
HATOR, HATOR 

 

Hator, hator, mutil etxera 

Gaztaina ximela jatera 

Gabon gana ospatzeko 

Aitaren ta amaren ondoan 

Ikusiko duk aita barrezka 

Amaren poz atseginez 

Eragiok mutil, aurreko danbolin hori 

Gaztainak erre artean 

Gaztainak erre artean 

Txipli, txapla, pun !!! 

Gaon gaua pozik igaro daigun 

 

KANPAIAK JAIETAN 

 

Kanpaiak jaietan 

Din dan din dan din din dan 

Izarrak argitan 

Gabon gauetan 

Mara mara elurra 

Zuri zuri gailurra 

Jainkoa jaio da 

Poztu da lurra 

Kanta bat entzun da 

Gauez mendi aldean 

Zorion, zorion 

Guztioi gabon 

Belengo estalpean 

Seaskatxo batean 

Lo dago haurtxoa 

Gure Jainkoa 

 

 

 

GABON GAUA 

 

Haurtxo maite 

Nola zaude? 

Seaskan negarrez 

Atoz, bai, nire bihotzera 

Atoz, bai, lo egitera 

Abesti maitalez 

Abesti maitalez 

 

KANTA ALELUIA 

 

Kanta kantari daude zeruan 

Kanta kantari aingeruak 

Kanta aleluia 

Gaur aleluia  

Beti aleluia 

Kanta aleluia ! 

 

Epel epel sukalde giroan 

Aitaren ta amaren ondoan 

Kanta aleluia 

Gaur aleluia 

Beti aleluia 

Kanta aleluia ! 

 

Gaur jaio zaigu Jesus haurtxoa 

Goratu dezagun Jainkoa 

Kanta aleluia 

Gaur aleluia 

Beti aleluia 

Kanta aleluia ! 

 

 



DIN DAN DON 

 

Din dan don, din dan don! 

Eguberri on! 

Zorion, zorion gabonak din dan don! 

Din dan don, din dan don! 

Eguberri on! 

Zorion, zorion gabonak din dan don! 

Izar bat ari da dirdiraz zeruan 

Berri onak zabaltzen ari zaigu 
munduan 

Jaio da, jaio da, Jaunaren Semea 

Askatxo batean dago, lastoen 
gainean 

Din dan don... 

 

GAUEKO IZAR 

 

Gaueko izar argitsuena 

Piztutzearekin batera 

Haurtxo eder bat etorri zaigu 

Gaur arratsian etxera 

Ordu ezkero etxeko danok 

Poztu ta zoratzen gara 

Haurra dalako zerutik honuntz 

Datorren Jainko berbera 

Alai ta pozik kanta dezagun 

Haurtxo honen etorrera 

Gure iluna alaitutzeko 

Jaio den argi ederra 

Gaurtik aurrera atzerri hontan 

Zorionekuak gara 

Haurra delako zerutik honuntz 

Datorren Jainko berbera 

 

 

MENDI ALDETIK DATOZ 

 

Mendi aldetik datoz 

Artzainak, artzainak 

Bildotsa bat harturik 

Bizkar gainean 

Gabon gauean kanta 

Kanta aleluia 

Kanta aleluia 

Aleluia 

Gabon gauean kanta 

Kanta aleluia gauean 

 

Haur txiki bat jaio da 

Belenen, Belenen 

Guztion Jainkoa da 

Poztu gaitezen 

Gabon gauean... 

 

MESIAS SARRITAN 

 

Mesias sarritan 

Agindu zana 

Aingeru artean dator gugana (bis) 

Gloria zeruan 

Bakea hemen 

Kantari aingeruak 

Dagoz Belenen (bis) 

 

 

 

 

 

 

 



ALAKEN 

 

Alaken, alaken 

Ala pikula tun paire 

Errespun dela pikula tunpa 

Olentzero etorri zen 

Adiskideok! 

Ikusi duzute zelai horietan artzaina 

Artzain txiki 

Artzain handi 

Artzain mutur lehuna 

 

HAUR EDER BATEN BILA 

 

Haur eder baten bila gabiltza zoratzen 

Ta izarrak esan digu galdetzeko 
hemen (bis) 

Jaungoikoaren herri maite Jerusalem 

Esan zaiguzu laister Jesus non jaio 
den (bis) 

Ai, hau gabaren zoragarria, Jesus jaio 
da Belenen 

Herritik herri bila gabiltza, bila gabiltza 
beraren (bis) 

Artzai buru txuri bi, Antton eta Peru 

Belengo estalpera etorri zaizkigu (bis) 

Sartu dira barrena, Manueltxongana 

Eskeintza egin diote arkumetxo bana 
(bis) 

Batek arkumia eta bestiak ardia 

Ondo konpontzen dira Jose ta Maria 
(bis) 

Ai, hau gabaren... 

 

 

 

 

GABON GAUA 

 

Haurtxo maite 

Nola zaude? 

Seaskan negarrez 

Atoz, bai, nire bihotzera 

Atoz, bai, lo egitera 

Abesti maitalez 

Abesti maitalez 

 

ORRA MARI DOMINGI 

 

Orra Mari Domingi, begira orri 

Gurekin nahi duela Belena etorri (bis) 

Atoz, atoz, zure bila nebilen ni 

Atoz, goazen adora dezagun Belenen 
jaio da 

Haur eder hori 

Haur eder hori 

 

Nondikan atera den gona zahar hori 

Berririk baldin baden, gorde zan hori; 

Harriturik ziagon Belengo herria 

Aterakin hortik farragarria 

Atoz, atoz, zure... 

 

Jo dezan panderoa hik Antonika 

Nondikan etorri haiz horren korrika 

Ezin esplikaturik misterioa 

Belenen jaio dala haur dibinoa 

Atoz, atoz, zure... 

 

 

 

 



ELURRA MARA MARA 

 

Elurra mara mara ari da, 

Zuritu du mendia, 

Arditxoak sartu dira hotz-hotzez 

Txabol, txabol zaharrean 

 

Nik badaukat bildots txiki bat 

Hemen seaskatxoan 

Baina haun jango duan otsorik 

Ez da sortu lurrian 

 

Elurra mara-mara... 

 

Haurtxoak loak hartu digu 

Jango nuke musuka; 

Aingerurik baldin bada,  

Hemen gure Haurtxoa 

 

Elurra mara-mara... 

 

 

 

 

 


