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Dimako kanten gainean 

Naiara Iza eta Jon Gaminde 

Bilboko Irakasle Eskolako ikasleak 

Abstract 
In this article, the authors have gathered some songs from three or four people from Dima. The songs are classified in five groups: 
lullabies, playing songs, holiday songs, reciting songs, and others. The authors have added some scores as well, in order to recognize 
the tune of each song.  

Laburpena 
Artikulu honetan, Dimako hiruzpalau pertsonengandik jasotako kantuak batu ditugu. Kantu hauek, bost atal nagusitan banatu ditugu: 
Lo kantak, Olgetako kantak, Jai egunetako kantak, Errezitauak eta Gainerakoak. Eranskin bezala, partitura batzuk jarri ditugu, 
abestien doinua ezagutzeko. 
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Hitz gakoak: Kantuak, herri literatura, ahozkotasuna 

 

1. Sarrera 

Lehenengo aipatu beharra daukat artikulu hau 
idazteko asmoa unibertsitateko lan baten ondoren sortu 
zela. “Bizkaiera” arloari dagokionean, ikerketa lantxo 
bat egin behar izan genuen eta Dimako kanta, esaera 
eta olgetak batzea bururatu zitzaidan. Irakasleari lana 
emakeran, argitaratzeko proposamena egin zidan eta 
askorik pentsatu gabe, lanari ekin nion.  

Lan honen helburua, Dimako kanta zahar eta ez 
hain zaharrak batzea izan da; honekin, gure tradizioari 
ateak zabalduz.  

Lan hau burutzeko, nire inguruko jendeari galdetu 
nion ea aspaldiko kantarik ba ote zekien, eta apurka-
apurka, giro ederrean, mordoska bat batu ditut. 
Bestalde, eta musika lantzeko, eskolako ikaskidea den 
Jon Gaminderekin harremanetan hasi nintzen, berak 
Diman batuko beste kanta batzuk ere gehitu zituen.  

Eskertzekoa da informatzaile guztien lana; beraiek 
gabe, ezinezko izango zen artikulu hau idatzi eta kanta 
hauek oroimenean gordetzea; eskerrik beroenak beraz, 
Victoria San Anton, Mª Juli Ellakuria, Andoni Iza, 
Edurne Atutxa eta Juli Olabarriri.  

Eskolako ingurura hurbilduz, zoragarria litzateke 
egungo eta geroko hezkuntzan iraganeko olgetekin 
jolastu eta abestiak abestuz gozatzea. Izan ere, hau 
guztia, gure kultura eta tradizioaren zati handi bat da 
eta geuri dagokigu arlo hau sakondu eta umeei 
erakustea.  

Beti ezin izan dugu partiturarik osatu, izan ere, 
informatzaileek beti ez dute berdin kantatzen, edo 
ahotsa galtzen dute kantaren erdian edo beste 
arrazoiren bategatik, besterik ezean letra esan egin 
digutelako baina kantatu ez dutelako egin. Edozelan 
ere, partitura osatu ahal izan dugunetan zenbaki bat 

ipini diogu kantari azken eranskinean dagokiona 
errazago bilatzeko. 

Beharraren ondoko atalean lo kantak batzen ditugu. 
Hirugarren atalean olgatzeko direnak edo olgeta 
zehatzen batekin egiten direnak. Laugarren atalean jai 
egunetako kantak batzen dira. Bosgarren atalean 
errezitatuak edo melodia barik egiten direnak sartu 
ditugu. Azkenik arteragoko ataletan ezin sartu izan 
ditugun guztiak batzen dira.  

2. Lo kantak 

Atal honetan, umeak lo egin dezan abesten izan 
diren kantak biltzen dira. Antzina, baserri giroan, eta 
suaren epeltasunean umeei abesteko joera oso handia 
zen. Aipatu beharra dago atal honetako kanta batzuk, 
umeei zuzenduak direla batez ere. 

Txikitxu polit hori 

“Txikitxu polit ori 

norena sara su, 

aitena ta amena 

eta Jaun serukoarena” 

 

Amama dala xuxunlunberde 

“Amama dala xuxunlunberde 

aitite dala masuste 

amama yoan da Bituriera 

umea lepoan artute. 

amama etorri de Biturieti 

umea bidean galdute” 
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Ababatxue/Obabatxue 

“Ababatxue lo ta lo 

suk orain eta nik gero 

suk gure dosun orduen baten 

biok egingu lo ta lo” 

 

“Obabatxue lo lorina 

auxe da nire pospolina 

neure pospolina da gaitea 

neure seme lastan maite lolo” 

 

"Obabatxue txingorrin gorri 

es egin basoan lorik 

asagariek yan esegisen 

bildotza sarealakoan" 

 

Logure naz 

“Logure nas ta lo ingo naunke 

banenko oirako lagune 

oirako lagune bauket baya 

agure lepo makurre” 

 

Txikitxue zera 

“Txikitxue sera baina 

asiko sera ondiño 

asiten espasera be 

ez saitutela itxiko” 

 

Gure umea 

"Gure umea negarres dago 

ama emoyosu titie 

aite faltzua tabernan dago 

ordisar jokalarie” 

 

Laztanen portalean 

"Lastanen portalean 

dagos arbola bi 

bata da Maitetxu 

ta bestea Yosutxu" 

3. Olgetako kantak 

Olgetako orduan erabiltzen diren kantuak batzen 
dira atal honetan. Izan ere antzina, kalean jolasteko 
joera orain dagoena baino handiagoa zen. Gainera 
jolasak indibidualak izan beharrean, taldekoak ziren. 
Gure herrian esaterako, maila honetan auzoek indar 
handia zuten.  

 

Txalo pin txalo 

“Txalo pin txalo 

txalo pin txalo 

katutxue mesmeruen  

ganean dago 

badago bego, 

espadago estago” 

 

“Txalo pin txalo 

txalo ta txalo 

katutxue mispira 

ganian dago 

badago bego, 

bego badago 

sapatatxu barrieri 

begira dago” 

 

"Txalo pin txalo 

txalo pin txalo 

katutxua mesmeru 

ganean dago 

badago bego 

badago bego 

sapatatxu barrieri 

begire dago 

sapatatxu barrieri 

begire dago 

txalo pin txalo" 
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A, e, i, o, u 

“A, e, i, o, u, 

ama merindea gureu, 

arrutze bi te koipetzu” 

 

Ala kunkurrun kunkurrunera 

“Ala kunkurrun kunkurrunera 

ala samurruen samurrunera 

(izena) plasa barriko 

buelta beste aldera” 

 

Arre arre mandako 

“Arre arre mandako 

biar Iruñarako 

etzi Tolosarako 

andik ser ekarriko 

sapatak eta garriko” 

 

Peru sapatarie 

“Din-dan  

nor il de? 

Peru sapatarie 

ser ein dau pekatu 

ausoko txakurre urkitu” 

 

Lenengotxu ori 

"Lenengotxu ori 

puntan beatz ori 

beste gustien artean 

txikerra dok ori" 

4. Jai egunetako kantak 

Gure herrietan, tradizioak indar handia zuen eta 
beraz, egun seinalatu batzuetarako kantak zeuden. Gaur 
egun aldiz, tradizioa galduz doa. Atal honetan egun 
zehatz horietan abesten diren kantuak daude bilduta. 

 

 

 

 

Urte barri  

“Urte barri barri 

dekonak estekonari 

nik estekot eta niri 

espabere txarri belarri” 

 

"Urte barri barri 

dekonak estekonari 

nik estekot eta niri 

niri emoten esteustena 

txarri belarri" 

 

San Juan 

“San Juan, San Juan bagillean 

denpora ederrean 

sapoak eta subeak erre 

artoak eta gariek gorde 

txikilimilipolañe!” 

 

"San Juan bagilea 

denpora ederrean 

artoak eta gariek gorde 

subeak eta pestekeriek erre 

txuntxurrunarrugolañe 

Andres San Andres 

gure soloan sapori pes 

suberi pes badago be 

erre beites" 

 

Erregen, erregen 

“Erregen, erregen saldune 

iru erregen egune 

iru erregeak bildu gaitus 

limosnatxo baten bile 

sotzak eta paluek 

Martin koixoan kontuek 

iru erregeok emon doskus 

iru intxur da lau gastañe" 
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“Erregen, erregen saldune 

iru erregeak bildu gaitus 

limosnatxo baten bile 

Martin koixoaren kontuek 

Martin koixoari eroan dotzes 

iru ollanda miruek 

aren asurrek batu isinik  

ibili deitues 

saltuek eta brinkuek” 

 

“Erregen erregen 

timilintañe 

bost intxaur de sei gastañe 

apalasio saldune 

iru erregen egune 

sotzak eta paluek 

Martin sarraren kontuek 

Martin sarrari eroan dotses 

iru oilanda katuek 

aren asurrek 

bialdu esinik 

arek dabisen saltuek 

saltu te brinko 

saltu te brinko 

iru erregean aurrean” 

 

"Erregen erregen 

de la montaña 

saspi intxur de 

sortzi gastaña 

aren ondoan 

lau sagar 

mutilek kolkoa 

sabal sabal" 

 

"Erregen erregen 

txilimontaña 

iru intxur de 

lau gastañe 

andratxu maitea 

ekasu limosnea 

jangoikoagaiti 

eskara asarratuko  

asko emonagaitik" 

 

Santa Ageda 

“Solomilloaren lusea 

aren koipearen dulsea 

sati te sati ibili barik 

emon daistasu osoa” 

 

“Etxekoandra mondrongo 

ik estona asko emongo 

ik emoten dodanagatik 

eskara aberastuko” 

 

"Oles oles ateetan 

emen gatos gu kantetan 

mutil soroak arkal arturik 

Santa Ageda kantetan" 

 

"Bedeinkatua isan dedilla 

etze onetako jentea 

pobre ta umilde dabisanentzat 

badosu borondatea" 

 

"Alkate jaunaas egondu gara 

atzoko arratzaldean 

libertadea geurekin dogu 

ibiliteko bakean" 
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"Usaba jaunen eurrera 

erreberentzi lurrera 

ondo lotzor da bildurres gatos 

jauna berorren eurrera" 

 

"Etzeko saldun noblea 

aite seu baño obea 

sekula be estau utzik bildu 

atera datorren pobrea" 

 

"Etze ontako andrea 

amar gonaren yabea 

suri te nabar aspiko 

gorri ederra gañeko" 

 

"Ortxe goyen otea 

auntzek yan deutzo puntea 

etze ontako txikerrentxuak 

baturik dauko dotea" 

 

"Santa Martiri maitea 

dago errukis betea 

berak arkantzau egin daiskula 

osasun eta bakea" 

 

Gabon bonbon 

“Gabon bonbon 

natibite ase ta bete 

San Estebantxu 

besteetan lentxe“ 

 

San Antonio 

“San Antonio, San Antonio 

beye gaixorik dauenean 

San Antonio estu aitituten 

esnea batzean danian” 

 

 

 

Kandelario lerio 

“Kandelario lerio 

atxari ure dario 

erroteari urune  

kandelario egune” 

 

5. Errezitauak 

Atal honetan ume txikerrekin erabiltzen diren 
melodia bakoak batzen ditugu. Kasu gehienetan 
olgetaren baten egiten dira. 

 

Txitxirri mitxirri 

“Txitxirri mitxirri 

yaun sapari, 

yoan nintzen errotara 

topau nauen erbi bet 

bota nauntzen arri bet 

atara nauntzen eskerreko  

begi gorri-gorri bet 

txitxirimiripanpa 

txitxirimiripanpa 

txi-txau!” 

 

“Txitxirri mitxirri 

yaun sapari, 

yoan nintzen errotara 

topau nauen erbie 

yaurti neuntzen arrie 

atara neuntzen eskerreko  

begi gorri-gorrie 

sirimirikanpa 

sirimirikanpa 

txi-txau!” 

 

“Txitxirri mitxirri 

yaun sapari, 

jakean jakean 

lau mandatari 

yoan nintzen errotara 
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topau nauen erbi bet 

yaurti neuntzen arri bet 

atara nauntzen eskerreko 

begi gorri gorri bet 

txilimini kanpan  

txilimini kanpan" 

 

Hau olgeta bat da, eskuak mahaian ipinita, 
atzamarretatik pasatzen da errezitatzailearen eskua; 
amaitzen denean, zuhur egon ez den baten atzamarra 
hartu eta zigorra ordainarazi egiten zaio. 

 

Onek arrutzetxoa topau 

“Onek arrutzetxua topau 

onek ipini, 

onek gatza bota, 

onek probau 

ta onek potolo-potoloak 

dana yan!” 

 

"Onek arrutzatxo bat ekarri 

onek prestau, 

onek gatza in, 

onek probau, 

onek motolo nausi onek 

dana akabau" 

Errezitatu hau egiteko atzamarrak seinalatzen dira      
txikerretik orkorora bidean. 

 

Bat Matxin Parrat 

"Bat Matxin parrat 

bi Matxin eperdi 

iru kolko bete diru 

lau andreak galdu nau 

bost topa beako nau 

sei kolko bete bei 

saspi kolko bete baspi 

-- 

bederatzi katueri narrue eratzi 

amar katue marmar" 

 

"Bat Matxi parrat 

bi Matxi porrot 

iru kolko bete diru 

lau andreak galdu nau 

bost topa beako nau 

sei korta bete bei 

saspi katillu bete baspi 

--- 

bederatzi katueri narrue eratzi 

amar marmar" 

 

Subelandarea mormor 

"Subelandarea mormor 

aite sopak yaten 

ama ardau edaten 

semea kanpa yoten" 

 

Eguskie badoa 

"Eguskie badoa 

beren amagana 

bier etorriko da 

denpora ona bada" 

 

Sagusarra 

"Sagusarra sarra  

eutzi agin sarra  

ekasu agin barrie  

sagusarrari ogi barrie" 

 

"Sagusarra eperdi sarra  

eutzi agin sarra  

ekasu agin barrie  

sagusarran agonie." 

 

Errezitatu hau txikerretan lehen haginak jausten 
direnean egiten da; hagina teilatura botatzen izan da. 

 

 



 

  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2006 71 

 

Basoan asi 

"Basoan yayo  

basoan asi 

etzera etorri  

te garbituten asi" 

 

Igarkizun honetan "giñarrea (erratza) asmatu behar 
da. 

 

Txaka-Txaka 

"Txaka-txaka 

oñes-oñes" 

 

"Txaka-txaka 

txiri-txiri" 

 

Oinez abiatzen direnean egiten zaie errezitatutxo 
hau melodia batekin. 

 

6. Gainerakoak 

Azken atal honetan, era desberdinetako kantak batu 
ditugu; kasu bitan, erdara eta euskararekin jolas 
egitekoak. Kanta hauek guztiak hemen kokatzeko 
arrazoia ez da besterik aurrekoekin bateratzeko 
zailtasuna baino. 

 

Maestro 

“Maestro, txorie he visto 

arrie tirau 

ankan asertau 

sailtuke sailtuke 

sasitzera martxau 

topetan topetan  

denporea pasau.” 

 

 

 

 

 

 

Han venido 

“Han venido han venido 

Bilbotik andra bi; 

han bebido han bebido 

asunbre bi terdi; 

buena racion es esa 

andra bientzako, 

buena pareja es esa 

txarri kortarako” 

 

Edurra tellatuan 

“Edurra tellatuan 

egurra basoan 

espadosu ekarten 

makilla lepoan” 

 

Maritxu petrolina  

“Maritxu Petrolina  

Olabarrikoa 

katuek yan dotzela 

surteko taloa” 

 

Agure sarra 

“Agure sarrak ditu 

iru elementu: 

estule ta gorra 

ta uskerra tormentu” 

 

Txirintxaketan 

“Txirintxaketan akarra yantzan 

astoa bibolin joten 

asagarie sueri puske 

erbie urune eralten” 

 

Dan dan dero 

“Dan dan dero 

txarrie soloan 

ataraten esposu 

makillas lepoan” 
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Damatxu gaste konponidea 

"Damatxu gaste konponidea 

ori kolore gorria 

sure matrallak iruditzen dau 

klabelinaren orria 

klabelinaren orriarekin 

larrosa mayatzekoa 

seuri begire ementxe nago 

damatxu biotzekoa" 

 

Urkiolara yoan 

"Urkiolara yoan  

sapatak urrutu  

Urkiolara yoan  

sapatak urrutu  

aita Sanantonio morenoak 

barriak eingoitu 

aita Sanantonio morenoak 

barriak eingoitu 

askok egiten dotzo 

Sanantoniori 

askok egiten dotzo  

Sanantoniori 

egun batean yoan 

da bestean etorri” 

 

Perretxikotan nenbilenian 

"Perretxikotan nenbilenian 

Mendiolako basoan 

Dama gaste bat etorri yatan 

yarri nintxakon ondoan 

amentaltxu sabaldu eta 

artu ninduen altzoan" 

 

 

 

 

 

Agure buru suri 

"Agure buru suri 

ollanda salea 

nok irekatzi dotzu suri 

gurera bidea" 

 

7. Eranskina 

Eranskin honetan aurreko ataletan eman ditugun 
kantuetariko batzuen partiturak bildu ditugu. 

 
Txikitxu polit hori 

 
 

 

Ababatxue/Obabatxue 

 

 
 

 

Laztanen portalean 
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Txalo pin txalo 

 

 
 

 

Ala kunkurrun kunkurrunera 

 
 

Peru sapatarie 

 

 
 

Lenengotxu ori 

 

 
 

 
Urte barri 

 
 

 

Erregen, erregen 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Santa Ageda 
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Edurra tellatuan 

 

 
 

 

Txirintxaketan 

 

 
 

 


