
 

EUSKARALDIA 
 

1-ADISKIDE BAT BAZEN 

 

Adiskide bat ba zen orotan  bihotz bera 

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 

 

 

 

2-AMA EUSKAL HERRIA 

 
Delikatua baitut egungo suieta 

hasi aintzin egin dut zonbait gogoeta 

gure arteko asko ele entzun eta, 
euskaldun agertzea ez baita josteta. 

 

Badakit askoz ere nukela hobea 
nehoni ez agertu ene dolorea 

odolaren mintzoa eduki gordea 

nahiko nuke baina ezin dut ordea. 
 

Ama Euskal Herriaz naiz nahigabetua 

uztera doalako betiko mundua 
bere seme alabez abandonatua 

nork barka dezake gure bekatua. 
 

Lehen sartu zitzaizun ezpata zorrotza 

zure etxe nagusi jartzean arrotza 

halere ez zitzaizun gelditu bihotza 

etxekoen eskutik duzu heriotza. 

 
Zure lekua hartu zuen andereak 

gurekin behar ditu pairatu bereak 

amaizunarendako ez daizke hobeak 
ama ukatu duten haur dohakabeak. 

Ama Euskal Herriaz naiz… 

 
 

Ama Euskal … 

 
 

3-BERTSOA DANTZAN 

 
Bertsoa ahoz edo paperez 

bihotzaren mezulari amodiozko 

hitz edo esaldi hark ditu beti ekarri 
ama batek bere ttipiari norbaitek 

lagunminari zoriona eta zoritxarra 

negarra edo irri 

 

Olerkiaren aurride dugu kantuaren adixkide 

bertsoak eginak ditu orain zenbait urte 
ta bide plazetan edo liburuetan 

eman ditu adibide utziz beti 

oroitzapenean ainitz nahi eta xede 
 

Izar eguzki goian dirdira hitzak aldiz bertsoetan 

loreek bukaerak ekarri haizeak doinuak eman 
izerdiarekin loturik da batek bestea eskutan 

bertsolaria eta xoria beti direla airean 

 

Bertsoa ahoz edo paperez bihotzaren mezulari 

Amodiozko hitz edo esaldi hark ditu beti ekarri 

ama batek bere ttipiari norbaitek lagunminari 

zoriona eta zoritxarra negarra edo irri 

 
 

 

4-EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ 

 

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. 

 

 

5-GORA TA GORA BETI 

 

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! 
 

Gora ta gora beti, haik gora Lapurdi! 

Euskerak bizi gaita eta bizi bedi.(Bis) 
 

Gurea ez da bizi modu normala 
lurra lantzeko haitzurra eta pala, 

lanaren truke kobratzen erreala. 

Benetan da miserable euskaldunon jornala. 

 

Gora ta gora … 

 
 

6-MENDIAN GORA 

 
Mendian gora haritza ahuntzak haitzean dabiltza 

itsasoaren arimak dakar ur gainean bitsa. 

Kantatu nahi dut bisita usteltzen ez bazait hitza 
mundua dantzan jarriko nuke Jainkoa 

banintza(Bis) 

 
Euskal herriko tristura soineko beltzen joskura 

txori negartiz bete da eta umorez hustu da. 

Emaidazue freskura ura eskutik eskura 
izarren salda urdina edanda bizi naiz gustura 

 

Euskal Herriko poeta kanposantuko 
Tronpeta hil kanpaiari tiraka eta hutsari topeka. 

Argitu ezak kopeta penak euretzat 

Gordeta goizero sortuz bizitza ere 

hortxe zegok eta (Bis) 

 

Mundua ez da beti jai iñoiz tristea ere bai 
bainan badira mila motibo kantatzeko alai. 

Bestela datozen penai ez diet surik bota nahi 

ni hiltzen naizen gauean behintzat egizue lo lasai 
 

 

7-GUK EUSKARAZ 

 

Guk euskaraz Zuk, zergatik ez? 

 

Euskara putzu sakon  eta ilun bat zen, 

eta zuek denok ur gazi bat  

atera zenuzten handik nekez 

 

Egapen euskaraz dugu ikasten/jolasten 
Hórrela nahi dugu bizi euskara 

Alboan dela guk egapen 

 
 

8-NIRE ABERRIA 

 
Nire aberria lurra bezain zaharra da 

baina ez da lurra bakarrik 

haizeak bezala inguratzen nau eta 
lotzen, askatzen nauelarik. 

 

Nire aberria suaren antzekoa da 
beti bera,berria beti 

epeltzen nau kanpoan hotz dagoenean 

ta erretzen ere badaki 
 

Aberriaren mugak euskarenak 

gure baitan daude gehienak 

euskara zabalduaz lau haizeetara 

zabalgo egiten gara 

 
Nire aberria harrizko herria da 

hitzezkoa eta hitzekoa 

altzairuzko txakolin, ardo zurezkoa 
eta hondar anonimoa. 

 

Nire aberria burdin bihurria da 
oroimenean arindua 

itsaslaminen baten herdoilezko kantu 

etorkizunez fosildua. 
 

9-JAILARAI 

Apustu garbia da Euskaraldia 
Euskalduntzeko…suukaldia 

 

Argisentin printzak Busti ditu ihintzan 
Beti euskaraz… lehenengo hitzak 

 

Ados gaude danak hauek dira planak 
Euskaraz izan… gure harremanak 

 

Saiatu ezkero emaitzak espero 
Bizi euskaraz…eegunero 

 

Altxor bat euskara jakitun al gara 
Ez negar egin…gero hiltzen bada 

 

Pausoa oinetan asko ordainetan 
Loretu dadin…mingainetan 

 

Kabia urtetan goxoa ustetan 
Bizitzen segi….urnietan 

 

10-KONTRAPAS 
 

Garaziko herria benedika dadila(Bis) 

Euskarari eman dio  
Behar duen tornuia(Bis) 

Euskara…jalgi hadi kanpora 

 
Bertze jendek uste zuten( 

Ezin eskriba zaiteien bis) 

Orain dute forogatu engainatu zirela(bis) 
Euskara…plazara 

 

Bertzeak orok izan dira bere goien 
gradora(bis) 



Orain hura iganen da bertze ororen gainera(bis) 

Euskara…dantzara 

 

Oraindaino egon bahaiz inprimitu bagerik(Bis) 

Hi engoiti ebiliren mundo guzietarik (Bis) 
Euskara…mundo guztira 

 

 
11-EUSKARAZ BIZI NAHI DUT 

 

Gau eta egun euskaraz  bizi nahi dut 
eta gauza bera egin  dezakezu zuk 

Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik 

ez da amets bat nire nahia da baizik 
 

Etxean, kalean, lanean,lagun artean  

mendira joatean eta ohean sartzean 
 

Egin ginen bizitzaren jabe nortasuna eta izaera gorde 

gabe 
Kaleetan bat egin genuen elkar maite genuela 

erakustearren 

 

Oooooo, euskaraz bizi nahi 

Ooooooo, (e)ta euskaraz bizi naiz. BIS 

 
Gau eta egun … 

Etxean, kalean, lanean, lagun artean 

mendira joatean eta ohean sartzean 
 

Egin … 

 
Oooooo,  

Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik 

ez da amets bat nire nahia da baizik BIS 
 

Gau eta egun … 

 
 

 
Etxean, kalean,  

 

12-EURITAN DANTZAN 

 

Bizirik nau  

ta holan sentitzen naz  
topera nau  

Bizirik nau 

ta holan sentitzen naz 
topera nau 

geur inork ez nau geldittuko. 

Egun goibel hau 
egun argi bihurtu 

nahi dot geurkoan. 

Gogoa dekot eta 
kale erdixen 

ez dot inoren baimenik biher 

dantzan hasten naz 
ie...! Dantzan kalien 

danak begire 

dantzan kalien. 
 

Eurixe da ah, ah, ah! 

Eurixe da ah, ah, ah! 

 

Zaparrada goitik behera 

ta saltoka potxingoan 
aske sentitzen naz ni 

busti-bustitte 

ta ur tantak goitik behera 
Ustaritzen zein Gasteizen 

Santurtzi zein Iruñean 

bardin-bardin jauzten dire 
kalien... 

Euritan dantzan 

kalien! 

 

Udazkena 

eta erropa zaharrak 

zer gehixau bide 

zoriontsu izeteko. 
Joan etorri bet da gure bizixe, 

ta une honek 

hostixek dire, beraz 
denbora txarrari 

aurpegi ona jartzen badakit, 

holan nabil ni 
ie, ie! 

 

Dantzan kalien 
danak begire 

dantzan kalien. 

 
Eurixe da ah, ah! 

Eurixe da ah, ah! 

 
13-MUSIKAREN DOINUA 

 

Musikaren errotik sortutakoa,  

azaldu ezinezko sentimendua.  

Musikaren itzalean dantzalekua.  

Musikaren doinua  
 

Herri arteko loturan,  

eragin dezala,  
gure barneko grinak  

konpondu ditzala.  

Azaleko liskarretan  
laguntzazkoa.  

Musikaren doinua  

 
Irabazi edo galdu beti gurekin doa.  

Alde egin edo geratu beti zure barnean.  

Punk doinua, zein blusa edo ska musika.  
Berdin du erabakia musikaren zentzua.  

 
Mundu libre bat dago zure aurrean,  

erabaki anitzezko aukera sorta.  

Emozio sortzaile badugu alboan,  

musikaren doinua  

 

Irabazi edo galdu beti zurekin doa.  
Alde egin edo geratu beti zure barnean.  

Punk doinua, zein blusa edo ska musika.  

Berdin du erabakia musikaren zentzua (X2) 
 

14-ALDAPAN GORA 

 

 Mendian gora burua galtzen dut maiz 

Herriko kaleetan sarritan galdu izan naiz 

Nork bereizi zituen kultura, lurra, sua eta ura? 

Gizakion arteko lotura, ere ez al da natura 

 

Aldapan gora, pausorik pauso 

Aldapan behera, auzorik auzo 

Gaztainondo ta pago eskultura arraro  

Kaleak edo mendiak  

zer galtzen gaitu gehiago? (x2) 

 

Berriro galduta gabiltza, hau da hau marka  

Ezin da ulertu aurrean daukagun mapa 

Euskaldun peto peto  

Bai baina ardi galduen pare 

Nahiago det ibili halare, norabiderik gabe 

 

Aldapan gora, pausorik pauso 

Aldapan behera, auzorik auzo 

Gaztainondo ta pago eskultura arraro  

Kaleak edo mendiak zer galtzen gaitu gehiago? 

(x2) 

 

 

ZAPIAK AIRERA 

 

horia, urdina, gorria ta zuria kolore biziak 

ortzadar bezala. (4 aldiz) 

 aurrera, atzera, jira biraka, aurrera, atzera, 
denok batera, saltoka, saltoka, jira biraka, 

oihu bat airera…..iiiiiiihhh! 

 askatu gerria, besoak ta eskuak astindu zapia 
albotik albora. (4 aldiz) 

 aurrera, atzera, jira biraka, aurrera, atzera, 

denok batera, saltoka, saltoka, jira biraka, 
oihu bat airera…..iiiiiiihhh! (3 aldiz) 

 

 


