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HERRIXA KANTUAN

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 bakean.
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)

HERRIXA KANTUAN

UME EDER BAT
(Hitzak eta musika: Jose Mari Iparragirre)

Ume eder bat ikusi nuen
Donostiako kalean,
Hitz erditxo bat hari esan gabe
Nola pasatu parean?
Gorputza zuen liraina eta
Oinak zebiltzan airean...
Politagorik ez det ikusi
Nere begien aurrean.
Aingeru zuri, paregabea,
Euskal Herriko alaba,
Usterik gabe zugana beti
Nere bihotza narama:
Ikusi nahian beti hor nabil,
Nere maitea hau lana!...
Zoraturikan hemen naukazu
Beti pentsatzen zugana...
Galai gazteek galdetzen dute:
Aingeru hori non dago?
Nere maitea nola deitzen dan
Ez du iñortxo jakingo.
Ez berak ere, ez luke nahiko:
Konfiantza horretan nago
Amorio dun bihotz hoberik
Euskal Herrian ez dago.

HERRIXA KANTUAN

AGURE ZAHARRA
(Hitzak: Lluis Llach-Xabier Lete / Musika: Lluis Llach)

Agure zahar batek zion bere etxe aurrean
goizean goiz lantokira irteten nintzanean:
ez al dek gazte ikusten gure hesola zein dan?
desegiten ez badugu, bertan galduko gera.
Baina guztiok batera
saiatu hura botatzera,
usteltzen hasia dago-ta,
laister eroriko da.
Hik bultza gogor hortikan,
ta bultza nik hemendikan,
ikusiko dek nola-nola
laister eroriko dan.
Baina denbora badoa, nekea zaigu hasi,
eskuak zartatu zaizkit, eta indarrak utzi.
Usteltzen badago ere, karga badu oraindik,
berriz arnasa hartzeko esaigun elkarrekin:
Baina guztiok batera...
Agure zaharra falta da gure etxe ondotik,
haize txar batek hartu ta eraman du hemendik
Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik,
aitona zaharraren kanta nahi diet erakutsi:
Baina guztiok batera
saiatu hura botatzera,
usteltzen hasia dago-ta,
laister eroriko da.
Hik bultza gogor hortikan,
ta bultza nik hemendikan,
ikusiko dek nola-nola
laister eroriko dan (bis)

HERRIXA KANTUAN

IKUSI MENDIZALEAK
(Herrikoia)

Ikusi mendizaleak
baso eta zelaiak,
mendi tontor gainera
igo behar dogu.
Ez nekeak, ezta bide txarrak
gora, gora neska-mutilak a a a.
Gu euskaldunak gara
Euskal Herrikoak (bis)
Hemen mendi tontorrean
euskal lurren artean
begiak zabaldurik
bihotza erreta.
Hain ederra, hain polita da ta,
gora, gora Euskal Herria a a a.
Gu euskaldunak gara
Euskal Herrikoak (bis)

HERRIXA KANTUAN

FURRA FURRA
(Hitzak: Natxo de Felipe / Musika: Herrikoia)

Furra, furra, fandangoa,
hortxe duzu fandangoa geure gustukoa. (bis)
Gaur goizean jeiki naiz suerte onean,
tanke bat topatu dut neure kafesnean;
Ez dakit zer daukagun bakea ala gerra
bainan nik badaezpadan egin dut puzkerra.
Furra, furra,...
Zerbait egitekotan zuzen eta artez
zorri bat garbitu dut ur pistola batez,
orain galdurik nago beldurrez beteta
muniziorik gabe gelditu naiz eta.
Furra, furra,...
Neure arma bakarra dut akordeoia,
hauspoari eraginez dirudi lehoia;
Eskua jaten badit on egin dezaion
Cervantesi holakorik gertatu zitzaion.
Furra, furra,…
Eta orain banoa berriro ohera,
bila ez badatozkit lolo egitera;
Bihar ikusiko da zer dagoen berri,
jakintsuenak ere ezin du igerri.
Furra, furra,…

HERRIXA KANTUAN

TXORIA TXORI
(Hitzak: J. A. Artze / Interpretazioa: M. Laboa)

Hegoak ebaki banizkio
neria izango zen
ez zuen aldegingo (bis)
Bainan honela
ez zen gehiago txoria izango (bis)
Eta nik txoria nuen maite,
Eta nik, eta nik, txoria nuen maite.
Trala laralala lala lala...
Bainan honela......

HERRIXA KANTUAN

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 hotzetan.
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 sukartutako ametsetan,
algarak entzuten ziren Habanako putetxetan,
abanikodun mulatak gauari haize egiten
musiken aire 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. (bis)

HERRIXA KANTUAN

TXANTXIBIRI
(Herrikoia)

Txantxibiri, txantxibiri gabiltzanian
Elorrioko kalian,
hamalau atso tronpeta jotzen
zazpi astoren gainian. (bis)
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
Santamaiña egunian, me cagüen la mar,
comeremos chocolate
sonbreruaren gainian. (bis)

HERRIXA KANTUAN

EGUN DA SANTIMAMIÑA
(Mikel Laboa)

Egun da Santimamiña
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 .......
Itsas aldean izarra,
hari begira lizarra;
euskara salbo ikusi arte
ez dut kenduko bizarra.
Egun da ....
Kantatu zuen oilarrak,
argitzen dira belarrak;
Ageda gure martiriari
moztu zizkaten bularrak.
Egun da ...
Bularrak moztu zizkaten eta
Euskalerriak diotsa,
solomu luze dultzerik gabe
eman zaidazu bihotza.
Egun da ....
Eman zaidazu bihotza
eta ken berriz nahigabeak.
Esan noiz garen izanen gure
etorkizunen jabeak.
Egun da ...

HERRIXA KANTUAN

ITURINGO AROTZA
(Hitzak eta musika: Herrikoia)

Ituringo arotza, Erramun Joakin,
hasarre omen zaude zeren degun jakin,
santurik ez daiteke fiatu zurekin:
San Kristobal urtuta joariak egin.
Arotzak erran dio bere andreari:
"urtu behar dinagu; ekarran santu hori."
"gizona, nora zoaz? bekatu da hori."
"etzionagu erranen sekulan nihori."
Iturringo garaile, Ramuntxo Joakin,
hasarre omen zira zeren dudan jakin.
Konfesa zaite ongi erretorarekin:
ez dute zer fidatu santuek zurekin.
Kobrezko santurikan inon bazarete,
egoten ahal zarete hemendik aparte:
baldin arotz horiek jakiten badute,
joaliak egiteko urtuko zaituzte.

HERRIXA KANTUAN

IXIL-IXILIK
(Hitzak eta musika: Herrikoia)

Ixil ixilik dago, kaia barrenian
ontzi txuri polit bat uraren gainean.
Goizeko ordu bietan, esnatutzen gera
arrantzaliak beti, joateko urrutira.
Pasatzen naizenian, zure leihopetik
negarra irtetzen zait, begi bietatik.
Zergatik, zergatik, zergatik, zergatik?
Zergatik negar egin?
Zeruan izarra dago, itsaso aldetik.
Bat, bat bat, bart parrandan ibili
bart parrandan ibili;
Bi, bi, bi, ez naiz ondo ibili
ez naiz ondo ibili;
Hiru, hiru, hiru, kolkoa bete diru,
kolkoa bete diru;
Lau, lau, lau, sardina bakalau.
Anteron txamarrotia,
Sinkerren bibotia,
haretxek ei dauka, ei dauka
preso tximinoia.
Hau dek, hau dek,
hau dek umoria,
kontsolatzeko, kontsolatzeko,
euskaldun jendia.
Kalian gora, kalian behera
kalian gora zezena, ai, ai, ai,
Kalian gora, kalian behera
kalian gora, kalian behera
Kalian gora, kalian behera
Kalian gora zezena.

HERRIXA KANTUAN

GORA TA GORA BETI
(Hitzak: Gabriel Aresti / Musika: herrikoia)

Gora ta gora beti, haik gora Lapurdi!
Euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. (bis)
Gorantza doa agudo kapitala
eta Lapurdi beti dago apala,
aldrebesturik dago mundu zitala,
konformatzen ez bagara
ze pekatu mortala!
Gurea ez da bizi-modu normala
lurra lantzeko aitzurra eta pala,
lanaren truke kobratzen erreala.
Benetan da miserable
euskaldunon jornala.
Munduan ezin bizi daiteke hala,
merkatuetan dena gora doala,
etxera eta zopa guztiz argala,
kriseiluen olioa
ez da postre formala.
Obrero eta nekazari leiala,
zuena ez da errenta liberala.
Diru zikinak putre motzak bezala
botatzen dizu gainera
hortxe bere itzala.
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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