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JEAN PITRAU 
 
 
 
LEHEN PEREDIKUA LEHEN PEREDIKUA  
   
1 1  
Agur agur jente honak Agur, agur, jende onak,  
Herritarrak et’arrotzak herritarrak eta arrotzak.  
Biltzen gütü pastoralak Biltzen gaitu pastoralak,  
Atharratzeko herriak Atharratzeko herriak.  
   
2 2  
Egünko gure sujeta Egungo gure sujeta sujet: gai 
Herri bertako semea herri bertako semea.  
Militante bat kartsüa Militante bat kartsua,  
Bihotz handiko gizona bihotz handiko gizona.  
   
3 3  
Arhaneko maxeletan Arhaneko mazeletan mazela: mendi-hegi 
Bortüak dir’agerian bortuak dira agerian. bortu: mendi 
Jaun handiak hürrünean Jaun handiak urrunean.  
Hain eder oro herrokan Hain eder oro herronkan! herronka: lerro, errenkada 
   
4 4  
Jean Pitrau ardüratü zen Jean Pitrau arduratu zen  
Gazterik laborariez gazterik laborariez,  
Haietan partikülarzki haietan partikularki  
Bortük’etxalte ttipiez bortuko etxalde ttipiez. bortu: mendi 
   
5 5  
“JAC” mugimentüan JAC mugimentuan  
Lehen ürratsak eginik lehen urratsak eginik,  
Xüberoan laborari gazteak Zuberoan laborari gazteak  
Jarri ziren haren ondotik jarri ziren haren ondotik.  
   
6 6  
Gure bortüko laborantxa Gure bortuko laborantza  
Nahiz hobeki ezagütü nahiz hobeki ezagutu, nahiz: nahian, nahirik 
Bide et’etxeak hobetüz bide eta etxeak hobetuz  
Bizi molde bat salbatü bizi-molde bat salbatu.  
   
7 7  
Ez beitzen denen gostüko Ez baitzen denen gustuko  
Bere ikusmen zorrotza bere ikusmen zorrotza,  
Institüzionalak fite instituzioak fite fite: arin 
Elki ziren haren kontra ilki ziren haren kontra. ilki: irten 
   
8 8  
Lagün hanitxek ützirik Lagun anitzek utzirik,  
Sofritü ben’ez zeditü sufritu baina ez zeditu.  
Egon zen bere bidean Egon zen bere bidean.  
Ez zaion garra epeltü Ez zitzaion garra epeldu.  
   

  



ETBk prestatu bertsioa 

2 

 

9 9  
Aretako lür ikaran Eretako lurrikaran,  
Hainbest’egün hüstiratü hainbeste egun ustiatu. ustiatu: lana eta ardura 

eman 
Herritarren lagüntzeko Herritarren laguntzeko,  
Jente hanitx kudeatü jende anitz kudeatu.  
   
10 10  
Larzac’eko alderdian Larzac alderdian alderdi: alde 
Ikusi dügü borrokan ikusi dugu borrokan,  
Beti bere ideietan beti bere ideietan  
Laborari ttipienen ondoan laborari ttipienen ondoan.  
   
11 11  
Ez da mündüan gizonik Ez da munduan gizonik  
Bera hürrün joaiten denik bera urrun joaten denik.  
Hobe ekürü egoitea Hobe ekuru egotea ekuru: lasai 
Ez bad’etxen gobernürik ez bada etxen gobernurik. etxen: etxean 
   
12 12  
Bakoitzak ber’iritzia Bakoitzak bere iritzia,  
Denentzat libertatea denentzat libertatea.  
Nork üka Jean izan dela Nork uka Jean izan dela  
Ttipien defendazailea ttipien defendatzailea.  
   
13 13  
Emanik lehen lehenik Emanik lehen-lehenik  
Laborarier düintarzüna laborariei duintasuna,  
Haren lan güzier esker haren lan guztiei esker  
Hanitx gaüza aldatü dira anitz gauza aldatu dira.  
   
14 14  
Merexi dütü gure eskerrak Merezi ditu gure eskerrak  
Eta gure goresmenak eta gure goresmenak,  
Aurtenko gure pastorala aurtengo gure pastorala,  
Jean Pitrau Atharraztarrak Jean Pitrau atharraztarrak.  
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SATANAK SATANAK  
   
Monttiot Monttiot  
15 15  
Pastoraltzaile gütük berriz Pastoralzale gaituk berriz.  
Orai badüagü üsantxa Orain badiagu usantza  
Sortzeko beti perfüdia sortzeko beti furfuria. furfuria:haserre bizi 
Jente den ber nahaspuila Jendea den ber, nahaspila. den ber: baldin bada 
   
Oker Oker  
16 16  
Horra nük Arabiatik Horra nauk Arabiatik. horra izan: etorri 
Han aspaldiko lankia Han aspaldiko langia. langia: lantegi, lanleku  
Herra hain düe handi Herra hain dute handi, herra: gorroto 
Jin nük honarat oporretan jin nauk honat oporretan. jin: etorri 
   
Monttiot Monttiot  
17 17  
Egün ere ez dükek gaitz Egun ere ez dukek gaitz. dukek: duk izango 
Süjeta düe Jean Pitrau Sujeta dute Jean Pitrau. sujet: gai 
Segür etsai bazüan Segur etsai bazuan  
Adiskide beno haboro adiskide baino haboro. haboro: gehiago 
   
Oker Oker  
18 18  
Gizon ilüminatü bat Gizon iluminatu bat.  
Txerkatzen züan hoberena Xerkatzen zuan hoberena xerkatu: bilatu 
Gizonaren bihotzetan gizonaren bihotzetan,  
Alea delarik gaixtoa alea delarik gaiztoa.  
   
Biak Biak  
19 19  
Heben gütük ta bardin han Hemen gaituk, eta berdin han,  
Sentimentü okerren jabe sentimentu okerren jabe.  
So egizüe mündüari So egiozue munduari  
Ea ez denez gure alde ea ez denetz gure alde.  
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1. JELKALDIA 1. JELKALDIA  
   
Erbinea etxean, 1953ko udan   
   
Aita Aita  
20 20  
Johañe jin dük aldia Johañe, jin duk aldia jin: etorri 
Hartzeko gure segida hartzeko gure segida.  
Nola dügün ohidüra Nola dugun ohitura, nola dugun: dugunez 
Instalat dadin gehiena instala dadin gehiena. gehien: nagusi 
   
21 21  
Xoko hontan bizitzea Txoko honetan bizitzea  
Ez bada beti hain aisa ez bada beti hain aise,  
Zer düe han pettarrean zer dute han Pettarrean  
Gük heben ez günükeana guk hemen ez genukeena?  
   
Jean Jean  
22 22  
Ilüsioneak hartürik Ilusioak harturik,  
Gazteak badoatzü herrokan gazteak badoaz herronkan. herronka: lerro, errenkada 
Ez bada zerbait berririk Ez bada zerbait berririk,  
Kaparra nausi mendian kaparra nagusi mendian. kapar: sasi 
   
Pierrot Pierrot  
23 23  
Gaztea doa herritik Gaztea doa herritik,  
Ez beita heben bizirik ez baita hemen bizirik,  
Ez biderik et’ez lanik ez biderik, eta ez lanik.  
Ez düagü beste haütürik Ez diagu beste hauturik.  
   
Jean Jean  
24 24  
Gerlatik landa indüstriak Gerratik landa, industriak  
Bildü'tik lagüntzak oro bildu ditik laguntzak oro.  
Ber denboran gobernüak Ber denboran, gobernuak  
Gure hiltzokiari so gure hiltokiari so.  
   
Osaba Albert Osaba Albert  
25 25  
Gerla bazka izan gütük Gerra-bazka izan gaituk  
Gaixo laborari tristeak gaixo laborari tristeak.  
Gero zerbait behar bada Gero zerbait behar bada,  
Beti gütükek azkenak beti gaitukek azkenak. gaitukek: izango gaituk 
   
Ama Ama  
26 26  
Zoazte fite ateri deno Zoazte fite ateri deno deno: den artean 
Ardailaren mondoiltzera arradailaren pilatzera. arradail: bibelar 
Ezagün da ülüngia Ezagun da ilungia. ilungi: trumoi 
Kasü ez denez tenpesta Kasu, ez denetz tenpesta. kasu: adi 
  tenpesta: ekaitz 
Madeleine Madeleine  
27 27  
Lehenik gure soroalat Lehenik gure sororat,  
Gero arrunt aüzokoala gero arrunt auzokora, arrunt: berehala 
Haiek’re ebakirik haiek ere ebakirik  
Goiz hontan ardail ederra goiz honetan arradail ederra. arradail: bibelar 
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2. JELKALDIA 2. JELKALDIA  
   
Madalenako bidean   
   
Thomas Uthurry apaiza Thomas Uthurry apaiza  
28 28  
Egün hon adiskidea Egun on, adiskidea.  
Instalatü hiz Erbinean Instalatu haiz Erbinean.  
Badüagü hire beharra Badiagu hire beharra  
JAC mügimentüan JAC mugimenduan.  
   
29 29  
Ez bazidee jüntatzen Ez bazarete juntatzen  
Eta ozenki mintzatzen eta ozenki mintzatzen,  
Erdi arok’egoeran Erdi Aroko egoeran  
Laboraria egonen dük heben laboraria egonen duk hemen.  
   
30 30  
Jarten bahiz aitzindari Jartzen bahaiz aitzindari,  
Hanitx badüzkek ondotik anitz badituzkek ondotik. dituzkek: izango dituk 
Hik badük aski bertüte Hik baduk aski bertute.  
Ez dük hori oroer emanik Ez zaiek hori oroei emanik.  
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
31 31  
Bai behar düagü igitü Bai, behar diagu higitu higitu: mugitu 
Saldoaren indarrean saldoaren indarrean. saldo: talde 
Xüberoa ari dük hüsten Zuberoa ari duk husten  
Indiferentzi osoan indiferentzia osoan  
   
32 32  
Xaharrak berak etxeetan Zaharrak berak etxeetan,  
Haurrak nonbait hirietan haurrak nonbait hirietan,  
Ahal lizatekealarik ahal lizatekeelarik  
Ontsa bizitzen herrian ontsa bizitzen herrian.  
   
Thomas Uthurry Thomas Uthurry  
33 33  
Ez gitian izan ezkor Ez gaitezen izan ezkor.  
Konfiantxa beti begira Konfiantza beti begira. begiratu: gorde 
Non beita nahiküntea Non baita nahikundea,  
Han sortüko dük ahala han sortuko duk ahala.  
   
34 34  
Eta koraje emaiteko Eta kuraia emateko, kuraia: adore, kemen 
Zer diok orai bi botzetan zer diok orain bi botzetan  
Etxahunen kant’ederra Etxahunen kanta ederra  
Goizean argi hastean "Goizean argi-hastean"?  
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KANTA I KANTA I  
Goizean argi-hastean Goizean argi-hastean  
   
a1 a1  
Goizean argi hastean Goizean argi-hastean  
Ene leiho hegian ene leiho-hegian  
Txori bat pausatzen da eta txori bat pausatzen da eta  
Goratik hasten kantan goratik hasten kantan.  
Txori eijerra hain alagera Txori ederra, hain alagera  
Entzüten haitanian entzuten haudanean,  
Ene bihotzeko tristüra ene bihotzeko tristura  
Laister duak aidean laster zoak airean.  
   
a2 a2  
Ene txoririk maitena Ene txoririk maiteena,  
Zerta jin hiz ni gana zertan jin haiz nigana, zertan: zergatik 
Iratzarazi nialarik iratzarrarazi naualarik jin: etorri 
Ametsik ejerrena ametsik ederrena?  
Jinik hain goizik uste hian hik Jinik hain goizik uste huen hik  
Baniala zonbait pena baniala zenbait pena?  
Ez ez habil kontsolatzera Ez, ez! Habil kontsolatzera  
Malerusago dena malurusago dena. malurus: zorigaitzeko 
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3. JELKALDIA 3. JELKALDIA  
   
Xiberotar gazteak, 1960 aldean   
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
35 35  
Badakizüe adiskideak Badakizue, adiskideak,  
Zertarako giren jüntatzen zertarako garen juntatzen.  
Laister azkena hilen da Laster azkena hilen da,  
Ez bagira iratzartzen ez bagara iratzartzen.  
   
36 36  
Laborantxa laborantxa Laborantza, laborantza,  
Ber ber hitza hamarrentzat ber-ber hitza hamarrentzat,  
Iparreko zelaientzat Iparreko zelaientzat  
Xüberoko maxelentzat Xiberoko mazelentzat. mazela: mendi-hegi 
   
Robert Robert  
37 37  
Jünta gitean saldoan Junta gaitezen saldoan, saldo: talde 
Entzün dezen gure botza entzun dezaten gure boza.  
Paueko sindikatüan Paueko sindikatuan,  
Ez dakit’ere bagirela ez dakite ere bagarela.  
   
Arnaud Arnaud  
38 38  
Entzüten dügü frankotan Entzuten dugu frankotan  
Laborari sobera badela laborari sobera badela.  
Bena gü galtzen bagira Baina gu galtzen bagara,  
Zer dateke Xüberoa zer dateke Zuberoa? dateke: izango da 
   
Anne Anne  
39 39  
Bortüko laborarientzat Bortuko laborarientzat, bortu: mendi 
Ahatzerik direnentzat ahatzirik direnentzat,  
Sindikat ofizialean sindikatu ofizialean  
Sor dezagün adarxka bat sor dezagun adaxka bat.  
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4. JELKALDIA 4. JELKALDIA  
   
Paristarrak oporretan   
   
Colette Colette  
40 40  
Laboraria izerdi soroan Laboraria izerdi soroan, karraskaz: bizi-bizi 
Karraskaz oro bedakan karraskaz oro bedakan. bedaka: belar-lan 
Gü bakantzetan goxoki Gu bakantzetan gozoki, pausu: atseden 
Lau aste pausü agorrilan lau aste pausu agorrilean. agorril: abuztu 
   
Martin Martin  
41 41  
Peugeot berria ezarri diat Peugeot berria ezarri diat  
Bakantzetako espresüki bakantzetarako espresuki,  
Emazte baten biltzeko emazte baten biltzeko  
Aisexago heben gainti aisexeago hemen gaindi.  
   
Amélie Amélie  
42 42  
Bihar banoak Baionara Bihar banoak Baionara  
Egünaren igaraitera egunaren igaratera. igaran: igaro 
Trinketean badük partida Trinketean baduk partida.  
Garazin gero aiharia Garazin gero afaria.  
   
Battittu Battittu  
43 43  
Herrian behar dela bizi Herrian behar dela bizi,  
Zer astokeria ederra zer astakeria ederra!  
Segür ez zitadak dolütü Segur ez zaidak dolutu  
“Garçon” joanik Parisera zerbitzari joanik Parisera.  
   
Kantuz hasten da, parodia eginez   
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KANTA II KANTA II  
   
b1 b1  
Il est un coin de France Il est un coin de France  
où le bonheur fleurit où le bonheur fleurit,  
Où l’on connaît d’avance où l’on connaît d’avance  
les joies du paradis les joies du paradis.  
Et quand on a la chance Et quand on a la chance  
d’être de ce pays d’être de ce pays,  
On est comme en vacances on est comme en vacances  
durant toute sa vie durant toute sa vie.  
Aire tun txikitun... Aire tun txikitun...  
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5. JELKALDIA 5. JELKALDIA  
   
Edgard Pisani ministroarekin   
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
44 44  
Honki jin Jaun Ministroa Ongi jin, jaun ministroa.  
Heben Maidalenan zira Hemen Madalenan zara,  
Basabürüko bihotza Basaburuko bihotza,  
Xüberoko ataria Xiberoko ataria.  
   
45 45  
Bazter ederrak segürki Bazter ederrak, segurki,  
Aste batez gozatzeko aste batez gozatzeko.  
Maleruski bizitzaileen Maluruski, bizitzaileen maluruski: zoritxarrez 
Beti düzü gogorrago beti da gogorrago. bizitzaileen: bizitzaileentzat 
   
46 46  
Biderik ez ahalik ez Biderik ez, ahalik ez.  
Laister indioa bezala Laster, indioa bezala,  
Bortüko laboraria bortuko laboraria bortu: mendi 
Turistentzat argazkia turistentzat argazkia.  
   
Edgard Pisani ministroa Edgard Pisani ministroa  
47 47  
Entzüten düt züen griña Entzuten dut zuen grina,  
Hanitx lekütan bezala anitz lekutan bezala.  
Senditzen ere nahia Sentitzen ere nahia,  
Biziaren hats handia biziaren hats handia  
   
48 48  
Atharratzen zinegotzi Atharratzen zinegotzi,  
Badakit jada zonbat lan badakit jada zenbat lan  
Egin düzün heben gainti egin duzun hemen gaindi  
Hainbeste bide etxauetan hainbeste bide eta etxautan. etxau: etxalde 
   
Auguste Cazalet Auguste Cazalet  
49 49  
Xüberoan Biarnoan Zuberoan, Biarnoan,  
Ze gazteria ederra zer gazteria ederra,  
Laborantxa maite düana laborantza maite duena,  
Lagüntü behar dügüna lagundu behar duguna.  
   
Edgard Pisani Edgard Pisani  
50 50  
Kabale hezgaitza beita Kabala hezgaitza baita kabala: abere 
Gure administrazionea gure administrazioa,  
Beharko düzüe hontü beharko duzue ondu  
Dozier bat argüdiatüa dosier bat argudiatua.  
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KANTA III KANTA III  
Maria Maidalena Maria Maidalena  
   
c1 c1  
Maria Maidalena uhure deizügü Maria Madalena, ohore dizugu.  
Sainta photeretsia othoizten zütügü Santa boteretsua, otoizten zaitugu.  
   
c2 c2  
Gure aitek best ordüz o sainta handia Gure aitek beste orduz, o santa handia,  
Zeizien gomendatü Xibero herria zizuten gomendatu Xibero herria.  
   
c3 c3  
Eliza bat zeizien gorarik altxatü Eliza bat zizuten gorarik altxatu.  
Zure berme hunari denak gomendatü Zure berme onari denak gomendatu.  
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6. JELKALDIA 6. JELKALDIA  
   
ASAM elkartearen sortzea 1963an   
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
51 51  
Ministroak galt’eginik Ministroak galde eginik, galde egin: eskatu 
Abia dezagün inkesta abia dezagun inkesta. egon:pentsatu, uste 
Ez egon besteen gomendüan Ez egon besteen gomendioan gomendio(an): ardurape(an) 
Zerbait honik jinen dela zerbait onik jinen dela. jin: etorri 
   
52 52  
Herriz herri etxalteak Herriz herri etxaldeak,  
Lürrak jenteak kabaleak lurrak, jendeak kabalak kabala: abere 
Ontsa ditzagün sailkatü ontsa ditzagun sailkatu. etxit: ezgauza 
Ez gira etxit natreak Ez gara etxit natreak. natre: huts 
   
53 53  
Lorpenen onts’aurkezteko Lorpenen ontsa aurkezteko  
Züzenketa hoberena zuzenketa hoberena  
ASAM alkartearen sortzea ASAM elkartearen sortzea  
Üdüri zait hobe dügüla iduri zait hobe dugula.  
   
Robert Robert  
54 54  
Nik hartüko diat pettarra Nik hartuko diat Pettarra,  
Eta Biarnok’aldea eta Biarnoko aldea.  
Haiek’re gük bezala Haiek ere guk bezala  
Merexi düe lagüntza merezi dute laguntza.  
   
Anne Anne  
55 55  
Manexak ere gurekin Manexak ere gurekin manex: baxenabartar 
Behar gintizkek arrunt bildü behar genitizkek arrunt bildu, arrunt: berehala 
Mendietako laborantxa mendietako laborantza  
Denetan bera beita pürü denetan bera baita puru. puru: behintzat 
   
Maddi Maddi  
56 56  
Ez bagira zotükatzen Ez bagara zotukatzen, zotukatu: mugitu 
Gaüzak ez dira igitüko gauzak ez dira higituko. higitu: mugitu 
Behar dügü fite ari Behar dugu fite ari, fite: arin, azkar 
Bedatsean ürrentzeko bedatsean urrentzeko. bedatse: udaberri 
  urrendu: amaitu 
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KANTA IV KANTA IV  
Hi, zu, ni, hura Hi, zu, ni, hura  
   
d1 d1  
Hi zü ni hura Hi, zu, ni, hura,  
Oro algarri so oro elkarri so.  
Üdüri erdi lo Iduri erdi lo.  
Iratzar Xüberotarrak Iratzar, xiberotarrak.  
Oroek algarrekin Oroek elkarrekin  
Badügü zer egin badugu zer egin.  
Ez girate azkenak Ez garateke azkenak. garateke: izango gara 
Iratzar Xüberotarrak Iratzar, xiberotarrak.  
   
d2 d2  
Hortxe bazen bidea Hortxe bazen bidea,  
Kaparrak hartürik kaparrak harturik. kapar: sasi 
Hantxe bazen etxea Hantxe bazen etxea,  
Lürrüntzak hartürik lurruntzak harturik. lurruntz: landare igokari bat 
Harri xabal horietan Harri zabal horietan,  
Gure memorian gure memorian,  
Ixiltarzün pezüan isiltasun pezuan, pezu: astun 
Gure destrenpüa gure destrenpua. destrenpu: ondoez 
   
d3 d3  
Hor bizi zen gizona Hor bizi zen gizona  
Bere ixtorian bere historian.  
Etxe baten hüstean Etxe baten hustean,  
Herria dolüan herria doluan.  
Mendiko bizkarretan Mendiko bizkarretan,  
Dirudi izarrak dirudi izarrak.  
Gure herriko begiak Gure herriko begiak  
Hil ziren gaixoak hil ziren, gaixoak.  
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7. JELKALDIA 7. JELKALDIA  
   
Administrazio hotza   
   
Zerbitzuburua Zerbitzuburua  
57 57  
Ez sentimentürik aipa Ez sentimendurik aipa,  
Ez txerka ene arima ez xerka ene arima. xerkatu: bilatu 
Bekanika animala Mekanika alimalea, mekanika: makina 
Ni niz admistrazionea ni naiz admistrazioa. alimale: izugarri handi 
   
Lehen langilea Lehen langilea  
58 58  
Hortxeko dozier lodia Hortxeko dosier lodia,  
Xüberoko laborariena Xiberoko laborariena.  
Zer nahi düe orano Zer nahi dute oraino? oraino: oraindik, oraindino 
Aizina banü bezala Aizina banu bezala. aizina: asti, beta 
   
Bigarren langilea Bigarren langilea  
59 59  
Bi egün erreküperatü Bi egun errekuperatu  
Behar dütiat aste hontan behar ditiat aste honetan.  
Ez eni orai lanik eman Ez eni orain lanik eman.  
Ikusik’ondoko asteetan Ikusiko ondoko asteetan.  
   
HIrugarren langilea HIrugarren langilea  
60 60  
Nontik nahi ez dük konplet Nondik-nahi ez duk osorik, nondik-nahi: nolanahi ere 
Gibel igor ezazüe gibel igor ezazue. gibel: atzera 
Zer uste düe lagüntzak Zer uste dute, laguntzak igorri: bidali 
Ükenen dütüela holaxe ukanen dituztela holaxe?  
   
Laugarren langilea Laugarren langilea  
61 61  
Ni niz kaminet handia Ni naiz kabinete handia. kabinete: armairu 
Dozierak hor dira metan Dosierrak hor dira metan, meta: pila 
Beren aldearen haidürü beren aldearen aiduru, aiduru: zain 
Ixil ixilik pausüan isil-isilik pausuan. pausu: geldialdi 
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8. JELKALDIA 8. JELKALDIA  
   
Atharraztarrak txapeldun 1963an   
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
62 62  
Pierra Etxahun adiskidea Pierra Etxahun adiskidea,  
Bertsolari famatüa bertsolari famatua:  
Argitzen düzü Herria argitzen duzu herria,  
Alageratzen jentea alegeratzen jendea.  
   
63 63  
Gü aldiz beti borrokan Gu, aldiz, beti borrokan,  
Salbatü nahiz laborantxa salbatu nahiz laborantza.  
Gü iparrek’haize hotza Gu, iparreko haize hotza.  
Zü goizeko ortzadarra Zu, goizeko ortzadarra.  
   
Pierra Etxahun Pierra Etxahun  
64 64  
Bertsolarien bihotza Bertsolarien bihotza  
Ez dük beti alagera ez duk beti alegera.  
Herria trixte senditüz Herria triste sentituz,  
Goibel dik sentimentüa goibel dik sentimentua.  
   
65 65  
Miresten diat züen lana Miresten diat zuen lana,  
Baita kuraje handia baita kuraia handia. kuraia: kemen, adore 
Züek düzüe salbatzen Zuek duzue salbatzen  
Gure Xübero osoa gure Xibero osoa.  
   
Laurent Hastoy Laurent Hastoy  
66 66  
Egün alagera gitean Egun, alegera gaitezen.  
Atharraztarrak txapeldün Atharraztarrak txapeldun.  
Pierra zure kantore hau Pierra, zure kantore hau kantore: kanta 
Dener eskeini dezagün denei eskaini diezaiegun.  
   
67 67  
Atharraztarrak eta Zibero "Atharraztarrak" eta "Zibero",  
Bi elkarte algarreki bi elkarte elkarrekin.  
Handitu dira ederki Handitu dira ederki,  
Et’aurten dügü irabazi eta aurten dugu irabazi.  
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KANTA V KANTA V  
Atharraztarrak Atharraztarrak  
   
e1 e1  
A zer alegrantzia Atharratzen egün A, zer alegrantzia Atharratzen egun,  
Zeren herri hontako hiru gazte lagün zeren herri honetako hiru gazte lagun  
Pelotan elki dira Frantziako txapeldün pilotan ilki dira Frantziako txapeldun. ilki: irten 
Bihotzaren erditik uhura ditzagün Bihotzaren erditik ohora ditzagun.  
Zeren bekan beitira holako plazerak Zeren bakan baitira honelako plazerak,  
Kostümatürik ginen erresinatzera kostumaturik ginen etsia hartzera. kostumatu: ohitu 
Oldar gaitzean dira Atharraztarrak Oldar gaitzean dira atharraztarrak.  
   
e2 e2  
Düala berrogei urte segürki Atharratzen Duela berrogei urte segurki, Atharratzen  
Pelota jokü ederra haur eskazttobat zen pilota joko ederra haur eskastto bat zen.  
Norat nahi joanik güntüen zaflatzen Noranahi joanik, gintuzten zaflatzen, zaflatu: astindu 
Eüskal Herri güzian tristeki berrezten Euskal Herri guztian tristeki bereizten.  
Bena ez da zeditzen ez Xüberotarra Baina ez da zeditzen, ez, xiberotarra. zeditu: amore eman 
Aitzindari zonbaitek piztürik sükarra Aitzindari zenbaitek pizturik sugarra,  
Ordüntik sortü dira Atharraztarrak ordundik sortu dira atharraztarrak.  
   
e3 e3  
Haur ttipitto hori da geroztik handitü Haur ttipitto hori da geroztik handitu.  
Bide handia gaintik trostakaz doazü Bide handian gaindi, trostaka doa.  
Zoin ordüz balinbada izan trebükatü Zein orduz baldin bada izan trebukatu, trebukatu: oztopatu 
Patarrik gaixtoenak igaranik dütü patarrik gaiztoenak igaranik ditu. patar: aldapa 
Indarretan dirade gazt’eta zaharrak Indarretan dira gazte eta zaharrak, igaran: igaro 
Jokülari saldo bat egiazki izarrak jokalari-saldo bat, egiazki izarrak. jokalari: antzezle 
Osagarritan dügü Atharraztarrak Osagarritan ditugu atharraztarrak. osagarri: osasun 
   
e4 e4  
Uhure Atharratze herri xarmantari Ohore Atharratze herri xarmantari.  
Zuretzat egina düt azken berset hori Zuretzat egina dut azken bertset hori.  
Segi dezagün beti gazteria eder hori Segi dezagun beti gazteria eder hori,  
Aitzina izan dadin hanitx pelotari aitzina izan dadin anitz pilotari. aitzina: aurrerantzean 
Lagünt ezatzü haurrak gogotik plazarat Lagun itzazu haurrak gogotik plazarat,  
Edüki dezen gora lehoinen bandera eduki dezaten gora lehoien bandera.  
Ene partetik diot “Biba Atharraztarrak” Ene partetik diot: «Biba Atharraztarrak!».  
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9. JELKALDIA 9. JELKALDIA  
   
Instituzioekin urratzea   
   
Bergette Bergette  
68 68  
Ertzotü zideia Xüberoan Ertzotu zaretea Zuberoan ertzotu: erotu, zoratu 
Ministroa behartürik ministroa beharturik? zaretea: al zarate 
Gaüzen nahasten ari zidee Gauzen nahasten ari zarete.  
Ez düzüe errespetürik Ez duzue errespeturik.  
   
Casamayou Casamayou  
69 69  
Debrü Eüskaldün ergelak Debru euskaldun ergelak,  
Beti besteak beno haboro beti besteak baino haboro. haboro: gehiago 
Pitrau beha ezazüe Pitrau beha ezazue; behatu: entzun 
Ez zide hürrün heltüko ez zarete urrun helduko  
   
Laferrie Laferrie  
70 70  
Laboraria beti egon zen Laboraria beti egon zen  
Batarzünean algarreki batasunean elkarrekin-  
Sortü düzüe ürrakoa Sortu duzue urrakoa. urrako: urradura 
Aparte gira gaur goiti Aparte gara gaurgoitik. gaurgoitik: gaurtik 
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
71 71  
Beita laborari eta laborari Baita laborari eta laborari,  
Gizena eta mehea gizena eta mehea.  
Handia denentzat mintzo Handia denentzat mintzo.  
Non da ttipiaren botza Non da ttipiaren boza? boz: ahots 
   
Marie Marie  
72 72  
Laister gü hilen beigira Laster gu hilen baikara,  
Handitüko zide aski handituko zarete aski.  
Ben’azken hatsa eman arte Baina azken hatsa eman arte,  
Txütik nahi gira bizi zutik nahi gara bizi.  
   
Auguste Cazalet Auguste Cazalet  
73 73  
Orai bahua norat nahi Orain bahoa noranahi,  
Hiraurena baizik entzüten hihaurena baizik entzuten. hihaurena: hirea 
Beti hait errespetatzen Beti haut errespetatzen, baizik: bakarrik 
Bena ez haboro jarraikitzen baina ez haboro jarraikitzen. haboro: gehiago 
   
Batalla   
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10. JELKALDIA 10. JELKALDIA  
   
Otsagabiarekin senidetzea 1965ean   
   
Auguste Béguerie (Atharratzeko 
alkatea) 

Auguste Béguerie (Atharratzeko 
alkatea) 

 

74 74  
Adiskideak behar dügü Adiskideak, behar dugu  
Ahal oroz hola bizi ahal oroz hola bizi,  
Xüberoa'ta Nafarra Xibero eta Nafarroa  
Anaitarzünean beti anaitasunean beti.  
   
75 75  
Aspaldian harremanak Aspaldian harremanak  
Sortürik gure artean sorturik gure artean.  
Artzainekin beti danik Artzainekin, betidanik.  
Zantxoz geroz ixtorian Antsoz geroz, historian.  
   
Pierre Pribat Pierre Pribat  
76 76  
Izanik ere bortüa Izanik ere bortua, bortu: mendi 
Eginen dügü bidea eginen dugu bidea  
Emeki emeki izan dadin emeki-emeki, izan dadin  
Aisexago kurritzea aisexeago korritzea.  
   
Martin José Ochoa (Otsagabiko 
alkatea) 

Martin José Ochoa (Otsagabiko 
alkatea) 

 

77 77  
Eskerrik hanitx züer bier Eskerrik anitz zuei biei,  
Züen batzarri ederraz zuen batzarri ederraz. batzarri: abegi 
Birazkatze honen sortzeak Birazkatze honen sortzeak birazkatu: binakatu, anaitu 
Bete güt’alegrantziaz bete gaitu alegrantziaz.  
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KANTA VI KANTA VI  
Jota Jota  
   
f1 f1  
Y labrador fue mi abuelo Y labrador fue mi abuelo  
Labrador era mi padre Labrador era mi padre  
Y labrador fue mi abuelo Y labrador fue mi abuelo  
Y yo como labrador Y yo como labrador  
A una labradora quiero A una labradora quiero  
Labrador era mi padre Labrador era mi padre  
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KANTA VII KANTA VI  
Jota Jota  
   
g1 f1  
Que cuando vienen del campo Que cuando vienen del campo  
Vienen cantando Vienen cantando  
Por qué vienen tan contentos los labradores Por qué vienen tan contentos los labradores  
Que cuando vienen del campo vienen cantando Que cuando vienen del campo vienen cantando  
Que ya ven cercano el fruto de sus sudores Que ya ven cercano el fruto de sus sudores  
Porque las espigas de oro ya van granando Porque las espigas de oro ya van granando  
Porque vienen tan contentos los labradores Por qué vienen tan contentos los labradores  
   

  



ETBk prestatu bertsioa 

21 

 

11. JELKALDIA 11. JELKALDIA  
   
Jean eta Anitaren ezteiak   
   
Jean-Louis Aguer apaiza Jean-Louis Aguer apaiza  
78 78  
Adiskideak bozten gira Adiskideak pozten gara.  
Egüna da halakoa Eguna da halakoa,  
Xüberoa ta Garazi Zuberoa eta Garazi  
Heben elkartzen beitira hemen elkartzen baitira.  
   
79 79  
Egünko amodioak Egungo amodioak  
Emanen deizkü früitüak emanen dizkigu fruituak.  
Hau seinale bat ederra Hau, seinale bat ederra.  
Zer xantza düan Xüberoak Zer xantza duen Zuberoak! xantza: zorte, zori 
   
Aingeruak Aingeruak  
80 80  
Kanta dezagüla orai Kanta dezagula orain  
Egünko boztarioa egungo boztarioa. boztario: alaitasun 
Bi gazte algar emanik Bi gazte elkarri emanik,  
Amodioren obra amodioaren obra.  
   
81 81  
Egonen gira züen zain Egonen gara zuen zain  
Mündü hontako bideetan mundu honetako bideetan.  
Aingürü begirareak Aingeru begiraleak begirale: jagole 
Beti züen ürratsetan beti zuen urratsetan.  
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KANTA VIII KANTA VIII  
Ene lürra Ene lurra  
   
h1 h1  
Ene lürra zelü argi bat Ene lurra, zeru argi bat,  
non ere distiran zilarrezko arraietan non ere distiran, zilarrezko arraietan, arraia: arrasto 
Jeikitzen zaikün goizanko ekia jaikitzen zaigun goizeko ekia  
egün soil edo alaitsüen herrokan egun soil edo alaitsuen herronkan. herronka: errenkada, lerro 
   
h2 h2  
Ene lürra olerki bat Ene lurra, olerki bat, iraztor: iratze 
iraztorra olalte eta soro berdeek alaik’idatzirik iraztor, olalde eta soro berdeek alaiki idatzirik, olalde: larre 
Larrazkeneko ürreek apainturik larrazkeneko urreek apainturik, larrazken: udazken 
ühaitzak lüzaz xuxurlatürik uhaitzak luzaz xuxurlaturik. uhaitz: ibai 
   
h3 h3  
Ene lürra oihü bat Ene lurra, oihu bat,  
arane basen goitik ezagün den oiarzün mingarria haran basen goitik ezagun den oihartzun mingarria, basa: basati 
Gure ardi saldoen txintxen eta marraken artetik gure ardi-saldoen txilintxen eta marraken artetik marraka: ardien orro 
nahas mahas borogatüa nahas-mahas frogatua. frogatu: hauteman, entzun 
   
h4 h4  
Ene lürra hasperen bat Ene lurra, hasperen bat,  
amodio eskazaren mina maitarzünaren etsidüra amodio eskasaren mina, maitasunaren etsidura,  
Denboraren sarietan denboraren sareetan  
aiten hitzordü galdüen irrintzin eta zinka aiten hitzordu galduen irrintzi eta zinka. zinka: irrintzi, oihu 
   
h5 h5  
Ene lürra kanta bat Ene lurra, kanta bat,  
bi botzetan emanik pastoralean edo ostatü xokoan bi bozetan emanik pastoralean edo ostatu zokoan.  
Blues-bat, Soul müsika Blues bat, soul musika,  
zakürraren xanpan belatxaren kurrinkan zakurraren txanpa, belatzaren kurrinka. txanpa: zaunka 
   
h6 h6  
Ene lürra dantza bat Ene lurra, dantza bat,  
zelüari dei bat lürrari desafio bat zeruari dei bat, lurrari desafio bat.  
Suita moneinak la gabota Suitea, moneinak, gabota,  
godalet dantza barrikada bat godalet dantza, barrikada bat.  
   
h7 h7  
Ene lürra amodio bat Ene lurra, amodio bat,  
alegrantzian ereina bena kemen estaliz epeltüa alegrantzian ereina, baina kemen estaliz epeldua.  
Hor gure seme alabak, Hor gure seme-alabak.  
Xüberoa zer dük gogoan : hiltzea ala bizia Zuberoa zer duk gogoan, hiltzea ala bizia?  
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12. JELKALDIA 12. JELKALDIA  
   
Eretako lurrikara, 1967an   
   
Julien hargina Julien hargina  
82 82  
Hebentxeko harriekin Hementxeko harriekin  
Altxatüko diat paretea altxatuko diat pareta.  
Gero arbel zaharrekin Gero, arbel zaharrekin hegatz: teilatu 
Hegatza arrunt arregina hegatza arrunt arra-egina. arrunt: berehala 
  arra-egin: berregin 
Batista maiasturua Batista maiasturua  
83 83  
Bizpa lau egün neretzat Bizpalau egun niretzat,  
Teilatüaren angoltzeko teilatuaren angoltzeko. angoldu: antolatu 
Merexi düe jente horiek Merezi dute jende horiek. gaituzkek: izango gaituk 
Ez gütükek tenoreari so Ez gaituzkek tenoreari so. tenore: denbora 
   
Laguntzaile bat Laguntzaile bat  
84 84  
Zertako beti behar da Zertako beti behar da zertako: zergatik 
Zerbait malür elkartzeko zerbait malur elkartzeko? malur: zorigaitz 
Zer behar lüke gizonak Zer behar luke gizonak  
Beti hol’ihardüntzeko beti horrela jarduteko?  
   
Beste laguntzaile bat Beste laguntzaile bat  
85 85  
Heben erakusten dügü Hemen erakusten dugu  
Bakoitxaren hoberena bakoitzaren hoberena,  
Ez beita xinple gizona ez baita sinple gizona;  
Otso beltz eta xuria otso beltz eta zuria.  
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
86 86  
Zertako ez gira ahal oroz Zertako ez gara ahal oroz zertako: zergatik 
Alkartarzünean bizitzen elkartasunean bizitzen?  
Gizona ez dük otso sortzen Gizona ez duk otso sortzen. sortu: jaio 
Gizadiak halakotzen Gizadiak halakotzen.  
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KANTA IX KANTA IX  
Eskuz esku Eskuz esku  
   
i1 i1  
Esküz eskü ebilten gira Eskuz esku ibiltzen gara  
Herri honen berriz altxatzeko herri honen berriz altxatzeko.  
Hortxek etxe baten txütitzen Hortxe etxe baten zutitzen,  
Hor bide berri zabaltzen hor bide berria zabaltzen.  
   
i2 i2  
Andere natürak Andere Naturak  
Ikarazi deikü lürra ikararazi digu lurra.  
Ederra zen at’agorrila Ederra zen, alta, agorrila. alta: hala ere 
Handi bedi orai gizona Handi bedi orain gizona, agorril: abuztu 
Agertüz elkartasüna agertuz elkartasuna.  
   
i3 i3  
Nontikan heltü hiz honara Nondik heldu haiz hona,  
Mündüko lagün gazte arrotza munduko lagun gazte arrotza?  
Bidee lüzeetan hatsaltüa Bide luzeetan hatsantua, hatsantu: arnasa estutu 
Heben dük hire pausada hemen duk hire pausa. pausu: atseden 
   
i4 i4  
Helgaitzetan dügü agertzen Helgaitzetan dugu agertzen helgaitz: zailtasun 
Gure agindürarik honena gure egindurarik onena. egindura: tankera, itxura 
Aisatarzünak berekila Aisetasunak berekin  
Ekarten jeloskeria ekartzen jeloskeria.  
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13. JELKALDIA 13. JELKALDIA  
   
Hippiak1970eko hamarkadan   
   
Gaetan Gaetan  
87 87  
Hona nabil herratürik Hona nabil herraturik, herratu: galdu 
Sakolak hütsik bena libro sakelak hutsik baina libre.  
Heben niz eküratüko Hemen naiz ekuratuko, ekuratu: gelditu 
Beitüket arauz jan eta lo baituket arauz jan eta lo. duket: izango dut 
   
Georgette Georgette  
88 88  
Aita gurea indüstriala Aita gurea, industriala.  
Sosa sosa bere leloa «Sosa, sosa» bere leloa.  
Kanpoan ezarri nik bortizki Kanpoan ezarri nauk bortizki.  
Erran ezdeüs bat nintzala Erran ezdeus bat nintzela.  
   
Stefano Stefano  
89 89  
Mündüa oker badoa Mundua oker badoa,  
Noiz dateke “gaü luzea” noiz dateke “gau luzea”? dateke: izango da 
Langile' ta laborariek Langile eta laborariek  
Algarrekin egin irailtza elkarrekin egin iraultza.  
   
Lisa Lisa  
90 90  
San Franciscon edo Aretan San Frantziskon edo Eretan  
Jentea beita jentea jendea baita jendea,  
Ezar dezagün mündüan ezar dezagun munduan  
Bake et’amodioa bake eta amodioa.  
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
91 91  
Bestetarik hoberena Bestetarik hoberena  
Oroek egürükitzen dügü oroek igurikitzen dugu, iguriki: espero izan, itxaron 
Ben’aldaketaren borta baina aldaketaren borta borta: ate 
Barneti behar da zabaltü barnetik behar da zabaldu.  
   
92 92  
Errespetatzen zütüet Errespetatzen zaituztet  
Hona jin ziden güziak hona jin zareten guztiak. jin: etorri 
Kasü haatik ez dü lekürik Kasu, haatik! Ez du lekurik kasu: adi 
Auher bizi nahi düanak alfer bizi nahi duenak.  
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KANTA X KANTA X  
Etxe urdintxo bat Etxe urdintxo bat  
   
j1 j1  
Etxe urdintxo bat ô mendiari lotürik Etxe urdintxo bat, o, mendiari loturik.  
Oinez heltzen da ez dü aterik Oinez heltzen da; ez du aterik.  
Bizizaileek giltza galdürik Bizitzaileek giltza galdurik, bizitzaile: biztanle, bizilagun 
Elkartzen beigira hor urtez bide eginik elkartzen baikara hor, urtez bide eginik. urtez: urteetan 
Oro jarten gira mahain üngürüan Oro jartzen gara mahai inguruan.  
Denak hor dira gaüko bostetan Denak hor dira gaueko bostetan.  
San Francisco lanoan San Frantzisko lainoan.  
San Francisco piztü San Frantzisko piztu.  
San Francisco, non zirade San Frantzisko... Non zarete?  
Lizzard ta Luc, Psylvia, egürük nezazüe Lizzard eta Luc, Psylvia, iguriki nazazue. iguriki: espero izan, itxaron 
   
j2 j2  
Lanoan igeri besarkatzez belarrean Lainoan igeri, besarkatzez belarrean,  
Behatüko dütügü Tom kitarrean behatuko ditugu Tom gitarran, behatu: entzun 
Phil kenarekin ülün’artino Phil kenarekin, ilun artio. artio: arte 
Beste bat heltüko da Beste bat helduko da  
Berrien emaiteko berrien emateko  
Berriz jin gei baten bi urteen bürüan berriz jingai baten bi urteren buruan. jingai bat: etortzeko den bat 
Irus den geroz lotüko gira Uros den geroz, lotuko gara. uros: zorioneko 
San Francisco jeikitzen San Frantzisko jaikitzen.  
San Francisco jeiki San Frantzisko jaiki.  
San Francisco, non zirade San Frantzisko... Non zarete?  
Lizzard ta Luc, Psylvia, egürük nezazüe Lizzard eta Luc, Psylvia, iguriki nazazue.  
   
j3 j3  
Etxe urdintxo bat ô gogoari lotürik Etxe urdintxo bat, o, gogoari loturik.  
Oinez heltzen gira ez dügü joiten Oinez heltzen gara; ez dugu jotzen.  
Hor bizi direnek galdü düe giltza Hor bizi direnek galdu dute giltza.  
Bilo luzeez beterik Bilo luzez beterik,  
Ohe handiz eta müsikaz ohe handiz eta musikaz,  
Hanitz argi eta hanitx ertzo anitz argi, eta anitz ertzo. ertzo: zoro 
Azkena date txütik egonen dena Azkena dateke zutik egonen dena dateke: izango da 
San Francisco erortzen bada San Frantzisko erortzen bada,  
San Francisco erortzen bada San Frantzisko erortzen bada.  
San Francisco, non zirade San Frantzisko... Non zarete?  
Lizzard ta Luc, Psylvia, egürük nezazüe Lizzard eta Luc, Psylvia, iguriki nazazue.  
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14. JELKALDIA 14. JELKALDIA  
   
Ele txarkariak karrikan   
   
Kattalina Kattalina  
93 93  
Debrüa bola so’egizüe Debrua bola! So egitzazue deabrua bola: arraioa 
Hortzeko jente bitxiak hortxeko jende bitxiak:  
Bilo lüze bizar handi bilo luze, bizar handi,  
Neskatila horien pildak neskatila horien pildak. pilda: arropa zarpail 
   
Txankart Txankart  
94 94  
Pitrau-ren lagün berriek Pitrauren lagun berriek  
Ez dükee deusere honik ez dukete deus ere onik. dukete: izango dute 
Ni ja ez nüzü segürki Ni ja ez naiz segurki  
Joanen horien gibeletik joanen horien gibeletik. gibel: atze 
   
Rita Rita  
95 95  
Heben abandonatürik Hemen abandonaturik,  
Goxistekin dik partida ezkertiarrekin dik partida.  
Gaixo gizon bekanika Gaixo gizon mekanika! mekanika: nahastaile 
Joan araz beza etxaltea Joanaraz beza etxaldera.  
   
Marc Marc  
96 96  
Gal baledi Xüberoa Gal baledi Zuberoa,  
Zer inporta dü funtsean zer inporta du, funtsean?  
Nor nahi da egün bizi Nornahi da egun bizi etxau: etxalde 
Etxauetako patarretan etxauetako patarretan. patar: aldapa 
   
Tinette Tinette  
97 97  
Joan bite otoi gazteak Joan bitez, otoi, gazteak. otoi: mesedez, arren 
Bizi hobea da hirian Bizi hobea da hirian.  
Jinen dira bakantzetan Jinen dira bakantzetan, bakantza: opor 
Eta gero erretretan eta gero erretretan erretreta: jubilazio 
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15. JELKALDIA 15. JELKALDIA  
   
1968ko maiatza   
   
Dany Cohn-Bendit Dany Cohn-Bendit  
98 98  
Ünibersitatea zerratürik Unibersitatea zerraturik,  
Gazteak milaka karrikan gazteak milaka karrikan.  
Kasü ez denez gaurgoiti Kasu, ez denetz gaurgoitik kasu: adi 
Parise oro setioan Paris oro setioan. gaurgoitik: gaurtik 
   
Alain Geismar Alain Geismar  
99 99  
Langilea ez bada hor Langilea ez bada hor,  
Zer date gure oldartza zer dateke gure oldartzea? dateke: izango da 
Behar düagü eküarazi Behar diagu ekurarazi ekurarazi: geldiarazi 
Denetan prodükzionea denetan produkzioa.  
   
Jacques Sauvageot Jacques Sauvageot  
100 100  
Handi mandia ikara dük Handi-mandia ikara duk, fite: laster 
Fite dükek iheslari fite dukek iheslari. dukek: izango duk 
“Generalak” ez züan uste Jeneralak ez zuan uste  
Hau behar züala ikusi hau behar zuela ikusi.  
   
Maurice Grimaud prefeta Maurice Grimaud prefeta  
101 101  
Debrü haur tzar gastatüak Deabru haur tzar gastatuak, tzar: gaizto 
Zoazte hortik eskolarat zoazte hortik eskolarat. gastatu: mimatu 
Züen etxeko gaixoak Zuen etxeko gaixoak  
Gerlan hil dira züentzat gerran hil dira zuentzat.  
   
102 102  
Komünismoa nahi düzüe Komunismoa nahi duzue;  
Fite zünükee haren nazka fite zenukete haren nazka, fite: laster 
Ezi han sartzen delarik ezi han sartzen delarik ezi: zeren eta 
Galtzen atearen giltza galtzen atearen giltza.  
   
Guindolin Segurtasun burua Guindolin Segurtasun burua  
103 103  
Atzo harri handi batek Atzo harri handi batek zentzordatu: zorabiatu 
Zentz’ordatü benaü pürki zentzordatu bainau puruki, puruki: zeharo 
Egün hüilantzen denari egun hullantzen denari hullantu: hurbildu 
Bi kaska matrakareki bi kaska matrakarekin. kaska: kolpe 
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16. JELKALDIA 16. JELKALDIA  
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
104 104  
Bedatseak zoin ederki Bedatseak zein ederki bedatse: udaberri 
Apaintü deizkün bazterrak apaindu dizkigun bazterrak.  
Zer bista zoragarria Zer bista zoragarria! bortu: mendi 
Bortüak orano xuri xuriak Bortuak, oraino zuri-zuriak. oraino: oraindino 
   
105 105  
Zonbat ürrats eta bide Zenbat urrats eta bide!  
Hatsantürik ebili gira Hatsanturik ibili gara. hantsanturik: arnasestuka 
Artetarik üdüritzen zait Artetarik iruditzen zait artetarik: noizean behin 
Ützüli dügül’itxasoa itzuli dugula itsasoa.  
   
106 106  
Hau zen gure ixtoria Hau zen gure historia,  
Hogei urteetan hasia hogei urtetan hasia. 20 urtetan: 20 urterekin 
Non dira ene lagünak Non dira ene lagunak?  
Nitaz orai zonbait trüfa Nitaz orain zenbait trufa.  
   
Anita Anita  
107 107  
Onar dezagün jin dena Onar dezagun jin dena, jin: etorri 
Ützirik iragan hura utzirik iragan hura.  
Konfiantxa jiten denari Konfiantza jiten denari,  
Egün egüneko gisa egun-eguneko gisa.  
   
108 108  
Ez zütüt orano ikusi Ez zaitut oraino ikusi oraino: oraindino 
Aspertürik etxe hontan asperturik etxe honetan.  
Hatsa hartü bezain sarri Hatsa hartu bezain sarri, sarri: laster 
Jarraik ezazü bidean jarraiki ezazu bidean.  
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KANTA XI KANTA XI  
Nihaur baratuko banintz ere Nihaur baratuko banintz ere  
   
k1 k1  
Nihaur barat banintz’re mündüko bideetan Nihaur baratuko banintz ere munduko bideetan, baratu: gelditu 
Ikusirik egüna ene eskü hütsetan ikusirik eguna ene esku hutsetan.  
Hatsantürik banoa izar baten ondoti Hatsanturik banoa izar baten ondotik, hantsanturik: arnasestuka 
Ustez hüilantzen nizan hura hürrüntzen beti ustez hullantzen naizen hura urruntzen beti. hullantu: hurbildu 
Gure etxerako bidean arintüko zait zama Gure etxerako bidean arinduko zait zama,  
Jakitez hor düzkedala sokorri et’amodioa jakitez hor dituzkedala sokorri eta amodioa. dituzket: izango ditut 
  sokorri: laguntza 
k2 k2  
Han Espainian barna zaldün bat nobelan Han, Espainian barna, zaldun bat nobelan  
Aize eihereri kontra ari beitzen gerlan haize-eiherei kontra ari baitzen gerran. eihera: errota 
Hura üdüri niza oihüz desertüan Hura iduri naiza oihuz desertuan, iduri naiza: al dirudit 
Ixilik egoitek’orde mendeküaren pean isilik egoteko ordez mendekuaren pean?  
Hartürik gure etxekoak estalirik ametsak Harturik gure etxekoak, estalirik ametsak,  
Ützi deiküe asaltzea düintarzüna edo hiltzea utzi digute asaldatzea, duintasuna edo hiltzea.  
   
k3 k3  
Adiskide hon bat zer hontarzün ederra Adiskide on bat, zer ondasun ederra,  
Zintzo eta leiala egon nahi bada zintzo eta leiala egon nahi bada.  
Hanitxek traditürik jarraiki düt bidea Anitzek traditurik jarraiki dut bidea, traditu: saldu 
Ez herraz mintzatürik beharrak eramanik ez herraz mintzaturik, beharrak eramanik. herra: gorroto 
Errana kunplitü nahian bide bat zabalturik Errana kunplitu nahian bide bat zabaldurik,  
Ttipiek ez düeia merexi bizitzea beren izerditik ttipiek ez dutea merezi bizitzea beren izerditik? dutea: al dute 
   
k4 k4  
Hortxe Xüberotarrak hantxe Biarnesak Hortxe xiberotarrak, hantxe biarnesak,  
Nor dira parabisü horien bürüzagiak nor dira paradisu horien buruzagiak?  
Non dira gure gazteak etxetikan joanik Non dira gure gazteak etxetik joanik,  
Balisa bat esküan nigarrak begian baliza bat eskuan, negarrak begian? baliza: maleta 
Hehen sortü ta heben bizi hori dea sobera Hemen sortu eta hemen bizi, hori dea sobera? dea: al da 
Lanaz bizi errespetüan hori da gure esperantxa Lanaz bizi errespetuan, hori da gure esperantza. lanaz: lanetik 
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17. JELKALDIA 17. JELKALDIA  
   
Larzaceko landetan, zelai militarra ezarri 
zuen gobernuak 1971an 

  

   
Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre  
109 109  
Gorazarre laborariak Gorazarre, laborariak,  
Gure haurrik hoberenak gure haurrik hoberenak.  
Hazten düzüe herria Hazten duzue herria.  
Hal’ere erdeinatüak Hala ere, erdeinatuak. erdeinatu: gutxietsi 
   
Lanza del Vasto Lanza del Vasto  
110 110  
Heben egon behar dügü Hemen egon behar dugu.  
Oihü egin mündüari Oihu egin munduari:  
Tankeri ez ! Kanoieri ez ! «Tankei ez! Kanoiei ez!  
Haboro behi ! Haboro ardi ! Haboro behi! Haboro ardi!». haboro: gehiago 
   
Théodore Monod Théodore Monod  
111 111  
Armadak ez dü beharrik Armadak ez du beharrik  
Hartü hainbeste eremü hartu hainbeste eremu.  
Züen bazkak desagertü Zuen bazkak desagertu,  
Natüra desorekatü natura desorekatu.  
   
José Bové José Bové  
112 112  
Nola doan gizadia Nola doan gizadia, nola doan: doan bezala 
Bihar laborariak hirietan bihar laborariak hirietan.  
Jatekoa eginen dü Jatekoa eginen du, zimikoki: zoritxarrez 
Ximikoki üsinetan zimikoki, usinetan. usina: fabrika, lantegi 
   
André Fanton (Defentsa idazkaria) André Fanton (Defentsa idazkaria)  
113 113  
Hainbeste oihü eta oldar Hainbeste oihu eta oldar  
Bi harrien salbatzeko bi harriren salbatzeko.  
Hebenko laborari tristea Hemengo laborari tristea  
Nontik nahi da galdüko nondik-nahi da galduko.  
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KANTA XII KANTA XII  
Terra de Larzac Terra de Larzac  
   
l1 l1  
Soi enrasigada dins lo Causse Soi enrasigada dins lo Causse  
E agachi lo solèlh E agachi lo solèlh  
L'aura me penchena sens me copar L'aura me penchena sens me copar  
Ai lo còr ofèrt mai me sabi defendre Ai lo còr ofèrt mai me sabi defendre  
Amb mos braces de espinas Amb mos braces de espinas  
Soi la ròsa de la devesa Soi la ròsa de la devesa  
Mai fòrta que las pèiras Mai fòrta que las pèiras  
Fòl qual crei que pòt desrabar Fòl qual crei que pòt desrabar  
Lo pòble de las Cardabèlas Lo pòble de las Cardabèlas  
   
Errepika Errepika  
Tèrra del Larzac dubèrta als quatre vents Tèrra del Larzac dubèrta als quatre vents  
De la revòlta coma las alas d'un molin De la revòlta coma las alas d'un molin  
   
l2 l2  
Aquel país es coma la mar Aquel país es coma la mar  
Coma un ocean de silencis Coma un ocean de silencis  
E de bruchs d'òmes e de bèstias E de bruchs d'òmes e de bèstias  
De colors sevèras e de totas menas de plantas De colors sevèras e de totas menas de plantas  
Lo cèl es larg e pròchi del cloquièr de Sant Martin Lo cèl es larg e pròchi del cloquièr de Sant Martin  
Lo podètz tocar amb la man Lo podètz tocar amb la man  
Cada instant es moviment Cada instant es moviment  
E la jòia palpita coma fan las ondas E la jòia palpita coma fan las ondas  
   
l3 l3  
Lo desèrt lo cerquetz pas aquí Lo desèrt lo cerquetz pas aquí  
Lo desèrt es dins lo còr Lo desèrt es dins lo còr  
Dels mèstres de la guèrra Dels mèstres de la guèrra  
Aquí los ostals de pèiras e los rocasses negres Aquí los ostals de pèiras e los rocasses negres  
Nasquèron de la man de l'òme Nasquèron de la man de l'òme  
Al ras de las meissons e de las pradas nautas Al ras de las meissons e de las pradas nautas  
Las lèbres rossèlas s'apàrian e las aglas son blavas Las lèbres rossèlas s'apàrian e las aglas son blavas  
Dins lo vèspre Dins lo vèspre  
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18. JELKALDIA 18. JELKALDIA  
   
Artzainak eta langileak Ardanen, 1970eko 
hamarkadan 

  

   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
114 114  
Honki jin adiskideak Ongi jin, adiskideak, jin: etorri 
Bokaleko langileak Bokaleko langileak.  
Üsinan ala mendian Usinan ala mendian usina: lantegi 
Biltzen dütügü izerdiak biltzen ditugu izerdiak.  
   
115 115  
Dagün axuri sasuan Daugin axuri sasoian daugin: datorren 
Xüxenean nahi dügü zuzenean nahi dugu axuri: arkume 
Saldü gure aragia saldu gure haragia. denen: denentzat 
Denen hobe beitate pürü Denen hobe baitateke, puru. dateke: izango da 
  puru: behintzat 
Beñat Ax Beñat Ax  
116 116  
Hori posible izanen dük Hori posible izanen duk.  
Bagütük hüilan bostehün Bagaituk hullan bostehun. hullan: hurbil 
Familiekin doblea Familiekin, doblea.  
Segürki oro behardün Segurki, oro behardun.  
   
Kaiet artzaina Kaiet artzaina  
117 117  
Buxeriako prezioak Harategiko prezioak  
Aisa dütüe goratzen aise dituzte goratzen.  
Laborariaren sakolara Laborariaren sakelara sakela: poltsa, zaku 
Demendren bat ez erortzen den mendren bat ez erortzen. den mendren: batere 
   
Gexia artzaina Gexia artzaina  
118 118  
Banatzeko zirkuitoak Banatzeko zirkuituak  
Ahal bagüntü llabürtzen ahal bagenitu laburtzen,  
Merkatüa hobe lükek merkatua hobe lukek.  
Beti düe desorekatzen Beti dute desorekatzen.  
   
Pechineyko langilea Pechineyko langilea  
119 119  
Heben bortü eder hontan Hemen, bortu eder honetan,  
Kanta dezagün algarreki kanta dezagun elkarrekin  
Egünko adixkidantza egungo adiskidantza:  
Langileak artzaineki langileak artzainekin.  
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KANTA XIII KANTA XIII  
Artzainek kanta Artzainek kanta  
   
m1 m1  
Ürzo xuria jin izan zaikü Uso zuria jin izan zaigu jin: etorri 
Arhantzüseko bortü gainean Arhantsusiko bortu gainean. bortu: mendi 
Erran geneion khortereski Erran genion korteski  
Gaur egon ledin gureki gaur egon ledin gurekin.  
   
m2 m2  
Ürzo xuria ürzo xuria Uso zuria, uso zuria,  
Erran izanda otoi egia erran iezadan, otoi, egia.  
Norat hunduen bidajez Norat hindoan bidaiaz,  
Kanbiatü gabe hik bidez kanbiatu gabe hik bidez?  
   
m3 m3  
Ene herritik partitü nintzan Ene herritik partitu nintzen  
Espainiako deseinüan Espainiako deseinuan. deseinu: asmo, xede 
Heltü niz Arhantzüsera Heldu naiz Arhantsusira,  
Ene plazeren galtzera ene plazeren galtzera.  
   
m4 m4  
Artzain gaztea bortü gorenetan Artzain gaztea bortu gorenetan bortu: mendi 
Oihüz ari da doloretan oihuz ari da doloretan.  
Antxü bat dirala erosi Antxu bat duela erosi, antxu: bildots 
Bera dereila ebatsi bera diotela ebatsi.  
   
m5 m5  
Ene antxü antxü karioa Ene antxu, antxu karioa, kario: garesti 
Bihotzez ungi maitatia bihotzez ongi maitatua,  
Nik etzütüt ez kitatüren nik ez zaitut, ez, kitatuko, kitatu: abandonatu 
Lehen bizia galdüren lehen bizia galduko. lehen: lehenago 
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19. JELKALDIA 19. JELKALDIA  
   
Arhaneko eskolaren defentsa, 1972   
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
120 120  
Hamar minütaz pe horietan Hamar minutuz behe horietan  
Haurrak eskolako bortan haurrak eskolako bortan. borta: ate 
Gureak aldiz hoberenean Gureek, aldiz, hoberenean,  
Oren bat iragaiten bideetan oren bat iragaten bideetan.  
   
Ama bat Ama bat  
121 121  
Hori dea jüstizia Hori dea justizia, dea: al da 
Denentzat bardintarzüna denentzat bardintasuna?  
Gure legarrek ez düeia Gure legarrek ez dutea legar: zerga 
Pettarrekoen balioa Pettarrekoen balioa? dutea: al dute 
   
Aita bat Aita bat  
122 122  
Heben hasten den borroka Hemen hasten den borroka  
Ez dateke ez azkena ez dateke, ez, azkena, dateke: izango da 
Herri ttipi güzietan herri ttipi guztietan  
Zerratüko beit’eskola zerratuko baita eskola.  
   
Anne Godement Anne Godement  
123 123  
Zer fiertatea neretzat Zer fiertatea niretzat fiertate: harrotasun 
Eskola honen küdeatzea eskola honen kudeatzea,  
Zaila delakoz segürki zaila delakoz segurki  
Errejentsa hon izaitea errejentsa on izaitea. errejentsa: maistra 
   
124 124  
Iñoranzia dateke Ignorantzia dateke dateke: izango da 
Min hanitxen ütürria min anitzen iturria.  
Aldiz edükazionea Aldiz, edukazioa,  
Libertatearen giltza libertatearen giltza.  
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20. JELKALDIA 20. JELKALDIA  
   
Ele txarkariak karrikan   
   
Bergette Bergette  
125 125  
Arhaneko laborariek Arhaneko laborariek  
Nahi düe beren eskola nahi dute beren eskola.  
Ala puñeta zerentako ez Ala puñeta! Zerendako ez zerendako: zergatik 
Posta eta jendarmeria posta eta jendarmeria?  
   
Elisa Elisa  
126 126  
Laborari txar horien tupeta Laborari txar horien tupeta tupeta: aurpegi gogor 
Seküla santan ez aski sekula santan ez aski.  
Hainbeste lagüntza ükenik Hainbeste laguntza ukanik,  
Hal’re oihü eta intziri hala ere, oihu eta intziri.  
   
Margret Margret  
127 127  
Entzün diñat bildü züela Entzun dinat bildu zutela  
Profesür bat errejentsa profesor bat errejentsa. errejentsa: maistra 
Originalak elkartzen Originalak elkartzen.  
Ütziko din fite saila Utziko dun fite saila. fite: laster 
   
Tinette Tinette  
128 128  
Beti oposizionean Beti oposizioan,  
Beti ordenari kontra beti ordenari kontra.  
Horiekin ginikezü ejerrik Horiekin genuke ederrik ederrik: ugari 
Bazter orotan anarxia bazter orotan anarkia.  
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21. JELKALDIA 21. JELKALDIA  
   
Jean Pitrauren hiltzea   
   
Jean Pitrau Jean Pitrau  
129 129  
O zelüko Jinko Jauna O, zeruko Jainko Jauna!  
Hau akidüra handia Hau akidura handia. akidura: neke 
Jada ürrentzen ari zaita Jada urrentzen ari zait urrendu: amaitu 
Lür hontako pasajea lur honetako pasajea.  
   
130 130  
Entzün nizun gazte denboran Entzun nuen gazte denboran,  
Dei bat zela sinetsirik dei bat zela sinetsirik.  
Geroztikan ebili nüzü Geroztik ibili naiz  
Izar eder horren ondotik izar eder horren ondotik.  
   
131 131  
Jauna goizik deitzen nüzü Jauna, goizik deitzen nauzu  
Banizün ata egiteko banuen, alta, egiteko. alta: hala ere 
Bena nahi dükezüna zük Baina nahi dukezuna zuk dukezu: izango duzu 
Ontsa dükezü enetako ontsa dateke enetako. dateke: izango da 
   
132 132  
Galtatzen düt parkamentüa Galdatzen dut barkamendua galdatu: eskatu 
Ene hüts güzientako ene huts guztiendako.  
Adio ene maitagarriak Adio, ene maitagarriak,  
Züeki nükezü betiko zuekin naizateke betiko. naizateke: izango naiz 
   
Jean-Louis Aguer apaiza Jean-Louis Aguer apaiza  
133 133  
Jean ene adiskidea Jean, ene adiskidea,  
Erori hiz hatsantürik erori haiz hatsanturik, hatsanturik: arnasestuka 
Hainbeste ürrats eramanik hainbeste urrats eramanik,  
Eta zerbütxü eginik eta zerbitzu eginik.  
   
134 134  
Jinkoak bere mahainean Jainkoak bere mahaian  
Har hitzala bere ondoan har hazala bere ondoan.  
Lekü bat badik hiretzat Leku bat baduk hiretzat  
Saintüen komünionean santuen komunioan.  
   
   
Aingeruak Aingeruak  
135 135  
Ez otoi aipa hiltzerik Ez, otoi, aipa hiltzerik  
Edo betiko galtzerik edo betiko galtzerik.  
Jean date beti bizirik Jean dateke beti bizirik dateke: izango da 
Kristok ützi arnasetik Kristok utzi arnasatik.  
   
136 136  
Hainbeste lekükotasün Hainbeste lekukotasun,  
Bardin sinesgaitz gizona berdin sinesgaitz gizona. berdin: hala ere 
Jinkoaren bihotz hona Jainkoaren bihotz ona  
Gü beno handiagoa gu baino handiagoa.  
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KANTA XIV KANTA XIV  
Azken bidea Azken bidea  
   
n1 n1  
Eta orai azken aldikoz Eta orain, azken aldikoz,  
Ene adiskidea ene adiskidea,  
Segür ere betikotz segur ere betikoz,  
Eraman düt bidea eraman dut bidea  
Lürralde mütüan lurralde mutuan,  
Üda damütüan uda damutuan.  
   
n2 n2  
Eta orai azken bihotza Eta orain, azken bihotza  
Ebi soilen herrian euri soilen herrian  
Bilakatürik hain hotza bilakaturik hain hotza  
Belar busti berrian belar busti berrian,  
Gaü eztia balitz gau eztia balitz  
Sokorri eta hitz sokorri eta hitz. sokorri: laguntza 
   
n3 n3  
Eta orai azken kahaka Eta orain, azken kahaka kahaka: mozolo 
Ikusi düt hegalez ikusi dut hegalez,  
Haize freskaren kalaka haize freskoaren kalaka  
Har atzaman beharrez arratzeman beharrez. arratzeman: berriz atzeman 
Oi ene mündüa Oi, ene mundua,  
Beti hürrüntüa beti urrundua.  
   
n4 n4  
Eta orai azken herriak Eta orain, azken herriak  
Zeharkatzean goiz zeharkatzean, goiz  
Sartü zaizkit en’erriak sartu zaizkit ene erreak, erre: erremin, pena 
Erranez lau otoiz erranez lau otoitz.  
Dolüak narama Doluak narama  
Bidez bide ama bidez bide, ama.  
   
22. JELKALDIA 22. JELKALDIA  
   
Coca Coca  
137 137  
Kontsümitzaile maiteak Kontsumitzaile maiteak,  
Oro gir’adiskideak oro gara adiskideak.  
Beteko deitzüegü dendak Beteko dizkizuegu dendak,  
Eta hüstüko sakolak eta hustuko sakelak.  
   
Johnson Johnson  
138 138  
Kapitala kapitala Kapitala, kapitala,  
Benedikatüa zira benedikatua zara. benedikatu: bedeinkatu 
Zük ez beitüzü mügarik Zuk ez baituzu mugarik,  
Ontsa badoa mündüa ontsa badoa mundua.  
   
Monsanto Monsanto  
139 139  
Popülüak hazten dütügü Populuak hazten ditugu,  
Artatzen jente multxoak artatzen jende multzoak.  
Gaurregün gure legean Gaur egun gure legean  
Gizadiaren beharrak gizadiaren beharrak.  
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Procter Procter  
140 140  
Goazen orai ikustera Goazen orain ikustera  
Nola dügün egün bolsa nola dugun egun burtsa,  
Ea gure akzioneak ea gure akzioak  
Goiti diren ala behera goiti diren ala behera.  
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23. JELKALDIA 23. JELKALDIA  
   
Pierre Rabhi Pierre Rabhi  
141 141  
Bazter orotan ber leloa Bazter orotan ber leloa:  
Beti haboro prodükzione beti haboro produkzio. haboro: gehiago 
Ez date omen haütürik Ez dateke omen hauturik: dateke: izango da 
Negüan piper' ta tomate neguan, piper eta tomate.  
(Bürüan gainti ebilten gütük) - Buruan gaindi ibiltzen gaituk.  
   
142 142  
Mündüan erdia gosez Munduan, erdia gosez.  
Bestea aldiz gizenegi Bestea, aldiz, gizenegi.  
Sistema honek’re badü Sistema honek ere badu  
Hanitx nokü eta neurri anitz noku eta neurri. noku: akats 
(Horrek ez dik aperentziarik) - Horrek ez dik aparantziarik. aparantziarik ez: dudarik ez 
   
143 143  
Industria laborantxa Industria, laborantza,  
Biak egün ber modelan biak egun ber modeloan.  
Noiz arte posible date Noiz arte posible dateke dateke: izango da 
Bata besteari korrikan bata besteari korrikan?  
(Bai noiz arte ote) - Bai, noiz arte ote?  
   
144 144  
Gütan dügü ürrakoa Gutan dugu urrakoa, urrako: urradura, huts, oker 
Ez da sistema arazoa ez da sistema arazoa.  
Beti ustez haborokinak Beti ustez haborokinak haborokin: soberakin 
Ekarriko zoriona ekarriko zoriona.  
(Amets hütsa dük) - Amets hutsa duk.  
   
145 145  
Badüt etxen aterbea Badut etxen aterpea,  
Familia jatekoa familia, jatekoa.  
Behar dügüa gük hazi Behar dugua guk hazi dugua: al dugu 
Kapitalaren gosea kapitalaren gosea?  
(Ez ez dik balio) - Ez, ez dik balio.  
   
146 146  
Nik haütatü düt bizia Nik hautatu dut bizia;  
Izaitea ez ükeitea izatea, ez ukatea;  
Famili’adixkidantza familia, adiskidantza,  
Libertatearen hatsa libertatearen hatsa.  
(Zer behar da haboro) - Zer behar da haboro? haboro: gehiago 
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AZKEN PEREDIKUA AZKEN PEREDIKUA  
   
147 147  
Hona beraz adiskideak Hona, beraz, adiskideak,  
Ürrentzen dela pastorala urrentzen dela pastorala. urrendu: amaitu 
Jokatü dügü plazerez Jokatu dugu plazerez;  
Eman gure hoberena eman gure hoberena.  
   
148 148  
Egün deizüegü antzeztü Egun dizuegu antzeztu  
Jean Pirau gure lagüna Jean Pitrau gure laguna,  
Merexi beitzüan segürki merezi baitzuen segurki  
Herritarren oritmena herritarren oroimena.  
   
149 149  
Jean gazterik ützi gütük Jean, gazterik utzi gaituk,  
Bena ez haügü ahatzi baina ez haugu ahatzi. ahatzi: ahaztu 
Hir’ezpiritüa hor dük Hire espiritua hor duk,  
Beti Madalena gainti Beti Madalena gaindi.  
   
150 150  
Egon hiz hire bidean Egon haiz hire bidean  
Fidelki bizi güzian fidelki bizi guztian,  
Tai gabe ttipien alde tai gabe ttipien alde, tai gabe: gelditu gabe 
Libro duintarzünean libre duintasunean.  
   
151 151  
Ützirik bid’ederra Utzirik bide ederra,  
Hartü dük mendiko xenda hartu duk mendiko xenda, xenda: bide 
Goian ezarririk fedea goian ezarririk fedea,  
Maitarzüna errespetüa maitasuna, errespetua.  
   
152 152  
Agur hoberenak egün Agur hoberenak egun  
Hireki egon direner hirekin egon direnei,  
Baita ororen gainetik baita ororen gainetik  
Anitari' ta bi alaber Anitari eta bi alabei.  
   
153 153  
Izan ontsa jente honak Izan ontsa, jende onak,  
Esker mila bihotzetik esker mila bihotzetik.  
Gora Xübero maitea Gora Xibero maitea  
T’Atharratzeko Bastida eta Atharratzeko Bastida.  
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KANTA XV KANTA XV  
Zutik Zutik  
   
o1 o1  
Xütik egon hintzan, mündü zabalari so, Zutik egon hintzan, mundu zabalari so,  
Maidalenako maxeler, barna sartürik erroak, Madalenako mazelei barna sarturik erroak. mazela: mendi-hegi 
Xiberotik, Larzak, Aspeko ibarretarat, Xiberotik Larzac eta Aspeko ibarretarat,  
Non ere beharünanta, horra hire lühertza, non ere behartsua, horra hire zeruertza. zeruertz: horizonte 
Eüskaldün fededün, zerbütxazalea, Euskaldun fededun, zerbitzatzailea.  
Izan üken beno, ez dira hitz ahülak. Izan, ukan baino; ez dira hitz ahulak.  
   
o2 o2  
Xütik da artzaina, bortü gorari so, Zutik da artzaina, bortu gorari so. bortu: mendi 
Ardane, zer bake güne, arimen bazkazale, Ardane, zer bake-gune, arimen bazkatzaile. gora: garai, altu 
Ulhünpea baztertüz, pe horietan lanhape, Ilunpea baztertuz, behe horietan lainope,  
Ama lürraren gose, xüxenagorik zer daite ? Ama Lurraren gose, zuzenagorik zer daiteke?  
Zainetan bizia, Erretzü, Arhanen, Zainetan bizia, Erretzü, Arhanen,  
Makila eskian, azkorria da pizten. makila eskuan, azkorria da pizten. azkorri: egunsenti 
   
o3 o3  
Xütik Atharratze, Eüskal Herrriari so, Zutik Atharratze, Euskal Herriari so.  
Bastida zahar gotor, plazaren üngürüan, Bastida, zahar, gotor, plazaren inguruan,  
Sorholüze artino, hertxatzen karrika, Sorholüze artio, hertsatzen karrika. hertsatu: estutu 
Zabal ditean leihoak, gure nahiküntea, Zabal daitezen leihoak, gure nahikundea.  
Mintzaje xaharra, ixiltarzünean, Mintzaira zaharra, isiltasunean,  
Haurren elhetarik, sar bedi plazarat. haurren eletarik sar bedi plazarat. ele: hitz 
   
o4 o4  
Basabürüan gainti, eraisten da Ühaitza Basabürüan gaindi, eraisten da Uhaitza  
Atharratze apaintüz, lanho eztiaz, Atharratze apainduz laino eztiaz.  
Entrexat baten pare, klaska pelota, Jauzi baten pare, klaska pilota.  
Agur eta uhure, plaza gizonak, Agur eta ohore, plazagizonak.  
Maria Maidalena, dezagün goraipa, Maria Madalena dezagun goraipa.  
Aterbü ez ote, belhainko direnentzat ? Aterpe ez ote belauniko direnentzat ?  
   
Errepika Errepika  
Xütik Atharratze eta Sorholüze, Zutik Atharratze eta Sorholüze.  
Geroari egik, begikeinüz erri. Geroari egiok begi-keinuz irri.  
 
 
 


