
 

 

 

Beasain-Olaberria-Idiazabal-Segura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Beldurgarria Goierriraino  
goiko Ortziren belztura, 
zenbait laguni ez irtetea 

etorri zaio burura. 
Olaberria Idiazabal 

eta helmugan Segura, 
paisaia honek eraman gaitu 

                                                                        Lur honetatik Zerura.       



 

 

 

Igeldo (Kanpina)-Kukuharri-Igeldo 
 

Eguraldiak engainatzeko 
badu bere martingala, 

joatekoan egoki eta 
itzultzekoan petrala. 

Euri jasa hark jarri gintuen 
mela-mela berehala, 

eskerrak eman andre-gizonok 
espartanoak garela. 

Eremu zabal honetan daude 
zuhaitzak erdi erreak, 

maltzurkeriak ez du itzali 
naturaren botereak. 

Kukuharritik bista ederrak 
horixe dio jendeak, 

jaistean ia bota gintuen 
errepidetik haizeak. 

                                               



 

 

 

Usurbil-Arratzain-Aingeru Guardakoa-Ibaeta 

Predikadore-argazkilari 
ez ziren aurrean jarri, 

horrexegatik hankaluzea 
ibili zen nahiko larri. 

Oiartzuarra gidari balitz 
biderik ezin igarri, 

Leon aldera joko genuke 
jauziaz anitz mugarri. 

Hamasei lagun gara taldean 
gaur erdian dago marra, 

hasieratik sumatzen dugu 
aterkiaren beharra. 

Zerua goibel eta tartean 
hodei beltzak barra-barra, 

bedeinkatzeko Ortzi jaun horrek 
jaurti digu kazkabarra. 

 



 

 

 
Mutriku-Galdonamendi-Saturraran-Ondarroa-Mutriku 

 

Itsaso bare, behiak larrean 
lekuko edertasuna, 

eguna ere eguzkitsua 
guretzako osasuna. 

Aire garbia pinu artean 
hauxe da izan duguna, 

martxa honetan ehun urtera 
iritsiko zait laguna. 

Xarmangarriak mendi-bideak 
bistarik polit askoak, 

itsaso bare ur txit gardenak 
Mutriku-Ondarrukoak. 
Galaitasuna erakutsi du 
gaurkoan Pasaiakoak, 

Santi Briñasek aurkitu ditu 
Kororen betaurrekoak. 

Pasealeku honetan zehar 
haserre da itsasoa, 

eskuinaldetik datorkigula 
izugarrizko orroa. 

Herri-zain batek erabilita 
bere arrazoi osoa, 

“zoazte gora ekiditeko 
olatuen erasoa!”. 



 

 

 
Urdaneta-Altzola-Urdaneta-Elkano-Zarautz 

 
Beltzaran honek galtza luzeak 

besteak laburrak gonak, 
ausart samar janzten baitira 

gure aitona-amonak. 
Urdaneta bat eta Elkano 
handiak ziren gizonak, 

baina gaurkoan denon partetik 
Pilartxori zorionak. 



 

 

 

 
Oiartzun-Arditurri-Oiartzun 

 

Erromatarrak meategian 
duela bi mila urte, 

gogo-gogotik aritu ziren 
guztia agortu arte. 

Agintariek morroi gaixoei 
“gurdiak zilarrez bete!, 

Abian jarri Oiasso alderantz 
helmuga hantxe baitute!”. 

Arditurri Fuenteovejuna 
gauza berbera ote da?, 
horrela bada ibiltariok 
goazen denok batera. 

Garai batean jende xumeak 
erabiliz esaera, 

ezin hobeki azaldu zuen 
herri baten pentsaera. 

Garraiobide honetan zehar 
giro ona nabarmena, 

berriketa bai baina jendeak 
Tolaren du nahi duena. 
Bidegorria utzi ondoren 

datorkigu atsedena, 
horrez gainera sagardo eta 

janarien gozamena. 



 

 

 

 
Anoeta-Hernialde-Alkiza-Anoeta 

 

Alkizarako aldapa handian 
astindu behar hauspoak, 

mendi artean (behe) lainoa 
paisaiak eder askoak. 

Bat, bi, hiru, lau, … zazpi baziren 
muino gainean astoak, 

pentsatu zuten hamasei hauek 
ote gure antzekoak? 

Baso ederrak , zoragarriak 
baditu Euskal Herriak, 

Alkiza honek aurrean ditu 
kolore ikusgarriak. 

Ibiltarioi ase dizkigu 
bakearen egarriak, 

paisaia hauek gaixoarentzat 
beti kontsolagarriak. 



 

 

 

 

 
Andoain-Azkorte baseliza-Orona-Hernani 

 
Hasieran eta bukaeran 
zeruak bota duena!!!, 

blai-blai eginda utzi baitigu 
lehor asko zegoena. 

Azkorten, aldiz, ortzi garbia 
jakin gabe zetorrena, 

tortilla eta sagardo tragoz 
Saretxon bai gozamena!!! 



 

 

Donostia-Donostia (bost parketan zehar) 

 
Donostiako barnealdean 
baditugu parke franko, 

zuhaitzak eta belardi Eder 
ez dira inoiz faltako.  

Garai batean Aietekoan 
ederki bizi zen Franco, 

halako leku zoragarrian 
nola egongo zen flako? 

Leku ederraz hitz egitean 
Kontxa dugu mingainetan, 
gaur ikusi da edertasuna 

badela bere parketan. 
Zuhaitz horien gorritasuna 
sartu da barne-muinetan, 

leku hauexek izan daitezke 
lasaigarri nahigabetan. 

 



 

 

 

 
Leaburu-Gaztelu-Orexa-Lizartza 

 
Eroso asko ekarri gaitu 
txoferrak Leaburura, 

zalantza betez hasiko dugu 
Gaztelurantz abentura. 

Bidezidorra zein ederra den! 
begiratu ingurura! 

era honetan estaliko da 
aitzindarien estura, 

oihan sarrian sar gintezkeela 
etorri zaigu burura. 



 

 

 
             
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormaiztegi-Lierni-Mutiloa-Lierni-Ormaiztegi           Trintxerpe-Platako itsasargia-Mendiola-Ulia- 

                                                                                            Donostia                                

Behe-lainoak esnegain antza 
begi aurrean Aizkorri, 

berdegunetik ibiltariok 
Liernira gara etorri. 

Eguraldia fresko samarra 
lurra pinu hostoz gorri, 

Marivik omen urtebetetze 
zorionak andre horri! 

Mendiolako tarte honetan 
sumatzen da hutsunea, 

salatariak esan omen du 
“bete behar da legea!”. 

Ezkutaturik zegoen plakak 
egiten zion kaltea? 

noiz izango da abertzalea 
bere herriko jabea? 

 



 

 

 

 
 

Irun (Lapitze)-Gurutze-Oiartzun 
 

Irun-Lapitze abiapuntu 
Done Jakue bidetik, 

Oiartzunera iritsi ginen 
Ibilbide ederretik. 

Mizpira ugari begi aurrean 
arbolak bete-beterik, 

probatu gabe ez ginen pasa 
nekea ez zen alferrik. 

Ibilbidea oztopaturik 
hor genuen garabia, 

tramankulua erdi-erdian 
tamainoz izugarria. 

Baina hala ere ez ginen galdu 
erabiliz pikardia, 

artzainak badu iparrorratza 
jarraituz gezi horia. 

Bidezidorra gaur egitea 
ez zen inolaz jolasa, 

zeru bortitzak bota baitigu 
sekulako euri-jasa. 

Mizpirondoak gainezka zeuden 
probatzeke ezin pasa, 

dastatzen hasi gutako zenbait 
baina oraindik mikatza! 



 

 

 

 
Errenteria-Zamalbide-<txoritokieta                                                              Donostia-Uba-San Marko- 
San Marko-Lau Haizeta-Altza       Donostia-Txoritokieta-Astigarraga    Zamalbide-Errenteria 

 

Aiako Haitza aurrealdean 
eta Jaizkibel atzean, 

giro ederra izan duguna 
San Markora igotzean. 

Zein ederra den gure herria 
bertatik begiratzean! 

a zer txaloak jendearenak 
Altzatarran ordaintzean! 

Gotorlekuak karlistadetan 
sortu ziren gerrarako, 

San Marko eta Txoritokieta 
gozamena bistarako. 

Leku berberak aldatu dira 
gu guztion onerako, 

kanoi hots haien ordez ditugu 
txoriak kantari, bapo! 

Trikuharria Haitzetakoa 
jentil baratze ondoan, 

orbel goxoa, pago lirainak 
udaberriko giroan. 

Halakoetan zer ote dugu 
ibiltariok gogoan? 

Basajaun eta lamiak hemen 
iraun zuten luzaroan 

 



 

 

 

 
 

Trintxerpe (Herrera)-Mendiola-Ulia-Donostia 
 
 

Aldapa gora egokia da 
erabiltzea makila, 

gure artean ez baita inor 
ez neskatxa ez mutila. 

Mendiolara gaurko honetan 
bildu zaigu jende pila, 

hogeita hamasei ibiltariok 
osatu dugu kuadrila. 

 Ibilaldira ez da etorri 
hamahiru lagun besterik, 
baina paisaia ikusgarriaz 

jendea pozez beterik. 
Gora eta behera egin ondoren 

bazen gurean goserik, 
olibak, pastak eta tortilla 
ba al da gauza hoberik? 

Ulia aldean zuen taldeak 
ikusi hainbat landare, 

Plata faroa itsas aparra 
zuhaitzen hainbat kolore. 
Barne-barnetik atera eta 

diosala zein dotore, 
makilak altxa gurutzatuaz 

gazteriari ohore. 

 
 
 



 

 

 
Donostia-Aingeru Guardakoa-Usurbil 

 
Atseden gabe ibili gara 

udatik udazkenera, 
oraintxe bertan euria ari du 

sar gaitezen tunelera. 
Geroxeago taldea doa 

batzokiko epelera, 
nekagaitz antza goazen denok 

Usurbildik Lasartera! 

 
Igeldo-Orio 

 

Senderismoko ibilaldian 
 ostiralero jarria,  

aukera dugu ezagutzeko 
astiro Euskal Herria. 

Gaurko honetan bero handia 
sekulako egarria, 

ba ote dago utzi ez duenik 
edalontzia garbia? 

Gora eta behera ibilaldian 
 taldea dugu sendoa, 

harriak bistaz galdu gaberik 
Oriorantz jaitsiz doa. 
Une batean geldialdia 

edateko ur tragoa, 
dakidan batek edango luke 

gusturago sagardoa. 



 

 

 
Anoeta-Miramon-Añorga-Berio-Ibaeta 

 

Irtenaldia aukeratzean 
jendea ez da inozoa, 
Anoetatik Ibaetara 

gehienok arin pausoa. 
Hainbeste andre eta bost gizon 

hauxe zen talde osoa, 
baina ez harritu gurekin baitzen 

Civico amorosoa. 

Ibilbidean ikusten dira 
pinu luze dotoreak, 

eta liluraz beteko gaitu 
Berion dugun arteak. 

Berrehun urte pasata ditu 
arbola paregabeak, 

eta abarrak ez erortzeko 
lanak ditu zutabeak. 

 
Gaintxurizketa-Jaizkibel-Pasai Donibane 

 

Jaizkibeleko bidezidorrek 
 badute bere ahotsa,  

barru-barruan ezkutaturik 
isiltasunaren hotsa. 

Horrez gainera ikuspegia 
ez zait egiten arrotza, 

Santa Anako eliza aurrean 
gure bandera arrosa. 

Ibiltarion buru-gogoan 
bai eguraldi zatarra! 

Iparralde eta mendebaleko 
haize eta euri zakarra. 

Emakumeak zazpi baziren 
eta ni gizon bakarra, 

Arartekoak hau ikusita 
egingo luke negarra. 



 

 

 
Orio-Txurruka-Kanpina-Mollarri-Zarautz 

 

Ibilaldian izango dugu 
abiapuntu Orio, 

arduradunok jarriko gara 
jendearekin serio. 

Ibiltarion kuadrilari 
feminismoa dario, 

kezkagarria gizonezkoen 
hutsune edo jario. 

Ez dut pentsatzen hemen garenik 
bizipoza gabekoak, 

hala eta ere entzun dezagun 
zer dion psikologoak. 

“Sexu harreman, musika entzun, 
ariketa fisikoak, 

eta jolasa omen ditugu 
zorionaren gakoak. 

 
Orio-Itsaspe-orio-Zarautz 

 
Orio-Itsaspe zeharkaturik 

korrikalari bagina, 
berriketari eman diogu 

jendea baitago fina. 
Tortilla eder sagardo ona 

dastatzeko era arina, 
aldatz gogorra geratzen zela 

denok genuen jakina. 



 

 

 

 

Ondarreta-Erregenea-Nicols-Olasagasti-Kanpina-Igeldo-Ibaeta (Piolotegi) 
 

Gora eta behera hemen ez dugu 
Erriberako lautada, 

Horrez gainera zenbait lekutan 
zorua labainkorra da. 

baten galderak eguraldiak 
izango duen bolada, 

“tarte-tartean zirimiria 
eguerdian zaparrada”. 

 
Igeldo-Aginaga-Usurbil 

 
                        Monte Accutus (Mendizorrotza)              Hemen zenbaitek hartuta dauka 
                        Monteagudo ote da?                                  sasi-maisuen tankera, 
                        Monte Draconis (herensugea)                  piperra bildu balute hobe  
                        gaur Arrasate omen da.                             beltz talde honen antzera. 



 

 

Irun-Amute-Santiagotxo baseliza-Guadalupe-Hondarribia 
 

Santiagotik Guadalupera 
biboteduna beteta, 

bero handia baina itzalean 
izan genuen oreka. 

Jende guztia blai izerditan 
eta ni, aldiz, herrenka, 

ba ote dago inguruetan 
benetan hainbat erreka? 

Noiz izango da gizonezkoa 
emakumeen adina? 

non ote dauka ezkutaturik 
arterako jakin-mina? 

Jaizkibeleko magal honetan 
andrea dabil arina, 

gizona, berriz, tabernetan prest 
edateko txakolina. 

 
Okendo-Ulia-Okendo 

                                  
                                           Ulia, Folia edo Miraill               Gora eta behera ibili eta 
                                           antzinan behatokia,                  hemen dago iturria,  
                                           itsas aldera begira denik          hanka sartzerik ekiditeko 
                                           bertan bada ugaria.                  ez izan aitzindaria. 



 

 

 

 
Hondarribia (kaia-itsasargia)-Eihera-Hondarribia 

 
Ekimen honek egin duena 

jende guztia elkartu, 
horrez gainera denok alaiak 

inor ez baita aspertu. 
Hondarribiko itsasargia 

ondoan zaigu agertu, 
hamaiketako gustukoenak 

eguna digu edertu. 

 
Eskas-Artikutza-Eskas 

 
                                 Paregabea Artikutzako                 Leku honetan senda daitezke 
                                 oihan eder sorgindua,                   gaixoa eta mindua, 
                                 naturak hemen esaten dizu         polit askoak adar gazteak 
                                “aparte duzu mundua”.                 eta enborra soildua, 
                                                                                           belar goxoa eta orbelak 
                                                                                           zapaltzearen soinua. 



 

 

 
Pasai Donibane-Jaizkibel-Pasai Donibane 

 
Mendi ibilian eztabaida hau 

sortu zen gure taldean, 
“Paradisua non ote dago 
goi edo beheko aldean” ? 

Eguzki printzak ikusten ziren 
gaztainondoen artean, 

zuhaitz hauexek esan zidaten 
“zabiltza zeru bidean” . 

 
Iraeta-Zestoa-Lasao-Azpeitia-Loiola-Azkoitia 

 
Hirurogeita zortzi lagunok 

osatu dugu ilara, 
Urola aldeko trenbide honek 

zeharkatzen du bailara. 
Halako giro ederrarekin 
topa gaitezen zaila da, 
eta Joxanek arbola bati 

eman dio besarkada. 



 

 

 

 

 
San Anton urtegia-Irun 

 

San Antonetik abiaturik 
berrogei adiskideak, 

jasan ditugu bizkar gainean 
zaparrada etengabeak. 

Zoroak daude, burutik jota! 
esango luke jendeak, 

baina koldarrak ohean dira 
mendian balienteak. 

Alde batean eta bestean 
erreka eta haritza, 

gaurko honetan natura ezin 
daiteke hobeki mintza. 

Ondo izateko lagun maiteok 
zertara joan Parisa? 

adin honekin, dudarik gabe, 
zein ederra den bizitza. 

 
 



 

 

 
Igeldo-Arratzain-Usurbil 

 
Udaberriko egun ederrak 

eman digu bere maila, 
ibiltarion irribarrea 

lortzea ez baita zaila. 
Hogeita hamalau gizon-andere 

handia da giza saila, 
leku politaz gozatu eta 

iritsi da Usurbila. 

 
Ordizia-Lazkaomendi-Ataun-Lazkao-Beasain 

 
Txiki handia izan genuen 
euskal munduan eredu, 
Abaliñeko bertsolaria 
ahaztezina baitugu. 

Euri honekin Agauntza ibaia 
gainezka egitear dugu, 
tortilla eta ogi goxoaz 
ez ote gara gizendu? 



 

 

 

 
Zarautz-Askizu-Artadiko San Migel-Zumaia 

 

Zahar gazteok pauso arinez 
igotzen Santa Barbara, 
birikak eta bihotza ere 

zirikatzen ari gara. 
Itsaso eta zenbait menditan 

finkaturik begirada, 
aurpegietan islatuko da 
barne-muineko patxada. 

Santa Barbarak eskaini digu 
aparta eguraldia, 

Done Mikelek bere aldetik 
Zumaiako artadia. 

Jonek Ramoni azaldu dio 
Goizueta “Goizubia” , 

eta Briñasek babarrun jate 
ezagutzeko Urbia. 

 
Zumarraga (Antigua)-Osinalde-Ezkio-Kizkitza-Mandubia 

 
                                       Blai-blai eginda utzi gintuen         Baso erdian lainoa eta 
                                       etengabeko euriak,                        paisaia izugarriak,  
                                       ibai-errekak gainezka ziren           hemendik jaurti ote zituen 
                                       goi-menditik etorriak.                    Tartalok iruinarriak?  
 



 

 

 

 
Billabona-Amasa-Txertota (Goiburu)-Andoain 

 

Zeru garbia zoragarria 
baina lurrean lokatza, 

hirurogeita …  lagun baginen 
poliki-poliki martxa. 

Halakoetan norbaitek badu 
oso mintzo aberatsa, 

belardietan ardiak eta 
haien ondoan bildotsa. 

Heldu gazteok koloredunak 
irrikan gara ibiltzeko, 

bide honetan ba ote dugu 
arriskurik amiltzeko? 

Sorginen Zubi ondo-ondoan 
agindu edo antzeko, 

“ezar gaitezen ordenaturik 
argazkia ateratzeko” . 

 



 

 

 
Gaintxurizketa-Guadalupe-Hondarribia 

 

Jendeak dio beldur handia 
gurea den euriari, 

zazpi lagunek jaurti diote 
erronka goiko Ortziri. 

Bertan nahiko urdin Larrunen ilun 
begiratuz zeruari, 

zazpikoteak ez dio eman 
aukera aterkiari. 

Arrantzaleak beti gurtu du 
Guadalupeko Ama, 

Hondarribian ez dut aurkitu 
hemendik pasa ez dena. 
Elizan sartu era xumean 

egin diogu omena, 
eta eskatu izan dezagun 

osasunik hoberena. 

 

 
 
 
 



 

 

 
Zumaia-Deba 

 
Eguraldia ezin hobea 

Izarraitz bistan da ere, 
belardi eder ardiz josita 
ondoan hainbat landare. 
Bidezidorra gezi horiaz 
horniturik txit dotore, 
Pilartxo ote agintaria 

edo Santi diretore. 

 
Legorreta-Ibiur-Baliarrain-Ikaztegieta 

 

Hor da Txindoki zuri-zuria 
eguzki printzaz argia, 
Ibiur eder lasai askoa 

bake mozorroz jantzia. 
Mendi muinoan Orendain dago 

ikusgarria herria! , 
lokatzetatik pasa ondoren 

nork ote praka garbia? 

Noiz aurkitu da orain bezala 
urtegia ia hutsik? 

goiko aldean ez da ikusten 
errekatxo bat besterik. 

Gaurko euriak ez du beteko 
uberka honen laurdenik, 

herri hauetan ez da izango 
zeru-malkoen beldurrik. 



 

 

 
Leitza-Andoain 

 
Hogeita bitik hogeita seira 

iruzurrez pasa dira, 
azkenekoak jarri dituzte 

torturatzeko balira. 
Eta iristean eman diogu 

Andoaini azken bira, 
zerbaitengatik ez da etorri 

ibilaldira Palmira. 

 
Irun-Bera 

 
                                  Berrogeita hiru gehi hamar ginen          Halakoetan izaten dira 
                                  ibilbide erosoan,                                        hainbeste gauza gogoan, 
                                  aitzindariek jarria zuten                           baina azkenik aurkitzen dugu 
                                  azkartasuna pausoan.                              zoriona sagardoan. 



 

 

 
Oiartzun-Liztorreta-Santiagomendi-Astigarraga 

 
Liztorretako bide horretan 

a zer nolako lokatza! 
mendizaleoi erruki gabe 
zipriztindu zaigu galtza. 

Horrez gainera, han Mugaritzen 
bazegoen nahiko saltsa, 

orduantxe du Belenek hartu 
sudurrean kolpe latza. 

 
Igeldo-Tximistarri-Lapabide-Igeldo-Erregenea 

 

Berriro ere hartu ditugu 
senderismoko makilak, 

erre ditzagun turroi gozoak 
eta errege opilak. 

Alde batean itsaso eder 
bestean leku isilak, 

patata asko arrautza gutxi 
zeukan jandako tortillak. 

Jende dezentek izaten dio 
euri ttanttari beldurra, 
gu ondo pozik ibili gara 
benetan ez da gezurra. 

Baina santuek ez ote dute 
joera nahiko makurra? 

Santa Barbarak hautsi baitio 
Kontxiri eskumuturra! 



 

 

 

Anoeta-Santa Barbara-Lasarte 

 

Ibili gabe, flakiak jota 
bilakatzen da umila, 

hilabetean seguru asko 
ez zuen hartu makila. 

Egun hauetan jango zituen 
zenbait errege opila, 

orain, ordea, tortilla puska 
eta sagardo botila. 



 

 

 
Donostia-Uba-San Marko-Errenteria 

 

Helduen Hitzak sendotu zuen 
elkartasunez enborra, 

berrogeita hamar lagun baginen 
osatzen talde jatorra. 
Zamalbideko ibilbidea 

ez zen guretzat gogorra, 
San Tomas zenez jan genituen 

Tortilla eta txistorra. 

 San Marko eta Txoritokieta 
gotorlekuen izenak, 

garai batean gudari ziren 
argalak eta gizenak. 

Agindu bakar bat zuten hauek 
“erail etsai direnak, 

guk ez badugu hori egiten 
hilko gaitu datorrenak” . 

 
Ormaiztegi-Mutiloa-Zerain-Segura 

 
Trenetik jaitsi hori tropela! 

jendea dago begira, 
kontatzen hasiz Ramonek dio 

hirurogei lagun dira. 
Gaurkoan behintzat tipo hauekin 

Jainkoak badu gupida, 
autobuseko eserlekuak 

justu-justuak baitira. 



 

 

 
Lasarte-Zubieta-San Esteban-Zubieta-Lasarte 

 

San Estebanen “Ogi zerutik” 
izan genuen kantua, 

eta pilota partidan, berriz, 
gerri gogorren kontua. 

Babarrun zuri edo arroza 
aukerako otordua, 

euskal kantuez amaituko zen 
huraxe giro sanua!!! 

Ibilaldian era birtualez 
gaur bete dute sabela, 

arrautzak eta patatak mahaian 
frijituak dituztela. 

Gero tortilla jatean inor 
ez baitzebilen motela, 

denon artean ez ote dugu 
hustu sagardo kupela? 



 

 

 
Zarautz-Urdaneta-Elkano-Zarautz 

 
                  Urdanetako malda luzean                                                Hirurogeita hamabost lagun 
                  haize eta euri zakarra,                                                       bidegorrian gabiltza, 
                  hamahiru lagun ausartu ginen                                        bazkariaren kontua ote 
                  hau taldearen indarra!!!                                                  arrakasta honen giltza? 
                  Gero Elkanon tortilla ederra                                           Tripa beterik nola bazuen 
                  edaria barra-barra,                                                            mundu guztiak zer mintza, 
                  esango dizut sasoiko duzu                                               gupida gabe kendu diote 
                  emazte edo senarra.                                                         batak besteari hitza. 

 
Oiartzun-Arditurri-Oiartzun 

 
 



 

 

 
Iraeta-Zuatzu-Aritzeta-Txikierdi-Urbil-Añorga-Lorea 

 
Senderismoan hanka sartzeak 

berekin arduradunak, 
baina haserre ez da inor jartzen 

denak baitira lagunak. 
Gero tortilla eta sagardo 
ongi sartzen zaizkigunak, 
alaitasuna ematen baitu 

ostiraleko jardunak. 

 
Zarautz-Getaria-Zarautz 

 

Soria aldean hartu zituzten 
garagardo baso bina, 

Santa Barbara igo beharra 
hori Jesusen samina!!! 

Oxigenoa biriketara 
zuela heldu ezina, 

“Oiartzunera joatekotan 
jarriko natzaizu fina!” . 

Zarautz-Getaria, Getaria-Zarautz 
itsaso eta hondartza, 

marrazo txiki bat hantxe zetzan 
galdurik ipar-orratza. 

Euri pixarra egin du baina 
ibilaldia erraza, 

hamar lagunok kopuruz eskas 
kalitatez aberatsa. 



 

 

 

 
    Donostia-Lasarte-Urnieta   (Olaberriako argazkiak dira guztiak) Donostia-Aritzeta-Usurbil-Lasarte 

 
Hogeita zazpi emakumeok                                                                            Irtenaldian aipatzeko da 
hamaika gizon alboan,                                                                                   emakume kopurua, 
eguraldia aparta dugu                                                                                   amorosoak hau ikusita 
sumatzen baita giroan.                                                                                 ez dezala gal burua. 
Baina prostata kexuka dabil                                                                         Lausengurako gizon galaiak 
eta egin behar kanpoan,                                                                               aurkituko du zerua, 
sasi artean edo bestela                                                                                 bai baitakigu hementxe dela 
baserri baten ondoan.                                                                                  Don Juanen paradisua.  

 
 

 
 
 



 

 

 
Itziar-Sakoneta-Elorriaga-Zumaia 

 
Hanka sartzeak izaten dira 

gure artean askotan, 
txoferrak Eibar zuen buruan 

guk Sakoneta asmotan. 
Azken orduan lortu genuen 

sartu baikinen borrokan, 
siesta garaia gu iristeko 

eta denok erdi lotan. 

 
Zumarraga-Azkoitia 

 
Zumarragatik Azkoitiraino 

tartea ez da handia, 
hirurogeita bat gutxiago 

egiten ibilaldia. 
Eta ondoren goxo askoa 

Iturriko bazkaria, 
damatxo hauek merezi dute 

txalo eta oparia. 



 

 

 
Aia-Orio-Aia 

 
Zazpi besterik ez ginen izan 

prest bustitzeko arropa, 
Aia gainean egin genuen 

sagardoarekin topa. 
Lau gizon eta hiru andreek 

lokatzez beterik bota, 
gauza guztien gainetik dago 

irabaztea borroka. 

 
Madariaga-Otarre-Mendaro 

 
Hogeita hamar gehi bederatzik 

osatu zuten tropela, 
beldurrik gabe Otarreraino 

nahiz eguraldi krudela. 
Hortik jaitsita bete genuen 

ogitartekoz sabela, 
inor lurrera eror ez dadin 

abiada zen motela. 



 

 

 

 
Tolosa-Alegia-Altzo-Tolosa 

 
Bi metro eta berrogeita bi 

zuen gizonak luzera, 
han zerabilten gizon handia 

pailazo baten antzera. 
Errege eta baita erreginak 

joan zen bisitatzera, 
era honetan atzerri hori 

otserri bilakatzen da. 

 
Liztorreta-Urdabururen itzulingurua-Susperregi-Liztorreta 

 
                                     Pagadi eta goroldioa                             Basajaun eta jentilak zeuden 
                                     orbela ere tartean,                                gordeta zuhaitz artean, 
                                     mendizaleok sherpen antzera             iratxo eta lamiak ere 
                                     ilaran edo katean                                   zetozen talde atzean. 



 

 

 

 
Alegia-Beasain 

 
Udazkeneko eguraldiak 

dakar berekin euria, 
gorosti eta hosto gorrixkek 

hornitzen dute mendia. 
Ibiltariok beldurrik gabe 
helmugan jarriz begia, 

azaldu dugu nolakoa den 
zahar??? gazteon grazia. 

 
Abaltzizketa-Gaintza-Altzagarate-Altzaga 

 
                                  Abaltzizketa Txindokipea                            Eguraldia lagun genuen 
                                  oso dotore bidea,                                        giroa ezin hobea, 
                                  irribarretsu pozez beterik                          aurpegietan sumatzen ziren 
                                  ikusten nuen jendea.                                  zorion eta bakea.  



 

 

  

 

Garbera-Perurena-Santiagomendi-Astigarraga 

 
Izen guztiak zekizkiela 
harro zitzaigun esaten, 

hamaika gizon hamaika andre 
era onean ibiltzen. 

Baina jaistean bi falta ziren 
eta ari zen bilatzen, 

denok han ginen arazoa zen 
ez zekiela kontatzen. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
                                                                       Itziar-Endoia-Zestoa      (San Lorenzo baseliza) 

 
Uztapideren jaioterrian                                                  Belardi eta baso ederrek 

liluraturik gabiltza,                                                          ase digute bizitza. 
baseliza hor Erlo eskuinean                                           aproposa du Endrike honek 

pozarekin ezin mintza.                                                   lantzeko olerkaritza. 
                                                                                       


