gobernatu,
horkuaz egiten naiz asko akordatu.

Honuntz etorri nintzan utzirikan ama,
anai-arrebak eta familia dana;

egitiagatikan desio nuena,
geroztik triste nago, ai! nere barrena.

Hamazazpi urtetan banuen segira:
neska gazte guztiak neroni begira;

lurrik ikutu gabe, gorputzari jira,
orduko arintasunak asentatu dira.

Gorputz ederra nuen, dantzari arina,
bainan ez da izaten betiko egina;

orain eginagatik hemen ahalegina,
ez gera dibertitzen orduan adina.

Horko bizimoduaz oso aspertuak,
onerako ziraden gure desiuak;

orain etxera berriz emanik pausuak
hemen bizi gerade erdi-mudatuak.

Despedida dijua sei bertso hoiekin,
anaia konformatu horrenbesterekin;

nere gustua hau da, nahi badezu jakin:
beste horrenbeste jarri, aio Joxe Juakin.
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NIREKIN
Hitzak: Jon Maia
Musika: Gozategi

Emoixtaxux muxutxuek
maitie

hartuixu guruxun
guztixe

eroaixu bixotz
tristie

zure bixotzarekin.
Emostazu porrutxue

sorgine
ahetetxu baten

berdine
begitxu gorrixen

samine
sendatuixu nirekin.

Oinak hotz gabien, berbak irratixen
bero pixka bat gure neuke

berbaixu bajutxu, eskue helduixu
ez utzi laztanik eiteke.

Gero esnatzien lagaixu etzien
zure marrubi usaintxue

ta ez eixu pentsa ez dela erreza
gauza politxek pentsatzie.

Emoixtaxux…
Gero esnaitzien…

Emoixtaxux…
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OI AMA EUSKAL HERRI
Hitzak: Etxahun Iruri

Musika: Benito Lertxundi

Anai etxen da ezküntü
bükatü niz oain joaitera

ene opilaren egitera
Pariserat banüazü 

Oi ama Esküal Herri goxüa
zutandik urrun triste banüa

adios gaixo etxen dena
adios Xiberua.

Pariseko bizitzia
lan kostüzüriaz bagiazü

bena berantzen zütadazü 
zure berriz ikustia. 

Oi ama Eskual Herria...
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OI KANTA BERRI
Hitzak eta musika: Mixel Labegerie

Oi kanta berri ixilik nago
orain duela aspaldi,

zuretzat nuen kar bero hura
suntsitu ez da dirudi

beste lanetan iragan ditut
hainitz egun ta gau-aldi,

bainan oraino ez dut ukatu
euskara ez da Euskadi.

Oi kanta berri bihotzetikan
ezpainetarat jalia,

euskal airean bihotzen zaitut,
zu neure mezularia.

jende artean izatu banaiz
beresle xamurgarria,

izan zaite zu ene partetik
bakezale den xoria.

Oi kanta berri izan zaite zu
anai arteko zubia

batasunetik libertatera
gidatzen duen bidea

kartzelan den abertzaleari
emozu doi bakargia

etsiturikan den bihotzari
esperantzaun bizia.

Oi kanta berri gure herriak
behar du bide eta zubi,

rtxetan ere baitezpadako
argiarekin, ur garbi

horiek denak ez dire aski
bizi badien Euskadi,

hainbat oraino beharko ditut
kanta bat eta kanta bi. 
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PASAIAKO HERRITIK
Hitzak: Xenpelar

Musika: Mikel Laboa

Pasaiako herritik dator notizia
zezen bat izan dala jenioz bizia
kantatutzera nua bistan ikusia

alegratzeko triste dagoen guzia.

Santiago eguna Pasaian seinale
ailegatu eztanak egin beza galde

hasieran jedia zezenaren alde
azkenean etziran arrimatu zale.

Gure Pasaia beti sonatua dago
errapik gabe ezta urte bat igaro
urrengoan jarriko dituztela nago

barrera hestuago edo zezena handiago.

Torillotik atera zuten lehendabizi
bei zar bat gidaria bandera ta guzi
arrapatzen zuena purrukatzen hasi
azkenean kanpora plazatik igesi.

Hiru komertziante plazatik kanpoan
poxpolo ta barkillo labaina tratuan,
pareta egon arren hamar oin altuan

panparroi pasatu zen putzura saltuan.

Hoiek horrela eta gehiago ere bai
lurrian ziraldoka egin zuten lasai

ezkonberriak eta zenbait dama galai
zezenaren mendian etzuten jarri nahi.

Plazatik itsasora salta da igeri
adarrak besterikan etzuen ageri
bakerua begira bere zezenari
eserita jan ditu hiru libra ogi.
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 PERNANDO AMEZKETARRA
Hilda bezala lotan nengoen

eta naute iratzarri
euskaldun jende jatorrarentzat

izan nadin alaigarri
lehen hitz hutsetan zegon bertsoa

orain egin da marrazki
egia baizik ez dut esango
hiru gehi lau ez da zazpi

Artzai bizkorren sorlekua da
Euskal Herriko Amezketa

bizkorrenetan neu bizkorrena
ate guztien krixketa

handiki eta petralen aurka
hartzen dut beti kasketa
makilarikan onenak ditut

bertsoa eta hizketa

Buru ederra ez nekatzeko
pauso txikiko bi zango

halere inon festarik bada
ez naiz azkena izango

aurrea hartu nahi badidazu
nekatuko zera prango
birigarrorik berritxuena
Amezketako Pernando.
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PRIMADERAKO LILIAK
Hitzak eta musika: Mixel Labegerie

Primaderako liliak
goizik ziren loratuak,

urthe hartan gertatu zen
Pazko erramu baino lehen.

Gaituzte ezkontarazi
maite ninduzun hain gutti

ezkontarazi gaituzte
ez zintudalarik maite.

Ginuelarik elgarri
eman biziko uztarri.
ezkilak zeuden ixilik

nik ez baitakit zergatik.

Gaituzte ezkontarazi...

Ez zuten egin boleran
menturaz ziren Erroman;

ez ziren gure lekuko
ez izanen bataioko.

Gaituzte eskontarazi...

Nonbait balinbada zeru
gure haurra da aingeru
aingeru zeruan bainan
umerik ez ohantzean.

Gaituzte ezkontarazi...

Bihotza hotzez kaskaran
nago beroaren menturan.

etor bedi primabera
kanpoak diten berriz lora.

Gaituzte ezkontarazi
elgarregin behar bizi;
ezkontarazi gaituzten

behar dugu elgar maite.
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POTTOKAK MENDIAN
Hitzak: B. Irazabal

Musika: B. Eyherabide

Pottoka mendian jauzika ibilki 
buztana airean salbaia iduri 

ezin harrapatuz txomin da erori 
pottoka nausi da gure gizonari.

Digi digi dan dan 
digi digi dan dan 
digi digi dan digi 

dan dan di,
la la la la la la la.

la la la la la ra la la la la
 la la la la la ra la la la la.

Denboran pottokak ez emaiten sosa 
ez zuen ez egiten Parisen afera 

Neuilly-n ibiltzeko ez zuen usain ona 
adixkidendako ez aski ederra.

Digi digi…

Txominek menditik jautsi du pottoka 
ileak mozturik pentzetan emana 

egun guziez hartzen bere a sukrea 
iduri du orai Vincennes-en sortua.

Digi digi…
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SALAMANKARA

SAN SIMON ETA SAN JUDAS

Hitzak: herrikoia
Musika: Amaia zubiria eta Txomin Artola

Hitzak eta musika: Xabier Lete

Txiki-txikitik aitak ta amak
fraile ninduten nonbratu

bai eta ere estudiora
Salamankara bidaldu.

Salamankara nindoalarik
bidean nuen pentsatu

estudiante tunante baino
hobe nuela ezkondu.

Ostatu xume polit batean
gosez gelditu bainintzen

neska xarmant bat ari zitzaidan
mahainean zerbitzatzen.

Begia kartsu, ezpaina lore,
enekin aise mintzatzen

aingeru hori ordu berean
ene bihotz barnean zen.

San Simon eta San Juda
joan zen uda eta negua heldu da.

Ez baletor hobe,
bizi gera pobre,

eremu latz honetan,
ez gera hain onak benetan.

Ez dugu zaldirik,

ez gera zaldunak;
ez dugu abererik,

ez gera aberatsak.
Euskara guk dugu,

gu gera euskaldunak,
euskara guk dugu,

gu gera euskaldunak.
(Dena 2 aldiz)

Hitz erdi batez maite nuela
erran nion belarrira

baina, gaixoa, herabetua
ihes joan zen kanpora.

Ez ahal nauzu, izar ederra,
kondenatzen infernura!

Ez da sekulan ene gogotik
histuko zure itxura.

Aita Jainkoak egin banindu
zeruetako giltzari

azken orduan jakinen nuen
atea nori ireki.

Lehenengo aitari, gero amari,
gero anai-arrebari,

ta azken orduan isil-isilik
nire maite politari.
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SORTERRIKO KOPLAK
Letrak: Joseba Sarrionandia

Musika: Mikel Laboa

Ohianeko pagoak blai
aideratuz hiru elai.

Ostadarraren harian dira
hirurak pausatu nahi (bis).

Larrosak dira gorriak
edo bestela xuriak.

Hagitzez dira ederragoak
neskatilaren irriak (bis).

Maldan behera urratsa
betiko bidean latsa.

Hodei ilunak gaua belzten du
udazkena ez da bedatsa (bis).

Usapalak ostantzean
huts bat badut bihotzean.
Zatoz maitea gure etxera
dostatzera arratsean (bis).

Eder basoan haritza
haran aldean garitza.

Fruitu antzera ontzen da hemen
gizasemeen bizitza (bis).

Sagar gorriak dilindan
damea dago ganbaran

maite laztanez hartzeko eta
elkartzeko ohantzean (bis).

Iluntasuna abailtzen da
luma galdu bat bezala

begiak uso, mingaina arana
zure bihotza ene aingura (bis).

Hurrun gauhontzak uluka
zakur deslaiak zaunkata.

Mende oso bat iraganen dut
zure ondoan koblaka (bis). 



92

KANTARI
AMEZKETA 

98

99

TIRIKI TRAUKI

TOPA DAGIGUN

Hitzak: herrikoiak
Musika: Gorka Knörr

Hitzak: herrikoiak
Musika: Oskorri

Tiriki-trauki 
hiru ta lau dira zazpi,

 xurruxumurru bat 
batean dira urrun, 

tiriki-trauki 
ezker eskubi 

bien artean dago zubi, 
hots bare-bare hor 

leiho sare hiru ta lau dira bi… 

Errioxar, Baigorriko, 
Bakio nahiz Getariko, 

topa dagigun eta bakean 
bizi gaitezen betiko.

Umeak arretaz horni, 
gazteei hitza eskeini 

gaztetxoago eta haurrago 
izan gaitezen geroni.

Errioxar, Baigorriko...

Tiriki-trauki 
hiru ta lau dira zazpi, 

xurruxumurru bat 
batean dira urrun, 

tiriki-trauki 
ezker eskubi 

bien artean dago zubi, 
hots bare-bare hor 

leiho sare hiru ta lau dira bat, 
bat, bat, bat 
la, la, la, la 

Ez uka amonei hitzik, 
entzun agureei pozik, 

zaharra ez da izandakoa, 
luzaroan dena baizik.

Errioxar, Baigorriko...

Hierarkia da lehorra, 
harremana emankorra; 

errespetuan dago gordeta 
emakumeen altxorra!

Errioxar, Baigorriko...
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TXIKIA
Hitzak: Telesforo Monzon
Musika: Pantxoa eta Peio

Txikia zuen guda-izena 
bera gizon osoa izan arren 

Mendizabal, Sasetaren urrena 
biak txiki, bizkor eta lerden 

Saseta hil zen gudarien aurrean 
Mendizabal hil zaigu bakarrik 

bainan biek daukate Herri osoa 
atzo ta gaur heien atzetik 
Euskadi’rentzat hil dire-ta 

gorputzak arantzaz beterik.

Arro hadi Kantauri Itxasoa 
ta heien betiko loa 
betiko kanta zak. 

Geroari esaiok olatuetan 
Herri-izarrak ez direla itzaltzen, 
gure haurrek biharko ikastoletan 

heien izenak abestu ditzaten, 
arantzetan biak hil bait ziren. 

Arro hadi Kantauri Itxasoa 
ta heien betiko loa 
betiko kanta zak. 

Geroari esaiok olatuetan 
Herri-izarrak ez direla itzaltzen, 
gure haurrek biharko ikastoletan 

heien izenak abestu ditzaten, 
herriarentzat biak hil bait ziren.
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TXORIA TXORI

UDAKO EGUNAK

Hitzak: JoxAnton Artze
Musika: Mikel Laboa

Hitzak eta Musika: Asier Gozategi

Hegoak ebaki banizkio, 
neria izango zen,

ez zuen alde egingo; 

Udako egun haietan
gertatutako guztia

kanpoan haize lehorra
dudan maitasun guztia

opari batekin nator
eta ea ba maitia

gustatzen zaizun zuretzat
egindako abestia

Ametsen erdian
jolas eginez gau erdian
horren gustora egoteko

alkarri dena ematean
ametsen erdian

jolas eginez gau erdian
sentiarazten didazun hura

zuri esatean

Bainan, honela,
ez zen gehiago txoria izango;

eta nik...
txoria nuen maite; 

(Dena 2 aldiz)

Laralala…

Begirada bat nahikoa
izaten zen gehienetan

kilimak eta zirrarak
dantzan hasten zirenetan

unerik ederrenetan
ezin hobeto benetan

pozez txoratzen orduan
orduz geroztik penetan

Ametsen erdian…
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URTE BATEZ
Letra eta musika: Montaña y Rivera

Urte batez maite bat izan dut nik
urte bat betetzen du egun hunetan
oraitzen naiz nola zure besoetan

lokartzen nintzen
fidatu ta bihotza eskainirik.

Oroimen hoi atxik nahi nuke garaiz
nahi nuke bai samintasunez mozkortu
nahi zinduzket adimendutikan kendu

eta alferrik
mozkortzean gehiago oroitzen naiz.

Denbora hoi ez litaike bihurtu
maitasuna zuk urrez ordaindu nauzu

ta bihotza nahigabez bete didzu
esker gabea

norbaitek berdin ordainduko zaitu.

Zur’epaile denbora da izango
nahiz eduki daukazun edertasuna
gaur izanik maite asko dituzuna

begira gero
ez ote zaituen nihork maitatuko.
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Urtxintxak oihanian jauzika,
aldaxkatik aldaxkarat ...

zuk erradazu, ama, zendako
ez diren erortzen lurrerat ?

Nik ere nahi nuke
izan urtxintxa bezala!
hain gora, haín trebe,

izaíteko libre!

Urtxintxak oihanian zintzilik,
buruz behera buztanetik

zuk erradazu, ama, zendako
ez duten buruko minik ?

Nik ere...

Urtxintxak oihanian karruzkaz,
neguko bildu heltzaurrekin

zuk erradazu, ama, zendako
ez dezaketan egín berdin?

Nik ere…

 URTXINTXak
Hitzak eta musika: Manex Pagola
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XALBADORREN HERIOTZEAN
Letrak eta musika: Xabier Lete

Adiskide bat bazen 
orotan bihotzbera
poesiaren hegoek

sentimenduzko 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. 

Hesia urraturik
libratu huen kanta
lotura guztietatik

gorputzaren mugetatik
aske sentitu nahirik.

Azken hatsa huela
bertsorik sakonena

inoiz esan ezin diren
estalitako egien

oihurik bortitzena... bortitzena

Nun hago…
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Txarmangarria zira, eder eta gazte,
ene bihotzak ez du zu baizikan maite.
Bertze zonbait bezala, ote zira libre?
Zurekin ezkontzeaz dudarik ez nuke.

Zuri-gorria zira, arrosa bezala,
profetak ere dira mintzo hola-hola.
Araberan bazinu gorputza horrela

iduriko zinuen... Zeruko izarra.

Oi, maitea, zatozkit plazer duzunean,
behork ikusi gabe, ilunabarrean.

Lagun bat badukezu joaiteko bidean,
hark ezarriren zaitu trankil bihotzean.

Plazer eginen duzu, isiltzen bazira,
haur inorantak hola tronpatzen baitira.

Ez da neretzat ina holako segida...
Bertzalde zure baitan ez naiteke fida.

Adio, beraz, orai, ene arraroa,
hori dela medio, herritik banoa,
bihotza triste eta kexuan gogoa,
beti jarraikiren zait zur’ amodioa.”

TXARMAGARRIA
Letra: Herrikoia

Musika: Imanol Larzabal
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XORIERI MINTZO ZEN
Hitzak eta musika: Mixel Labegerie

Xorieri mintzo zen, mintzo zen errekari,                                                                
oihaneko zuhaitzeri, ta zeruko izarreri; 

mintzo zen haizeari, xoro batentzat zaukaten; 
xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten. 

                                  
Ez zakien irakurtzen gizonen liburutan 

bainan ongi bazakien zeruko seinaletan, 
zeruko seinaletan ta jenden bihotzetan. 

                                  
Xorieri mintzo… 

Haurrek zuten harrikatzen, zahar gaztek trufatzen; 
etxekoek berek ongi laneko baliatzen, 
laneko baliatzen eta gosez pagatzen. 

                                  
Xorieri mintzo…

Hil da xorua bakarrik, bakarrik da ehortzi. 
Etzen han kristau bat ere, salbu lau hilketari, 

salbu lau hilketari ta apeza kantari. 

Xorieri mintzo…
                                 

Hil hobian ezartzean, haizea zen gelditu, 
xoriak ziren ixildu, zerua zen goibeldu, 
zerua zen goibeldu ta jendea orroitu.

Xorieri mintzo…
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Iritzi helduak, uste haundikoak, 
gure herriaz. 

goiz eta arrats berriketan 
gure herriaz. 

nik ere nahi nituzke 
halako segurtasunak eduki

baina, gauzak zer diren, 
kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. 

hori suertea 
nonnahikoak diren hoiena! 

sasi guztien gainetikan 
dabiltza hegan. 

inork ez zidan esan 
euskaldun izatea zein nekeza den, 

hobe nuela hautazea 
munduko hiritar izatea. 

Kantu leunak 
nahi nituzke jarri 

eguzkia ainubian denari. 
zaindu maite duzun hori. 

Hala esaten didate: 
zertan zabiltza maite kontuetan? 

elkarbizitza jokuan 
eta zu, berriz, bertso ttikietan. 

Kantu leunak 
nahi nituzke jarri. 

eguzkia Ainubian denari. 
Zaindu maite duzun hori. 

Zaindu gorroto duzun hori. 
Zaindu maite duzun hori.

ZAINDU MAITE DUZUN HORI
Hitzak eta musika: Ruper Ordorika
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ZAZPIAK OHIAL 
BATETIK

Hitzak: Joxe Mari Ostolaza
Musika: Herrikoia

Mundu guztiak aditutzen du
euskaldunaren negarra

alde batera nahiago nuke
ez banintz hemengotarra.

Enpeñatzea ez bada libre
alferrik dugu indarra

hau da txoriak gari tartean
goseak egon beharra.

Antzerki hontan lau pertsonaia
ta jokalari bakarra

arbolak berak erakusten du
hostoa eta adarra.

Enpeñatzea ez bada libre...

Sutan pizturik darrai oraindik
sugaiz berriz iehengo gerra
oharkabean ez zen mintzatu

Txirrita poeta zarra.

Enpeñatzea ez bada libre...

Zazpi ahizparen gai den oihala
ebakirikan erditik

alde batera hiru soineko
utzirikan lau bestetik.

Guraiziakin bereizi arren
bakoitza bere aldetik

ezagutzen da jantzi direla
zazpiak oihal batetik. 
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ZERGATIK UTZI 
KANTATZEARI

Hitzak: Fernando Pessoa
Musika: Benito Lertxundi

Nere bizitza, munduko arranguren 
gainetik, amaiezinezko 
kantu batean, airos doa

nere bizitza kantu batean.

Zergaitik utzi behar diot,
Zergatik utzi kantatzeari? 

Urrun bada ere, sorkuntza berri bat
irigartzen duen doinu hori

entzuten dut, harrabots eta 
borroka ororen artean.

Zergaitik utzi behar diot...

Ekaitzak ondoan ziztuka
ari bada, zer axola!

Egia bizirik dela badakit
bizirik dela badakit

Zergaitik utzi behar diot... 

Zer axola nere inguruan
iluna hertsitzen bada?

Gauean kantak sortzen ditu, 
Gauena kantak sortzen ditu.

Zergaitik utzi behar diot... 

Nere pake kuttunena
itzutuko duen trumoirik ez da
harkaitz horri lotzen natzaion

lotzen natzaion bitartean.

Zergaitik utzi behar diot... 

Amodioa zeru-lurren
jauna bada, jauna bada

Zergaitik utzi behar diot...     (x4)
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Gure hitzak esan,
berriz esan,

ez daitezela ahaztu,
ez daitezela gal.

(Bernardo Atxaga)

Nire poesia oso merkea da
herriaren ahotik hartu nuen debalde,

eta debalde ematen diot
herriaren belarriari.

(Gabriel Aresti)

AMEZKETAko udala


