
EITBk prestatu bertsioa 

1 
 

SIMONE VEIL 

 

 

Lehenta Lehenta  
   

Arrastiri hon dereizüegü Arrastiri on dizuegu, arrastiri: arratsalde 
popülü maitagarria populu maitagarria. dizuegu: ematen dizuegu 

Jinik saldo handian Jinik saldo handian, jin: etorri 
ohore izigarria. ohore izugarria. saldo: talde 
   
Üsü gizon handiak Usu, gizon handiak usu: sarritan 

Pastoralak plazaratü pastoralak plazaratu.  

Egün emazte bihoztoi bat Egun emazte bihoztoi bat  

nahi deizüegü aurkeztü. nahi dizuegu aurkeztu.  
   
Niza herrian handitü Niza herrian handitu  

Simone neskatxona Simone neskatxoa,  

Jüdio familia baten judu familia baten  
lau haurretarik gazteena. lau haurretarik gazteena.  
   
Hamasei urtetan izan zen Hamasei urtetan izan zen 16 urtetan: 16 urterekin 

Gestapoak arrestatürik Gestapok atxiloturik,  

Drancytik igaranik Drancytik iraganik  

Auschwitzerat deportatürik. Auschwitzerat deportaturik.  
   
Ahizpa eta Ama Ahizpa eta ama  

zaintü zütüan zelaian zaindu zituen zelaian.  
Neskatila gaitza, gogorra Neskatila gaitza, gogorra gaitz: handi 

agertü zen ordüan. agertu zen orduan.  
   
Gerlatik landa ikasketak Gerratik landa, ikasketak  

Simonek arrahartü Simonek berrartu.  

Abokatü arroparen Abokatu arroparen  

jaunstea züan helbürü. janztea zuen helburu.  
   
Grenoblen ezagütürik Grenoblen ezaguturik,  

Antoine Veil esposatü Antoine Veil esposatu.  
Hiruretan hogeita zazpi urtez Hiruretan hogeita zazpi urtez  

amodioz tinkatü. amodioz tinkatu.  
   
Osagarri ministeritzan Osasun Ministerioan  

Giscard presidentak kargütü Giscard presidenteak kargutu.  

Abortatzeko züzena Abortatzeko eskubidea  

Veil andereak legeztatü. Veil andereak legeztatu.  
   
Europazale minbera Europazale minbera,  

ardüradün izan dena arduradun izan dena  
Alemania eta Frantziaren Alemania eta Frantziaren  

adiskidetzeko tresna. adiskidetzeko tresna.  
   
Bürützen da perediküa Burutzen da peredikua burutu: amaitu 

jeia orai jo ümilki jaia orain jo umilki,  

Andere noble hori andere noble hori  

ohora dezagün algarreki. ohora dezagun elkarrekin.  
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1. JELKALDIA 1. JELKALDIA  
Niza, 1932.   
   
André Jacob André Jacob  

Behar üken dügü saldü Behar ukan dugu saldu  

Clemenceau karrikako etxea Clemenceau karrikako etxea,  

Wall Streeteko krisia horrek Wall Streeteko krisi horrek  

gaizten beiteikü bizia. gaizten baitigu bizia. gaiztu: zaildu 
   
Yvonne Jacob Yvonne Jacob  

Arkitektürako lanak Arkitekturako lanak  

gütitürik ezinago gutxiturik ezinago,  

Nola antolatüko girade nola antolatuko gara  

bi bazterren jüntatzeko? bi bazterren juntatzeko?  
   
Hantxe hortxe ikertüko Hantxe-hortxe ikertuko  

non behar den neskato non behar den neskato  

Nizako etxe handienetan Nizako etxe handienetan  

hatü zonbaiten erosteko. hatu zenbaiten erosteko. hatu: fardel 
   
André Jacob André Jacob  

Ardüradüna ni beiniz Arduraduna ni bainaiz  

eni ihardokitzea eni ihardukitzea iharduki: erantzun 

Gure beharrüne lehener gure beharrune lehenei, beharrune: beharrizan 

gure zieten betatzea. gure azieten betetzea. azieta: platera 
   
Simone Simone  

Amatto maitea zütüt Amatto maitea, zaitut  

zinez triste ikusten zinez triste ikusten.  

Zü hain eijer eta alagera Zu hain eder eta alegera, alegera: alai 

zerk zütü xangrinatzen? zerk zaitu xangrintzen? xangrindu: atsekabetu 
   
Ez girea seiak bizitzen Ez garea seiak bizitzen garea: al gara 

zorionak tinkatürik zorionak tinkaturik?  
Etxea ttipi izanik ere Etxea ttipi izanik ere,  

maitarzünez da beterik. maitasunez da beterik.  

   

Yvonne Jacob Yvonne Jacob  

Eki leinürü maitea Eki-leinuru maitea eki-leinuru: eguzki-izpi 
zira zü ene pottolo zara zu, ene pottolo.  

Haur begiekin ikusten Haur begiekin ikusten  

eder, egün güziak oro. eder egun guztiak oro.  
   

Dügünarekilan dügü Dugunarekin dugu  
egünoroztakoa beteko egunerokoa beteko.  

Ordü gaitzer algarreki Ordu gaitzei elkarrekin  
girela bai bühürtüko. garela bai bihurtuko. bihurtu: aurre egin 
   
Simone Simone  

Gük, haurrek ez dizügü Guk, haurrek, ez dugu,  

oitean, geroan lotsarik otean, geroaren lotsarik, otean: ordea! 

Gure artean zideeno gure artean zareteno lotsa: beldur 

aita eta ama maitagarriak. aita eta ama maitagarriak. zareteno: zareten artean 
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2. JELKALDIA 2. JELKALDIA  
1940an, Vichyko gobernuak juduen 

kontrako legeak. 

  

   
André Jacob André Jacob  

Aleman nazi debrüak Aleman nazi deabruak,  

bere Wehrmacht gaitzarekin bere Wehrmacht gaitzarekin,  

Europa osoa suntsitürik Europa osoa suntsiturik;  

Ingalaterra hezi ezin. Ingalaterra hezi ezin.  
   
Yvonne Yvonne  

Hitler profeta berria Hitler, profeta berria.  

Mein Kampf errelijionea Mein Kampf, erlijioa.  

Europa güzian altxatüko Europa guztian altxatuko  

gaitzeko errepresionea. gaitzeko errepresioa.  
   
Pétain marexal handiak Pétain marexal handiak marexal: mariskal 

süetena izenpetü suetena izenpetu.  
Alemaniarekin ere Alemaniarekin ere  

alkarlana dü honartü. elkarlana du onartu.  
   
David David  

Egün Le Matin egünkariak Egun Le Matin egunkariak  

lehen ostoan agertü lehen orrian agertu  

Jüdioen kontreko legeak juduen kontrako legeak  

Vichyk dütüala plazaratü. Vichyk dituela plazaratu.  
   
Orai debekatzen deizküe Orain debekatzen dizkigute  

administrazioko kargüak administrazioko karguak,  

Lanbide liberalak lanbide liberalak  

eta erakasle postüak. eta irakasle postuak.  
   
Anna Anna  

Frantses jüdioek ekarriko Frantses juduek ekarriko  

bai jauntsietan josirik bai jantzietan josirik  

Izar hoili bat exker aldean izar hori bat ezker aldean,  

“JUIF” marka beti ageri. "juif" marka beti ageri.  
   
Varsovie hirian ümen Varsovia hirian omen  

jüdioak oro zerratürik juduak oro zerraturik.  
Ghetto delako batetan Ghetto delako batean  

zorri heineala apaltürik. zorri heinera apaldurik. hein: neurri 
   

André Jacob André Jacob  

Bildü dütüt guretako Bildu ditut guretako  

ezagügarri faltsüak ezaugarri faltsuak.  

Orai Jacquier ene izena Orain, Jacquier ene izena  

frantsesago düt etxea. frantsesago dut etxea.  

   

Bakoitxak eginahalak Bakoitzak eginahalak  
beta ditzan zaintzeko bete ditzan zaintzeko,  

Familia, partaidegoa familia, partaidegoa, partaidego: komunitate 
bakean gorderik bizitzeko. bakean gorderik bizitzeko.  
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3. JELKALDIA 3. JELKALDIA  
1943an, naziak Nizan.   
   
Alois Brunner Alois Brunner  

Hallo, hallo!!! ene lagünak Hallo, hallo, ene lagunak,  

Autrixiako seme ederrak Austriako seme ederrak!  

Nizak ere beharko dütü Nizak ere beharko ditu  

pakatü jüdioz legarrak. pagatu juduz legarrak. legar: zerga 
   
Franz Novak Franz Novak  

Drancyn zerragia antolatürik Drancyn zerragia antolaturik, zerragia: itxigune 

dütügü treinak gaintika ditugu trenak gaindika  

Gizon, emazte eta haurrez gizon, emazte eta haurrez.  

hantik partiarazten milaka. Handik partiarazten milaka.  
   
Helmut Knochen Helmut Knochen  

Bazka ditzagün aitzina Bazka ditzagun aitzina.  

Niza zorriz da fundi Niza zorriz da fundi. funditu: hondatu, suntsitu 

Eskualde honen xahatzea Eskualde honen xehatzea  

egin beharra da aspaldian! egin beharra da aspaldian!  
   
Dieter Wisliceny Dieter Wisliceny  

Gure Führeren deseina Gure führerraren deseinua deseinu: asmo, helburu 
Europaren pürgatzea Europaren purgatzea,  

Sekülako bere minez sekulako bere minez  

Untermenschen kentzea. untermenschen kentzea. untermensch: infragizaki 
   
Josef Witiska Josef Witiska  

Hola zaikü azkartüko Horrela zaigu azkartuko azkartu: indartu 

mila menteko datekean mila mendeko datekeen dateke: izango da 

Gure Reich amiragarria Gure Reich miragarria,  

ariano erroez egina. ariar erroz egina.  
   
Rolf Günther Rolf Gunther  

Aski filosofatürik Aski filosofaturik  

har makila bürütik har makila burutik.  

Aztal botarekilan jo Aztal botarekin jo,  

bota jüdioak hebentik! bota juduak hemendik!  

   
Ernst Kaltenbrunner Ernst Kaltenbrunner  

RAUS egin ere buhameer! Raus egin ere buhameei! buhame: ijito 

RAUS eritarzün karreazaleer! Raus eritasun garraiatzaileei!  

RAUS gizadi pozuazaleer! Raus gizadi pozoitzaileei!  

RAUS gure zikintzaleer! Raus gure zikintzaleei!  
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4. JELKALDIA 4. JELKALDIA  
1944.   
   
Simone Simone  

Bedatse berriak dü Bedatse berriak du, bedatse: udaberri 

bai, esperantxa ekarten bai, esperantza ekartzen,  

Eki goxo honek beiteit eki gozo honek baitit  

hori ahapetik erraiten. hori ahapetik erraten.  
   
Baxoa atzo igaranik Baxoa atzo iraganik baxo: unibertsitatera 

ez düt orai eginen ihes ez dut orain eginen ihes.      sartzeko azterketa 

Abokatü arroparen Abokatu arroparen  
jaunstea egiten düt amets. janztea egiten dut amets.  
   
Jean-François Jean-François  

Nizan beti azkar bada Nizan beti azkar bada  

herritar alkartarzüna herritar elkartasuna.  

Oi! segürtantzaren ama Oi, segurtasunaren ama  

baratzen zühürtarzüna. baratzen zuhurtasuna. baratu: izan 
   
Bazter orotan soldado Bazter orotan soldadu,  

espiu eta Gestapo espioi eta Gestapo.  

Alois Brunnerrek hedatü Alois Brunnerrek hedatu  

jüdioer zernahi zepo. juduei zernahi zepo.  
   
Simone Simone  

Denise ene ahizpak Denise ene ahizpak  

Franc-tireurak dütü jüntatü franc-tireurrak ditu juntatu. franc-tireur: gerrillari 

Armak esküetan dütü Armak eskuetan ditu  

nahi naziak borrokatü. nahi naziak borrokatu.  
   
Gestapoko lau gizon.   
   
Müller Muller  

Guten tag fräulein, Guten tag fräulein,  
Herr, ausweis bitten!!! Herr, ausweis bitten!!!  

   

Ezagügarri faltsüa Ezaugarri faltsua  

eskeintzen deitadazü eskaintzen didazu.  

Jarraikiko zitzaigüzü Jarraikiko zatzaizkigu  

afera xuri dezagün. afera zuri dezagun. zuritu: argitu 

   

Simone Simone  

Ez dit ez konprenitzen Ez dut ez konprenitzen.  

Simone Jacquier deitzen niz ni Simone Jacquier deitzen naiz ni.  

Nizan, frantses familietan Nizan, frantses familietan  

gira zaharrenetarik. gara zaharrenetarik.  
   
Simone Simone  

Ez deizüt ez permetitzen Ez dizut ez permititzen  

zure esküez hunkitzea zure eskuez hunkitzea.  

Ütz nezazüe bakean Utz nazazue bakean,  

üngürü txarreko jentea. inguru txarreko jendea.  
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Müller Muller  

Erran izadazü non diren Erran iezadazu non diren  

zure aitetama, anaiak zure aita eta ama, anaiak,  

Ahizpa, axaita, amañi ahizpa, axaita, amañi, axaita: aitona 

ber zaküan joan ziteen denak. ber zakuan joan zaitezten denak. amañi: amona 
   
   
Müller Muller  

Herr!!! joaiten ahal zira trankil Herr, joaten ahal zara trankil.  

pasa egünaldi eder Pasa egonaldi eder.  

Zer soldadoa egin ziniron Zer soldadua egin zeniroen! zeniroen: zenezakeen 

izan ontsa eta Heil Hitler!!! Izan ontsa, eta Heil Hitler!!!  
   
Gizon gazte horren ondotik Gizon gazte horren ondotik  

joan hadi isil-isilik joan hadi isil-isilik.  
Xüxen zabaltüko dizkük Zuzen zabalduko dizkiguk  

jüdio habialako bideak. judu habiarako bideak.  
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5. JELKALDIA 5. JELKALDIA  
1944, Auschwitz-Birkenauko 

kontzentrazio-esparrua. 

  

   
KANTA KANTA  
Simoneren kantorea Simoneren kantorea  
   
Traka taka tonka treinak, Traka-taka-tonka trenak,  

alüzinazio burrunba haluzinazio burrunba.  

Traka, treinaren junpaka, Traka, trenaren junpaka, junpaka: kulunka 

doloretsü ziren banbak doloretsu ziren banbak. banba: kolpe 

Taula artetarik ageri, Taula artetarik ageri  

egünaz argi txirrinta egunaz argi txirrinta. txirrinta: desira 

Traka taka tonka treinak, Traka-taka-tonka trenak,  

gaüaz, üdüri züan tonba. gauaz irudi zuen tonba. tonba: hilobi 
   
Zonbat oihü, zonbat nigar, Zenbat oihu, zenbat negar,  

bidajean kontatürik bidaian kontaturik!  

Zonbat gose eta egarri, Zenbat gose eta egarri,  

sofrimen ezin etenik sufrimen ezin etenik!  

Ezin jarri, ezin etzan, oi! Ezin jarri, ezin etzan, oi,  

jentetik baztertürik jendetik bazterturik.  

Badea gizon emazte, Badea gizon-emazte dea: al da 

gü beno gütiago denik? gu baino gutxiago denik?  
   
Korpitz armada bat elki, Gorputz-armada bat ilki, ilki: irten 

borta zabaltü zenean borta zabaldu zenean. borta: ate 

Kakaz, pixaz zikintürik, Kakaz, pixaz zikindurik,  

ürrina azkar günüan urrina azkar genuen. urrin: usain 

Zaharrenak eta gazteenak, Zaharrenak eta gazteenak azkar: sendo 

duxan hiltzera, heltzean dutxan hiltzera heltzean.  

Eta artekoak herrokan, Eta artekoak herronkan herronka: lerro 

sartzen nazi ifernüan. sartzen nazi ifernuan.  
   
Nork bereix ahal liro Nork bereiz ahal liro liro: lezake 

bizia heriotzetik bizia heriotzatik?  

Tzigana, jüdio, ertzo, Ijito, judu, ertzo, ertzo: zoro 

gizaki ez deüsetarik gizaki ezdeusetarik?  

Gosez, izaki esklabo, Gosez, izaki esklabo,  

begitarte eihartürik begitarte iharturik.  

Korpitzak dira pareko, Gorputzak dira pareko,  

labeak ke dariolarik. labeak ke darielarik.  
   
Arimak hits, barbau hütsak, Arimak hits, mamu hutsak hits: triste 

zelai ahanzdürakoan zelai ahanzturakoan.  

Halere bizia laüdatzen, Halere, bizia laudatzen  

sarraski indüstrialekoan sarraski industrialekoan.  

Begitarte ezabatü, Begitarte ezabatu,  

zenbaki bat besainkoan zenbaki bat besagainean.  

Zenbakia nortarzüna, Zenbakia nortasuna  

Auschwitz-Birkenau tokian. Auschwitz-Birkenau tokian.  
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6. JELKALDIA 6. JELKALDIA  
   
Marceline Loridan Marceline Loridan  

Nor zütüt zü zorridüna Nor zaitut zu, zorriduna?  

ez düzü heben züzenik Ez duzu hemen eskubiderik.  

Salatüko zütüt kapoari Salatuko zaitut kapoari  

ez bazira lekützen hebentik. ez bazara lekutzen hemendik. lekutu: urrundu 
   
Simone Simone  

Bilogorri, ni ez fida horri Bilogorri, ni ez fida horri. bilogorri: ilegorri 

zü ni bezala ebasle Zu, ni bezala, ebasle. ebasle: lapur 

Nahiago zira salazale Nahiago zara salatzaile  

ala süstengü ekarle? ala sostengu ekarle?  
   
Aitortzen dit jin nizala Aitortzen dut jin naizela jin: etorri 
lürsagar axal edo lursagar azal edo lursagar: patata 

Ogi porroskiña biltzera ogi porrokina biltzera porrokin: apur 
amattori janarazteko. amattori janarazteko.  
   
Marceline Marceline  

Ene bihotz tzarrak ez dü Ene bihotz tzarrak ez du, tzar: handi 

arren zurea balio arren, zurea balio. arren: ba(da) 

Idortea dü ardüra Idortea du ardura, ardura: laster 

urtukirik amodio. aurtikirik amodio. aurtiki: baztertu, errefusatu 
   
Marceline düt izena Marceline dut izena,  

sortürik ere jüdio sorturik ere judu.  

Bilogorri eta exkerret Bilogorri eta ezkerti,  

xantzak egin zeitan adio. zorteak egin zidan adio.  
   
Simone Simone  

Heben denak ber heinean Hemen denak ber heinean  

heriotzaren gomendüan heriotzaren gomendioan. gomendioan: ardurapean 

Kuzkaz, gosez edo gazés Koskaz, gosez edo gasez koska: kolpe 

gero finitzeko labean. gero finitzeko labean. finitu: amaitu 
   

Marceline Marceline  

Izan gitean bi sagü Izan gaitezen bi sagu,  

begi zohardi, bihoztoi begi zohardi, bihoztoi, zohardi: argi 

Gatüen aztaparretik katuen aztaparretik aztapar: atzapar 

ezkapatzeko bizitoi. eskapatzeko bizikor. bizikor: bizkor, sendo 
   
Nazia, gatü üdüri Nazia, katu irudi,  

bazterrak behar sagüz doi bazterrak behar saguz doi.  

Ardüra hora üzkütik Ardura hora uzkitik; ardura: laster 
ez da ageri hain burgoi. ez da ageri hain burgoi. hor: txakur 

  burgoi: harro 
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7. JELKALDIA 7. JELKALDIA  
   

Simone Simone  

Orizü, amatto maitea Orizu, amatto maitea; orizu: tori 

jan itzazü buxinka horik jan itzazu buxinka horiek. buxinka: zatitxo 
Zinez flakatürik zira Zinez flakaturik zara.  

nihor ez deno jan otoi. Inor ez deno, jan, otoi. deno: den bitartean 
   
Milou Milou  

Ez bazira laneko hon Ez bazara laneko on;  
naziak zütü ehoko naziak zaitu ehoko.  

Zü gabe ez ginikezü Zu gabe ez genuke,  

ez agoinürik bizitzeko. ez, agoñurik bizitzeko. agoñu: kemen 
   
Ama Ama  

Ene alaba maiteak Ene alaba maiteak  
xahartürik, akitürik zaharturik, akiturik. akitu: nekatu 

Hola aitzina joaiteko Honela aitzina joateko aitzina: aurrera 

ez düt haboro indarrik. ez dut haboro indarrik. haboro: gehiago 
   
Marceline Marceline  

Xüüt! norbait horra da Xuut! Norbait horra da. horra izan: etorri 

gorda bertan janaria Gorde bertan janaria. bertan: berehala 

Deüs ez balitz bezala Deus ez balitz bezala,  

hont dezagün leküa. ondu dezagun lekua.  
   
Stenia Stenia  

Heltü zaikü berria Heldu zaigu berria  

Normandiko hondartzetan Normandiako hondartzetan  

Aliatüek milaka aliatuek milaka  

zankoak pausatzekotan. zangoak pausatzekotan. pausatu: jarri, ipini 
   
Komünisten kanuak ere Komunisten kanoiak ere  

borogatzen hüilanago frogatzen hurranago. frogatu: entzun 

Alemanek lürrak üzten Alemanek lurrak uzten  

hartü beno zaleago. hartu baino zaluago. zalu: arin 
   
Danuta Danuta  

Gure zelüa ari ülüntzen Gure zerua ari iluntzen; dukegu: izango dugu 

ez dükegü lüzaz bedaro ez dukegu luzaz bedaro. bedaro: belar-uztaro 

Finitüko soka bati Finituko soka bati finitu: amaitu 

auzirik gabe txilintxau. auzirik gabe txilintxau. auzi: epaiketa 
  txilintxau: zintzilik 
Nazia da kriminela Nazia da kriminala,  

SSa aldiz zorrotzena SS, aldiz, zorrotzena.  
Merexi lükee horiek Merezi lukete horiek  

gaztigürik gogorrena. gaztigurik gogorrena.  

   
Tekla Tekla  

Tormentüen baretzeko Tormentuen baretzeko  

badügü erremedio badugu erremedio.  

Neskatila eijerrik Neskatila ederrik  

gaü ülünen inganio. gau ilunen engainu.  
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Egün dena bihar ez da Egun dena bihar ez da.  
nor ote arrenküratüko Nor ote arranguratuko arranguratu: kezkatu 

Bat edo beste itzaltzen bat edo beste itzaltzen  
bada gure profeitüko? bada gure probetxuko?  
   
Stenia Stenia  

Zer debrü ari zidee Zer deabru ari zarete  
kanberan gorderik ganbaran gorderik?  

Edo lanari ezkapa Edo lanari eskapa?  

hona kuzkak merexirik! Hona koskak merezirik! koska: kolpe 
   
Simone zü aldiz Simone, zu, aldiz,  

eijerregi zira hiltzeko ederregi zara hiltzeko.  

Hebentik elkiko zütüt Hemendik ilkiko zaitut, ilki: atera 

Bobrek zelaialat igorriko. Bobrek zelairat igorriko.  
   
Simone Simone  

Ez nüzü ihorat ere joanen Ez naiz inorat ere joanen  

Ama eta Milou gabe ama eta Milou gabe.  

Ene beharra beitüe Ene beharra baitute,  

gü hiruak edo ihor ere! gu hirurak edo inor ez!  
   

Stenia Stenia  

Neskatila ausarta, zü Neskatila ausarta zu.  

bürü arin kasü egizü Buruarin, kasu egizu. kasu egin: kontuz ibili 

Mihia zorrotzegi Mihia zorrotzegi  

ez zünüke behar galdü! ez zenuke behar galdu!  
   
Zure familiak xantza dü Zure familiak zortea du,  

gose beitüt zuretako gose baitut zuretako.  

Arren hiruak zütüet Arren, hirurak zaituztet arren: bada 
aterbüalat igorriko. aterperat igorriko.  
   

  



EITBk prestatu bertsioa 

11 
 

8. JELKALDIA 8. JELKALDIA  
1945, Auschwitz-Birkenauko 

kontzentrazio-esparrua. 

  

   
Rudolf Höss Rudolf Höss  

Latza dügü egoera Latza dugu egoera.  

Kommandantüra oso airean Komandantzia osoa airean,  

Errüsiarrak borta aitzinean errusiarrak borta aitzinean,  

eta amerikeinak beste aldean. eta amerikarrak beste aldean.  
   
Hitler bere zilotik Hitler bere zulotik  
ez ümen da elkitzen ez omen da ilkitzen. ilki: irten 

Arrazua lüke galdürik Arrazoia luke galdurik,  
ikaratik ez gelditzen. ikaratik ez gelditzen.  
   
Richard Baer Richard Baer  

Aliatüek ez dezen Aliatuek ez dezaten  

jakin heben igaran denik jakin hemen iragan denik,  

Ez ütz herexarik, ez probarik ez utz herexarik, ez frogarik herexa: aztarna 

ez lekükotarzünik. ez lekukotasunik.  
   
Heinrich Himmler Heinrich Himmler  

Ez da mila elkibiderik Ez da mila ilkibiderik; ilkibide: irtenbide 

hüts ditzagün zelaiak huts ditzagun zelaiak.  

Jauzaraz ere gas kanberak Jauzaraz ere gas ganberak, jauzarazi: leherrarazi 
labeak eta tximiniak. labeak eta tximiniak.  
   
Josef Kramer Josef Kramer  

Bergen-Belseni bürüz Bergen-Belseni buruz -(r)i buruz: -(e)rantz 
harraraz bidea presonerer harraraz bidea presoei.  

Hüts petik hogei grado kanpoan Huts petik hogei gradu kanpoan,  

hanitx hilen dira laster. anitz hilen dira laster.  
   
Karl Fritzsch Karl Fritzsch  

Debrüak eraman balitza Deabruak eraman balitza eraman balitza: eramango 

Untermenschen txar horik  untermensch txar horiek,      ahal ditu 

Ez beitükegü segür ere ez baitukegu segur ere untermensch: infragizaki 

denen hiltzeko denborarik. denen hiltzeko denborarik. dukegu: izango dugu 
   
Nahi nütüke ikusi Nahi nituzke ikusi  

labe horietan erratzen labe horietan erretzen,  

Minez oihüz kanberetan minez oihuz ganberetan  

ziklon gasak estofatzen. Zyklon gasak itotzen.  
   
Josef Mengele Josef Mengele  

Presta dezagün geroa Presta dezagun geroa  

gerla beita galtzekotan gerra baita galtzekotan.  

Garaileen ihiziak girate Garaileen ehizak garateke, garateke: izango gara 

eta ürrentüko auzitan. eta urrenduko auzitan. urrendu: amaitu 

   
Süitzatik Espainiarat Suitzatik Espainiarat,  

hantik Hego Ameriketara handik Hego Ameriketara.  
Ezkapatzeko sareak Eskapatzeko sareak  

aspaldian prestik dira. aspaldian prestik dira.  
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KANTA KANTA  

Arima gabeko gorputzak Arima gabeko gorputzak  
   
Oi! goibel küso herroka, Oi, goibel kuso-herronka! kuso: txorimalo 

elürra teiützez badoa Elurra zikinduz badoa. herronka: lerro 

Ürratsa pezü, terresta, Urratsa pisu, herresta, pisu: astun 

ezin altxatü zankoa ezin altxatu zangoa. herresta: narras 

Pilda gaixto, larrü eihar, Pilda gaizto, larru ihar, pilda: zarpail 

gosez zabalik ahoa gosez zabalik ahoa.  

Esperantxa bide hautserik, Esperantza bide hautsirik,  

nausi zen fatalismoa. nagusi zen fatalismoa.  
   
Txinlintxau, arin jauntsia, Txilintxau, arin jantzia, txilintxau: zintzilik 

hotz usukia honartzen hotz-ausikia onartzen,  

Seinale beitzen segürrik, seinale baitzen segurik segurik: gutxienez 

bizirik ginela heltzen bizirik ginela heltzen.  

Elkiteak janik zenak, Ilkitzeak, janik zenak, ilkitze: beherako 

zaragoila züan funditzen zaragoila zuen funditzen, zaragoila: galtzak 

Lotsa naziek züela, lotsa naziek zutela funditu: hondatu 

garkotxean tirokatüren. garkotxean tirokatuko. lotsa: beldur 
  garkotxe: garondo 
Sükar, eritarzün, egarri, Sukar, eritasun, egarri,  

gose ederrik gozatzen gose ederrik gozatzen.  

Ahürretaka elürra Ahurtaraka elurra ahurtaraka: eskutadaka 

günüan jaten, edaten genuen jaten, edaten.  

Lautan hogeita hamar mila Lautan hogeita hamar mila  

holaxek abiatü ginen horrelaxe abiatu ginen.  
Hiruretarik parte bat, Hiruretarik parte bat  

bide bazterrean baratü zen. bide bazterrean baratu zen. baratu: geratu 
   
Arima gabeko korpitzak, Arima gabeko gorputzak  

ezür meta ebiltari hezur-meta ibiltari,  

Itzal xuritarzünean, itzal zuritasunean,  

hirodüra elürrari hirodura elurrari. hirodura: usteldura 

Zola-zolako gizaki, Zola-zolako gizaki zola: hondo 

jentetarzünez hüstürik jendetasunez husturik.  

Zoaza ezdeüs herroka, Zoaz, ezdeus-herronka, herronka: lerro 

heriotzaren hazkürri. heriotzaren hazkurri. hazkurri: elikagai 
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9. JELKALDIA 9. JELKALDIA  
1945, Bergen-Belseneko kontzentrazio-

esparrua. 

  

   
Oliver Leese Oliver Leese  

Jinkoak begira gitzala Jainkoak begira gaitzala  

holako itsuskeriatik honelako itsuskeriatik.  

Ezin sinestekoak dira Ezin sinestekoak dira  

bistan dütüdan ikusaldiak. bistan ditudan ikustaldiak.  
   
Korpitzak metatürik Gorputzak metaturik,  
kanpoan milaka hirotzen kanpoan milaka hirotzen. hirotu: usteldu 

Kiñoa estofagarri Kinoa itogarri, kino: usain txarra 
ifernüan gira sartzen. infernuan gara sartzen.  
   
Mediküa Medikua  

Jente triste horik arta Jende triste horiek arta,  

tifüsak janik beitira tifusak janik baitira.  

Barraker sü eman eta Barrakei su eman eta  

galaraz arren hedadüra. galaraz, arren, hedadura. arren: bada 
   
Oliver Leese Oliver Leese  

Herri aüzokoak jinaraz Herri auzokoak jinaraz jinarazi: etorrarazi 

korpitzen lürpealatzera gorputzen lurperatzera,  

Gisa hortan txesta dezaen gisa horretan dasta dezaten  

beren Reich handiaren obra. beren Reich handiaren obra.  
   
Simone Simone  

Ene bilogorri maitea Ene bilogorri maitea, bilogorri: ilegorri 

berriz gira jüntatürik berriz gara juntaturik.  

Xütik eta osagarrian Zutik eta osasunean,  

bena zinez mehatürik. baina zinez meheturik.  
   
Marceline Marceline  

Bihoztoi, hain bihotz hon Bihoztoi, hain bihotz on  

zira zü beti ageri zara zu beti ageri.  

Eman izadazü otoi Eman iezadazu, otoi,  

Yvonne eta Milouren berri. Yvonne eta Milouren berri.  
   
Simone Simone  

Ama gaixoa joan zaikü Ama gaixoa joan zaigu  

bakearen gozatzera bakearen gozatzera.  

Ez naüe ützi ere Ez naute utzi ere  

azken adioen egitera. azken adioen egitera.  
   
«Sekülan ez desiratü «Sekulan ez desiratu  
kantükoari gaitza kantoikoari gaitza; kantoi: albo 

Zinez beitakigü berri» zinez baitakigu berri».  
hona amaren azken hitzak. Hona amaren azken hitzak.  
   
Milou ospitalean da Milou ospitalean da  

tifüsak erdi janik tifusak erdi janik.  

Bena bide honean dela Baina bide onean dela  

jakin düt mediküenganik. jakin dut medikuengandik.  
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Marceline Marceline  

Azken egünak igaran ditit Azken egunak iragan ditut  

neskatila gazte batekin neskatila gazte batekin.  

Zaintü dit gaü eta egünez Zaindu dut gau eta egunez  

artatü ahal nütüanekin. artatu ahal nituenekin.  
   
Egünkari bat etxeki dü Egunkari bat atxiki du  
Amsterdamen ihes zelarik Amsterdamen ihes zelarik.  

Alemaniatik ezkapirik Alemaniatik eskapaturik,  

han nazier gorderik. han naziei gorderik.  
   
Heriotzak mina eztitü Heriotzak mina eztitu,  

eritarzünak hartü haurra eritasunak hartu haurra.  

Sekülan ez düt ahatzeko Sekulan ez dut ahantziko  

Anne Franken nigarra. Anne Franken negarra.  
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10. JELKALDIA 10. JELKALDIA  
1945, Paris.   

   

Milou Milou  

Hainbeste jente kanpoan Hainbeste jende kanpoan hots: oihu(ka), dei(ka) 

hots, askazgoa hüilan baten hots askazigo hurran baten askazigo: ahaidetasun 

Txerkatzen, berrikatzen xerkatzen, berrikatzen. hurran: hurbil 

zer ahal deiegü erraiten? Zer ahal diegu erraten? xerkatu: bilatu 
   
Nola aipa edo kontatü Nola aipa edo kontatu  

naziaren tzarkeria naziaren txarkeria?  

Gük han sofritü dügüna Guk han sufritu duguna  

asmatze ezingarria. asmatze ezingarria.  
   
Simone Simone  

Gure familia zertan den Gure familia zertan den  

gaitz bide horietarik landa gaitz-bide horietarik landa?  

Aita, anaia eta ahizpa Aita, anaia eta ahizpa  

bizirik ote direa? bizirik ote dira?  
   
Izeba Izeba  

Oi ene haur gaixoak Oi, ene haur gaixoak,  

zer plazerra düdan egün zer plazera dudan egun!  

Oi züen besarkatzea Oi, zuen besarkatzea,  

besoetan tinkatzea. besoetan tinkatzea!  
   
Simone Simone  

Denise behar deizüt erran Denise, behar dizut erran  

Amatto han zentü dela amatto han zendu dela,  

Eritarzünak hartürik eritasunak harturik  

beste hanitxek bezala. beste anitz bezala.  
   
Milou Milou  

Non dira Jean eta Aita Non dira Jean eta aita?  

ez dütügü hor ikusten Ez ditugu hor ikusten.  

Ala ospitale batetan Ala ospitale batean  

dira indarren azkartzen? dira indarren azkartzen? azkartu: indartu 

   

Denise Denise  

Ez dügü aspaldi hontan Ez dugu aspaldi honetan  

batere berririk bat ere berririk.  

Lotsa niz bai sekülako Lotsa naiz, bai, sekulako lotsa: beldur 

dütügüla galdürik. ditugula galdurik.  
   
Milou Milou  

Denise maitea zü Denise maitea, zu  

Erresistentzian sartürik erresistentzian sarturik,  

Emagüzü otoi berri emaguzu, otoi, berri  

zer düzün süportatürik. zer duzun jasanik.  
   

Denise Denise  

Gestapoak arrestatü naü Gestapok atxilotu nau  

salaketa bati esker salaketa bati esker.  

Ravensbrück, Mauthausenetik Ravensbruck, Mauthausenetik  

osorik elki niz halaber. osorik ilki naiz halaber. ilki: irten 
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Hirurehün eta hogeita hamasei mila Hirurehun eta hogeita hamasei mila  

deportatürik zelaietarat deportaturik zelaietarat.  
Bi mila eta bostehün bat Bi mila eta bostehun bat  

baizik ez sartü etxerat. baizik ez sartu etxerat.  
   
Simone Simone  

Hümezürtz gira arren Umezurtz gara, arren, arren: bada 

bena aitzinatü beharko baina aitzinatu beharko. aitzinatu: aurrera egin 

Estüdioak arrahartüren Estudioak berrartuko,  

abokatügoala heltzeko. abokatutzara heltzeko.  
   
Min doloretsüen herexak Min doloretsuen herexak herexa: aztarna 

denborak ez eztitüko denborak ez eztituko.  

Jüstiziaren zerbütxüan Justiziaren zerbitzuan,  

agian zaitzat arintüko. agian, zaizkit arinduko.  
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11. JELKALDIA 11. JELKALDIA  
1946, Grenoble.   
   
Henriette Henriette  

Hortxek amoros gazteak Hortxe amoros gazteak  

ardu ezarri basoan ardoa ezarri basoan.  

Antoine gaur hik agian Antoine, gaur hik agian  

galto bat bahükek ahoan. galde bat bahuke ahoan.  
   
Julien Julien  

Xantzadün izigarria Xantzadun izugarria xantzadun: zortedun 

hizala hi segürki haizela hi segurki.  

Holako begi ülüner Honelako begi ilunei  

pitzarazteko holaxek argi. pitzarazteko honelaxe argi.  
   
Jean Jean  

Eta ez bahiz zotükatzen Eta ez bahaiz zotukatzen, zotukatu: mugitu 

konkürrentzia badükek konkurrentzia badukek. dukek: izango duk 

Neskatila eijer hori Neskatila eder hori  

esposatako egin nirokek. esposatako egin nirok. nirok: nezakek 
   
Ginette Ginette  

Oi, oi, motiko gazteak Oi, oi, mutiko gazteak,  

bürü arin eta ütsü buruarin eta itsu.  

Gü ere hor girela Gu ere hor garela  

galant zonbaiten haidürü. galant zenbaiten aiduru. aiduru: zain 
   
Marguerite Marguerite  

Antoine otoi egin izok Antoine, otoi, egin iezaiok  

orai berean hire galtoa orain berean hire galdea.  

Bestela solt igaranen Bestela solte iraganen  

ditiagü bakantza osoak. ditiagu bakantza osoak. bakantza: opor 
   
Antoine Antoine  

Simone ene sokorra Simone, ene sokorria, sokorri: laguntza 

maite zütüt ezinago maite zaitut ezinago.  

Nahi zünükea nitarik Nahi zenukea nitarik zenukea: al zenuke 

zure ondoan senartako? zure ondoan senartako? nitarik: nigandik 
   
Simone Simone  

Plazerreki dereizüt bai Plazerekin diotsut bai.  

egiten zütüt senargei Egiten zaitut senargai.  

Zure izena hartüko dit Zure izena hartuko dut;  

hona laster Simone Veil. hona laster Simone Veil.  
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12. JELKALDIA 12. JELKALDIA  
1952, Stuttgart.   
   
Simone Simone  

Sürprisaz beterik da bizia Sorpresaz beterik da bizia.  

zer diozü Milou maitea Zer diozu, Milou maitea?  

Düala zortzi urte ginizün Duela zortzi urte genuen  

bortxaz honako bidea. bortxaz honako bidea.  
   
Hain aspaldi, beti hüilan Hain aspaldi, beti hurran, hurran: hurbil 

gaüan begiak zerratürik gauan begiak zerraturik.  

Sofrikario oihüak Sufrikario oihuak  
beti nitan gogozkari. beti nitan gogozkari. gogozkari: gogoeta-eragile 
   
Ez düt sekülan parkatüren Ez diet sekulan barkatuko  

nazier basakeria naziei basakeria.  

Bena bereixi behar da Baina bereizi behar da  

naziatik herritarra. nazitik herritarra.  
   
Milou Milou  

Txiauri Simone besarkada Zauri, Simone, besarkada. zauri: zatoz 

egün girade bizirik Egun gara bizirik.  

Biak irus familieki Biak uros familiekin. uros: zoriontsu 

süstengü ekarten algarri. Sostengu ekartzen elkarri.  
   
Ützi behar zütüt orai Utzi behar zaitut orain;  

kanpoan familia düt haidürü kanpoan familia dut aiduru. aiduru: zain 
Lüze da Pariseko bidea Luze da Pariseko bidea.  

zuri kasü egizü. Zuri kasu egizu. zuri: zeure buruari 
   
Antoine Antoine  

Zer berri izigarria Zer berri izugarria  

zure ahizpari agitü zure ahizpari agitu. agitu: gertatu 

Auto istripü batetan Auto-istripu batean  

ama semeak baratü. ama-semeak baratu. baratu: geratu 
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KANTA KANTA  

Simoneren negarrak Simoneren negarrak  
   
Oi, non zira zü maitea, Oi, non zara zu maitea,  

nitarik hola hürrüntürik nitarik hola urrundurik? nitarik: nigandik 

Aita eta amaren ondoala, Aita eta amaren ondora, arauz: dirudienez 

arauz, zira hüilantürik arauz, zara hurrandurik. hurrandu: hurbildu 

Zer ote Jinkoaren deseina, Zer ote Jainkoaren deseinua deseinu: xede, asmo 

bereganat zü deitürik bereganat zu deiturik?  

Ene sofriaraztea, Ene sufriaraztea?  

ez düta egin aski nigarrik? Ez duta egin aski negarrik? duta: al dut 
   
Erdiratze doloretsü, Erdiratze doloretsu;  

minak funditzen bihotza minak funditzen bihotza. funditu: hondatu, suntsitu 

Sabeletik elkitzen zait, oi! Sabeletik ilkitzen zait, oi, ilki: irten 

goiti urtukitze latza goiti jaurtikitze latza. goiti: oka, gonbito 

Zelaietako kerrade, süa, Zelaietako kedar, sua,  

bere sügar beltza bere sugar beltza.  

Ützi dereit lüzetako Utzi dit luzetako  

arima gabeko korpitza. arima gabeko gorputza.  
   
Algarrekin bürü egin, Elkarrekin buru egin  

gizon ogenegileri gizon hoben-egileei. hoben: oker 

Makilakaldü, apaldürak, Makila-ukaldi, apaldurak  

biderik ez hautse guri biderik ez hautsi guri.  

Katiña baten bi begi, Katea baten bi begi,  

bata besteari lotürik bata besteari loturik.  

Ezin eten, ezin bereix, Ezin eten, ezin bereiz,  

sekülako gük lantürik. sekulako guk landaturik.  
   
Hortan zütüt behar ützi, Horretan zaitut behar utzi,  

ahizpa maite-maitea ahizpa maite-maitea,  

Akabitzen beitzaizü hor, akabatzen baitzaizu hor,  

tristeki zure zortea tristeki, zure zortea.  

Bihotza nori zabaltüren, Bihotza nori zabalduko,  

amets gaixtoak aipatüren amets gaiztoak aipatuko?  

Zoaza orai zü bakean, Zoaz orain zu bakean,  

jarraiki dezadan bidea. jarraiki dezadan bidea.  
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13. JELKALDIA 13. JELKALDIA  
1964, Paris.   
   
Georges Fully Georges Fully  

Zazpi urteko lan gaitza Zazpi urteko lan gaitza  

egün akabitzen dügü egun akabatzen dugu.  

Zure iraüpenari esker Zure iraupenari esker,  

emazte gaitza zütügü! emazte gaitza zaitugu! gaitz: handi 
   
Antoine Antoine  

Üsü kanpo, üsü kurri Usu kanpo, usu korri  

presontegiz presontegi presondegiz presondegi.  

Eta zonbat züzendari Eta zenbat zuzendari  

dütüzün harriarazi! dituzun harriarazi!  
   
Simone Simone  

Ez düt ahatzerik egün ere Ez dut ahazterik egun ere  

kartzela bortaren herotsa kartzela bortaren herotsa, herots: zarata 

Gaizki erabilzaleen kuzkak gaizki erabiltzaileen koskak, koska: kolpe 

libertate ametsa. libertate ametsa.  
   
Künküino, zikintarzüna Kunkuin, zikintasuna kunkuin: gainezka 
greügarri janari nazkagarri janari.  

Giza eskübideen herrian Giza eskubideen herrian  
ezin süportagarria. ezin jasangarria.  
   
Baratzen da hanitx egiteko Baratzen da anitz egiteko, baratu: geratu 

presontegien hobetzeko presondegien hobetzeko,  

Oroz gainetik zigorren oroz gainetik zigorren  

gizonki pürgarazteko. gizonki purgarazteko.  
   
Georges Fully Georges Fully  

Aljeriar ehün andere Aljeriar ehun andere  

zaintü dütüzü gerlatik zaindu dituzu gerratik,  

Bortxaketa, bortizkeria bortxaketa, bortizkeria  

eta herio gaztigütik. eta herio gaztigutik. gaztigu: zigor 
   
Frantzian zerratürik Frantzian zerraturik  
FLNeko kideek FLNko kideek  

Presoner estatü politikoa preso estatu politikoa  
ardietsi zuri esker. erdietsi zuri esker.  
   
Baikor izan da segürki Baikor izan da segurki  

zure kargüdünkaritza zure karguduntza.  
Karakteradün anderea Karakteredun anderea,  

hürrün bai heltüko dena. urrun, bai, helduko dena.  
   
Simone Simone  

Eskerrak Fully jauna Eskerrak, Fully jauna,  

Dachau zük ezagütürik Dachau zuk ezaguturik,  

Dozier horien aitzinarazteko dosier horien aitzinarazteko  

beitzira minberatürik. baitzara minberaturik.  
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Kargüa üzten düt orai Kargua uzten dut orain,  

lotüren niz beste lankiari loturen naiz beste langiari. langia: lantoki 

Hüilanago familiatik Hurranago familiatik hurranago: hurbilago 

egonen ere egündanik. egonen ere egundanik. egundanik: gaurtik 
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14. JELKALDIA 14. JELKALDIA  
1968.   
   
Chef Chef  

Hau! Hau! ene lagünak Hau, hau, ene lagunak!  

etxeki zorrotz bista Atxiki zorrotz bista,  

Hausteko bai bürübero hausteko bai burubero  

eta komünista. eta komunista.  
   
Pitivier Pitivier  

Altxa, altxa erredolak Altxa, altxa erredolak! erredola: ezkutu 

gü gira makiladün Gu gara makiladun.  

Jo eta jo, taigabe jo Jo eta jo, tai gabe jo tai gabe: eten gabe 

bilolüze bai bizardün. biloluze bai bizardun. biloluze: ileluze 
   
Chaudart Chaudart  

Les Chevaliers Républicains Les Chevaliers Républicains  

ederrak, beigirade gü ederrak baikara gu,  

Eta de la Sécurité eta de la Sécurité  

le sourire ez beitügü. le sourire ez baitugu.  
   
Tassin Tassin  

Eskola handiak eginik Eskola handiak eginik  

bena ez lüzaz egonik baina ez luzaz egonik,  

Kokotsa lein eta karratü kokotsa leun eta karratu  

bizarra hüilantik eginik. bizarra hurrandik eginik.  
   
Anne Zelensky Anne Zelensky  

Kanporat kapitalismoa Kanporat kapitalismoa,  

amerikar inperialismoa amerikar inperialismoa!  

Sexüalitatea libra Sexualitatea libra,  

altxa gizarte berria! altxa gizarte berria!  
   
Jacqueline Feldman Jacqueline Feldman  

Emaztetarzüna altxa Emaztetasuna altxa  

gizontarzünaren parean gizontasunaren parean.  

Gurea beita geroa Gurea baita geroa,  

gure korpitza gure gain! gure gorputza gure gain!  
   
Françoise Picq Françoise Picq  

CRS ez ez! CRS ez ez! CRS ez, ez! CRS ez, ez!  

elki hortik bistatik Ilki hortik bistatik. ilki: kendu 

Bego libertatearen hatsa Bego libertatearen hatsa!  

ez, ez, ez, boten klaskarik ez! Ez, ez, ez, boten klaskarik ez!  
   
Denek Denek  

Ez, ez, ez, boten klaskarik ez! Ez, ez, ez, boten klaskarik ez!  

Ez, ez, ez, boten klaskarik ez! Ez, ez, ez, boten klaskarik ez!  
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15. JELKALDIA 15. JELKALDIA  
1970, Paris.   
   
Christiane Rochefort Christiane Rochefort  

Patriarkal gizarteak Patriarkal gizarteak  

orai akabi behar dü orain akabatu behar du,  

Kotzo menpetarzünetik kotzo-menpetasunetik kotzo: ar 

ditean emazteak libratü. daitezen emazteak libratu.  
   
Monique Wittig Monique Wittig  

Maiatzeko iraültzak Maiatzeko iraultzak  

ontsa prestatü alorra ontsa prestatu alorra.  

Emaztetarzünarena Emaztetasunarena  

guretako da bakarra. guretako da bakarra.  
   
Christine Delphy Christine Delphy  

Gurea gure korpitza Gurea gure gorputza  

haurra nahi dügülarik haurra nahi dugularik,  

Kontrazepzio, abortatze kontrazepzio, abortatze  

aspaldian behartürik. aspaldian beharturik.  
   
Cathy Bernheim Cathy Bernheim  

Elkarte desbardinak Elkarte desberdinak  

denak heben jüntatürik denak hemen juntaturik,  

Indar handi emaiteko indar handi emateko  

MLF egitürari. MLF egiturari.  
   
Sinbolikoki dügün pausa Sinbolikoki, dugun pausa dugun: dezagun 
lilitze bat ohorez lilitze bat ohorez lilitze: lore-sorta 

Soldado ezezagünari soldadu ezezagunari  
haren emaztearen omenez. haren emaztearen omenez.  
   
Anne Zelensky Anne Zelensky  

Ekintza püblikoak Ekintza publikoak  

media handietan, egünkari media handietan, egunkari, media: hedabide 

Gure borroka torpeak gure borroka dorpeak dorpe: gogor 

izan diteala hedatürik. izan daitezela hedaturik.  
   
Jacqueline Feldman Jacqueline Feldman  

Goiko kontseilü bürü Goiko kontseiluburu  

Simone Veil izentatü Simone Veil izentatu,  

Bostgerren Errepüblikan Bosgarren Errepublikan  

lehen andere kargüdün. lehen andere kargudun.  

   
Anne Zelensky Anne Zelensky  

Tripa handiko gizonak Tripa handiko gizonak  

hasi beren intzaurren joiten hasi beren intxaurren jotzen. intxaur: barrabil 

Emazte bat hor ikustea Emazte bat hor ikustea,  

hemorroidek hatz emaiten! hemorroideak atzematen!  
   
Taigabe ari gitean Tai gabe ari gaitezen tai gabe: eten gabe 

abortatze borrokan abortatze borrokan,  
Kitorik, segürtatürik kitorik, segurtaturik kitorik: doan 

züzen üken artinokan! eskubide ukan artio! artio: arte 
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16. JELKALDIA 16. JELKALDIA  
1974.   
   
Chirac Chirac  

Egün hona anderea Egun ona, anderea,  

ahal baniz permetitzen ahal banaiz permititzen.  

Ahal zünükea otoi Ahal zenukea, otoi, zenukea: al zenuke 

oren bat eni eskeintzen? oren bat eni eskaintzen? eni: niri 
   
Simone Simone  

Zure errezebitzea Zure errezibitzea  

ohore handia enetako ohore handia enetako.  

Jar gitean fotüiletan Jar gaitezen besaulkietan  

solasaldi egiteko. solasaldi egiteko.  
   
Chirac Chirac  

Llabür bidez ariko nüzü Llabur bidez ariko naiz;  

gobernüa dit altxatzen gobernua dut altxatzen.  

Osagarri ministeritza Osasun Ministerioa  

deizüt heben proposatzen. dizut hemen proposatzen.  
   
Baieztatzen badüzü Baieztatzen baduzu  

zirade ardüradün zara arduradun,  

Bai historiari bürüz bai historiari buruz  

bai popülüari bürüz. bai populuari buruz.  
   
Gure Errepüblika xaharra Gure errepublika xaharra  

nahi da bai modernoa nahi da, bai, modernoa.  
Bena pentsamentü bideak Baina pentsamendu bideak  

ez dütü ez idekiak. ez ditu, ez, irekiak.  
   
Simone Simone  

Lagüntzen zütüt jauna Laguntzen zaitut, jauna,  

borta aitzineala nik borta aitzinera nik.  

Eskertzen ere zütüt Eskertzen ere zaitut  

üken ohorearengatik. ukan ohorearengatik.  
   
Bihar goizanko deireizüt Bihar goizeko dizut goizeko: goizerako 

arrapostü helaraziko arrapostu helaraziko. arrapostu: erantzun 

Zailtarzünak sekülan Zailtasunak sekulan  

ez deit bürüa apalaraziko. ez dit burua apalaraziko.  
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17. JELKALDIA 17. JELKALDIA  
   
Monseigneur Aliketak Monseigneur Aliketak  

President berriak programan Presidente berriak programan  

barnoiko kanbiamenak barneko kanbiamenduak  

Ekarri nahi deizkü ekarri nahi dizkigu,  

lanjerus zeiztadanak. lanjeros zaizkidanak. lanjeros: arriskutsu 
   
Hector Rolland Hector Rolland  

Gehiengoaren adina Gehiengoaren adina gehiengo: adin-nagusitasun 

hamazortzi urtetan hamazortzi urtetan.  

Arren ez da zentzatürik Arren, ez da zentzaturik; arren: bada 

oso haurra adin hortan! oso haurra adin horretan!  
   
René Feït René Feït  

Ederrena jiteko dügü Ederrena jiteko dugu. jin: etorri 

emazte bat ministro Emazte bat ministro!  

Adam gaixoa bere tonban Adam gaixoa bere tonban tonba: hilobi 

ützülarikan hasiko! itzulika hasiko!  
   
Monseigneur Aliketak Monseigneur Aliketak  

Ez dea emaztea ogendant Ez dea emaztea hobendun dea: al da 

Jinkoak bagütü zigortü Jainkoak bagaitu zigortu? hobendun: errudun 

Sagar sakratüa beitzeion Sagar sakratua baitzion  

paradisütik hartü! paradisutik hartu!  
   
Jean-Marie Daillet Jean-Marie Daillet  

Oroz gainetik behar dügü Oroz gainetik behar dugu  

abortamentü legeari abortu legeari  

Bürü etxeki, kontra joan buru atxiki, kontra joan  

oposizionean jarri. oposizioan jarri.  
   
Monseigneur Aliketak Monseigneur Aliketak  

Kiristiak ez üzten ahal Kristauak ez uzten ahal  

bekatoros triste bati bekatoros triste bati bekatoros: bekatari 

Bedeziak baztertzera bedeziak baztertzera bedezi: sendagile 

haurñia bere sabeletik. haurñoa bere sabeletik.  
   
Michel Debré Michel Debré  

Sortzaroz beita flakü Sortzez baita flako sortu: jaio 

emaztea sortürik emaztea sorturik, flako: ahul 

Bertan mottoa sarraraziko bertan motoa sarraraziko moto: motots 

dügü Veil andereari! diogu Veil andereari!  

   

Hector Rolland Hector Rolland  

Kasü egin halere Kasu egin, halere.  

karaktera gaitzeko emaztea Karakter gaitzeko emaztea  

Famatürik ümen da famaturik omen da.  

hobe da arrunt zaflatzea. Hobe da arrunt zafratzea. arrunt: berehala 
  zafratu: azpiratu, garaitu 
Jean Foyer Jean Foyer  

Goatzan arren lagünak Goazen, arren, lagunak arren: bada 

jente horien heztera jende horien heztera,  

Gaixo frantses Estatüa gaixo Frantses Estatua  

bide xüxenean ezartera! bide zuzenean ezartzera!  
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KANTA KANTA  
Kontserbadoreen kantorea Kontserbadoreen kantorea  
   
Frantzia, Oi ! Frantzia gure aberria Frantzia, oi, Frantzia, gure aberria,  
Konkistazale harro, iraültzalaria konkistatzaile harro, iraultzailea.  
Soldado, gizon handi, aberats historia Soldadu, gizon handi, aberats historia.  
Erromatar elizaz, gizarte xuria. Erromatar elizaz, gizarte zuria.  
   
Herri gaixoa dügü, oso lanjerrean Herri gaixoa dugu oso lanjerrean. lanjer: arrisku 
Exkertiarrak hedatü pozu gizartean Ezkertiarrak hedatu pozoi gizartean.  
Abortatze, MLF, kontrazepzionea Abortatze, MLF, kontrazepzioa. MLF: Emakumeen 
Frantses haurrak begira, bide xüxenean. Frantses haurrak begira bide zuzenean.      Askapen Mugimendua 
  begiratu: zaindu 
Jelki zü herritarra, züek esküintiarrak Jalgi zu, herritarra, zuek, eskuindarrak, jalgi: irten 
Defenda ditzagüla, institüzioneak defenda ditzagula instituzioak.  
Hiru kolorezkoa, bandera ederra Hiru kolorezkoa bandera ederra,  
Ixterbegien aitzi, gaztelü gotorra. izterbegien aitzi, gaztelu gotorra. izterbegi: arerio 
  aitzi: aurka 
Egün zain ditzagüla, balore xüxenak Egun zain ditzagula balio zuzenak,  
Marianne gure Ama, amodiotsüena Marianne gure ama amodiotsuena,  
Lana eta familia, apezteri hona lana eta familia, apaizeria ona. apaizeria: apaiz-multzo 
Hontarzünik handiena, frantses nortasüna. Ondasunik handiena, frantses nortasuna.  
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18. JELKALDIA 18. JELKALDIA  
1974, Paris.   
   
Gisèle Halimi Gisèle Halimi  

Bobignyko auziak dü Bobignyko auziak du  

plazaratü debadioa plazaratu debatea,  

Faiseuses d'anges delakoen faiseuses d'anges delakoen faiseuse d'anges: "aingeru" 

ülünpeko ofizioa. ilunpeko ofizioa.      egile, abortu egile 
   
Marceline Marceline  

Hirurehün eta berrogeita hiru emaztek Hirurehun eta berrogeita hiru emaztek  

argitaratzea izenpetü argitaratzea izenpetu.  

Abortatze klandestinoa Abortatze klandestinoa  

jesan düelakoz aitortü. jasan dutelakoz aitortu.  
   
Gisèle Halimi Gisèle Halimi  

Hirurehün eta berrogeita hiru urdainak "Hirurehun eta berrogeita hiru urdangak",  

Charlie Hebdok izentatü Charlie Hebdok izendatu.  

Ordüan ere matxismoak Orduan ere matxismoak  

salaketari gainea hartü. salaketari gaina hartu.  
   
Simone Simone  

Zonbat emazte, neskatila Zenbat emazte, neskatila  

odolez hüsten, sühartzen odolez husten, sukartzen,  

Sanitario güne txarretan osasun gune txarretan  

sofritzen edo hiltzen? sufritzen edo hiltzen?  
   
Gisèle Halimi Gisèle Halimi  

Simone zük behar düzü Simone, zuk behar duzu  

izate hori kanbiatü izate hori kanbiatu.  

Emazte güzieri eman Emazte guztiei eman  

handitarzün, errespetü. handitasun, errespetu.  
   
Simone Simone  

Legegeiaren testua Legegaiaren testua  

prestatürik banago prestaturik banago.  

Bihar goizean depütatüer Bihar goizean diputatuei  

kanberan presentatzeko. ganberan presentatzeko.  
   
Güdü gaitza eta latza Gudu gaitza eta latza  

prestik niz eramaiteko prestik naiz eramateko,  

Oposizione azkarra oposizio azkarra azkar: sendo 

han beitüket hausteko. han baituket hausteko. duket: izango dut 
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19. JELKALDIA 19. JELKALDIA  
1974.   
   
Simone Simone  

Jaun presidenta Jaun presidentea,  

depütatü jaunak diputatu jaunak,  

Assemblée noblea Asanblea noblea,  

dereizüet egün hona. dizuet egun ona. dizuet: ematen dizuet 
   
Legegeiak aipatzen dü Legegaiak aipatzen du  
abortatzeko züzena abortatzeko eskubidea,  

Egarzolako eskübide egarzolako eskubide egarzola: oinarri 

eta emaztetarzüna. eta emaztetasuna.  
   
Bi gizonetarik bata Bi gizonetarik bata gizon: pertsona 

segürrik beita emaztea segurik baita emaztea. segurik: segurki 

Altxa kidetarzünean Altxa kidetasunean  

biharko gizartea. biharko gizartea.  
   
Edgar Faure presidentea Edgar Faure presidentea  

Esker beroa dereizüt Esker beroa dizut, dizut: ematen dizut 

andere ministroa zuri andere ministroa, zuri.  

Elea eman dezagün Elea eman diezaiogun ele: hitz 

depütatü saldoari. diputatu saldoari. saldo: multzo, talde 
   
Hector Rolland Hector Rolland  

Ohartarazi behar dütüta Ohartarazi behar dituta dituta: al ditut 

emazteen betebeharrak emazteen betebeharrak?  

Etxea zain, ontsa eraik Etxea zain, ontsa eraiki eraiki: hazi 

bere senarraren haurrak. bere senarraren haurrak.  
   
Emaztearen agindüa Emaztearen agindua  

natüral eta beharrezkoa natural eta beharrezkoa:  
Biziaren emaitea biziaren ematea,  

ez heriotzaren hedatzea! ez heriotzaren hedatzea!  
   
Anderea, sofritzen dit Anderea, sufritzen dut:  

genozida edo bizia genozidioa edo bizia?  

Legeak sendatzen deikü Legeak sendotzen digu,  

bai lehenaren bidea. bai, lehenaren bidea.  
   
Jacques Médecin Jacques Médecin  

Abrekeria plantatüko Aberekeria plantatuko,  

legeak antolatürik legeak antolaturik.  

Ordü gaitzetan bezala Ordu gaitzetan bezala,  

naziek züena besterik? naziek zutena besterik?  

   

Jean-Marie Daillet Jean-Marie Daillet  

Bekatoros gaixoari Bekatoros gaixoari bekatoros: bekatari 

eman zünüke züzenbide eman zenioke eskubide  

Krematoriozko labeetan krematoriozko labeetan  

errearazteko bere hüme? errearazteko bere ume?  
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Michel Debré Michel Debré  

Ez düda andere ministroa Ez duda, andere ministroa,  

bazter orotan direla sortüko bazter orotan direla sortuko  

Avortoirs* edo abattoirs** avortoirs edo abattoirs avortoir: abortatze leku 

haur hilotz metatzeko. haur hilotz metatzeko. abattoir: hiltegi 
   
Gure herri handiak dü Gure herri handiak du  

seme alaba beharra seme-alaba beharra,  

Natalitateak Frantzian natalitateak Frantzian  

galtzen düalarik indarra. galtzen duelarik indarra.  
   
Simone Simone  

Gizon gehitarzünari Gizon gehitasunari gehitasun: gehiengo 

bürüz düt xütik erraiten buruz dut zutik erraten: -ri buruz: -ren aurrean 

Emazteen segürtamen bat emazteen segurtamen bat segurtamen: segurtasun 

düzüe heben entzünen. duzue hemen entzunen.  

   

Erdiratze izigarria da Erdiratze izugarria da  

deliberoa düalarik hartzen deliberoa duelarik hartzen. delibero: erabaki 

Ez da emazte irus denik Ez da emazte uros denik uros: zoriontsu 

haurra düanean kentzen. haurra duenean kentzen.  
   
Ele, erranaldi gaitzak Ele, erranaldi gaitzak  

züetarik penagarri zuetarik penagarri. zuetarik: zuengandik 

Auschwitzerik sartü den bati Auschwitzetik sartu den bati  

entzütea izigarri. entzutea, izugarri.  

   

Ezpiritü gibelkoia Espiritu gibelkoia, gibelkoi: atzerakoi 

orroaz eta laidogarri orroaz eta laidogarri,  

Aldikal da prebalitzen aldikal da prebalitzen aldikal: aldiro 

biktimen sofrimenetarik. biktimen sufrimenetarik. prebalitu: aprobetxatu 
   
«Bobignyko auziak plazaratü «Bobignyko auziak plazaratu  

herritar ez-sinesmena» herritar ez-sinesmena»  

Zion Gisèle Halimik zioen Gisèle Halimik  

feminista abokatüak. feminista abokatuak.  

   

Politikoen eginbidea Politikoen eginbidea  

egün da ihardokitzea egun da ihardukitzea iharduki: gogor egin 

Ez ledin hil emazterik ez ledin hil emazterik  

Aingürü egileen eskütik. aingeru egileen eskutik.  
   
Gizon gehitarzünari Gizon gehitasunari gehitasun: gehiengo 

bürüz düt xütik erraiten buruz dut zutik erraten: -ri buruz: -ren aurrean 

Emazteen segürtamen bat emazteen segurtamen bat segurtamen: segurtasun 

düzüe heben entzünen. duzue hemen entzunen.  

   

Politikoen eginbidea Politikoen eginbidea  

egün da ihardokitzea egun da ihardukitzea iharduki: gogor egin 

Ez ledin hil emazterik ez ledin hil emazterik  

Aingürü egileen* eskütik. aingeru egileen eskutik.  
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Edgar Faure presidentea Edgar Faure presidentea  

Eskertzen zütüet denak Eskertzen zaituztet denak;  

mementoa da pausüko mementoa da pausuko. pausu(ko): atseden(erako) 

Sarrixe arrahartüren Sarrixe berrartuko sarrixe: gutxi barru 

bozketarat igaraiteko. bozketarat iragateko.  
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20. JELKALDIA 20. JELKALDIA  
1974.   

   
Simone Simone  

Parlamentüak bozkatü dü Parlamentuak bozkatu du  

IVG delako legea IVG delako legea. IVG: haurdunaldiaren 

Garai handia bada ere Garai handia bada ere,      borondatezko etetea 

baratzen da hanitx borrokagia. baratzen da anitz borrokagia. baratu: geratu 
  borrokagia: borrokaleku 
Ez nüan uste jelkiko zela Ez nuen uste jalgiko zela jalgi: irten 

hainbeste herra builtzale hainbeste herra bultatzaile, herra: gorroto 

Ezpiritü okerrik espiritu okerrik bultatu: bultzatu 

eta ülü ferrazale. eta euli ferratzaile.  
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KANTA KANTA  

Emazteen kantorea Emazteen kantorea  
   
Amorosen aroa urtarrila, Amorosen aroa urtarrila.  

uste nüan halakoak ginela, Uste nuen halakoak ginela.  

Ohoina joan da, Ohoina joan da, ohoin: lapur 

hor berean düt epaile iraila. hor berean dut epaile iraila.  

Hogei aste ezkapi hizala, Hogei aste eskapatu haizela;  

ützi naük borobil sabela, utzi nauk biribil sabela.  

Nori kontatü orai, Nori kontatu orain  

harri eta lür baratzen nizala? harri eta lur baratzen naizela? baratu: geratu 

Ene bizia jadanik hain soila, Ene bizia jadanik hain soila,  

nola ordüan beste batetaz axola? nola, orduan, beste batez axola?  

Hütsala nabila. Hutsala nabil.  
   
Builtrea, begistatzen düana, Putrea, begiztatzen duena,  

ez da beti ez hürrüntik jina, ez da beti, ez, urrundik jina. jin: etorri 

Bai gure artekoa, Bai gure artekoa,  

konfiantxazkoa, süsmatzen ez dena. konfiantzazkoa, susmatzen ez dena.  

Ükatzen düt hire izena, Ukatzen dut hire izena,  

hiregatik bilakatü nizana, hiregatik bilakatu naizena.  

Bortxatü naükala Bortxatu nauala,  

betikotz düket zama ixilena. betikoz duket zama isilena. duket: izango dut 

Lürpean amesten düt saldü naüan gizona, Lurpean amesten dut saldu nauen gizona.  

Nola ordüan bere haurra eraman aitzina? Nola, orduan, bere haurra eraman aitzina?  

Zer pena, zer mina. Zer pena, zer mina.  
   
Izena, hilabetesaria, Izena, hilabete-saria,  

korpitza, ene iritzia, gorputza, ene iritzia...  

Orotarik bilaizia, senar bortitz bati, orotarik biluzia, senar bortitz bati  

beiniz ezkontüa. bainaiz ezkondua.  

Jadanik haurride lüzea, Jadanik haurride luzea,  

ahüla, goseak hartüa, ahula, goseak hartua;  

Ez deio zure otoitzak ez dio zure otoitzak  

zietan ezarriko biharko hatüa. zietan ezarriko biharko hatua. zi: ihi 

Zaia beltzaren pean hartzen düzü hobea, Zaia beltzaren pean hartzen duzu hobea. hatu: fardel 

Nola ordüan eraiki haur honen bizia? Nola, orduan, eraiki haur honen bizia? zaia: gona 

Tristea, hetsia. Tristea, etsia. eraiki: hazi 
   
Eziz eta kondenarik üken, Ezi ez eta kondenarik ukan, ezi ez eta: baizik 

lagüntza deizüegü galtatzen, laguntza dizuegu galdetzen. galdetu: eskatu 

Eskatze alferra, Eskatze alferra,  

gütan sabel bat düzüeno ikusten. gutan sabel bat duzueno ikusten. duzueno: duzuen bitartean 

Nitan asma baztertürik izan diren, Nitan asma bazterturik izan diren,  

bortxatürik, teiütürik izan diren bortxaturik, teiuturik izan diren teiutu: zikindu 

Emazte güziak, gure amak emazte guztiak, gure amak  

izaten ahal beitziren. izaten ahal baitziren.  

Odola, orratza, ari niz hüsten, Odola, orratza ari naiz husten.  

zuri esker azkena, nükezü bederen, Zuri esker, azkena nukezu bederen. nukezu: izango nauzu (naiz) 

Milesker, Simone, zinez ordü zen. Milesker, Simone, zinez ordua zen.  
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21. JELKALDIA 21. JELKALDIA  
1979, Europako Parlamentua.   
   
Valéry Giscard d’Estaing Valéry Giscard d’Estaing  

Sozialistak, komünistak Sozialistak, komunistak  

RPR, alderdi handiak RPR, alderdi handiak.  

Zü, UDF zerrenda bürü Zu, UDF zerrendaburu.  

dener eman zaflaldia. Denei eman zafraldia. zafraldi: astinaldi, jipoi 
   
Anne-Aymone Giscard d’Estaing Anne-Aymone Giscard d’Estaing  

Kuzka gaitzak eraiki Koska gaitzak eraiki; koska: kolpe 

gaitzagoak zük ützüli gaitzagoak zuk itzuli. gaitz: handi 

Garaipen hau zor dügüla Garaipen hau zor diogula,  

bai zure odol gaitzari. bai, zure odol gaitzari. gaitz: handi 
   
Valéry Giscard d’Estaing Valéry Giscard d’Estaing  

Haütetsi berri-berria Hautetsi berri-berria  

Estrasburgen lehendakari Estrasburgon lehendakari,  

Süfraje ünibertsalak sufragio unibertsalak  

holaxek izentatürik. horrelaxe izentaturik.  
   
Anne-Aymone Giscard d’Estaing Anne-Aymone Giscard d’Estaing  

Badakizü non ere beita Badakizu non ere baita  

nausi dela matxismoa nagusi dela matxismoa,  

Bürüz dükezüla beti buruz dukezula beti buruz: aurka 

bortitz gizon gehiengoa. bortitz gizon gehiengoa. duzeku: izango duzu 
   
Simone Simone  

Nitaz lotsa dira gizonak Nitaz lotsa dira gizonak lotsa: beldur 

beitakie orai segürki baitakite orain segurki  

Zertarik nizan eginik zertarik naizen eginik,  

zoin haritxetarik elkirik. zein haritzetarik ilkirik. ilki: irten 
   
Botingoari emanen bide Botigoari emanen bide botigo: elkartasun 

bühürtzeko hordagoer bihurtzeko hordagoei, bihurtu: aurre egin 

Berebergoa, alkargoa berebergoa, elkargoa berebergo: burujabetza 

eta kooperazioari esker. eta kooperazioari esker.  
   
Zabaltü ere behar dügü Zabaldu ere behar diegu  

Espainia, Portügalari Espainia, Portugali  
Greziari, hegoaldeari Greziari, hegoaldeari  

eta bihar sortaldeari. eta bihar sortaldeari.  
   
Oroz gainetik arrolatü Oroz gainetik arrolatu arrolatu: lagun bilakatu 

Frantzia Alemaniarekilan Frantzia Alemaniarekin,  

Bach, Haendel, Goetheren herria Bach, Haendel, Goetheren herria  

Pascal, Voltairerenarekilan. Pascal, Voltairerenarekin.  
   
Valéry Giscard d’Estaing Valéry Giscard d’Estaing  

«Arrolatzearen sinboloa Arrolatzearen sinboloa arrolatu: lagun bilakatu 

bilatü zira Anderea bilatu zara, anderea, bilatu: bilakatu 

Ützültzeko ordü beita itzultzeko ordua baita  

bi Gerla handien orrialdea.» bi gerra handien orrialdea.  
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Simone Simone  

«Egarzolako ardüra Egarzolako ardura, egarzolako: oinarrizko 

zoin handi zailtarzünak zein handi zailtasunak!  

Zaintü behar da bakea Zaindu behar da bakea,  

hontarzünik baliosena.» ondasunik baliosena.  
   

  



EITBk prestatu bertsioa 

35 
 

22. JELKALDIA 22. JELKALDIA  
Ahüzki.   
   

Maddia Maddia  

Estrasburgen debadio handiak Estrasburgon, debate handiak  

zaintzen Veil andereak zaintzen Veil andereak.  

PAC-ak bihi ekoizle handier PACek bihi ekoizle handiei PAC: Nekazaritza Politika 

aisa hontüko bideak. aise onduko bideak.      Komuna 
   
Helena Helena  

Lobbyek nahi lükee, Lobbyek nahi lukete  

laborantxa handi, pozozale laborantza handi, pozoitzaile,  

Molde bakoitxekoa molde bakoitzekoa: bakoitz: bakar 

agrogintza manazale. agrogintza manatzaile. manatzaile: agintari 
   
Xixili Xixili  

Otsoz, hartzez beteko Otsoz, hartzez beteko  

dütüe laster bortüak dituzte laster bortuak. bortu: mendi 

Aisa artzaina date Aise artzaina dateke dateke: izango da 

galdüren den kabalea. galduko den kabala. kabala: abere 
   
Maijana Maijana  

Laborari etxalte txipier Laborari-etxalde txikiei  

zernahi hordago jeiki zernahi hordago jaiki.  

Aho batez eman «mintza» Aho batez eman «mintza»,  

ekoizpenekin IDOKI. ekoizpenekin, Idoki. Idoki: baserriko produktuak 
  idoki: hordagoa onartzea 
Teja Teja       

Korralean sartzen dira Korralean sartzen dira  

artzainak eta arresak artzainak eta arresak. arres: ardi 

Kanta ditzagün goratik Kanta ditzagun goratik  

bi kobla eta arrapikak. bi kopla eta errepikak.  
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KANTA KANTA  

Artzainen kantorea Artzainen kantorea  
   
Argi dirade bortü gaineak, Argi dira bortu gainak bortu: mendi 

zelüa zohardixka denean zerua zohardixka denean, zohardi: garbi 

Azkorriak gaü ülünari, azkorriak gau ilunari, azkorri: egunsenti 

goraintzi igorten deiolarikan goraintzi igortzen diolarik.  

Hantxek negüko azken elürrak, Hantxe neguko azken elurrak  

üdüri margo oihal bat lanetan irudi margo oihal bat lanetan.  

Jinko xaharren axolbean, Jainko zaharren aizolbean, aizolbe: haizebe, toki babes 

heben txoriak ari dira kantan. hemen txoriak ari dira kantan.  
   
Sütondoan, bertzak ikararazten Sutondoan, pertzak ikararazten pertz: lapiko 

gatzagiak hontü düan eznea gatzagiak ondu duen esnea. murkuil: esnea nahasteko 

Mürküilarekin baratxñi-baratxñi Murkuilarekin baratxe-baratxe      makila 

artzainak hausten gatzatüa, artzainak hausten gatzatua. baratxe: astiro 

Axalean gero tinkatüko, Azalean gero tinkatuko  

zorze gainean, gazna berria zortze gainean gazta berria. zortze: gazta egiteko azpila 

Sarrixe zenbera goxatüko, Sarrixe zenbera gozatuko; sarrixe: gutxi barru 

oi! paregabeko oparia. oi, paregabeko oparia. zenbera: gaztanbera 
   
Bunet handia barna sartürik, Bonet handia barna sarturik, bonet: txapel 

txakürra ondoan txanpan ari txakurra ondoan txanpan ari. txanpan: zaunka 

Bi hüstü, bi oihü entzünik, Bi histu, bi oihu entzunik, histu: txistu 

arresak, zinfoni egarri arresak sinfonia egarri. arres: ardi 

Goiza zohardi tipil ageri, Goiza zohardi, tipil ageri, zohardi: zeru gabi 

ihitza lodi, izotza xuri, ihintza lodi, izotza zuri. tipil: bipil, estali gabe 

Artzaina doa izarren pean, Artzaina doa izarren pean,  

makila esküan tinkatürik. makila eskuan tinkaturik.  
   
Txoriak tzintzarradaren aitzi, Txoriak, zintzarradaren aitzi, zintzarrada: zintzarri talde 

dütü hontzen ederrik kantore ditu ontzen ederrik kantore,     (artalde) 

Küsküilot, joia, metalek pusatzen, kuskuilot, joia, metalek pusatzen kuskuilot: kaskabilo 

diolarik trololoi, basa ahaide diolarik trololoi, basa ahaide. pusatu: bultzatu 

Hola egiten artzainak bide, Horrela egiten artzainak bide, trololoi: tralala 

bürüa üsü odeien alde, burua usu hodeien alde,  

Arranoa bezala libre arranoa bezala libre  

eta bortü gorenaren haurride. eta bortu gorenaren haurride. bortu: mendi 
  haurride: senide, anaia 
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23. JELKALDIA 23. JELKALDIA  
2005, Auschwitz-Birkenaun bisitan.   
   
Simone Simone  

Hamasei urte nütüalarik Hamasei urte nituelarik  

bürdüinbide honen püntan burdinbide honen puntan  

Galdü nüan gaztetarzüna galdu nuen gaztetasuna  

heriotzeko zelai hontan. heriotzeko zelai honetan.  
   
Miliuka jüdioen arimak Milioika juduren arimak  

dirade heben sekülako dira hemen sekulako,  

Mürrü horien memorietan murru horien memorietan  
aranagarri ondokoentako. aranagarri ondokoendako. aranagarri: oihartzun 
       handiko 
Deborah Deborah  

Amañi senditzen düt Amañi, sentitzen dut amañi: amona 

zure bihotza banbakan zure bihotza banbakan, banbakan: kolpeka 

Zure esküa ikara zure eskua ikara,  

nigarra begi xokoan. negarra begi-zokoan.  
   
Simone Simone  

Ez düt heben nigarrik Ez dut hemen negarrik  

isuri ahal üken nik isuri ahal ukan nik,  

Nigar txortatik haraintialat negar sortatik haraindi,  

arren beinintzan heltürik. arren, bainintzen heldurik. arren: bada 
   
Constance Constance  

Bakea sendi da heben Bakea senti da hemen  

zelü urdin, bazter xuri zeru urdin, bazter zuri.  

Historia baratürik Historia baraturik, baratu: geratu 

elürrak tapatzen üdüri. elurrak tapatzen irudi.  
   
Simone Simone  

Ez düt behin ere ikusi Ez dut behin ere ikusi  

heben nik zelüa urdin hemen nik zerua urdin.  

Tximiniaren ke beltzak Tximiniaren ke beltzak  

egün orotan tapatzen züan. egun orotan tapatzen zuen.  
   
Zilo zikin bat züzün Zulo zikin bat zen,  

bazterrak lohiz fundirik bazterrak lohiz funditurik. funditu: hondatu 

Kakeriaz, korpitz ezürrez Kakeriaz, gorputz hezurrez,  

aidea ürrintzatürik. airea urrintsuturik. urrintsutu: kirastu 
   
Deborah Deborah  

Hiltzetik zinela lotsa Hiltzetik zinela lotsa, lotsa: beldur 

otoi erradazü amañi otoi, erradazu amañi.  

Zonbat otoitze, orazione Zenbat otoitz, orazio  

Jinkoari düzün eskeini? Jainkoari diozun eskaini.  

   

Simone Simone  

Ez dit sekülan otoiztü Ez dut sekulan otoiztu  

ez Jinkoa, ez gizona ez Jainkoa, ez gizona.  

Orazioneak zer ahal dü Orazioak zer ahal du,  

oi! gaitza delarik Jauna? oi, gaitza delarik jauna? gaitza: gaizkia 
  jaun: jaun eta jabe 



EITBk prestatu bertsioa 

38 
 

Esperimentü, sadismo Esperimentu, sadismo  

eta errabia gorria eta errabia gorria;  
MENGELE bedeziak heben Mengele bedeziak hemen bedezi: sendagile 

hunki ertzokeria! hunki ertzokeria! ertzokeria: erokeria 
   
Raphaël Raphaël  

Erradazü amañi Erradazu, amañi, amañi: amona 

horik oro ezagütürik horiek oro ezaguturik,  

Parkatzen ahal zünükea barkatzen ahal zenukea zenukea: al zenuke 

orai denborak lan eginik? orain denborak lan eginik?  
   
Simone Simone  

SEKÜLAN! gaixo haurra Sekulan ez! Gaixo haurra,  

sekülan ez düt parkatü sekulan ez dut barkatu.  

Parkatzea da ahaztea Barkatzea da ahaztea.  

oi! haurra hori ezin düt. Oi, haurra, hori ezin dut.  

   

  



EITBk prestatu bertsioa 

39 
 

KANTA KANTA  

Deborah kantan Deborah kantan  
   
Gizona ümen otsoa Gizona omen otsoa  

bere anaiarentako bere anaiarendako.  

Kabale edo jentetik, Kabala edo jendetik, kabala: abere 

oi! ezin berezitako oi, ezin berezitako.  

Filosofiaren hüme, Filosofiaren ume,  

gogoratze argitako gogoratze argitako. gogoratze: gogoeta 

Lazgarrikeria egile, Lazgarrikeria egile  

izaten abrekeriako. izaten aberekeriako.  
   
Izan dadila Armenian Izan dadila Armenian,  

bai edo Alemanian bai edo Alemanian,  

Arrazakeria agertü arrazakeria agertu  

bere obra ülünean bere obra ilunean.  

Herri goihen baten lana Herri goien baten lana  

gehitü, zentzü bidean gehitu zentzu bidean.  

Zientifikoki hedatü Zientifikoki hedatu  

herio zorroztarzünean. herio zorroztasunean.  
   
Kmers gorriek, Kanbodjean, Khmer gorriek Kanbodian  

xeheki beren popülüa xehatu beren populua.  

Pol Potek basaki sartü Pol Potek basaki sartu  

herrian komünismoa herrian komunismoa.  

Josef Staline Errüsian Josef Stalin Errusian  

popülüen aitattoa populuen aitattoa.  

Gulagetan baliatü Gulagetan baliatu  

gaitzeko errepresioa gaitzeko errepresioa. gaitzeko: handi 

Gaitzaren ideologian Gaitzaren ideologian gaitza: gaizkia 

diktatüraren bürnoa. diktaturaren burnoa. burno: ernamuin 
   
Rwandan, masakre larria hau Ruandan, masakre larri hau  

ez hain aspaldikoa ez hain aspaldikoa.  

Etniko xahatze zena Etniko xehatze zena,  

zortzirehün milakoa zortziehun milakoa.  

Sirian, Yezidi jentea, oi! Sirian, yazidi jendea, oi,  

sinesdünen biktimak sinestunen biktimak.  

Bortxaketa, ehaite handiz, Bortxaketa, eraite handiz, ero, eraite: hil, hiltze 

kasik itzaltü popülüa kasik itzali populua.  

Sineste eta aiherkünte Sineste eta aiherkunde  

dirade ote haurride? dira ote haurride?  
   
Historiaren leizean, Historiaren leizean,  

ehortzirik memoria ehortzirik memoria,  

Arrapikatzen sarraski, errepikatzen sarraski,  

gerla handien zikloa gerra handien zikloa.  
Lau aizetarat gizonek Lau haizeetarat gizonek  

hedatzen herra kiñoa hedatzen herra kinoa. herra: gorroto 

Oi! mündü hau lizatea, Oi, mundu hau litzatekea kino: kirats 

beste baten ifernüa? beste baten infernua? litzatekea: al litzateke 
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Zühürtarzünak mündüa, Zuhurtasunak mundua  

trauka dezan aldeen alde trauka dezan alderen alde, traukatu: zeharkatu 

Trüka ditzagün banderak, truka ditzagun banderak  

ortzadar argi kolore ortzadar argi kolore.  

John Lennonekin arrapika, John Lennonekin errepika  

mündü osoan botz batez mundu osoan boz batez  

Egün all we are saying is, egun all we are saying is  

give peace a chance, give peace a chance. give peace a chance, give peace a chance.  
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24. JELKALDIA 24. JELKALDIA  
2010, Frantses Akademia.   
   
Jean d’Ormesson Jean d’Ormesson  

Alegrantzia handia da Alegrantzia handia da  

eta ohore izigarria eta ohore izugarria  

Bobeda pe hontan zure bobeda pe honetan zure  

errezebitzea, Anderea. errezibitzea, anderea.  
   
Hamahirugerren fotüilean Hamahirugarren eserlekuan,  

arren, zira jarriko arren, zara jarriko, arren: bada 

Racinek bai Racinek züana Racinek, bai, Racinek zuena  

oküpatürik lehenago. okupaturik lehenago.  
   
Jacques Chirac Jacques Chirac  

Hemeretzügerren mentekoa Hemeretzigarren mendekoa,  

hona ezpata zurea hona ezpata zurea.  

Deportatü zenbakia Deportatu zenbakia  

iguinean grabatüa. igunean grabatua. igun: kirten 
   
Europako goibürüa Europako goiburua  
ondoan ere idatzirik ondoan ere idatzirik:  

«Denek botz batez egin «Denek boz batez egin  
bürü dohakaitzari.» buru dohakaitzari».  
   
Simone Simone  

Nola irus zatekean Nola uros zatekeen uros: zoriontsu 

bere alabaren ikustea bere alabaren ikustea  

Bizirik balitz egün bizirik balitz egun,  

oi! ene aita maitea. oi, ene aita maitea.  
   
Maite zütüan literatüra Maite zituen literatura,  

obrak, idazle fienak obrak, idazle fienak. fia: sotil 

Frantsesa da zütabea Frantsesa da zutabea  

gure nortasünarena. gure nortasunarena.  
   
Badüt segürki fiertate Badut segurki fiertate fiertate: harrotasun 

Racine, Messmer eta beste Racine, Messmer eta beste  
Jente handi horien artean jende handi horien artean  

har nezazüen zihauren pare. har nazazuen zuhauren pare. zuhauren: zeuen 
   

Jean d’Ormesson Jean d’Ormesson  

Historiaren leizea Historiaren leizea  

herrak betatzen düalarik herrak betetzen duelarik, herra: gorroto 

Gaitzak goitzen gizadia gaitzak goitzen gizadia. gaitza: gaizkia 
gaüza ahüla ageri. Gauza ahula ageri. goitu: garaitu 
   
Ipar izarra üdüri Ipar izarra irudi,  

oi! xütik zorigaitzari oi, zutik zorigaitzari.  
Gaü ülün betean düzü Gau ilun betean diezu  

hanitxi eman argi. anitzi eman argi.  
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Oi! gure herriak düana Oi, gure herriak duena  

bere baitan hoberenik bere baitan hoberenik  

Zirade zü Anderea zara zu, anderea,  

itxüra ederrenik. itxura ederrenik.  
   
Frantses gehiengoak bezala Frantses gehiengoak bezala  

erraiten deizüt goratik erraten dizut goratik.  
Maite zütügü, Anderea Maite zaitugu, anderea,  

zinez bihotz-bihotzetik. zinez bihotz-bihotzetik.  
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25. JELKALDIA 25. JELKALDIA  
2017.   
   
Jean Jean  

Oi! Ama behar düzü Oi, ama, behar duzu  

ohea etxeki ahal oroz ohea atxiki ahal oroz.  

Bedeziak erran deizü Bedeziak erran dizu bedezi: sendagile 

bihotza pausüan üzteko. bihotza pausuan uzteko. pausu: atseden 
   
Simone Simone  

Nola egon etzanik Nola egon etzanik,  

egün orotan audela egun orotan, gainera?  

Zer daki bedeziak Zer daki bedeziak bedezi: sendagile 

jadanik ez dakidala? jadanik ez dakidala?  
   
Pierre-François Pierre-François  

Otoi ama beha zite Otoi, ama, beha zaitez, behatu: zaindu 

otoi! zure honetako otoi, zure honetako.  

Kasko gogor izanik ere Kasko-gogor izanik ere, kasko: buru 

guri zira paratüko. guri zara paratuko. guri paratu: gure alde jarri 
   
Simone Simone  

Behar naüzüe orai ützi Behar nauzue orain utzi  
nihaur emeki joaitera nihaur emeki joatera. nihaur: neu 

Azken besarkada bat eman Azken besarkada bat eman,  

hain maite zütüet haurrak. hain maite zaituztet, haurrak.  
   
Heltü zait bidebürüa Heldu zait bide-burua  

aberats, ontsa beterik aberats, ontsa beterik.  

Malürrean abiatürik Malurrean abiaturik, malur: zorigaitz 

zorionean ürrentürik. zorionean urrendurik. urrendu: amaitu 
   
Biziak ez naü esperniatü Biziak ez nau esparniatu; esparniatu: gupidatu 
hanitx gastatü, halaber anitz gastatu, halaber.  

Eskeintzen deizüet dener Eskaintzen dizuet denei  
bihotzetik mila bat esker. bihotzetik mila bat esker.  
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KANTA KANTA  

Haurren kantorea Haurren kantorea  
   
Begietan argitzen Begietan argitzen  

xenda lüze baten ezkoa xenda luze baten ezkoa. xenda: bide 

Zauriak ere eztitzen Zauriak ere eztitzen ezko: argizari, kandela 

korpitz, bihotzekoak gorputz, bihotzekoak.  

Merexi bakea hona Merezi bake ona  

zuri zelükoa zuri zerukoa,  

Büraso, anai, ahizpa, guraso, anaia, ahizpa,  

senar, semeen artekoa. senar, semeen artekoa.  
   
Aitzinamentü ederrak Aitzinamendu ederrak  

güdükaz irabazirik gudukaz irabazirik,  

Gizarteak badaki gizarteak badaki  

egün zor düana zuri egun zor dizuna zuri.  

Orai nor dükegü Orain nor dukegu dukegu: izango dugu 

esperantxa hedazale? esperantza hedatzaile?  

Prima, oi! bihoztoi bat Prima, oi, bihoztoi bat prima: emakume oinordeko 

jelkiko dea ote? jalgiko dea ote? jalgi: irten 

Prima eijer bat, Prima eder bat dea: al da 

zure makilaren harzale? zure makilaren hartzaile?  
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KANTA KANTA  

Simoneren azken kantorea Simoneren azken kantorea  
   
Ainera xuria aidean lerratzen Ainara zuria airean lerratzen,  

Lür arteko alaba andere agertzen lur arteko alaba andere agertzen.  

Lürrean ekaitza doi-doia borogatzen Lurrean ekaitza doi-doia frogatzen. doi-doia: nekez 

Gizadiarenak zütü hotzik üzten. Gizadiarenak zaitu hotzik uzten. frogatu: hauteman, entzun 
   
Mündü bürü joile hegazti izardün Mundu buru-jotzaile, hegazti izardun,  

Bela xuri bezala zira odeien lagün bela zuri bezala zara hodeien lagun.  

Mila bidajeko leküko argidün Mila bidaiako lekuko argidun,  

Fierki, ezin hezi hazten askatasün. fierki, ezin hezi, hazten askatasun. fierki: adorez 
   
Jarraiki ainera zure hegalaldi Jarraiki ainara zure hegaldi,  

Haurrek üken dezen amets zureganik haurrek ukan dezaten amets zureganik.  

Ez ezazüla pausa lürrean zankorik Ez dezazula pausa lurrean zangorik,  

Xuri baratzeko giza minetarik. zuri baratzeko giza minetarik. baratu: geratu 
   
Nik nahi nütüke zureki azkorrian Nik nahi nituzke zurekin azkorrian azkorri: egunsenti 

Hegalak pausatü lühertz bazterrean hegalak pausatu zeruertz bazterrean.  

Itsaso barnoian, urdintarzünean Itsaso barnean, urdintasunean,  

Hurpetü osoki isiltarzünean urpetu osoki isiltasunean.  

Itsaso barnoian bake ütürrian Itsaso barnean, bake iturrian,  

Merexi pausüa hartü azkenean. merezi pausua hartu azkenean. pausu: atseden 
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KANTA KANTA  
Emazte eta zer beste? Emazte eta zer beste?  
   
Ama, esposa, alargün Ama, esposa, alargun,  

Rolak zaizkü inposatü rolak zaizkigu inposatu.  

Legeak jarraiki arren Legeak jarraiki arren, arren: bada 

Komentarioak pairatü komentarioak pairatu.  

Nor izan nahi günükean Nor izan nahi genukeen  

Ez dügü üsü haütatü ez dugu usu hautatu.  

Manatü deiküenari Manatu digutenari  

Isilik gira plegatü. isilik gara plegatu.  
   
Emazte eta deüs beste Emazte eta deus ez beste,  

Sekülan osoki aske sekulan ez osoki aske.  

Bardintarzün baten eske Berdintasun baten eske,  

Kanbiatzeko baliteke kanbiatzeko baliteke.  

Emazte eta zer beste? Emazte eta zer beste?  

Hobeki egin daiteke Hobeki egin daiteke.  

Hitz hartze, gizarte hazte Hitz hartze, gizarte hazte,  

Neska libre izan arte! neska libre izan arte!  
   
Gure borrokaren xendak Gure borrokaren xendak xenda: bide 

Epantxüz dira beteak epantxuz dira beteak. epantxu: oztopo 

Jasaiten dütügü soak Jasaten ditugu soak,  

Laidoak eta kaldüak laidoak eta ukaldiak.  

Menteak igaran badira Mendeak iragan badira,  

Beti iraüten dü minak beti irauten du minak.  

Gaur egüneko urdainak Gaur eguneko urdangak  

Gira atzoko sorgiñak. gara atzoko sorginak.  
   
Taula gainean gizona Taula gainean gizona,  

Izanik beita nausia izanik baita nagusia,  

Plazetan beltzeriak beitü plazetan beltzeriak baitu beltzeria: maskaradetako 

Beti beretü argia beti beretu argia.      pertsonaia beltzen taldea 

Orano azkar sendi da Oraino azkar senti da oraino: oraindik 

Ezpiritü zaharkitüa espiritu zaharkitua, azkar: sendo 

Salbüespena ez beita salbuespena ez baita  

Xiberotar emaztea. xiberotar emaztea.  

   

Iñorentzia etsaia Ignorantzia etsaia.  

Ororek dügü ikasteko Oroek dugu ikasteko.  

Aro berria zain zaikü Aro berria zain zaigu  

Gizon emazteen batzeko gizon-emazteen batzeko,  

Bi sexüetaz, ments dügün bi sexuez ments dugun ments: falta 

Indar mixto bat sortzeko indar misto bat sortzeko.  

Feminismo aize batez Feminismo haize batez  

Mündüa iharrausteko! mundua inarrosteko! inarrosi: astindu 
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Azkenta Azkenta  
   
Pantheonean sartürik Panteoian sarturik,  

Zola, Jauresen zelaian Zola eta Jauresen zelaian,  
Izar berri bat distirant izar berri bat distirant distirant: distiratsu 

frantses zühürren zelüan. frantses zuhurren zeruan.  
   
Betiereko bürügaitza Betiereko burugaitza, burugaitz: izaera sendokoa 

betilore ederrena betilore ederrena,  

Gureganik har ezazü gureganik har ezazu  

amodiorik argiena. amodiorik argiena.  
   
Historia zeiharkatüz Historia zeharkatuz,  

hanitxetan eragile anitzetan eragile.  
Andere, emazte, neskatil Andere, emazte, neskatila,  

etorkizün altxazale. etorkizun altxatzaile.  
   

Loi Veil delakoa Loi Veil delakoa  
garaipen handia zen garaipen handia zen.  

Mente erdi baten bürüan Mende erdi baten buruan  

beti eztabadak sortzen. beti eztabaidak sortzen.  
   
«Kotzo tzarragorik ez da «Kotzo txarragorik ez da kotzo: ar, gizon 

emaztekiarentako emaztekiarendako  

Arrenküra delarik bere arrangura delarik bere arrangura: kezka 

gizontarzünarentako.» gizontasunarendako». (S. de Beauvoir)  
   
«Gizon lan güzietan «Gizon-lan guztietan  

ahaldün da emaztea ahaldun da emaztea,  

Mürrü bati bürüz salbü murru bati buruz salbu bati buruz: baten kontra 

xütik pixegitea.» zutik pixa egitea». (Colette)  
   
Lehiatsü amodioa Lehiatsu amodioa,  

Elsak Triolet, Aragon argitü Elsak Triolet-Aragon argitu.  
Poetaren izadiek Poetaren izadiek  

Anderea süblimatü. anderea sublimatu.  
   

Handi dira desafioak Handi dira desafioak  

jeikirik gizadiari jaikirik gizadiari.  
Üngürümenarena Ingurumenarena,  

zinez arrenküragarri. zinez arranguragarri. arranguragarri: kezkagarri 
   
Eritarzün, üholde Eritasun, uholde, azkarrago: indartsuago 

idorteak azkarrago idorteak azkarrago.  

«Etxaltea sütan dago «Etxaldea sutan dago,  

eta gü beste norapait so.» (J.Chirac) eta gu beste norabait so». (J. Chirac)  
   
Popülü maitagarria Populu maitagarria,  

jeia hor dügü akabitzen jaia hor dugu akabatzen.  
Bihotzetik zütüegü Bihotzetik zaituztegu,  

Oi! botzik eskertzen. oi, pozik eskertzen.  
   

  



EITBk prestatu bertsioa 

48 
 

KANTA KANTA  

Libertatearen bila Libertatearen bila  
   

Haur baten sortzea, Haur baten sortzea,  

zer gaüza ederra boztario ekarlea zer gauza ederra, bozkario ekarlea!  

Amek düen ametsa, heltü berriak Amek duten ametsa: heldu berriak  

üken dezala bizitze eder bat ukan dezala bizitze eder bat.  

Zorigaitzez ez da, zonbaiten zortea, Zorigaitzez ez da zenbaiten zortea,  

izatez gerla erditan izatez gerra erditan.  

Hor sofrimena edo hiltzea, Hor sufrimena edo hiltzea,  

Simone Veilek bazakian ontsa. Simone Veilek bazekien ontsa. ontsa: ongi 
   
Altxa gitean! Oldar gitean Altxa gaitezen! Oldar gaitezen  

injüstiziaren kontre! injustiziaren kontra!  

Iratzar gitean! Mintza gitean Iratzar gaitezen! Mintza gaitezen  

libertatearen alde! libertatearen alde!  

Erran dezagün EZ! Oihüka EZ! Erran dezagun "ez"! Oihuka "ez"  

Gizartearen kontre direner! gizartearen kontra direnei!  

Erran dezagün EZ! Oihüka EZ! Erran dezagun "ez"! Oihuka "ez"  

Jenteer kalte egiten düener! jendeei kalte egiten ditenei!  
   
Egün ere bada, mündü zabalean Egun ere bada mundu zabalean  

hainbeste itsuskeria hainbeste itsuskeria,  

Miseria, gosea, eritarzün, gerla, miseria, gosea, eritasun, gerra,  

zonbaitek goxotarzün düenean zenbaitek gozotasun dutenean.  

Haur eta emazte, beren egongian, Haur eta emazte beren egongian egongia: egoitza, etxe 

bizi, hiltzen kolpeen pean bizi, hiltzen kolpeen pean.  

Arrazakeri, homofobia, Arrazakeria, homofobia,  

sexismoa gure üngürüan. sexismoa gure inguruan.  
   
Eüskal popülüak ere üken dütü Euskal populuak ere ukan ditu  
betitik nahigabeak betitik nahigabeak.  

Amaiur behin edo Gerla Handian, Amaiur behin edo Gerra Handian,  

gure herria indarka hartüa gure herria indarka hartua.  

Diktatüra latza, herriko güdüka, Diktatura latza, herriko guduka,  

bere haurren partitzea bere haurren partitzea.  

Gobernamentüaren nahia: Gobernamenduaren nahia:  

dialektoen ixilaraztea. dialektoen isilaraztea.  
   
Gure haurrentako, ondokoentako, Gure haurrendako, ondokoendako,  

nahi günüke mezü hau nahi genuke mezu hau.  

Jenteak denak eta ezbardintarzün güziak Jendeak denak eta ezberdintasun guztiak  

errespeta etzazüela errespeta ditzazuela.  

Galtzetik begira, gure ohidürak, Galtzetik begira gure ohiturak,  

betiko Eüskal Herria betiko Euskal Herria,  

Gure hizkuntza, anaitarzüna, gure hizkuntza, anaitasuna,  

arbasoek eskeini deizküenak. arbasoek eskaini dizkigutenak.  

 


