
Pello ziri ziri

Ikusi nuenian 
nik zure sudurra
iruditu zitzaidan moñoña
lukainka muturra. (bis)

“Ai! Ai! Pello ziri ziri
Izaskungo menditik moñoña 
zu ziñan erori”

“Ai! Ai! Ziri ziri Pello
gizonak ez dik ongi ematen
mozkortu ezkero.

Baratzako pikuak

Baratzako pikuak iru txurten ditu(bis)
neska mutil zaliak (bis)
ankak arin ditu (hiru aldiz)

Ankak ariñak eta burua ariñago (bis)
dantzan obeto daki  (bis)
artajorran baño (hiru aldiz)

Ai, ene! nik ere nai nuke
oi, ene! zuk nai bazenduke

Pastelero

Artillero dale fuego
ezkontzen zaigula pastelero (bis)
eta zeñekin? eta norekin?
orpo zikiñaren alabakin. (bis)

Paquita la vergaresa 

Txin-txin atea ireki zazu
txin-txin ezin det iriki
txin-txin alkatea dator
txin-txin alguazillakin. (bis)

Ai! Zu gau-txori
ez ekarri kontutxo ori
zoaz ta esan orixe
parrandako lagunei. (bis)

Isabelita

Ai! Tolosako neskatilak
txit alai gaude gaur mutilak
arpegiz eder, soinez fiñak
zeratelako atsegiñak (bis)

Zurekin nai det gaur dantzatzia
zu maitatu ta ezkondutzia
gu biok beti Iñauteria
izaten bazera nere emaztia (bis)

Galtzaundi                                         

Ta Galtzaundi
ta Galtzaundi
apellidua det Goñi (bis)

Ni il da gero nere emaztia
penaz ilko balitzake
nere onduan enterratzia
iñola al balitz nai nuke. (bis)

Eta gañian jarri
letra bat aundiya
emen dago Galtzaundi
eta konpañiya
poz haundi bat artu zun
Tolosako erriyak
merkatu ziralako

ordun erariyak.

TOLOSAKO UDAL TXISTULARI BANDA
ETA

TOLOSAKO MUSIKA BANDAREN

IÑAUTERI KONTZERTUA

Eguna: 2019ko otsailak 24
Ordua: 12:15



Lekua: 
Berdura 
Plaza



TOLOSAKO UDAL TXISTULARI 
BANDA

Segurako Goiza - (Alborada)

Pudente (Iñauterietako Zortzikoa)

Bi Habanera Biribilketarekin

Lehendabiziko Idiyarena

Pastelero

Baratzako pikuak

Bigarren Idiyarena

Arin-Arina Habanerarekin

Lexearena (Laugarren Habanera)

Hiru Damatxo

Zuzendaria: Ion Garmendia Anfurrutia

TOLOSAKO MUSIKA BANDA

Diana

Iriyarena

Pello ziri ziri

Polka de comediantes

Farol dantza

Baratzako pikuak

Prashkuarena

Habanera nº 20

Pastelero

Kontrapas

Paquita la vergaresa

Isabelita

Habanera nº 23

Galtzaundi

Irureta

Jota

Aurrera (*)

(*) Aurrera elkartearen 50. urteurrena dela eta, Tolosako Musika 
Bandak Jose Tarragonak konposatutako kantua eskainiko du.

Zuzendaria: Enrike Arostegi Eguzkitza
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