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1/ HENDAIAKO OLENTZERO

Berri on batekin, horra, nator zuen gana, 
horra
Jesus paketsua lurrara etorri da !!!

Hemen heldu gerade berri on batekin
Gure enbajadore olentzerorekin.
Ahitu zuenian Jesus jaio zala
Lasterka etorri da parte ematera.

Horra, horra, gure olentzero
Pipa ortzetan duela exerita dago,
Arraultzatxuak eta kappoi pariakin
Bihar merendatzeko botila ardoakin.

Artzai buru zuri bi, Antton eta Peru
Belengo portalera etorri zaizkigu
Sartu dira barrena Manueltxorengana
Presente egin diote arkumetxo bana.

2/ OLENTZERO BURU HAUNDIA

Olentzero buru handia              )
Entendimenduz jantzia             )
Bart arratsean edan omen du   ) bis
Hamar arruko zahagia              )

Ai ! urde tripa handia                )
Sagar ustelez, sagar ustelez    ) bis
Ai ! urde tripa handia                )
Sagar ustelez betea                 )

BERRIZ………………

3/ ELURRA TEILATUAN

Elurra teilatuan             )
zakua lepoan                )
ibili beharko degu         ) bis
aurtengo neguan, riau  )

Riau, riau, riau            )
riaukataplau...             )
hau dek umoria          )
utzi alde batera          )
euskaldun jendia.      ) bis

Elurra ibarrean              )
Makila eskuan               )
Mendira beharko dugu  )
Basurdetara joan, riau  ) bis

Riau, riau, riau …

4/ DIN DAN DON

Din dan don, din dan don! 
Eguberri on! 
Zorion, zorion! 
gabonak, din-dan, don! 
Din dan don, din dan don! 
Eguberrion! 
Zorion, zorion, Gabonak Gabon! 

Izar bat hasi da dizdizka zeruan 
berri onak zabaltzen ari zaigu 
munduan. 
Jaio da, jaio da, Jaunaren semea, 
askatxo batean dago, lastoen gainean. 

Din dan don... 

Aingeruak kanta, artzain onak dantzan, 
Jainkoaren jaiotzan Pakea eta Haintza! 
Astoak, aja-ja! Idiak, muu-mu! 
estalpe zaharrean kantuan ari zaizkigu. 

Din dan don... 

Antxon eta Peru, artzain buruzuri, 
izarrari jarraika biak datoz arinka. 
Menditik barrena, haurtxoarengana, 
artzain bakoitzak darama arkumetxo 
bana. 

Din dan don... 

5/ KAS KAS

KAS, KAS, ATARIAN !(2)
NOR DABIL ETXEAN (2)

IKUSI – MAKUSI (2)
NOR NAIZEN IKASI (2)

BOTA HANDIAK (2)
GALTZA ZABALAK (2)

AI, ENE ! EZ DAKIT       )
EZER EZ EZ EZ             )

     AI, ENE !                         )bis
KONDATU MESEDEZ    )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 KAS, KAS, ATARIAN !(2)...

GERIKO BELTZA (2)
PALTO URDINA (2)

AI, ENE ! EZ DAKIT...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KAS, KAS, ATARIAN !(2)...
MUTUR ZIKINA (2)
BONETA BELTZA (2)

AI, ENE ! EZ DAKIT...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KAS, KAS, ATARIAN !(2)...
PIPA AHOAN (2)
ARDOA ONDOAN (2)

BAI, BAI, BAI, )
LEHEN ORAIN )

ETA GERO )
ZU ZARA GURE )
OLENTZERO ) Bis
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6/ HATOR HATOR

Hator, hator mutil etxera
gaztaina ximelak jatera,
Gabon gaua ospatutzeko
aitaren eta amaren ondoan.
Ikusiko duk aita barrezka      )
amaren poz atseginez.         ) Bis

Eragiok, mutil, aurreko danbolin horri.
Gaztainak erre artean,               )
gaztainak erre artean,                )
txipli txapla, pum !                      )Bis
Gabon gaua pozik igaro daigun )

07/   ALAKEN

Alaken, Alaken,                    )
Ala pikula tun paire,             )
Errespun dela pikula tunpa, )
Jesus Maria Jainkoa zen.    ) bis

Adiskideok ! Ikusi duzue zelai horietan 
artzaina ?
Artzain txiki, Artzain handi, Artzain mutur
leguna
Alaken, Alaken, …

Lo leri lelo, goxo dek goxo, neguan etxe 
txokoa (bis)
Gaur jaio da, gaur, Jesus haurtxoa.
Lo leri lelo, hiru errege, izar baten 
arrastoan,
Lo leri lelo, tranka, trankatran,

8/ DRINGILINDRON

Dringilindron, gaur Gabon,
tripea betea daukat eta
besteak hor konpon.

Galdara bete,
aza egosi, 
koloretsuak, gorriak.
Berehala iruntsi neutsazan
azkenengoko orriak.

Hiru puntako
artzal batekin
sakatrapua bailitzan
ezti lapiko handisko bati
barrua huts-huts ein neutsan."

9/ OLENTZEROREN OPARIA

Astoa gaixo dago.
Olentzero tristerik.

Txabola ikatzez beterik,
pilan-pilan udazkenetik.

Ez dauka txabola uzterik,
ez etxez etxe ibiltzerik.

Horra, Olentzero
pipa hortzetan.

Gauez ibiltzen da
negu hotzetan.

Larri daude auzoan.
Ikatzik ez neguan.

Han egongo da Olentzero,
suaren ondoan txit bero.

"Noiz jautsiko da
txabolatik?"

galdetzen du Josepantonik.

Horra, Olentzero …

Bi lagun joan dira
elurretan mendira.

"Aizu, Olentzero, zergatik
ez duzu ekartzen ikatzik?"
"Ezin dut ikatzik banatu,
mesedez, astoa sendatu

Horra, Olentzero …

Arrantzaka astoa
sendatu da gaixoa.

Eskerrik asko amonari
eta bere kataplasmari.

Geroztik gure Olentzero
herrira jausten da urtero.

Horra, Olentzero … bis

10/ EGUBERRI

Olentzero pentsatu eguberriari
Guzieri eskaini nasaiki opari

Ez badakizu zuzen nori zer ekarri
Begiratu zuk ere oi, telebixtari

Eguberri eguberri 
dena kantu dena irri

Herriz herri izan gaiten
bakearen mezulari (bis)

Haur maiteak entzun dut nik zuen
galdea

Bainan amentstu hura oraikoan
badea

Miserian da, egun, non nahi jendea
Duguna zati, dela neure ordea

Eguberri …. (bis)

Oparien heltzea, nik ez dut hastio
Zakuetan badut bake eta amodio

Zu ez kezkatu, haurra, ez baitu balio
Ni jin artino erein zazu bozkario

Eguberri … (bis)


