ORTZAIZEKO
IKASTOLA
KANTUZ

ARROSA: "HERRI EDERRA"
(Arrosako burasoak/airea: Baratze bat)

Hau da herri ederra
Hogoita hiruan sortua
Aberastasun handia
Ez gehiago ortzaiztar izaitea
Ikastola eraikitzeko
Eta euskara zabaltzeko
Lotsarik ez dugu deneri erraiteko
Gu girela ere bai Ortzaizeko
Astian bizpahiru pelatu
Ikastolan abiatu
Orain Hoitalau gira
Ta soinez gehiago behar bada
Ikastola eraikitzeko
Eta euskara zabaltzeko
Lotsarik ez dugu deneri erraiteko
Gu girela ere bai Ortzaizeko
Orain Arrosa hor da
Euskaldunez betea
Kasu untsa begira
Iratzepean sortzen baitira
Ikastola eraikitzeko
Eta euskara zabaltzeko
Lotsarik ez dugu deneri erraiteko
Gu girela ere bai Ortzaizeko
Arrosa lore bat da
Bainan lili ederrena

Gaur egun, ez ote da

BAIGORRI-BANKA-IRULEGI: "AITA NIK EZ DUT ZU
BEZALAKOA IZAN NAHI"
Denek gure hizkuntzan kantatzea
(Jexus Arzallus/airea: Mutil koskor bat)

Nere semea landu nahi nahi nuen
Nik zaletasun orotan
Bertsotan erakusten ere ni
Aritua naiz frangotan
Baina ikusten denez Ian hori
Ez bait du hartu gogotan
Haunditutzean ez du egin nahi
Aitak bezala bertsotan
Nere burua nahastua dit
Gaurko esaldi honetan.
Hori entzun da nere barrua
Jarri didazu erreta
Baina aitaxok gaur dionari
Jarri zaiozu arreta
Oraindik oso umea zera
Egin anitz gogoeta
Hori entzun da sartu didazu
Bizi guztirako kezka
Bertsolaria ez bada era
Izan dadila poeta.
Guk nahi duguna egitea ere
Askotan bait da gauz gaitza
Gure semeak bide onetik
Eraman nahian gabiltza
Baina estua izan da egun
Ezarri didan baldintza
Nere semea hau da aitatxok

Zuretzat dun azken hitza
Zuk nahi duzuna izan zaitea
Zurea bat da bizitza.

BIDARRAI: "BIDARRAITARRA"
(Grazi Etxebehere)

Bordalde xumetarik sortu zen herria,
Lapatinek bezala moldatu bizia,
Errotik ateratu independentzia,
Hau da gure Bidarrai arbasok utzia (2)
Malda eta patarra, Errobi ibaia,
Lamin eta debruek eraiki zubia,
Saindu baten izerdiz ur goxatzailia,
Hau da gure Bidarrai arbasok utzia (2)
Herritarren artean sendo lokarria,
Denen aho mihitan eskuara garbia,
Euskal izaiteari zinez atxikia,
Hau zen gure Bidarrai arbasok utzia (2)
Euskal Herriko parte izanki herria,
Bortxaz bien geroa ezin berexia,
Bakotxak egin beza ahal den guzia,
Bihar lauda dezaten arbasok utzia (2)

IHOLDI: "PORRU SALDA"
"O MAITIA ZATO"
(Xarles Uhalde)

Urrun, urrundu nintzan Euskal Herritik
Lagun on eta etxekoen artetik
Ainitz bazter eder kurritua gatik
Nihun ez ikusi hoin xoko politik
Andre xarmant bat harturik orai nago
(2)
Heldu gira etxekoen ikusteko
O maitia zato
Euskal Herriraino
Etxek'athian irriz amatto (2)
Gure beha dago
Paranpan pa... (2)
"FANDANGO"

Pestak ditugu herrian
Gazte guziak lorian
Dantzatuz fandangoen airian
Irrintzina bat zintzurrian
Nexkato gazteak ere
Hor mutikoekin pare
Arin arin polit eta lore
Fandangoetan ari dire

Dantza fandangoak
Pare gabekoak
Altxatuz besoak
Altxatuz zangoak
Mutil nexkatoak
Herri guzikoak
Eman ditzagun fandangoak

(2)

"AGUR IHOLDIRI"
(Piarres Trounday)

Eliza xuri batek argitzen tu oro
Plaza eder bat bada han beheraxago
Bakarren aldietan egin nik han nago
Pilotari ederrari "Bravo"
Iholdin baitago gazteria sano
(2)
Lehen orai gero
Agur Iholdiri
Zu hoin herri ederra ongi moldatua
Duela aspaldi Euskal Herriaren erdian landatua
Azkar zaude beti
Asko herri politez itzulikatua
Lur onian sortua sano beiratua
Oroz maitatua
Zu zare lekua pargabekoa
(2)
Euskaldun xokoa

Ortzaizeko Ikastolako Kantu Taldea

IRISARRI-SUHUSKUNE: "TOBERAKO BUKAERAKO KANTUA"
(Peio Soulé)

Besta eder hau bururatzeko, eman gaitezen kantari
Nola hobeki egin ohore, gaurko egun ederrari
Euskaldun hatsa senditu dugu, juntatua bihotzari
Euskalasuna egiten duten, gaiek josirik elgarri.
Lurra hizkuntza gure kultura, hots gureak ditugunak
Mirail batean agertzen dauzku, holako emankizunak
Antzerki dantzak soinu ta bertsu, gure kirol batasunak
Horiek oro ondare ditu, egiazko euskaldunak.
Aspaldidanik famatua zen, toberentzat Irisarri
Sobera urtez geldi egonik, berriz zauku iratzarri
Aiten odola gure zainetan, sendi bagineza ari
Heien nortsasun bera dezagun, ager gure herriari.
Lurra hizkuntza gure kultura, hots gureak ditugunak
Mirail batean agertzen dauzku, holako emankizunak
Antzerki dantzak soinu ta bertsu, gure kirol batasunak
Horiek oro ondare ditu, egiazko euskaldunak.
Xede hoietan adixkideak, deneri esker onenak
Ontsa gostarik egun hau landu, duteneri zorioank
Bakean eta batasunean anartean biziz denak
Bestaldi arte eta orori, agurrik anaikorrenak
Bakean eta batasunean anartean biziz denak
Bestaldi arte eta orori, agurrik anaikorrenak

ORTZAIZE: "BALIO DEA ERRAITIA"
(Ortzaizeko burasoak)

Ibili naiz herriz herri kurri
Ikastola betetzeko asmoz,
Elixondon 6 famili berri
Bai euskaraz bizitzeko gogoz,
Ta bada sekulako azantza
Balio dea erraitia
Ortzaizeko ikastola dela
Denen artean hoberena!
Iholditik Suhuskunera
Baigorritik irisarrira
Ta Bidarraitik Arrosara
Den denak bildu Ortzaizera
Erdaldun eta euskaldun gorri
Eskuz esku denak elgarrekin,
Gaurkoa eraiki harriz harri
Izerdi eta buru haustekin,
Atxikiz beti umore ona
Balio dea erraitia
Ortzaizeko ikastolan dela
Denen artean giro bikaina!
Taloak egutegi zozketa
Xanpaña pizza mus lehiaketa,
Haurrak ari etxeko lanetan
Gurasoak aldiz garbiketan!
Hirurogoi bat familiekin
Herri hau dugu kilikatzen,
Hain maite dugun euskararekin
Herri hau dugu biziarazten,
Badu sekulako arrakasta
Balio dea erraitia
Ortzaizeko ikastola dela
Xoko huntako famatuena!

