
 

 

 

 

IKASLEEN SAIOA:  

Larunbatean 

Guk nahi degu ROCK AND ROLL 

 

Sarrera:” Guk nahi degu rock and roll” 

“ Hi haiz txapeldun” 

HH5, LH1-2: Euskal Rock and Roll 

LHL3-4 “Saturnino” 

LH5”Euskal Rap” 

LH6 “Kaixo” 

Bukaera:” Guk nahi degu rock and roll” 

“ Hi haiz txapeldun 

 

GURASOEN ESKUTIK: 

Larunbatean 

ESAZU IRRATIA: Saio berezia Okendo plazatik   

TALLERRAK: Globoflexia, maquillaje, maskarak, bihotzak, liburuak… 

Igandean 

MENDI IGOERA:  

BENEDIKA mendira 17:30etatik 19:00etara 



 

 

 

Lasarte-Orian 

Euskararen 8.maratoia 

Urriak 20-21 de octubre 

Sasoeta –Zumaburu ikastetxea 
 

 

LARUNBATA (sábado) 

Ikasleen Saioa(alumnos): 

“Guk nahi degu rock and roll”10etatik 12etara 

Gurasoen eskutik 

(Organizado por los padres de la comisión de Euskara)  

“Bazkal osteko txokoak”: 14:30-16:00 

 

 

IGANDEA(domingo): 

Mendi igoera(subida al monte): 

Benedika mendia, 17:30etatik 19:00etara 

 

 

 



 

 

 
 

 

GUK NAHI DEGU ROCK 

AND ROLL” 

(WE WILL ROCK YOU) 

(MERCURY) 

 

Hasi bai dantzan 

Denok , gaur mugituz 

Gerri ipurdi ta hankak batera 

Neri inportik batez 

Lotsik ez 

Gorputzari utzi bakarrik joaten 

Guk nahi dugu rock and roll 

(3) 

Puru bat erre ta 

Gero priba mordo bat  

Enroilatuaz bidaian 

Neri inportik batez 

Lotsik ez 

Gorputzari utzi bakarrik joaten 

Guk nahi dugu rock and roll (3 

 

 

“HI HAIZ 

TXAPELDUN” 
(WE ARE THE 

CHAMPIONS)(MERCURY) 

 

Jakintsua 

Ta zorrotza 

Ospetsua 

Ez daki zer den lotsa 

Haiz azkarrena 

Ederrena 

Berdin baitzaik 

Aldapan gora nahiz behera 

Hi haiz txapeldun ona 

Hi denetatik onena 

Hi azkarrena ta ederrena 

Bainan besteak zapaltzen ere 

Hi haiz lehena 

 

 

 

“EUSKAL ROCK AND 

ROLL” 
(NIKO ETXART) 

 

Izan gira Euskal Herrin  

rock&rolling  

 

Gaüa heldü denin  

adiskidiekin  

juiten g(ar)ela bestaka...  

 

Bal-en urhentzin  

ene maitea  

eneki jin zite "au cou-cou des 

bois"  

 

Zü eta ni  

biak goxoki.  

dantzan dantzan rock&rolling 

 

 

“SATURNINO” 
(PIRRITX-PORROTX) 

 

Iaz egin nuen lagun berria 

Saturno planetatik etorria 

Bere plater txiki hegalaria 

Nire teilatuan zen eroria 

Trikitixa jotzen du esku batez 

Txapela jazten du kolore 

berdez 

Piperrak irensten du egun eta 

gauez 

Zenbatzen du aldrebez 

 

SATURNINO! SATURNINO! 

NIREKIN BIZITZEN 

GELDITU ZAITEZ 

BESTE EGUN BAT 

GE HIAGO MESEDEZ. 

 

 

 

 

KAIXO! 
(URTZ) 

Trikitixa dantzatu nahiko nuke 

Edozein herritako jaietan 

Trikitixa dantzatu nahiko nuke 

Gure begiak topatuz plazan 

Maitemindurik nago eta  

Zu oraindik ez zara konturatu, 

Egunez mozkorturik nauzu 

Eta gau aldean ezin loak 

hartu 

Zu hor zabiltza dantzan eta 

Ni hemen urrun ez 

dakidalako… 

Norbaitek erakutsiko balit! 

 

-KAIXO! 

-KAIXO! 

-ZELAN? 

-ONDO, ETA ZU? 

-BENO 

-ZER BA? 

-BEGIRA 

-ESAN 

-ENTZUN 

-NOLA? 

-HELDU! 

BIHOTZA DA!! 

BIHOTZA DA BAI!! 

 

abestiak 



 

 

BERTSOAK 

 
BANKUA: 
Nigan idatzi dute 
maratoria hitza 
nigan mezuak jartzen 
hamaika dabiltza 
guztiok omen dugu 
euskararen giltza... 
Mezuak hala dio: 
sentitu ta mintza. 
 
Esertzen direnean 
berdin orain ta lehen 
ez dakite niretzat 
ze inportantea den 
hizketan hasten dira 
ta aitortzen dut hemen 
euskara aditzeak 
zenbat pozten nauen. 
 
 
ZAKAR ONTZIA: 
Jende mordoa dabil 
umorez borboka 
barre eta festari 
denak ate joka 
nik ezin berdin egin 
haserre nago-ta 
arren zakar gehiago  
lurrera ez bota. 
 
Giro bikaina dago 
denak alai alai 
maratoiaren festak 
zenbat emango zai. 
aldarrikapen bat dut 
ez dut isildu nahi 
erabili euskara 
baina ni ere bai. 
 
 
 
FAROLA: 
Dantzan eta brinkoka 
horrenbeste trote 
bihotzetik plazara 
gehienek diote 
euskaraz bizitzea 
horren zaila ote? 
nik al ba dut argia 
eman nahi nioke. 
 
Farola batek ez du  
izaten aukera 

ligatzen aritzeko 
pertsonen antzera 

festak batzen bazaitu 
muxu ematera 

niregana hurbildu 
itzala egitera. 

 
 

ZUHAITZA: 
Nire hostoak ia 

nahiz ez dauden berdin 
zuhaitz baten babesa 

nork ez du atsegin 
eskaera bat daukat 
aintzat hartu dedin 
nire alboan arren 
ez pixikan egin. 

 
Zahar, gazte, gizon andre 

plazara atera 
bihotzean irria 

ta mihian euskera 
mugitu ahalko banintz 

batetik bestera 
dantza egingo nuke 

zuekin batera. 

 

BERO-BERO 

Ordu bat hogei ordu 

bizitza osoa 

norbere izatea 

hizkuntzan jasoa 

mugitzea da hemen bizitza 

eta hitza da pausoa. 

 

Bero bero euskeraz orain ta 

gero, 

bero bero maratoia egunero. 

 

Txiki al gera horren 

mundu zabalean 

handi egiten gera 

mundu apalean 

eguneroko maratoiean 

gure herriko kalean. 

..Hain herri gaztea ta 

hain hizkuntza zaharra 

bietarako degu 

Lasarten indarra 

zu ere festa hontan sartzea 

da falta zaigun bakarra. 

 

Bero bero... 

 

Haur baten ilusioa 

helduaren nahia 

eskuz esku hartzeko 

badegu garaia 

adin guztien jaia delako 

Euskerak dakarren jaia. 

 

Bero, bero... 

 

 

TXUPI GUAI ! 
 

Nire auzoan ez dago ezer, 

bost katu ta bi kotxe berde, 

sugandilak harri-paretan, 

idatzi du hainbat akorde. 

Gure herrian Maratoia, 

euskararen festa handia, 

jo txindata ta saxofoia, 

jarri dantzan Lasarte-Oria, 

maratoia 

 

TXUPI TXUPI GUAI !! 

RA RA RA RA RA ..... Gora 

euskara 

 

Goazen ireki ditzagun ba, 

kutxa zaharrak ganbaran, 

hartuko dugu altaboza, 

hauxe da gure ohiua: 

 

MARATOIA, TXUPI-TXUPI 

GUAY! 

RA, RA, RA, RA, RA .... 

GORA EUSKARA!!! 

 

 
 


