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IKUSI MENDIZALEAK
Hitzak eta doinua: Sabin López de Gereño
Ikusi mendizaleak
baso eta zelaiak,
mendi tontor gainera
igo behar dugu.
Ez nekeak, ez da bide txarrak,
gora, gora, neska-mutilak, a, a, a!
Gu euskaldunak gara,
Euskal Herrikoak.
Hemen mendi tontorrean,
euskal lurren artean,
begiak zabaldurik,
bihotza erretan.
Hain ederra, hain polita da ta,
gora, gora Euskal Herria, a, a, a,
Gu euskaldunak gara…

EUSKARA, PLAZARA!
Hitzak: Telesforo Monzon
Doinua: ezezaguna.
Plazara, euskara plazara!
Euskaldun irakasle
eta ikasleok, dantzara!
Plazara, dantzara!
Geure herriaren geroa baikara!
Bai, arreba ta anai...
Guk ere herri bat izan nahi!
Geure lurrak laiatuz eta irauliz, udaberriko
emaitzaren zai!
Herri jakintza nahi dugu,
eta jakintza herriarentzat nahi!
Plazara, Euskara, plazara!...
Ez, erderarik ez!
Euskadin sortu ginenez!
Denok euskara bakar bat nahi dugu!
Bizi giro ta jakintza bidez,
mundu berri bat nahi dugu,
herri bakoitzak beretik emanez!
Plazara, euskara, plazara!...

EUSKERA, OI EUSKERA
Hitzak eta doinua: Imanol Urbieta
Euskera oi euskera
sutan da gorderik,
mendez mende egoki
euskaldun gogoa. (bis)
Euskaldun jaio nintzan,
euskaldun hazi,
euskera hutsik amak
zidan erakutsi.
Euskera maite maite
zabiltz nekin beti,
euskera hilez gero
ez nuke nahi bizi (bis).
Euskera, oi euskera...
Euskera egunez eta,
euskera gauean,
zahar ta gazteok beti
aritu gaitean.
Guztiok mintza zagun
pozkiroz euskera,
bihotzetik esanaz
euskaldunak gera (bis).
AITORREN HIZKUNTZ ZAHARRA
Hitzak eta doinua: Ziriako Andonegi
Aitorren hizkuntz zaharra
nahi degu zabaldu
munduaren aurrean
gizonki azaldu,
baldin gure zainetan
odolik badegu
euskaldunak euskeraz
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 euskera maitea
zoragarriena
euskaldunen artean
maitagarriena.
Munduan sortu zanik
hikuntzik zaharrena,
gora ta gora euskaldunak
eta gure euskara.
EGUN DA SANTIMAMIÑA
Hitzak: Gabriel Aresti
Doinua: Mikel Laboa
Egun da Santimamiña
benetan egun samiña.
Goiko zeruak gorde dezala
luzaro neure arima.
Esaten dizut egia,
hau ez da usategia,
erroi artean izan nintzaden,
benetan ausartegia.
Itsas aldean izarra,
hari begira lizarra,
euskara salbo ikusi arte
ez dut kenduko bizarra.
Kantatu zuen oilarrak,
argitzen dira belarrak.
Ageda gure martiriari
moztu zizkaten bularrak.
Bularrak moztu zizkaten eta
Euskal Herriak diotsa:
solomu luze dultzerik gabe
eman zaidazu bihotza.
Eman zaidazu bihotza eta
ken berriz nahigabeak.
Esan noiz garen izanen gure
etorkizunen jabeak.

ARABAN BAGARE
Hitzak: Bittor Kapanaga
Doinua: Gontzal Mendibil
Araban bagare,
Gipuzkun bagera,

Ziberun bagire
ta Bizkaian bagara (bis).
Baita ere Lapurdi  ta Nafarra.
Guztiok gara euskaldun,
guztiok anaiak gara,
nahiz eta hitz desberdinez
bat bera dugu hizkera (bis).
Araban...
Herri bat dugu osatzen
eta gure zabarkeriz
ez daigun utzi hondatzen.
Bagare, bagera,
bagire, bagara,
euskara azkartzeko
oraintxe dugu aukera.
Bagare...
Euskadi askatzeko
oraintxe dugu aukera.
Bagare...
BEHIN BETIKO
Hitzak eta doinua: 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,
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.


