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Getxoko Udala eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea 
 
 
 
Urteak pasatu dira Uribe Kostako Mankomunitateak eta Getxoko Udalak euren Euskara 
Zerbitzuen bitartez Uribe Kostako ahozko ondarea jasotzen hasi zirenetik. 
 
Bi urtetan hainbat audio eta bideo grabaketa egin izan zaizkie eskualde honetako 120 
pertsona baino gehiagori. Uribe Kosta eta Getxoko jendearen mendeetako bizimodu, 
pentsaera, lanbide, sineskera... jaso nahi izan da eta hori bakarrik euskararen bidez egin 
ahal zen, bizkaiera beraren barruan ere galtzen dagoen azpieuskalki baten bidez. 
 
Lan hau ez da beraz azterketa filologiko bat; lan honetan euskarak mundu ikuskera bat 
islatzen du, galtzen dagoen baina oraindik gauza probetxugarri asko dituen mundu ikuskera. 
 
Bere bizitzako lehenengo urteak prestatu eta ikasteko erabiltzen dituen umeak legez, 
lehenengo pausuetan ondorenean egingo diren pausu guztien oinarriak jarri nahi izan dira 
eta lehenengo pausu hauek ikastetxera garamatzate; antzinakoengandik jasotakoa ondoren 
datozenei kontatzera. 
 
Ikastetxeetarako prestatutako material didaktiko hau, 4 liburu eta DVD batek osatzen du.  
Alde batetik haur hezkuntza eta Lehen hezkuntzako ziklo bakoitzerako liburu bana argitaratu 
da eta bestetik DVDa. DVD honetan, liburuetan dagoen guztia jasotzen da eta kopiak egitea 
aukera ematen du. Aukera eman ez bakarrik, gonbidapena ere egiten du, lan honek 
benetan balioa izango duelako erabiltzen bada. 
 
Material hau, material irekia da, ez bakarrik erabiltzen ari zaretenean lanaren ibilbidea 
osatzen ari zaretelako baizik eta erabiltzen ari zaretela ekarpenak egitea, kopiatzea, 
kurrikuluetan txertatzea eta aberastea eskatuko dizuelako.  
 
Amaitzeko Uribe Kostako Mankomunitateak eta Getxoko Udalak eskerrak eman nahi dizkie  
liburu eta DVD hauek egin ahal izateko euren etxeetako ateak zabaldu eta euren 
jakituriaren zati bat gurekin konpartitzeko ahalegina egin izan duten pertsona guztiei. 
 
 
Getxoko Udaleko eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak 
 
 





 

Labayru Ikastegia 

 

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta  izeneko material honen helburua, gure eskualdearen euskal 
ondare etnografikoa eta linguistikoa batu, sailkatu, landu eta berarekin Haur Hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntzako umeentzako Euskal Curriculumean txertagarri den material didaktiko-
pedagogikoa eskaintzea izan da.  

Materialok era didaktikorik egokienean prestatu dira, ikastetxeetan irakasleek edota etxeetan 
gurasoek umeekin erabiltzeko modukoak izan daitezen. Lan hau euskarri informatikoan eta 
paperezkoan aurkezten dugu, biok elkarren osagarri direlakoan: DVDa eta gida didaktikoa.  

Ikerketa-lan hau urte bitan burutu da. Landa-lana egiteko ama-hizkuntza bertako 
azpieuskalkia duten 120 informante elkarrizketatu eta grabatu ditugu (bai audioz eta bai 
bideoz) eta eurekin ia 500 orduko grabazioak egin dira. 

Grabaziootan herrietako ondare etnografikoa (eguneroko bizimodua, lanbideak, ohiturak, 
olgetak, urte-sasoiei lotutako ekintzak eta errituak...), ondare lexikala (berbak, esaera 
zaharrak, esamoduak...) eta ondare etnolinguistikoa (kantak, ipuinak, bertsoak...) batu da. 
Horretarako berenberegiko galdetegia atondu da eta bertan hamaikatxo arlo bildu dira, beti 
ere Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako umeentzako erazkoak diren gaiak zehaztuta, eta 
Eskola Curriculumeko eredu eta irizpideei jarraituta. 

Eskualdeko herri-jakituria eta kultura tradizioa modu sistematikoz eta metodologikoz batuta, 
berreskuratze kultural eta linguistikoari ekin diogu; eta ahoz bildutako materialak egokituta 
eta plazaratuta, gizarteari eredu baliagarriak eta irakaskuntzarako erreferentzia egokiak 
eskaintzeaz gain, bere aberastasunari eutsi eta iraunaraziko diogu. Era horretara aurrekoak 
izan ziren moduan, ostekoak ere, ondasun horren jabe eta jagole izan daitezen.  

Horretarako euskal hizkuntza, kantu, ohitura, eta azken baten euskal kulturari buruzko 
zaletasuna sortu, indartu eta zolitu egin beharko dugu, baina ez ume eta gazteengan 
bakarrik; helduen, irakasleen eta gurasoen artean ere bai, eurak direlako gure kultura 
ondareori ezagutarazteko eta irakasteko arduradunak. 

Amaitu baino lehen eskerrak eman gura dizkizuegu lan hau egiten lagundu diguzuen 
informante guztioi; eskerrak, gure herriaren ondarea eta hizkuntza sakon ere sakon 
gordetzen jakin duzuelako batetik, eta eskerrak baita, gure itaunei egonarri handiz, patxada 
onez eta umorez erantzun diezuelako. Zuek berbalaguntzat edukitzea benetan ere gozagarri 
izan da guretzat. Eskerrak bihotz-bihotzez. 

Eskertu gura ditugu era berean, Getxoko Udala eta Uribe Kosta Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzuak, guztiontzat probetxugarri izango diren era honetako proiektuak bideratu eta 
bultzatzearren.  

 

Herri Ondare Arloa 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta. 

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarako Eskualdeko Material Osagarria 

 
Haur Hezkuntza – 1. zikloa (0-3 urte) 

Umea, jaiotzen denetik, lehiatzen da munduarekiko loturak estutzen, eta loturok 

guraso eta etxekoen bitartez bereganatzen ditu gehienbat. Umeak, berbetan ikasi 

aurretik ere, behingoan bereizi eta igarriko dio amaren ahotsari beste guztien artean; 

gehiago oraindino, intonazioa izango da umeak lehenengo ezagutuko duena, berbak 

barik. Horregatik beragatik, aparteko garrantzia dute aldi horretan umearekin 

erabiltzen diren hizkuntza-baliabide guztiek. 

 

Gure proiektuan, 0-3 urteko bitartekoen atalean azaltzen dena gurasoei eta 

hezitzaileei zuzendua dago, eurok izango direlako edukien transmisioaren arduradun 

eta erantzule. Guraso eta hezitzaileei, sein txikion beharrizanei erantzuteko, euren 

gaitasunak garatzeko eta edukiak bereganatzeko jarduerak egiteko bideak eskaintzen 

zaizkie. 

Haur Hezkuntzako zikloetan berenberegi lantzen dira umeen hizkera, euskal 

ahozko literatura eta olgetak. Aparteko ardura ipini diegu alderdioi unitateok 

sortzerakoan. 
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Orain hogeita hamar edo berrogei urte normal-normala zen euskaraz ume 

txikientzako dagoen berbeta berezi hori erabiltzea, bizi-bizirik zirauen gure etxeetan, 

eta seintxuek lehenengo urratsekin batera ikasten zuten euren berbamoduori. 

Geroago, hobeto gurean edo, ahalik eta “ondoen” hitz egitera behartzen ziren umeak, 

nagusien moldeak hobetsirik. Erdeinuzko ikuspegi horren ondorioz, etxe askotan 

baztertu egin zen umeen berbakera bereziori. Baina gure iritzian, umeak nagusien 

berbak eta berbamoduak bere momentuan berez-berez ikasiko ditu, ederto ikasi ere; 

gutxika-gutxika lexikoa ugaritzeko eta gero eta gauza zehatzagoei ohartzeko gaitasuna 

berez duelako.  

Penagarria litzateke bestetik, umeen hizkera bereziaren bidez transmititzen den 

afektibitatea galtzen uztea, eta zer esanik ere ez, azken hamarkadotan gaztelaniak 

lekua hartzen dionean inguruko guraso eta umeen ahoetan berbakera horri. 

Lehenagoan, eskolaratu orduko umea ulermen eta espresiorako tresna egokien jabe 

zen. Gaur egun, ostera, umerik gehienak askoz ere lehenago eskolaratzen dira, eta 

batzuk ume-ume direla eroaten ditugu haurtzaindegietara. Haurrak hazteko baldintzak 

aldatu direlarik, umearen beharrizanak ere aldatu egin dira, eta guk beharrizan berrioi 

ondo erantzuteko materiala jarri dugu guraso eta hezitzaileen eskuetan. 

Euskal ahozko literatura guztiz aproposa da umeekin lantzeko, euren adinera 

eta heldutasun maila desberdinetara eroso egokitu eta ekantzen delako. Umeak erraz 

ikasten ditu, berbarako, kantuak eta errezitatuak, eta edadean gora egin ahala, 

kantuak, errezitatuak eta jokoak gaitzagoak izango dira. 

Olgetak ere berebiziko garrantzia du haurraren garapenean. Jolasaren bidez, 

hasiera-hasieran nekez ulertzen baino ez dituen helduen jarduerak eta ekintzak, gero 

onartu eta asimilatu ere egiten ditu apurka-apurka, eta aldi berean helduen munduan 

integratzen da. Umeak, olgetaren bidez, gaitasun fisikoak, zein soziokulturalak, zein 

burukoak garatzen ditu. Horrekin batera, diziplina ariketa ere badira olgetak, ezen 

jolasean arau batzuk bete behar dira, eta umeak galtzen ere ikasiko du, irabazten ez 

eze. Proiektu honetan gure tradizioan bizi-bizi iraun duten olgeten berri ematen da, 

umeen garapen osorako. 

 

 

Hara hemen Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kostan Haur Hezkuntzako lehenengo 

ziklorako topatuko dituzuen atalak: 
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Haur Hezkuntzako 1. zikloa (0-3 urte)  

  

 

Holan hazi ginduezan 
Umearen berbeta eta olgetak 

Umearekin berbetan 
Zelakoa da ume hori 
Hiztegia 
Olgetak 
Esaera zaharrak eta esakuneak 
Zelan esan? 

 Kantak eta errezitatuak 
  Ume kantak     
  Urte sasoietarako kantak   
  Beste kanta batzuk    
  Koplak     
  Errezitatuak    
 Esalege da…    

 
Proiektuan bildutako materiala oso erabilgarria da 0-3 urte bitarteko umeen 

hezkuntzarako, baina haurrak ezin ditu edukiak berez barneratu. Berebizikoa da 
gurasoen edo hezitzaileen inplikazioa, ezen euren ardura da unitateotan 
proposatzen diren kantak, esamoldeak, berbak… haurrei helaraztea. Unitateok, 
beraz, haurrentzat baino hareago, guraso eta hezitzaileentzat dira, euren esku 
geratzen delarik ahoz ahoko transmisioa. 

Ahoz jasotako kantuen transkripzioa era bitara ematen da. Batetik, lekukoaren ahotik 
entzuten den modu-moduan, ahozko formak mantenduta; eta bestetik, testu berori 
bizkaiera jasora ekarrita. Kontuan izan behar da abesteko orduan lehenengo 
zutabean eman dugun aldaera erabili behar duzuela, bestela kasu batzuetan 
errimak eta metrika galdu egingo dira.  

Zuentzat guztiontzat, ikasle, irakasle, guraso zein hezitzaileentzat... 
probetxugarri eta erabilgarri izango den esperantzan, hemen duzue Zer ikusi, ha ikasi! 
Uribe Kosta. Orain zuen esku dago ahoz bildutako eta jasotako herri-jakituriari eta 
aberastasunari eustea eta iraunaraztea, aurrekoak izan ziren moduan, ostekoak ere, 
altxor horren jabe eta jagole izan daitezen.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarako Eskualdeko Material 

Osagarria 
 

 

Haur Hezkuntza – 2. zikloa (3-6 urte) 

Umea, jaiotzen denetik, lehiatzen da munduarekiko loturak estutzen, eta 

loturok guraso eta etxekoen bitartez bereganatzen ditu gehienbat. Umeak, 

berbetan ikasi aurretik ere, behingoan bereizi eta igarriko dio amaren ahotsari 

beste guztien artean; gehiago oraindino, intonazioa izango da umeak lehenengo 

ezagutuko duena, berbak barik. Horregatik beragatik, aparteko garrantzia dute 

aldi horretan umearekin erabiltzen diren hizkuntza-baliabide guztiek. Gure 

proiektuotako aitita-amamen ahotsak baliabide ezin hobeak dira eskualdeko 

umeentzat. 

 

Gure proiektuan, 3-6 urte bitartekoen atalean, haurrak parte-hartze 

zuzenagoa izango du 0-3 urtekoenarekin alderatuz gero. Bideoak entzun eta 

ikusiaz gainera, osterantzeko jarduerak ere opesten zaizkio: pintatzeko fitxak, 
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ahozko testuak entzun eta erantzunak markatzeko ariketak, elementuak 

lotzekoak, soinuak eta argazkiak elkartzekoak eta beste.  

Haur Hezkuntzako zikloetan berenberegi lantzen dira umeen hizkera, 

euskal ahozko literatura eta olgetak. Aparteko ardura ipini diegu alderdioi 

unitateok sortzerakoan.  

Euskal ahozko literatura guztiz aproposa da umeekin lantzeko, euren 

adinera eta heldutasun maila desberdinetara eroso egokitu eta ekantzen delako. 

Umeak erraz ikasten ditu, berbarako, kantuak eta errezitatuak, eta edadean 

gora egin ahala, kantuak, errezitatuak eta jokoak gaitzagoak izango dira. 

Olgetak ere berebiziko garrantzia du haurraren garapenean. Jolasaren 

bidez, hasiera-hasieran nekez ulertzen baino ez dituen helduen jarduerak eta 

ekintzak, gero onartu eta asimilatu ere egiten ditu apurka-apurka, eta aldi 

berean helduen munduan integratzen da. Umeak, olgetaren bidez, gaitasun 

fisikoak, zein soziokulturalak, zein burukoak garatzen ditu. Horrekin batera, 

diziplina ariketa ere badira olgetak, ezen jolasean arau batzuk bete behar dira, 

eta umeak galtzen ere ikasiko du, irabazten ez eze. Proiektu honetan gure 

tradizioan bizi-bizi iraun duten olgeten berri ematen da, umeen garapen 

osorako. 

Hara hemen Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kostan Haur Hezkuntzako bigarren 

zikloan topatuko dituzuen atalak: 

 

Haur Hezkuntzako 2. zikloa (3-6 urte)  

  

 

 
Izakiak eta ni 
 Urtaroak eta eguraldia 
 Gorputza eta arropak 
 Jatorduak 
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 Animaliak 
 Landareak 
Familia eta herria 
 Familia 
 Etxea 
 Herria 
 Garraioak 
Jaiak eta kantak 
 Jaiak 
 Ume kantak 
 Urte sasoietako kantak 
 Beste kanta batzuk 
 Koplak 
 Errezitatuak 
Esalege da… 
 
Irakasle eta hezitzaileentzako oharra: 
 

Lehenago aipatu legez, 3-6 urte bitartekoen atalean, haurrak parte-
hartze zuzenagoa izango du. Baina oraindik esku-hartze hori mugatua izango 
da. Horregatik aurkezten ditugun jarduerak sinpleak, errazak eta bere adinera 
egokitutakoak dira. Umea gai izango da erakusten zaizkion bideoak entzun eta 
ikusi, eta ariketetan erantzunak markatzeko. Eta osterantzeko jarduerak ere 
neurri baten berak bakarrik egin ahal izango ditu: pintatzeko fitxak, elementuak 
lotzekoak, soinuak eta argazkiak elkartzekoak eta beste. Dena den laguntza 
behar duenerako, horretarako prest izan beharko ditu bai gurasoak eta bai 
irakasleak. 

Gogoan izan, hona ekarri ditugun jarduerak adibide gisa hartu behar 
direla. Gurasoek, irakasleek eta hezitzaileek, hemen opetsitako unitateak seme-
alabei eta ikasleei erakusteaz gain, berebiziko ahalegina egin beharko dute 
Uribe Kostako berbeta ikasgelara ekartzen; eta adin tarte honetarako hautatu 
ditugun 162 bideo-txatalekin proposatzen direnen antzeko ariketak ikasgelan 
bat-batean eta modu interaktiboan sortzeko. Ahoz egiteko galdera batzuk 
proposatzen dira, gaika, eranskinean. 

Ahoz jasotako kantuen transkripzioa era bitara ematen da. Batetik, 
lekukoaren ahotik entzuten den modu-moduan, ahozko formak mantenduta; 
eta bestetik, testu berori bizkaiera jasora ekarrita. Kontuan izan behar da 
abesteko orduan lehenengo zutabean eman dugun aldaera erabili behar 
duzuela, bestela kasu batzuetan errimak eta metrika galdu egingo dira.  

Material honetan ahozko kodea, entzumena eta ulermena lantzeko era 
ederra duzue. Atera iezaiozue ahalik eta etekin handiena, zuen ikasle eta seme-
alaben onerako izango da eta. 

Zuentzat guztiontzat, ikasle, irakasle, guraso zein hezitzaileentzat... 
probetxugarri eta erabilgarri izango den esperantzan, hemen duzue Zer ikusi, 
ha ikasi! Uribe Kosta. Orain zuen esku dago ahoz bildutako eta jasotako herri-
jakituriari eta aberastasunari eustea eta iraunaraztea, aurrekoak izan ziren 
moduan, ostekoak ere, altxor horren jabe eta jagole izan daitezen. 
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ERANSKINA 

 
ANIMALIAK 
 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
BINBILIN BONBOLO  

- Nork jotzen du danbolina? 
- Nork abesten du? Eta zeinek egiten du dantza? 

 
TXAKUR ZURI POLIT BAT  

- Zer galdu zaigu guri? 
- Zer koloretakoa da txakurra? 
- Zelakoak ditu belarriak eta buztana? 

 
MADARIA KOXIKO DAU  

- Nork koxi gura du madaria?  
- Noren antzekoa du bekokia mutilak? 

 
HAMABI KARGA ARDAU ZURI  

- Zelakoak dira aipatzen diren zezenak? 
- Idiak eta behiak zenbatuta, zenbat egiten dute guztira? 
- Zer hegazti agertzen dira kantuan? 

 
BAT BATXI PARRAT  

- Zer da gortan dagoena? 
- Zelan egiten du katuak? 
- Zer egin du katuak? 

 
LANDAREAK 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
MADARIA KOXIKO DAU   

- Zer koxi gura du zozoak? 
- Non dabil madaria koxi guran? 
- Zer daroa mutilak kolkoan? 

 
JATORDUAK 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
HAU JOAN DA ARRAUTZATXUREN BILA  

- Zer pauso ematen dira arrautzatxuarekin? Zer egiten da lehenengo? Eta 
horren ostean? Eta gero? 
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TXINTXIRRIKETAN BILBORA NOA  
- Zer ekarriko dut Bilboko azokatik? 
 

HAMABI KARGA ARDAU ZURI  
- Zer edaten dute hamalau frailek eta hiru andrak?  

 
TANPARRAPATAN  

- Zer jango dugu gaur? Zelan prestatuta? 
 

MARITXU, MARITXU  
- Zer jaten du Maritxuk? 
- Zelakoa da Maritxuren edaria? 
- Zer jaten dute aitak eta amak? 
 

MAHATSAREN ORPOTIK DATOR  
- Zeri esaten zaio mama? 
- Zer edari egiten da mahatsarekin? 
 

MARITXU NORA ZOAZ  
- Zer edango dute Maritxuk eta Bartolok? 

 
AITA JUANIKO  

- Zer dago gaur afaritako? 
 
ONDARROAN LAPIA  

- Zer hartzen da Ondarroan? Eta Bermeon? Eta Armintzan?  
- Zer dago Plentzian? 

 
GORPUTZA 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
LEHENENGOTXU HORI /  

- Zer izen daukate eskuko atzamarrek?  
 
 
ARRE-ARRE MANDAKO 

- Zer ekarriko dute Iruñeko azokatik? 
 

MARITXU TEILETAKO  
- Zer kantatzen da hagina jausten denean? 
- Badakizu nor den Maritxu teiletako? Zelakoa da? Zer egiten du? Noiz 

kantatzen zaio? 
 
GARRAIOAK 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
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ARRE-ARRE MANDAKO  
- Zelan joaten ziren lehen batetik bestera?  
- Zer esaten zaio astoari aurrera egiteko? 

 
FAMILIA 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
AITITA MUKUERRETAKO  

- Nori gustatzen zaio pipa erretzea? 
- Nor dator gortatik? Zelan dator? 
- Zer daroa katuak? Zelan?  

 
ETXEA 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
BAT BATXI PARRAT  

- Non daude behiak? 
- Non egin du kaka katuak? Non egoten da kamara? Zertarako erabiltzen 

da? 
 
URTAROAK 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
UDABARRIKO LOREA  

- Noizkoa da lorea? 
- Non egon da neguan? 
- Zergatik? Zelakoa izaten da neguko eguraldia? 

 
HERRIA 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
PEDRO PEDROLIN  

- Nora doaz andrak? Eta gizonak?  
- Eta Pedro? 

 
JAIAK 
Kantak entzunda egin daitezken ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  
 
TUNTURRUNTAIÑA  

- Noiz kantatzen da errezitatu hau?  
 
GABON GABONETA  

- Noiz kantatzen da errezitatu hau? 



 
NIK IKUSI NINDUZAN  

- Noiz ikusi zituzten taberna aurrean Txomin eta Bartolo? 
- Zer da San Juan gaua? Noiz ospatzen da? Zer egiten da? 

 
GABON GAUEAN OHITUTEN DOGU  

- Zelakoa izaten da Gabon-gaueko afaria? 
- Zer arrain jaten da? 
- Eta edateko? 
- Zuen etxeetan ere halaxe al da? 

 
URTEBARRI 
- Zer kantatzen da urtea hasten denean? 
- Nork eman behar dio nori? 
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Umearekin berbetan 

Umeekin berbetan gaudenean edo haiei buruz ari garenean, lexiko eta esamolde bereziak 
erabiltzen ditugu. Hona hemen horietako batzuk: 

 

 
Arretxikoan daroa aitak alabatxua. 

 

 
Jostailuekin olgetan. 

 

 
Kalean margotzen. 

 

 

Seinari maitasuna adierazteko berbak 

Pitxin(txu), laztana, potxon, bihotza, neure, gure 
txikerra, gure mutiltxua, gure neskatotxua, 
pospolina, seina, kuskurtxu. 

 

Egoera ezberdinetan erabil genitzakeen 
esamoldeak edo berbak 

Ederto, laztana! Hazelako marrazki polita egin 
duzun! 

Txapelduna! Dena amaitu duzu! 

Holantxe! Majo egin duzu! 

Zer gura duzu polita? Mama gura duzu? 

Erdu hona txikitxu hori! Ekazu musutxua. 

Zenbat zara aitatxurena? 

Esaiozu amatxuri, zer duzu ba? Pupu egin 
duzu? 

Ez egin negarrik. Lepoan eroango zaitut eta. 

Baina zer egin duzu? Dena laskitu duzu! 

Saskila zer zara ba! Dena lohitu duzu. 

Atzera errietan egiten baduzue, bero-bero 
egingo dizuet ipurdia! 

Horra banoa, joan! 

Barriro egiten baduzu, zigortu egingo zaitut! 

Ernegatuta nago zurekin! 

Oinutsik bazabiltza hoztu egingo zara. 

Zoaz tardantza bila! Esan izekoari tardantza 
emateko!  

Ipini egizu jaka jasez! 

Han! Jertsea atzekoz aurrera jantzi duzu. 

Nikia iruntzitara daukazu. 

Aingerua: ume txiki-txikia, hilabeteak dituena. 

Negar-anpuluak: malkoak. Sikatu itzazu negar-
anpuluok! 
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Umeak erreskan edo ilaran, eskolara 

sartzeko prest. 

 

 
Egizu fuerte zintz! 

 

 

 

 

Lepoan hartu / eroan / eduki: umea nekatuta 
dago eta lepoan eroango dut. 

Altzoan: magalean. Umeak lo egin zuen amaren 
altzoan. 

Erreskan: ilaran. Erreskan jarri dira eskolara 
sartzeko. 

Txokina: zotina. 

Lautxakur: oinez ibili aurretik umeak eskuak eta 
belaunak lurrean jarrita ibiltzeari esaten zaio. 

 

 

Aginduak 

Erdu hona atoan! Joan egin behar dugu eta. 

Batetik bestera ibili barik, egon zaitez geldirik! 

Ez egin plantarik! 

Nahikoa da! Ez egin maina gehiagorik! 

Hori ez da egin behar, gero! Ez egin atzera! 

Ez eskatu gehiago, amaitu da eta kito! 

Txerrikerietan ibili beharrean, jan egizu 
ganoraz! 

Egin zintz!: mukiak ateratzeko indar egiteko 
esaten da. 

Kontuz! Ez ukitu hori, txi egiten du eta. 
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Zelakoa da ume hori? 

 

 
Elkarri atzazalak pintatzen. 

 

 
Umeak jatunak direnean, atsegina da eurak 

jaten ikustea. 

 

 
Lotia dan seintxua baketsua izaten da. 

Adurtia: adurra dariola dagoena, beti ezpain 
ingurua bustita duena. 

Amazuloa edo aitazuloa: beti amarekin edo 
aitarekin gura duena. 

Aho txarrekoa: berbeta motza daukana. 

Argizarizkoa: azala leun eta zuri-larrosa duena. 

Arrautza-jangoa: arrautza zalea. Berdin 
erabiltzen da fruta-jango, ogi-jango... 

Arteak hartu ezinekoa: urduria, geldi egon 
ezinekoa. 

Astakiloa: astapotroa. Astakiloa zer zara ba! 
Apurtu egin duzu! 

Barrabana: gaiztoa, infernuko barrabasa baino 
okerragoa. 

Berbatia: berbalapikoa, berritsua. 

Bihurria: gaiztoa. 

Esanekoa: esaten edo agintzen zaiona egiten 
duena. 

Esan txarrekoa: kasurik egiten ez duena. 

Eperterrea: geldi egon ezinekoa. 

Gautxoria: gauez lo gutxi egiten duena. 

Jakana: gutxi jaten duena. Umea jakan dago 
gaur. 

Jatuna: denetarik jaten duena. 

Kakapirria: pazientzia bakoa. 

Kantsagarria: astuna, gogaikarria, nekagarria. 

Koipelustrea: kantsagarria, gogaikarria dena. 
Zaude isilik koipelustreori! 

Kokola: mamala, tuntuna (neskak). 

Kokoloa: txotxoloa, memeloa, inozoa (mutilak). 

Lotia: lo asko egiten duena. 

Lo txarrekoa: gau osoan barik, tarteka lo egiten 
duena. 

Lotsorra: lotsatia. Jendearen aurrean berba 
egiteko lotsorra da. 

Mainosoa, mainatia, mainatsua: beti negarrez 
eta kexaka dabilena. Mainati hutsa da. 
Edozergatik egiten ditu mainak ume honek. 

Mamala: tuntuna, kokola (neskak). Hori baino 
neska mamalagorik! 
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Potxoloa zer da gure umea ba! 

 

 

 

 
Hara hemen gure tarratolatxua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memeloa: kokoloa, inozoa (mutilak). 

Mirrina: txikia, eskasa, jan txarrekoa. 

Mizkatua: mimatua, mizka hezitakoa. Mizkatuta 
dago, beti egin du berak gura izan duena. 

Mizkina: jateko orduan kopla asko duena. 

Mozoloa: baketsua, barea. 

Musumerkea: musukatzailea, edozeini musu 
emateko beti prest dagoena. 

Negartia: tretosoa, egun osoan negarrez 
dagoena. 

Onegia: on hutsa. 

Potola: loditona (neskak). 

Potoloa: lodikotea (mutilak). 

Potxola: gozoa, samurra. Hauxe da gure 
potxolatxua. 

Potxoloa: gozoa, samurra. 

Saskila: lohia, zikina, txerritoa.  

Sorgin bitxia: txiki, polit eta liraina den 
neskatoa. 

Sorgin metxa: liraina eta bizkorra den neskatoa.

Tarratola: neska loditxua, loditona. 

Trastoa: bihurria, arteak hartu ezinekoa. 

Tretosoa: mainatia, mainatsua. 

Txerritoa: lohia, zikina, saskila. Txerrito 
halakoa! Arropak eta mahaia lohi-lohi egin 
dituzu! 

Txotxola: kokola, mamala, tuntuna. 

Txotxoloa: inozoa, kokoloa, memeloa. 

Umemokoa: urte gutxi duen umea. Kendu 
zaitez paretik umemokoori! 

Zapazta: ilea zaindu barik duen neskari esaten 
zaio. Zapazta hutsa eginda zaude horiekin 
ileokin! 

Zapaztoa: ilea luze eta zaindu barik duen 
mutilari esaten zaio. 

 

Zelan dago umea? 

Adurra / mukia dariola: bitsa edo zintza 
dindilizka. Txatxurrak irten zaizkio eta adurra 
dariola dago.  
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Treta hartuta. 

 

 
Haurrak pozarren ibiltzen dira barraketan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artega: urduri. Gaur eskolara doa lehenengoz 
eta artega dago. 

Goibel: gogoilun, triste. 

Logurak erreta: logura handiarekin. Gure umea 
logurak erreta egonda ere, ez du ohera joan 
gura. 

Muxa hartuta: haserretuta, bekoki iluna jarrita. 

Negar baten: negar eta negar. Negar baten 
etorri da eskolatik. 

Pozarren: poz-pozik. Oparia ekarri diote eta 
pozarren dago. 

Sokorruka: oihuka. Sokorru egin barik, egizu 
berba pertsonen moduan. 

Treta hartuta: negarraldi zaratatsua egiten 
duenean. Umeak treta itzela hartu du. 

Zeloak erreta: besteen gogoarekin amorratuta. 
Zaharrena koitadua, zeloak erreta dago. 
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Hiztegia

Hona hemen umeek eurek esan ditzaten irakats diezaizkiekegun zenbait onomatopeia eta 
berba: 

Apatxe!

Neskatila eder eta alaia. 

Seintxua lolo egiten. 

(A)babau: txakurra. 

Abo-abo: loak hartzeko umeari egiten jakon doinua. 

Aka egin: amaitu. Aka egiten baduzu galleta emango 
dizut.

Alala egin dogu / alala egon da: ondo. 

Andi-andi: paseoan. 

Ap!: hotz dagoen zerbait ukitzean esaten da.  

Apapa(n): paseoan joan; alde egin. Hori jan eta 
ostean apapa joango gara. Tototxuak apapa egin du.

Apatxe (egin): jesarri. Hementxe egingo dugu apatxe.

Atatan: paseoan. 

A(u)pa: lurrean, sehaskan, jarrita… dagoen umea 
altxatzean esaten da.  

Babitu: garbitu. 

Bee, bekereke: ardia. 

Danba: kolpearen zarata. 

Dilin-dalan: kanpaiak eta euren hotsak. 

Et: ez. Et-et-et, hori hemen utzi, neurea da eta.

Fu: sua. 

Glaun-glaun: irenstearen zarata. 

Kaka: zikinkeria, gauza lohia. Ez koiu hori laztana, 
kaka da eta.

Kakeloa: saskeldoa, saskila. 

Kili-kiliak: kilimak. Gure umeak ez dauka kili-kilirik.

Koko: txokolatea, gauza gozoa. Merienda jaten 
duzunean emango dizut koko. 

Kokoko: oiloa. Aditu, kokokoak arrautza egin du.

Kukurruku: oilarra eta bere kantua.  

Lolo, lolo egin: erdu laztantxu, logura zara eta lolo 
egingo dugu.

Mama: ura, edozein edari. Amatxu mama gura dut!

Maina: mimoa, benetako negarra ez dena. Ume hori 
mainaz beterik dago!

Mamarroa: zomorroa. 

Mi(t)xina: katua. 

Mix, mix: katuari deitzeko erabiltzen da. Mix, mix, mix, 
etorri mixina.
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Mixina.

Pato-pato ikasten. 

Popak jaten. 

Mu: behia. 

Obaba: lo egiteko esaten zaie. Obabatxue lo eta lo, 
zuk orain eta neuk gero, zeuk gura dozun orduren 
baten, biok egingo dogu lo eta lo.

Pa: musua. Bota pa izekoari. Eman pa.

Papa: ogia. Gura duzu papa?

Papatak: zapatak. Papata politak dituzu gero!

Pato: oinez. Lepoan ez, pato-pato joango zara.

Perikoa: txizontzi edo orainela.

Pipi: txoria. 

Pitxi(txu): umearen bitxiak, arrakadak, eraztunak... 
Kalera irteteko pitxitxuak ipiniko ditugu. 

Plausta: erortzearen zarata. 

Plisti-plasta: uretan zein basatzan olgetan dabilenean. 

Popak: jatekoa orokorrean. Jango ditugu popak?

Popota: autoa. Gero popotan joango gara atatan.

Po-po: bozina. 

Potxolina: alua. 

Punba(la) egin: jausi. Kontuz txikitxu, punbala egin 
barik.

Pupu: min. Pupu egin baduzu, pa emanda osatuko 
zaizu.

Purra: oiloei deitzeko erabiltzen da. 

Purrut: uzkerra. Nork egin du purrut?

Ripi-rapa: oinez arin ibiltzea. 

Tale-tale edo tas-tas egin: jo. Ez egin tale-tale 
mixinari.

Tatana: laztana, fereka.  

Tato: umea lurrean ixten denean esaten da. Ala tato! 
Orain pato-pato.

Tete: txupetea. Emaiozu tetea seinari, negarrez dago 
eta.

Titia: bularra.

Tipi-tapa: oinez. 
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Seintxuek tetea erabiltzen dute. 

Totoa eta tototxuak. 

Umeak pozarren ibiltzen dira txipli-txapla. 

Tirrin: tripako zila. Non dauka umeak tirrina?

Tomaki: txakurra uxatzeko esaten da. Tomaki 
txakurra!

Toto: txakurra. Joango gara tototxua ikusten?

Tuju-tuju: eztula. 

Txalo egin: txalotu. 

Txantxan: dantzan. Ia zelan egiten duen umeak 
txantxan?

Txa(n)txur: esne-hagina. Ene! Txatxurtxu bi dituzu 
eta!

Txata: sudurra. Non daukazu txatatxua?

Txatxa: sagar edo antzerako fruta. 

Txatxalatxua: txotxola. 

Txetxe: ume txikia. Bota pa txetxeari.

Txi, txut!: bero dagoen zerbait ukitzean esaten da. 
Kontuz horrekin txi egiten du eta erre egingo zara.

Txin: dirua. Esaiozu amamari txinak emateko.  

Txio-txio: txoriaren soinua. 

Txipli-txapla: uretan olgetan dabiltzanean. 

Txir-txir-txir: txoriaren soinua. 

Txirinbuelta: itzulipurdia.  

Txit(x)a: oiloaren kumea. 

Txitxi: okela. Afarian txitxi jango dugu.

Txistua, txilibitoa: zakila. Atera txistua eta egin txiza.

Txor-txor: lotu barik berba egiten duenean.  

Txori: lokarria, lazua. 

Txotxola(mendi): kokola, mamala (neskak) 

Txotxolo(mendi): kokoloa, inozoa (mutilak). Txotxolo 
horrek zer dioen ere ez daki! 

Txurku-txurku: umeak bularra hartzen duenean 
ateratzen duen zaratari esaten zaio, edo traguka 
hartzen dela adierazteko. Ia txikitxu, hartuizu titia 
txurku-txurku. 

Zapi: katua uxatzeko. Zapi katua! Kanpora hemendik!

Txurku-txurku
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Txurku-txurku 
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Olgetak 

 

 

Amama-lobak arre-arreka. 

 

Ahuntzerdara: garaitikoek ez ulertzeko 
erabiltzen zen kode korapilatua zen. Hitzen 
silaba bakoitza errepikatu egiten da –p– 
letrarekin.  

Arretxikoan, txikoan: umea hankatxuak urkulduz 
sorbalda edo lepo gainean eroateari esaten 
zaio. Arretxikoan daroa aitak alabatxua. 

Arre-arreka: heldua jesarrita eta hankak 
gurutzatuta jartzen da, eta umea bere oinaren 
gainean ipintzen du arre-arre eginez.  

Din-dan: zabuka, txinboan dabilenean esaten 
da.  

Erbi-erbika: jolaskide talde bat ostu eta bigarren 
taldeak lehenengoa bilatu behar du. 

Goitibehera: erruedadun ibilgailuan jarri eta 
aldasbehera! 

Herrenarena: kuika edo ostu-ostukaren 
antzekoa da. 

Inkean: lurrean burdinezko iltze handia nork 
sakonago sartu. 

 

Karraka: Aste Santuan mezatara, zarata 
egiteko eroaten zen tramankulua. 

Kisketean: 1. Txingoka. Kisketean igo ditu 
eskailerak. 2. Harribanakoka. Olgatuko dugu 
kisketean? 

Kuika: ostu-ostuka, ezkutaketan, gordeketan. 

Kuku egin: ezkutatuta dagoen lekutik zer edo 
zer begiratu. 

Kukuka: burua noizik behinean agertuz kuku 
egin. 

Kumak: eskuekin, firu edo hariarekin, egiten 
diren irudiak. 

Marrora: alde banatara jende kopuru bera 
egoten da, aurrez aurre jarrita. Beste aldera 
pasatu behar da aurreko lerrokoek harrapatu 
barik. 

 

 
Kumak firuarekin egiten diren irudiak dira. 
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Soka-dantzan. 

 

 

 

Papau: ikaratzeko keinuak egin begiak 
eskuekin estalita.  

Pitxi: olgatzeko balio duen edozein pitxikeria. 
Nork eman dizu hori pitxitxu hori? 

Soka-dantzan: sokasaltoka. 

Takora: lurrean marra bi egin, batean zutunik 
jarri eta bestean ipinitako harri zatiak marratik 
ateratzeko zeozer jaurti behar da. 

Tatana: laztana, fereka. Askotan “tatana koxo” 
forma erabiltzen da, laztan gozoa adierazteko. 
Umearen eskua hartu eta bere aurpegia eta 
norberarena txandaka igurdita egiten da. Ia 
egin amatxuri tatana koxo!  

 

Trakatan-trakatan: belaun gainean saltoka, 
zaldian bailebilen. 

Trukumean: lurrean laukiak eta zenbakiak 
marraztuta egiten da. 

Txalo pin txalo: eskuak bata besteaz jota 
egiten den jolasa.  

Txinboak: zibuak, kolunpioak. 

Txirikiloak: palu bat beste batez jota asagoen 
nork bota izaten da. 

Txirrindola: uztaia edo aroa. 

Txonbo: uretara plausta salto egitea. 

Txorro-morrora: talde bitan banatuta, batzuk 
makurtuta ipintzen dira, aurrekoaren 
hankartean burua sartuta; eta beste 
taldekoek salto egiten dute. 

Txirinbuelta: itzulipurdia. 

 

 

Trukumean edo kisketean jolasten. 
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Esaera zaharrak eta esakuneak 

 

 

 

Umearen zentzuna, etxean entzuna. 

Tanbolin / soinu bako erromeria. 

Umea hazten da negarragaz eta garia 
bedarragaz. 

Umearen zentzuna, etxean entzuna. 

Etxean ikusi, ha ikasi. 

Zelako egurra, halako ezpala. 

Gauerdiko tarratada!: zeozer ezustean 
gertatzen denean esaten da. 

Aharrausi luzea, logura edo gosea. 

Egin dezala negar beldur barik, tripa zila 
osatuta dauka eta. 

Norberaren gibela platerean ikusi arte, ez da 
negarrik egin behar. 

Inoren etxeko umeak erraz hazten dira. 

Inoren umea beti txarra. 

 

Leku guztietan, umeak ume. 

Umeak ume, hemen eta Parisen. 

Zelako umea, halako gizona. 

Umeak geldi egon ezin eta zaharrak ibili ezin.

Umerik ez daukanak ume minik ez  eta 
buruko minik ere ez. 

Umetan ikasten dena, betirako izaten da. 

Haurrak haurlan: umeek umeen beharrak eta 
umeen gauzak egiten dituztela adierazteko 
esaten da. 

Umeak begi handiak eta tripa txikerra. 

Lehenengoa bitxi, bigarrena lore eta 
hirugarrena kake!: seme-alabei buruz esaten 
da. 

Umerik ez dagoen etxea, tristea. 

 

Leku guztietan, umeak ume! 
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Zelan esan 

Sarri umeekin erabiltzen ditugun esamoldeak oker erabiltzen ditugu. Hemen dituzue ondo 
erabiltzeko adibide batzuk: 

 

                         Txarto                                            Ondo 
 

Gura dozu lolos? Gura duzu lolo egin? 

A lolitos joango gara. Lolo egiten joango gara. 

Erosiko ditugu aspitos? Erosiko ditugu aspitoak? 

Nork gura du pelotita / galletita…? Nork gura du pelotatxua / galletatxua...? 

Gura duzu txiza / kaka? Gura duzu txiza / kaka egin? 

Txizalarri / kakalarri daukat. Txizalarri / kakalarri naiz. 

Egon geldi, min egingo dozula. Egon geldi, min hartuko dozu-eta / min hartu 
barik. 

Min / pupu egingo zara. Min / pupu egingo duzu. 

Goaz etxera! Goazen etxera! 

Goazen parkera? Joango gara parkera? Joan gura duzu 
parkera? 

Lehen ikusi dotsut. Lehen ikusi zaitut. 

A que atzo ikusi didazu eskolan? Atzo eskolan ikusi ninduzun, ezta? 

Emango duzu musu aitatxuri? Emango diozu musu aitatxuri? 

Nik asko gauza ditut etxean. Nik gauza asko ditut etxean. 

A que irabazi egingo dut! Baietz neuk irabazi! 

Ematen didazu hori? Emango didazu hori? 

Garbitu zara haginak / eskuak? Garbitu dituzu haginak /eskuak? 

Uzkerra bota naiz. Uzkerra bota dut. 

Mikelek jo egin dit. Mikelek jo egin nau. 

Laztana, bota siesta. Laztana, egizu siestatxua / lo-kukua. 

Zerez / zertaz mozorrotuko zara? Zer mozorro jantziko duzu? 
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Umearen zorionak / urteak dira. Umearen eguna / urteguna / urtebetetze 
eguna da. 

Alderantziz ipini duzu kamiseta. Atzekoz aurrera ipini duzu kamiseta. 

Iruntzietara ipini duzu kamiseta. 

Ahaztu naiz mantala eskolan. Mantala eskolan ahaztuta utzi dut. 

Ipini zara txanoa? Ipini duzu txanoa? 
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URTAROAK 

UDAGOIENA 

 

 
 

 

UDAGOIENEAN ORRIAK JAUSTEN DIRA 

 

UDAGOIENEAN UMEAK ESKOLARA HASTEN 
DIRA 
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NEGUA 

 

 
 

NEGUAN BATZUETAN ELURRA EGITEN DU 

 

NEGUAN ARROPA LODIAK JANZTEN 
DITUGU 
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UDABERRIA 

 

 

 
 

 

UDABERRIAN LOREAK IRTETEN DIRA 

 

 

UDABERRIA TXANGOAK EGITEKO 
APROPOSA DA 
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UDA 

 

 

 
 

 

UDAN ARBOLEK FRUITUAK EMATEN 
DITUZTE 

  

UDAN HONDARTZARA JOATEN GARA 
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EGURALDIA 

 

ZERUA LAINOTUTA 

 

OSTARTEAK 

 

JAINKOAREN GERRIKOA 

 

EGURALDI EGUZKITSUA 

ELURRETAN 

 

LANTZARRA LEITUTA 
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Urtaroak - kantak 
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  

 

UDABARRIKO LOREA  

 

- Noizkoa da lorea? 
- Non egon da neguan? 
- Zergatik? Zelakoa izaten da neguko eguraldia? 

 

 

Jarduerak 

Urtaroen horma-irudia 

  
 

Materiala: urtaroetako paisaien irudiak, urtaroen ezaugarrien irudiak, kartoi mehea, artaziak, 
kola eta margoak. 

 

Pausoak: 

1. Paisaiaren irudia eta urtaroen ezaugarrien irudiak inprimatu. 

2. Lau urtaroen irudiak kartoi mehean itsatsi eta lau urtaroen izenak idatzi.  

3. Ostean, urtaroen ezaugarriak ipini euren lekuetan. Kalean batutako elementuak (haziak, 
orriak, loreak…) edo egunkari eta aldizkari zaharretako argazkiak ere erabil daitezke horma-
irudia egiteko.  
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Itsatsi urtaro bakoitzari dagozkion ezaugarriak. 
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GORPUTZA ETA ARROPA 

Gorputza 

 

 

 

 

 

 

Arropa 

 

 

LEHENGO JANTZIAK 
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ABARKAK 

 

BURUKO PAINELUA 

 

TXAPELA 

 

GERRIKOA 

 

PRAKAK 

 

JUBOIA 

 

MANTALA 
 

GONA 

 

GORANTZA 

 

BLUSA 

 

ALKANDORA 
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Gorputza eta arropak – kantak  
 
Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake. Adibidez: 

 

LEHENENGOTXU HORI  

- Zer izen daukate eskuko atzamarrek?  
 

ARRE-ARRE MANDAKO 

- Zer ekarriko dute Iruñeko azokatik? 
 

MARITXU TEILETAKO  

- Zer kantatzen da hagina jausten denean? 
- Badakizu nor den Maritxu teiletako? Zelakoa da? Zer egiten du? Noiz kantatzen zaio? 

 

 

Jarduerak 

Ebakigarriak 

 

 
 

 

Materiala: gorputz-atalen eta arropen irudiak, kartoi mehea, artaziak, kola, margoak eta 
zulagailua.  

  Pausoak: 

1. Gorputzen eta arropen irudiak inprimatu. (DVD-tik) 

2. Kartoi mehearen gainean itsatsi, margotu eta ebaki. 

3. Arropetako euskarriak tolestu, markatutako lekutik. 

4. Arropak soinean ipini. 
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JATORDUAK 

JATORDUAK 

          

ARMOZUA, HAMAIKETAKOA, BAZKARIA, MERIENDA ETA AFARIA 

 

ELIKAGAIAK 

 

 

ARRAUTZAK 

 

TALOA 

 

OGIA 

 

ESNEKIAK, ESNEA 
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ESNEKIAK, GAZTAIA 

 

 

ESNEKIAK, JOGURTA 

 

ENTSALADA 

 

BARAZKIAK 

 

LAPIKOKOA, LEKALEAK 

 

PASTA, MAKARROIAK 

 

ARRAINA, MAKAILAOA 

 

OKELA, TXULETA 
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FRUTAK 

 

 

KONPOTA 

 

INTXAURRAK 

 

EZTIA 

 

TXOKOLATEA 

 

PASTELAK 
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Jatorduak – kantak  
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  

 

HAU JOAN DA ARRAUTZATXUAREN BILA  

- Zer pauso ematen dira arrautzatxuarekin? Zer egiten da lehenengo? Eta horren 
ostean? Eta gero? 

 

TXINTXIRRIKETAN BILBORA NOA  

- Zer ekarriko dut Bilboko azokatik? 
 

HAMABI KARGA ARDAU ZURI  

- Zer edaten dute hamalau frailek eta hiru andrak?  
 

TANPARRAPATAN  

- Zer jango dugu gaur? Zelan prestatuta? 
 

MARITXU, MARITXU  

- Zer jaten du Maritxuk? 
- Zelakoa da Maritxuren edaria? 
- Zer jaten dute aitak eta amak? 
 

MAHATSAREN ORPOTIK DATOR  

- Zeri esaten zaio mama? 
- Zer edari egiten da mahatsarekin? 
 

MARITXU NORA ZOAZ  

- Zer edango dute Maritxuk eta Bartolok? 
 

AITA JUANIKO  

- Zer dago gaur afaritako? 
 

ONDARROAN LAPIA  

- Zer hartzen da Ondarroan? Eta Bermeon? Eta Armintzan?  
- Zer dago Plentzian? 
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Jarduerak 

Esan elikagaiok animalietatik edo landareetatik datozen.  

    

   
 

Zein elikagai jan behar da sarri-sarri eta zein lantzean?   
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ANIMALIAK 

BASERRIKO ANIMALIAK 

 

 
TXERRIA 

Kurrin-kurrin 

 

BEHIA 

Muuu 

 
KATUA 
Miaaau 

 

UNTXIAK edo KONEJUAK 

 

ASTOA eta ASTAKUMEA 

Iaa-iaa 

 

OILARRA eta OILOAK 

Kukurrukuuu, ko-ko-ko... 
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AHARITOA eta ARDIAK 

Beeee 

 

 

 
AHUNTZAK 

Beeee 

 

TXAKURRA 
Txau-txau 

 

BASOKO ANIMALIAK 

 
 

KATAGORRIA edo ARDILA 
AZKONARRA 
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KIRIKOLATZA edo KIRIKINOA 

 
SAGUZARRA 

 
OGIGAZTAIA edo ERBINUDEA 

 
LUKIA edo AZERIA 

 
KUKUA 

 
BASURDEA 

 

 
SUGEA 
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URETAKO ANIMALIAK 

 

MARRAJOA edo TIBUROIA 
 

KARRAMARROA 

 

 

 
MUSKUILUAK eta LAPAK 

 

 
LUPINA 

 

 
HAMARRATZA 

 

 
BALEAK 
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Animaliak - kantak 
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  

 

BINBILIN BONBOLO  

- Nork jotzen du danbolina? 
- Nork abesten du? Eta zeinek egiten du dantza? 

 

TXAKUR ZURI POLIT BAT  

- Zer galdu zaigu guri? 
- Zer koloretakoa da txakurra? 
- Zelakoak ditu belarriak eta buztana? 

 

MADARIA KOXIKO DAU  

- Nork koxi gura du madaria?  
- Noren antzekoa du bekokia mutilak? 

 

HAMABI KARGA ARDAU ZURI  

- Zelakoak dira aipatzen diren zezenak? 
- Idiak eta behiak zenbatuta, zenbat egiten dute guztira? 
- Zer hegazti agertzen dira kantuan? 

 

BAT BATXI PARRAT  

- Zer da gortan dagoena? 
- Zelan egiten du katuak? 
- Zer egin du katuak? 
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Jarduerak 

Animalien horma-irudia  

 

Materiala: Inprimatzeko fitxak, artaziak edo puntzoia, margoak, kola eta hiru kartoi mehe. 

 :    

 

Pausoak: 

1- Inprimatu fitxak (DVD-tik) eta pintatu animaliak. 

2- Ebaki artaziekin edo puntzoiarekin. 

3- Pegatu dagokien kartoi mehean, itsasokoak, basokoak ala baserrikoak diren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

71

 
Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/1 

LANDAREAK 

ORTUKO LANDAREAK 

 

 

PIKUAK 

 

MADARIAK 

 

MAHATS-MORDOAK 

 

 

KALABAZAK 

 

PIPER GORRIAK 

 

PATATAK 
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MAILUKIAK 

 

LETXUGA 

 

TOMATEAK 

 

BASALANDAREAK 

TXIBIRITAK 

 

GOROSTIA  
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ASUNAK 

 

BEILEGIAK 

 

IRAK 

 

MASUSTAK 

 

OTEA 

 

PINUA 

 

MIHIMENAK 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

4/4 

 

Landareak - kantak 
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  Adibidez: 

 

MADARIA KOXIKO DAU   

- Zer koxi gura du zozoak? 
- Non dabil madaria koxi guran? 
- Zer daroa mutilak kolkoan? 

 
 
 
 
 

Jarduerak 

Pintatu Basajauna eta Txorijagolea, gero ebaki artaziekin edo puntzoiarekin. Irakasleak 
landareak aipatu ahala bat edo bestea gora jaso.  
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/1 

FAMILIA 

 

 

AITITA 

 

AMAMA 

 

AITA 

 

AMA 

 

 

SEMEA, ANAIA edo NEBA 

 

ALABA, ARREBA edo AHIZPA 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

2/2 

BIZIAROAK 

 

 

AINGERUTXUA 

 

 

SEINTXUA 

 

UMEAK 

 

 

NESKA-MUTILAK 

 

NESKATILA 

 

NESKA-MUTIL GAZTEAK 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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HAURDUNA edo UMEDUNA 

 

 

 

 

HELDUAK 

 

EDADEKO edo ADINEKO ANDRE-GIZONAK 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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4/4 

 

 

Familia – kantak  
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake. Adibidez: 

 

AITITA MUKUERRETAKO  

- Nori gustatzen zaio pipa erretzea? 
- Nor dator gortatik? Zelan dator? 
- Zer daroa katuak? Zelan?  

 
 
 
 
 
 

Jarduerak 
 

Familien karta-jokoa   

 

 

  

Materiala: familien fitxa, margoak, kola, kartoi mehea eta artaziak. 

 

 

Pausoak: 

1. Familien kartak inprimatu.  (DVD-tik) 

2. Kartei kolorea eman. 

3. Kartak ebaki eta kartoi mehearen gainean itsatsi. 

4. Familiak osatzera olgatu. 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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ETXEA 

 

 

 

 

 

ARRANTZALEEN ETXEA 
 
 

 

BASERRIA 

 

PISUAK 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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SUETEA, EZKARATZA edo SUKALDEA EGONGELA 

BULEGOA 

 

JANGELA edo JANTOKIA 

 

LOGELA edo KUARTUA 

 

KOMUNA 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
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LABEA 

 

PORTALEA 

 

KORTA 

 

 

Etxea – kantak  
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake. Adibidez: 

 

BAT BATXI PARRAT  

- Non daude behiak? 
- Non egin du kaka katuak? Non egoten da kamara? Zertarako erabiltzen da?  
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

1/1 

             

 

HERRIA 

 

 

ALDEA 

 

 

ERREPIDEAK 

 

 

PISUAK ETA ETXEAK 

 

PORTUA 

 

KALEA 

 

UDALETXEA eta ELIZA 

  



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
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PARKEA 

 

BIDEGORRIA 

 

ZUBIA 

 

HONDARTZA 

ESKOLA 

 

FRONTOIA 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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AZOKA LANTEGIAK 

 

OSPITALEA 

 

Herria – kantak  
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake. Adibidez: 

 

PEDRO PEDROLIN  

- Nora doaz andreak? Eta gizonak?  
- Eta Pedro? 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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1/1             

 

 

 

GARRAIOAK 

LURREKOAK 

 

BIZIKLETA 

 

MOTORRA 

 

METROA 
 

KAMIOIA 

 

AUTOA 

 

AUTOBUSA 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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EREAGAKO IGOGAILUA 

 

BIZKAIA ZUBIKO TRANSBORDADOREA 

 

ITSASOKOAK 

 
TXINTXORROA edo POTINA 

 

BATELAK 

 

 
BAPOREA 

 
BELAONTZIAK 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

3/3             

 

 
 

 

ITSASONTZIA 

 

TRANSATLANTIKOA 

 

AIREKOAK 

 

HEGAZKINA 

 

GLOBO AEROSTATIKOA 

 

HELIKOPTEROA 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

 

4/4             

 

 

Garraioak – kantak  
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  

 

ARRE-ARRE MANDAKO  

- Zelan joaten ziren lehen batetik bestera?  
- Zer esaten zaio astoari aurrera egiteko? 
 

Jarduerak 

Inprimatu fitxa eta marraztu Bizkaia Zubia. 

 

Lotu garraiobideak eta bidaiariak 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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5/5             
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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1/1 

             

 

 

 

 

JAIAK 

URTEKO OSPAKIZUNAK 

 

 

 

GABONAK 

 

SANTA AGEDA 

 

 
 

 

INAUTERIAK edo KARNABALAK 

 

SAN JUAN 

 

 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
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HERRIKO JAIAK 

 

 

PREGOIA ETA TXUPINA 

 

PAILAZOAK 

 

 

TXISTULARIAK 

 

HERRI-KIROLAK 

 

DANTZARIAK 

 

BERTSOLARIAK 

  



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
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FANFARREA 

 

SARDINADA 

 

 

TRIKITILARIAK 

 

SUAK 

 

ERROMERIA 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
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Jaiak – kantak  
 

Kantak entzunda egin daitezkeen ariketak irakasleak egin beharrekoak dira. Proposatzen 
direnez gain, irakasleak beste batzuk ere egin ditzake.  

 

TUNTURRUNTAIÑA  

- Noiz kantatzen da errezitatu hau?  
 

GABON GABONETA  

- Noiz kantatzen da errezitatu hau? 
 

NIK IKUSI NINDUZAN  

- Noiz ikusi zituzten taberna aurrean Txomin eta Bartolo? 
- Zer da San Juan gaua? Noiz ospatzen da? Zer egiten da? 

 

GABON-GAUEAN OHITUTEN DOGU  

- Zelakoa izaten da Gabon-gaueko afaria? 
- Zer arrain jaten da? 
- Eta edateko? 
- Zuen etxeetan ere halaxe al da? 

 

URTEBARRI 

- Zer kantatzen da urtea hasten denean? 
- Nork eman behar dio nori? 
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 1

Ume-kantak 

Lo kantak 

 
Binbili bonbolo  Binbili bonbolo 
zenbat lo?1 zenbat lo? 
Akerra Frantzian balego, Akerra Frantzian balego, 
akerrak kanta, idiak dantza akerrak kanta, idiak dantza 
ahuntzak danboliña yo. ahuntzak danbolina jo. 
 
 
 
Bonbolontea ene laztana, Bonbolontea ene laztana, 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
azeritxoak eron ez zaizan azeritxoak eroan ez zaizan 
erbikuma za(ra)lakoan. erbikuma zaralakoan. 
 
 
 
Seintxu txikerra Seintxu txikerra 
ez egin lorik, ez egin lorik, 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
txakurran batek yan ez zaiezan txakurren batek jan ez zaizan 
erbie zarelakoan. erbia zaralakoan. 
 
 
 
Lolorinbazu, lolorinbazu Lolorinbazu, lolorinbazu 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
txakurtxuren batek yan ez zaizen txakurtxuren batek jan ez zaizan 
erbitxu zaralakoan. erbitxua zaralakoan. 
 
 
 
Txikitxu politt hori Txikitxu polit hori 
ez egin lorik basoan, ez egin lorik basoan, 
txakurran batek yan ez zedizen txakurren batek jan ez zaizan 
erbitxu zarelakoan. (bis) erbitxua zaralakoan. (bis) 
 
Aitte ta seme tabernan dagoz Aita eta semea tabernan dagoz 
ama ta alaba yokoan, ama eta alaba jokoan, 
ostara bere egongo dire ostera bere egongo dira 
trapu zahartxuek kakoan. trapu zahartxuak kakoan. 

                                                 
1 Beste bertsio batzuetan zein da lo? agertzen da. 
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 2

 
Seintxu txikerra negarrez dago, Seintxu txikerra negarrez dago, 
ama emoizu titie, ama emoiozu titia, 
aitte gaiztoa2 tabernan dago aita gaiztoa tabernan dago 
pikaro jokolarie. pikaro jokalaria. 
 
Obabatxue lo ta lo, Obabatxua lo eta lo, 
zuk orain eta neuk gero, zuk orain eta neuk gero, 
zeuk gure dozun orduren baten zeuk gura dozun orduren baten 
biok eingo du lo ta lo. biok egingo dogu lo eta lo. 
 
 
 
—Txikitxu polit hori —Txikitxu polit hori 
norena zara zu? norena zara zu? 
—Aitana ta amana —Aitarena eta amarena 
ta zeure nahi bazu. eta zeurea nahi badozu. 
 
 
 
—Txikitxu politt hori —Txikitxu polit hori 
norena zera zu? norena zara zu? 
—Zeurea ixengo naz —Zeurea izango naz 
zeuk gure banozu. zeuk gura banauzu. 
 
 
 
Txakur zuri polit bat galdu daku guri, Txakur zuri polit bat galdu jaku guri, 
ezeugarria deukat agertu baledi, ezaugarria daukat agertu baledi, 
belarri baltzak eta buztena beillegi, belarri baltzak eta buztana beilegi, 
txakur zuri polit bat galdu jaku guri. txakur zuri polit bat galdu jaku guri. 
 
—Udebarriko lora ederra —Udabarriko lora ederra 
non egon zara neguen? non egon zara neguan? 
—Abazuzearen bildurreagaz —Abazuzearen bildurragaz 
lurretxun barru-barruen. lurretxuaren barru-barruan. 
 
 
 
Madari koxiko3 deu Madaria koxiko dau 
sasien zozoak, sasian zozoak, 
amamak prestako’tso amamak prestauko deutso 
saltsatxu gozoa. saltsatxu gozoa. 
Madari koxiko deu Madaria koxiko dau 
sasien zozoak.  sasian zozoak. 
 
                                                 
2 Beste bertsio batzuetan hordie agertzen da. 
3 Hartu. 
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Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta. 
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 3

Ha mutil buruhandi Ha mutil buruhandi 
akarran bekoki, akerraren bekoki, 
kolkoan i daroaz kolkoan ei daroaz 
zazpi arto zati.  zazpi arto zati. 
 
 
 
Txikitxu-txikitxu te Txikitxu-txikitxu eta 
txikitxu zara zu, txikitxu zara zu, 
txikitxu zarelako, txikitxu zaralako, 
askotxu parkatuten datzu. askotxu parkatuten jatzu. 
 
 

  
Lutuez nago lutuez Lutuaz nago lutuaz 
lutuez nago mariñerugaitik lutuaz nago marineruagaitik 
uretara yeusi dalako uretara jausi dalako 
paluaren gakotik. paluaren gakotik. 
Lutuez nago lutuz Lutuaz nago lutuz 
lutuez nago ni. lutuaz nago ni. 
 
 
 

Olgetakoak 

 
Eragiozu eskutxuari, Eragiozu eskutxuari, 
orain bateri orain bateri 
ta gero besteari. eta gero besteari. 
 
 
 
Txalo pin txalo, Txalo pin txalo, 
txalo ta txalo, txalo eta txalo, 
katutxu mizperrun4 katutxua mizperruaren 
gaiñian dago. gainean dago. 
Badago bego, Badago bego, 
bego badago, bego badago, 
zapatatxu barrien zapatatxu barrien 
begire dago. begira dago. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Mizpira. 
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 4

 
 
Antontxu, Antontxu zara zu, Antontxu, Antontxu zara zu, 
kuartillu ta erdigaittik  kuartilu eta erdigaitik 
ohia / andrea saldu dozu. ohea / andrea saldu dozu. 
Aita datorrenian-nian, Aita datorrenean-nean, 
ama datorrenian-nian, ama datorrenean-nean, 
etxetik kanpora bialduko5 zaittu.  etxetik kanpora bialduko zaitu. 
 
 
 
Bat eta bi, hiru ta lau, Bat eta bi, hiru eta lau, 
Txomiñek andra falta dau. Txominek andrea falta dau. 
Txomiñek deko dendea Txominek dauko dendea 
sagar ustelaz betea. sagar ustelez betea. 
Sagar ustelak saltzen dauzanien Sagar ustelak saltzen dauzanean 
topako dau bere andrea. topauko dau bere andrea. 
 
 
 
Hau yon da arrotzetxun bille, Hau joan da arrautzatxuren bila, 
honek prijidu, honek prijidu, 
honek gatza emon, honek gatza emon, 
honek pixka proba, honek pixka probau, 
ta honek dana-dana yan! eta honek dana-dana jan! 
 
 
 
Lelengotxu hori Lehenengotxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean  beste guztien artean 
txikerra dok hori. txikerra dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Bigarrentxu hori Bigarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean  beste guztien artean 
alperra dok hori. alperra dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Hirugarrentxu hori Hirugarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean  beste guztien artean 
luzea dok hori. luzea dok hori. 

                                                 
5 Bidali, bota. 
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Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Laugarrentxu hori Laugarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean beste guztien artean 
abilla dok hori. abila dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
Bosgarrentxu hori Bosgarrentxu hori 
punta-behatz hori punta-behatz hori 
beste guztien artean beste guztien artean 
lodia dok hori. lodia dok hori. 
 
Larai lai lara... Larai lai lara... 
 
 
 
—Arre-arre mandako6 —Arre-arre mandako 
bihar Tolosarako, bihar Tolosarako, 
etzi Panplonarako. etzi Panplonarako. 
—Handik zer ekarriko? —Handik zer ekarriko? 
—Zapata ta garriko. —Zapata eta garriko. 
 
 
 
—Din-dan, nor hil da? —Din-dan, nor hil da? 
—Peru zapatarie. —Peru zapataria. 
—Zer egin dau pekatu?  —Zer egin dau pekatu? 
—Auzoko txakurre urketu. —Auzoko txakurra urkatu. 
—Hori eztala pekatu. —Hori ez dala pekatu. 
—Txixe pozoan beratu ta —Txiza pozoan beratu eta 
talle gañean siketu. teila gainean sikatu. 
 
 
 
—Maritxu goikoa. —Maritxu goikoa. 
—Zer dozu behekoa? —Zer dozu behekoa? 
—Itxurrire bazatoz. —Iturrira bazatoz. 
—Ezin neitteke yoan. —Ezin naiteke joan. 
—Zer pasa da? —Zer pasa da? 
—Senarra etorri. —Senarra etorri. 
—Zer ekarri? —Zer ekarri? 
—Zapatak kaltzerdi. —Zapatak kaltzerdi. 
—Ze kolore? —Ze kolore? 
—Zuriek, gorriek, kikirriki. —Zuriak, gorriak, kikirriki. 
 
                                                 
6 Mando txikia. 
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Aldapeko sagarraren Aldapeko sagarraren 
adarraren puntan, adarraren puntan, 
puntaren puntan  puntaren puntan 
txoria dago abeslari. txoria dago abeslari. 
Txiruliruli, txiruliruli, Txiruliruli, txiruliruli, 
nok dantzatuko ete dau nork dantzatuko ete dau 
soinutxu hori? soinutxu hori? 
 
 
 
—Txintxirriketan Bilbora noa.  —Txintxirriketan Bilbora noa. 
—Txintxirriketan zer eitten? —Txintxirriketan zer egiten? 
—Txintxirriketan makaillotxu bet erosi eitten. —Txintxirriketan makailaotxu bat erosi egiten. 
 
 
   
Arre-arre, iso-iso Arre-arre, iso-iso 
asto barrabana asto barrabana 
okerreko lekutatik okerreko lekutatik 
nora naroana. nora naroana. 
Arre-arre, iso-iso Arre-arre, iso-iso 
asto berenua asto berenoa 
okerreko lekutatik okerreko lekutatik 
nora ete narua. nora ete naroa. 
Durangon bazkalduta Durangon bazkalduta 
Mañaritxi gora Mañaritik gora 
aldats handie dago aldats handia dago 
San Antoniora. San Antoniora. 
Askok egiten dotso Askok egiten deutso 
San Antoniori San Antoniori 
egun batean yoan egun batean joan 
bestean etorri. bestean etorri. 
Aita San Antonio Aita San Antonio 
Urkiolakoa Urkiolakoa 
askoren bihotzeko askoren bihotzeko 
santo debotoa. santo debotoa. 
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Aitite mukurretako Aitita mukuerretako 
pipertxu7 zalea, pipertxu zalea, 
pipertxuk erre dotso pipertxuak erre deutso 
surrean puntea. surraren puntea. 
Amama barrabana8 Amama barrabana 
gortatik negarrez,  gortatik negarrez, 
katuak eron dotso katuak eroan deutso 
taloa dandarrez. taloa dandarrez. 
 
 
 
Akerra etorri jatzon Akerra etorri jakon 
soloari galtzaille (bis), soloari galtzaile (bis), 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
Sokea etorri jatzon Sokea etorri jakon 
akerrari galtzaille (bis), akerrari galtzaile (bis), 
sokeak akerra, sokeak akerra, 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
Sagua etorri jatzon Sagua etorri jakon 
sokeari galtzaille (bis), sokeari galtzaile (bis), 
saguak sokea, saguak sokea, 
sokeak akerra, sokeak akerra, 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
(...) 
Atsoa etorri jatzon Atsoa etorri jakon 
agurari galtzaille (bis), agureari galtzaile (bis), 
atsoak agura, atsoak agurea, 
agurak idia, agureak idia, 
idiak ura, idiak ura, 
urak suba, urak sua, 
subak makilla, suak makila, 
makillak txakurra, makilak txakurra, 
txakurrak katua, txakurrak katua, 
katuak sagua, katuak sagua, 
saguak sokea, saguak sokea, 
sokeak akerra, sokeak akerra, 
akerrak soloa, akerrak soloa, 
solotik ken, ken, ken, solotik ken, ken, ken, 
geure ortutik a(ke)rra ken. geure ortutik akerra ken. 
 

                                                 
7 Informanteak horrela abestu arren, beste bertsio batzuetan pipatxu zalea agertzen da. 
8 Beste bertsio batzuetan amama koitadea agertzen da. 
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Josepa Antoni koloregorri Josepa Antoni koloregorri 
kapitan baten alaba, kapitan baten alaba, 
aita[k] doterik emon ez arren aitak doterik emon ez arren 
topako dule senarra. topauko dogula senarra. 
Astelehenian ezkondu eta Astelehenean ezkondu eta 
martitzenean basora, martitzenean basora, 
eguztenian orbela batu, eguaztenean orbela batu, 
eguenian etxera. eguenean etxera. 
Barikuetan bendeje prestau, Barikuetan bendejea prestau, 
zapatuetan plazara, zapatuetan plazara, 
domeka goizan apaindu eta domeka goizean apaindu eta 
hamarratako mezara. hamarretako mezara. 
 
 
  
Aittitte dala tutulunberde, Aitita dala tutulunberde, 
(i)amama dala masuste, amama dala masusta, 
aittitte yon da Bituriera aitita joan da Bitoriara 
(i)amama lepon hartute. amama lepoan hartuta. 
Aittitte dala tutulunberde, Aitita dala tutulunberde, 
(i)amama dala masuste, amama dala masusta, 
aittitte etor da Biturieti aitita etorri da Bitoriatik 
(i)amama biden galdute. amama bidean galduta.  
 
 
  
Nere9 aitak amari gona gorria ekarri. (bis) Nire aitak amari gona gorria ekarri. (bis) 
Berriz ere maiteko dio nere amak aitari, Berriz ere maiteko dio nire amak aitari, 
nere aitak amari gona gorria ekarri. nire aitak amari gona gorria ekarri. 
Gona gorri-gorria, zazpi yostunek yosia. (bis) Gona gorri-gorria, zazpi jostunek josia. 
Berriz ere maiteko dio nere amak aitari, Berriz ere maiteko dio nire amak aitari, 
nere aitak amari gona gorria ekarri.  nire aitak amari gona gorria ekarri.  
 
 

Haginak jausten direnekoak 

               
Maritxu talletako Maritxu teiletako 
gona gorridune, gona gorriduna, 
eutsi hagin zaharra ta eutsi hagin zaharra eta 
(i)ekazu barrie. ekarzu barria. 
  
Maritxu talletako Maritxu teiletako 
gona gorrie, gona gorria, 
bota hagin zaharra bota hagin zaharra 
ta ekarzu barrie. eta ekarzu barria. 

                                                 
9 Bertsioetako baten gure agertzen da. 
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Zenbakiak ikasteko 

 
Hamabi karga ardau zuri, Hamabi karga ardau zuri, 
hamaika karga ardau gorri, hamaika karga ardau gorri, 
hamar karga ogi zuri, hamar karga ogi zuri, 
beratzi zezen gorri handi, bederatzi zezen gorri handi, 
zortzi idi, zortzi idi, 
da zazpi behi, eta zazpi behi, 
da sei ahari, eta sei ahari, 
da bost ahuntza, eta bost ahuntza, 
da lau oillo, eta lau oilo, 
da hiru uso, eta hiru uso, 
da tortoillo bi, eta tortoilo bi, 
da eper bat, eta eper bat, 
drangiandran... drangiandran... 
hamalau fraillek eta hiru andrak hamalau frailek eta hiru andrak 
hauxe afari yan genduna bart. hauxe afaria jan genduana bart. 
 
 
  
Bat, bi, hiru, lau, Bat, bi, hiru, lau 
bost, sei, zazpi, zortzi, bost, sei, zazpi, zortzi, 
bederatzi, hamar, bederatzi, hamar, 
hamaika, hamabi, hamaika, hamabi, 
hamahiru, hamalau, hamahiru, hamalau, 
hamabost, hamasei, hamabost, hamasei, 
hamazazpi, hamazortzi, hamazazpi, hamazortzi, 
hemeretzi, hogei. (bis) hemeretzi, hogei. (bis) 
Hogei, hemeretzi, Hogei, hemeretzi, 
hamazortzi, hamazazpi, hamazortzi, hamazazpi, 
hamasei, hamabost, hamasei, hamabost, 
hamalau, hamahiru, hamalau, hamahiru, 
hamabi, hamaika, hamabi, hamaika, 
hamar, bederatzi, hamar, bederatzi, 
zortzi, zazpi, sei, bost, zortzi, zazpi, sei, bost, 
lau, hiru, bi, bat. (bis) lau, hiru, bi, bat. (bis) 
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Bat: Batxi Parrat. Bat: Batxi Parrat. 
Bi: Batxi Eperdi. Bi: Batxi Eperdi. 
Hiru: kolko bete diru. Hiru: kolkoa bete diru. 
Lau: andrea[k] galdu nau. Lau: andreak galdu nau. 
Bost: Batxi Porrot. Bost: Batxi Porrot. 
Sei: gorta bete behi. Sei: gorta bete behi. 
Zazpi: buru bete pazpi. Zazpi: buru bete bazpi. 
Zortzi: buru bete zorri. Zortzi: buru bete zorri. 
Bedratzi: katuri narru eratzi. Bederatzi: katuari narrua eratzi. 
Hamar: katue mar-mar. Hamar: katua mar-mar. 
Hamaka: katuek kamaran kaka. Hamaika: katuak kamaran kaka. 
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Urte sasoiekin lotutako kantak 

Gabonetakoak 

 
 
 
 
 
Hator, hator, mutill etxera Hator, hator, mutil etxera   
gaztaiña zimelak yatera, gaztaina zimelak jatera, 
Gabon gaba ospatuteko Gabon gaua ospatuteko 
aitaren ta amaren onduan. aitaren eta amaren ondoan. 
Ikusiko dok aita barreka, Ikusiko dok aita barreka, 
ama be poz atsegiñez. ama be poz atseginez. 
Eragiok mutil, (i)aurreko tanbolin horri, Eragiok mutil, aurreko tanbolin horri, 
gaztaiñak erre artean, gaztainak erre artean, 
gaztaiñak erre artean, gaztainak erre artean, 
txipli txapla pun. txipli txapla pun. 
Gabon gaba pozik igaro daigun.  Gabon gaua pozik igaro daigun. 
 
 
 
Gabon gabean ohituten dogu Gabon gauean ohituten dogu   
guztiok afari ona, guztiok afari ona, 
besegu, lebatz, makaillau saltsan, besegu, lebatz, makailau saltsan 
bakotxa[k] berak ahal dauna. bakotxak berak ahal dauena. 
Gero txurrun plin plan, Gero txurrun plin plan 
ardau ta pattarra, ardau eta pattarra, 
katuak hartuta katuak hartuta 
zabu-zabuka. zabu-zabuka. 
 
 
   
Dringilin dron gaur Gabon (bis) Dringilin dron gaur Gabon (bis) 
sabela betea degu eta sakela betea dogu eta 
bestiak hor konpon. besteak hor konpon. 
Sabela bero izan ezkeron Sakela bero izan ezkero 
sabela bero-beroa sabela bero-beroa 
Gabon egunez Gabon egunez 
yan eta edanda jan eta edanda 
toki danetan nahikoa. toki danetan nahikoa. 
 
 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

112

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta. 
 

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria 
 

 2

 
Han gabaren erdian Han gauaren erdian  
Jesus jaio da, Jesus jaio da, 
alaiki ta bizkor alaiki eta bizkor 
goazen Belena. goazen Belenera. 
Illuna dago, Iluna dago, 
ez da agiri izarrik, ez da agiri izarrik, 
baiña nik ez dot baina nik ez dot 
ez argi beharrik. ez argi beharrik. 
Zu nire argitzaille Zu nire argitzaile 
Jesus laztana, Jesus laztana, 
nun billa zeu baiño non bila zeu baino 
argi hobea.  argi hobea. 
 
 
 
Gau isilla, gau donea, Gau isila, gau donea,   
danak lo bakarrik, danak lo bakarrik, 
senar-emazte deunak esnai, senar-emazte deunak esnai, 
aingeru eta artzaiñakin aingeru eta artzainekin 
lo-lo seintxu ein lo lo-lo seintxu egin lo 
lo-lo-lo seintxu ein lo. lo-lo-lo seintxu egin lo. 
 
 
  
Zatoze kristauak bihotza pozturik, Zatoze kristauak bihotza pozturik,  
zatoze guztiok Belenera. zatoze guztiok Belenera. 
Jaio dan gure Jesus ikustera, Jaio dan gure Jesus ikustera, 
Jauna gurtu dagigun, (bis) Jauna gurtu dagigun, (bis) 
Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. 
 
Ardiak itxita doaz artzaiñ onak, Ardiak itxita doaz artzain onak, 
zerutik deituak estalpera. zerutik deituak estalpera. 
Goazen geu ere eurokin batera, Goazen geu ere eurokin batera, 
Jauna gurtu dagigun, (bis) Jauna gurtu dagigun, (bis) 
Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. Jauna gurtu dagigun ahuspezturik. 
 
 
  
Belengo portalian Belengo portalean 
negu gogorrean, negu gogorrean, 
jaio da gure Jesus jaio da gure Jesus 
askatxo batean. askatxo batean. 
Estalgi barik dago Estalgi barik dago 
abere artean, abere artean, 
guztiz ahaltsua dana guztiz ahaltsua dana 
zeru ta lurrean. zeru eta lurrean. 
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Hantxe dago gure Jesus, Hantxe dago gure Jesus, 
hantxe dago bai. hantxe dago bai. 
Haurtxo txikia Haurtxo txikia 
sehaskan dago, sehaskan dago, 
amak esa’utso amak esan deutso 
lo eiteko lo egiteko 
baiña haurtxoak begiakin baina haurtxoak begiakin 
esaten dio: 'Ama ezin'. esaten dio: 'Ama ezin'.  
 
 
Urtebarri,  Urtebarri,    
txarri belarri, txarri belarri, 
dekonak eztekonari, daukonak ez daukonari, 
nik eztekot eta zuk niri. nik ez daukat eta zuk niri. 
Ezpabere Ezpabere 
martillutxu beteaz martillutxu bategaz 
hagiñek hausi, haginak hausi, 
triski eta trauski. triski eta trauski. 
 
 
Urtebarri barri, Urtebarri barri,   
txarri belarri, txarri belarri, 
nik eztekot eta  nik ez daukat eta 
zuk emon niri. zuk emon niri. 
Intxurtxu bi edo Intxurtxu bi edo 
hiru gaztaiña, hiru gaztaina, 
a la montaña a la montaña 
tirri tirri taña. tirri tirri taña. 
 
Atsua[k] teko Atsoak dauko 
popan usaina, popan usaina, 
aguria[k] teko agureak dauko 
popan berakatza1. popan berakatza. 
 
 
 
Santa Ageda bezperakoak 

 

Otsailaren 5a Santa Ageda eguna da. Santa honek herri-ohituretan agerpen zabala eta 
aspaldi-aspaldikoa du. Euskal Herriaren kasuan herriko gazteriarekin lotura handia duen 
begiralea dugu. 

Santa Ageda bezperako ospakizunetan batez ere mutil gazteak ibiltzen ziren errondan, 
etxerik etxe koplak kantatuaz. Abesten hasi aurretik galdetu egiten zuten: Kanta ala 
                                           
1 Bersio hau Elantxobekoa da 
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erreza? Eta etxekoek hala eskatuz gero, etxekoren bat hil berri zegoelako kasurako, 
abestu beharrean errezatu egiten zen. Gero etxeko ugazabari, ugazabandreari, eta neska-
mutilei zuzendutako koplak kantatzen zituzten. Aparteko kontua izaten zuten, gainera, 
neska gazteei kanturik ederrenak egiteko. Etxekoek kantuen ordez intxaurrak, txorizoak, 
arrautzak, etab. ematen zizkieten, baina horrela ez zenean mutil gazteek kopla berezia 
abesten zieten.  

 
 
Oles, oles atetan, Oles, oles atetan, 
nor dabil ordu honetan? nor dabil ordu honetan? 
Zazpi morrosko alkar harturik Zazpi morrosko alkar harturik 
baztarrak inkomodetan. bazterrak inkomodetan. 
 
Alkate jaunaz egonta gatoz Alkate jaunagaz egonda gatoz 
hilen lelengo goixean, hilaren lehenengo goizean, 
libertadea emon ein dosku libertadea emon egin deusku 
ibiliteko batzean. ibiliteko batzean. 
Ibiliteko batzean edo Ibiliteko batzean edo 
ibiliteko bakean. ibiliteko bakean. 
 
Santa Agedaren alabarantzak Santa Agedaren alabarantzak 
abestutera noa ni. abestutera noa ni. 
Nok esango dau zer pasa eban, Nork esango dau zer pasa eban, 
eban munduan santari. eban munduan santari. 
 
Bera bizi zan azotatuta Bera bizi zan azotatuta 
kendu in ziozan bulerrak. kendu egin ziozan bularrak. 
Instan[t] batean estali zion Instant batean estali zion 
gorpu duztian odola. gorpu guztian odola. 
Gorrotoaren inderra, Gorrotoaren indarra, 
jentean bihotz gogorra. jentearen bihotz gogorra. 
San Pedro[k] berak kuratu zion San Pedrok berak kuratu zion 
santari gorpu duztia. santari gorpu guztia. 
 
Hor goi-goian bost ardi Hor goi-goian bost ardi 
hiru yantzan ta bi adi2. hiru jantzan eta bi adi. 
Etxe honetako Jose Luis bere Etxe honetako Jose Luis bere 
zaldie deuka zellaurik3, zaldia dauka zelaturik, 
zaldie deuka zellauri[k] baiña zaldia dauka zelaturik baina 
lau kate deitu zerraurik. lau kate ditu zerraturik. 
Herri honetan ez dala sartu Herri honetan ez dala sartu 
beori baiño hobaurik. berori baino hobagorik. 
 
 

                                           
2 Begira. 
3 Zela, zaldi-aulkia jarrita. 
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Udebarrien urteten deude Udabarrian urteten dabe 
errekan baztarren bitxiek, errekaren bazterrean bitxiak, 
haretxe[k] baiño ederrau dire haretxek baino ederrago dira 
laztana zeure begiek. laztana zeure begiak. 
 
Horman zuloan sague Hormaren zuloan sagua 
bere atzean katue, bere atzean katua, 
etxe honetako aingerutxue etxe honetako aingerutxua 
Jaungoikok bereinkatu deille. Jaungoikoak bedeinkatu dagiala. 
 
 
 
Kataniako uri handian Kataniako uri handian   
zer gauza yaio zeruan, zer gauza jaio zeruan, 
zeruan zegon haren senarra zeruan zegoan haren senarra 
Jesukristo geure jauna. Jesukristo geure jauna. 
 
Jesukristoaren esku samurrak Jesukristoren esku samurrak 
(i)agoniako (i)orduan, agoniako orduan, 
lagundu inzue pobre santeari lagundu egiozue pobre santeari 
ta sartu bere erreiñuan. eta sartu bere erreinuan. 
 
Milagro ikaragarria Milagro ikaragarria 
santa (i)honen alegria, santa honen alegria, 
San Pedro[k] bere oratu zion San Pedrok bere oratu zion 
santari gorpu guztia. santari gorpu guztia. 
 
Nok esango dau zer pasaten dan Nork esango dau zer pasaten dan 
munduan Santa (i)Ageda, munduan Santa Ageda, 
lendabiziko azotatuta lehendabiziko azotatuta 
kendu ziozan bularrak. kendu ziozan bularrak. 
 
Bereingatua izan deidela Bedeinkatua izan daitela 
etxe honetako jentiak, etxe honetako jentia, 
pobre ta umilde dabilenantzat pobre eta umilde dabilenantzat 
badaukau borondatia. badaukagu borondatia. 
 
Emoten baizu emoizu Emoten badozu emoizu 
emote ezpaizu (i)esaizu, emoten ez badozu esaizu, 
beste leku betera yoteko beste leku batera joateko 
egiten dasku berandu. egiten jaku berandu. 
 
Agur oraintxe egiten doan Agur oraintxe egiten dodan 
santa (i)honekin batian. santa honekin batean. 
Adiosikan eztakigu eta Adiosikan ez dakigu eta 
agur ikusi artian. agur ikusi artean. 
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Hementxe, hementxe,  Hementxe, hementxe,   
hementxe gatoz jentea beringatuta, hementxe gatoz jentea bedeinkatuta, 
gaurko gabean kanta behar du gaurko gauean kanta behar dogu 
Santa Agedan kontua. Santa Agedaren kontua. 
 
Santa Ageda ez da izaten Santa Ageda ez da izaten 
hilean hilen hilean, hilean hilean hilean, 
urtean behin tte berian bere urtean behin eta berean bere 
zezeillen bosgarrenean. zezeilaren bosgarrenean. 
 
Eder soloan trongoa Eder soloan trongoa 
Maritxu zaure freskoa, Maritxu zeure freskoa, 
zauri mosu bi emonagaittik zeuri mosu bi emonagaitik 
ez da mutille zoroa. ez da mutila zoroa. 
 
Eder soloan garie Eder soloan garia 
soiñean gona gorrie, soinean gona gorria, 
elaztunetik pasa laittike eraztunetik pasa leiteke 
Begoña zaure garrie. Begoña zeure garria. 
 
Han goien-goien otea Han goian-goian otea 
hantxe jan dotso botea4, hantxe jan deutso botea 
zuriz te gorriz plegaurik dago zuriz eta gorriz plegaurik dago 
Jesusa zaure dotea. Jesusa zeure dotea. 
 
Emoten baizu emoizu Emoten badozu emoizu 
emote ezpaizu esaizu, emoten ez badozu esaizu, 
beste leku [b]atera joateko beste leku batera joateko 
berandu egiten daku. berandu egiten jaku. 
 
Orain bagoaz alde egitera Orain bagoaz alde egitera 
agur hurrengora artean, agur hurrengora artean, 
adiosik ez du usaten eta adiosik ez dogu usaten eta 
agur hurrengora artian. agur hurrengora artean. 
 
 
Sante Ageda, (i)Ageda, Santa Ageda, Ageda,   
biher da Sante Ageda. bihar da Santa Ageda. 
Biher da Sante Ageda eta Bihar da Santa Ageda eta 
gaur dala bezpara gaba. gaur dala bezpera gaua. 
 
---------------------------------- ---------------------------------- 
Maritxu zau ez espanta, Maritxu zu ez espanta, 
zeruko Jaunak gorderik dauka zeruko Jaunak gorderik dauka 
zauretzat morroi galanta. zeuretzat morroi galanta. 
                                           
4 Burbuila, kimua. 
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Alkateari baimena:     
Alkate jaunaz egondu gara Alkate jaunagaz egondu gara 
atzoko arratsaldean, atzoko arratsaldean, 
libertadea emon in dausku libertadea emon egin deusku 
ibilitxeko bakean. ibiliteko bakean. 
 
Hasierakoa: 
Beringatua ta alabadua, Bedeinkatua eta alabadua,  
ta sakramentu santua, eta sakramentu santua, 
beringatua izan deittela bedeinkatua izan daitela 
etxe honetako jentea. etxe honetako jentea. 
 
 
 
Ugazabandreari: 
Bidean gatoz informaturik Bidean gatoz informaturik  
limosnerea zerala. limosnerea zarala. 
Kamaran dago arkea Kamaran dago arkea 
lukinka-arrutzaz betea. lukainka-arrautzaz betea. 
Banan da billen ibilli barik Banan eta bilan ibili barik 
ekarri altzokadea. ekarri altzokadea. 
Etxeko mutilari 
Bartzelonako astilleruen Bartzelonako astilleruen  
barku barri bet dauz itxen, barku barri bat dagoz egiten, 
etxe honetako gure Josetxu etxe honetako gure Josetxu 
haraxe doa kapitxen. haraxe doa kapiten. 
 
Etxeko neskatoari 
Erreka munen harrie Erreka munan harria 
soiñean gona gorrie, soinean gona gorria, 
eraztunetik pasa leitxeke eraztunetik pasa leiteke 
Maritxu zeure garrie. Maritxu zeure garria. 
 
Hortxe goiean bost ardi Hortxe goian bost ardi 
hiru yantzan ta bi adi, hiru jantzan eta bi adi, 
etxe honetako Mari Begoñak etxe honetako Mari Begoñak 
klabelin gorri dirudi. klabelin gorri dirudi. 
 
Ate atzean ezpata Ate atzean ezpata 
ez Maritxu espanta, ez Maritxu espanta, 
Jaun zerukoak gorderei[k] teko Jaun zerukoak gorderik dauko 
zeuretzat morroi galanta. zeuretzat morroi galanta. 
 
Idi zuriek ekartzen dabe Idi zuriak ekarten dabe 
mendi altutik otea, mendi altutik otea, 
zuriz da gorriz plegauri[k] tago zuriz eta gorriz plegaurik dago 
Maritxu zeure dotea. Maritxu zeure dotea. 
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Urtebarrien muna ganean Urtebarrian muna ganean 
urteten deude bitxiak, urteten dabe bitxiak, 
harexe[k] paiño ederrau[k] tire harexek baino ederragoak dira 
Maritxu zeure begiak. Maritxu zure begiak. 
 
Etxeko jaunari 
Erreka ondoan lizarra Erreka ondoan lizarra  
hari begira izarra, hari begira izarra, 
etxe honetako nagosi jaunak etxe honetako nagusi jaunak 
urregorrizko bizarra. urregorrizko bizarra. 
 
Urregorriz deu bizerra eta  Urregorriz dau bizarra eta 
diamantezko espalda, diamantezko espalda, 
berori baiño gizon prestaurik berori baino gizon prestuagorik 
herri honetan eztaula.  herri honetan ez dagoela. 
 
Ezer ematen ez dutenei:  
Emongo bazu emoizu, Emongo badozu emoizu, 
emongo ezpazu esaizu. emongo ez badozu esaizu. 
Haizea bere hotza da eta Haizea bere hotza da eta 
nire lagunek aspertu. nire lagunak aspertu. 
 
Etxe atzean asune, Etxe atzean asuna,  
etxe aurrean hazurre, etxe aurrean hazurra, 
gure Jangoikoak emon deizule gure Jaungoikoak emon deitzula 
kakapirri ta aztule. kakapirri eta eztula. 
 
 
 
San Juan gauekoak 

 
  
San Juan bagilleko San Juan bagileko 
denpora ederreko, denpora ederreko, 
artok eta garik kaxan gordetako, artoak eta gariak kaxan gordetako, 
zapok eta sugek surten erreteko. zapoak eta sugeak surtan erretako. 
Gora San Juan! Gora San Juan! 
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Beste kanta batzuk 

 

Jan-edanaren gainekoak 

 
  
Maritxu, Maritxu, Maritxu, Maritxu, 
txokolatea loditxu txokolatea loditu 
aitari txe amari tirritoleri aitari eta amari tirritoleri 
zeuretzat neuretzat koipetsu. zeuretzat neuretzat koipetsu. 
Maritxu, Maritxu, Maritxu, Maritxu, 
holan biziko zara zu. holan biziko zara zu. 
Goizian-goizian txokolatea Goizean-goizean txokolatea 
arratsaldean koipetsu, arratsaldean koipetsu, 
aitari ta amari porrusaldea aitari eta amari porrusaldea 
zerorrek edari gozotsu, zerorrek edari gozotsu, 
Maritxu, Maritxu, Maritxu, Maritxu, 
bizitxen badakizu. biziten badakizu. 
 
 
          
Mahatsaren orpotik dator  Mahatsaren orpotik dator 
mama gozua, mama gozua mama gozoa, mama gozoa 
edango geunkela edango geunkela 
beteri[k] pasua. beterik basua. 
Klin! Beteri[k] pasua. Klin! Beterik basua. 
Nik zuri, zuk niri, Nik zuri, zuk niri, 
agur egiñaz alkarri agur eginaz alkarri 
basua txit garbi basua txit garbi 
biharko da ipiñi. beharko da ipini. 
 
 
  
—Maritxu nora zoiaz —Maritxu nora zoaz 
eder galant hori? eder galant hori? 
—Itxurrira Bartolo —Iturrira Bartolo 
nahi badozu etorri. nahi badozu etorri. 
—Itxurrian zer dago? —Iturrian zer dago? 
—Ardautxu zuria. —Ardautxu zuria. 
—Biok edango dogu —Biok edango dogu 
nahi dogun guztia. nahi dogun guztia. 
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—Aitte Juaniko, seme Periko, —Aita Juaniko, seme Periko 
zer dekok afaritteko? (bis) zer daukok afariteko? (bis) 
—Orio-aza gozo-gozoa, —Orio-aza gozo-gozoa, 
talo beroaz yateko. (bis) talo beroagaz jateko. (bis) 
 
 
 

Itsasoa eta arrantzarekin lotutakoak 

 
  
Maurizin potiñakin Mauriziren potinarekin 
zoiaz zu kalara, zoaz zu kalara, 
txibi asko ekarri txibia asko ekarri 
Kandido albara. Kandido albara. 
Aplika uste(d), uste(d), uste(d), Aplika usted, usted, usted, 
hau egia, hau egia, 
Eulalik dako pantorrilaren lodia. Eulalik dauko pantorrilaren lodia. 
Aplika uste(d), uste(d), uste(d), Aplika usted, usted, usted, 
hau egia, hau egia, 
gero ondo gobernatu famelia. gero ondo gobernatu familia. 
 
 
  
Balearen bertsoak sortak bertso asko daukaz baina gutxi batzuk baino ez ditugu jazo. 
 
Luis gaiztuak hemendik Luis gaiztoak hemendik 
lehenengo arponada, lehenengo arponada, 
balia harrapatzeko balea harrapatzeko 
txit gizon ona da. txit gizon ona da. 
Estimatzekua da Estimatzekoa da 
halango arponada, halango arponada, 
bedratzi milla errial bederatzi mila erreal 
bazuan jornala. bazuen jornala. 
 
Joxe de Karamelo Jose de Karamelo 
bigarren golpian, bigarren golpean, 
ederki portatu zan ederki portatu zan 
bere subertian. bere suertean. 
Baliari odola Baleari odola 
bizkerra betian, bizkarra betean, 
ezin zajon gelditu ezin zakon gelditu 
ito zan artian. ito zan artean. 
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Jose Manuel serenok Jose Manuel serenok 
inderrak baditu, indarrak baditu, 
haren zartadakua haren zartadakoa 
Getarian agertu. Getarian agertu. 
Jente guzti orduan Jente guztia orduan 
hemen zan harritu, hemen zan harritu, 
izugarrizko famak izugarrizko famak 
ekarri egin ditu. ekarri egin ditu. 
 
Zuok getariarrak Zuok getariarrak 
beseguk ugari, bisiguak ugari, 
laga egiozute laga egiozute 
gure baliari. gure baleari. 
Ama iges joan da Ama ihes joan da 
umia dek hori, umea duk hori, 
jarrai iezaiozute jarrai iezaiozue 
nahi badozute hari. nahi baduzue hari. 
 
 
  
Agertuten direz Iparraldetik Agertuten dira Iparraldetik 
Belakiz eta Dultzia, Belakiz eta Dultzia, 
Armintzako morroi sastarrak Armintzako morroi sastarrak 
tabernarako bidean. tabernarako bidean. 
 
 
   
Itsasotiken gatozenian Itsasotikan gatozenean 
arrain barik etxera, arrain barik etxera, 
andra zantarrak bialtzen gaituz andra zantarrak bialtzen gaitu 
afaldu barik ogera. afaldu barik ohera. 
Ohian sartuta popia emon Ohean sartuta popea emon 
hau da betiko kontua, hau da betiko kontua, 
holako andra zantarrakaz ezkontzen dana halako andra zantarrakaz ezkontzen dana 
ez da makala tontua. ez da makala tontua. 
 
 
   
Ondarruan lapia Ondarroan lapia 
Lekitxon txirlia (bis), Lekeition txirlia (bis), 
Elantxoben portzebe Elantxoben pertzebe 
hatxarte guztietan (bis), hatxarte guztietan (bis), 
Lagan mojojoia, Lagan mojojoia, 
Bermion atuna (bis), Bermeon atuna (bis), 
Bakion txakoliña, Bakion txakolina, 
Armintzan langosta (bis), Armintzan langosta (bis), 
Plentzian sanatorio, Plentzian sanatorio, 
Santurtzin sardiña (bis). Santurtzin sardina (bis). 
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Isil-isilik dago Isil-isilik dago 
playe barrenian, playa barrenean, 
untzi zuri polita ontzi zuri polita 
uraren ganian. uraren gainean. 
Oh maitea, oh laztana, Oh maitea, oh laztana, 
zeure poza, atsegiña, zeure poza, atsegina, 
zergaitik zeure bizitza zergaitik zeure bizitza 
mingots illuna da.  mingots iluna da. 
 
 
  
Eta ke talaieruak (hiru aldiz) Eta ke talaieruak (hiru aldiz) 
baporrak urten arte. baporrak urten arte. 
Lelengo bapor Gaiarre (hiru aldiz) Lehenengo bapor Gaiarre (hiru aldiz) 
etxale dau itxeko. etxale dago egiteko. 
Botata ezin atrapa (hiru aldiz) Botata ezin atrapa (hiru aldiz) 
txo, recoños! txo, recoños! 
txikotatik eskapan! txikotatik eskapan! 
Portuondo botaik kanpotik (hiru aldiz) Portuondo bota egik kanpotik (hiru aldiz) 
dana (i)Armintzerako. dana Armintzarako. 
 
 
 

Animaliak 

      
Amilotxak ez dauko Amilotxak ez dauko 
kukun bildurrik, kukuaren bildurrik, 
amilotxa sartzen da amilotxa sartzen da 
haretx zulotik. haretx zulotik. 
 
 
 
Han hantxe goiko harestitxu baten Han hantxe goiko harestitxu baten 
kukuak umeak egin yozak aurten, kukuak umeak egin dozak aurten, 
kukuak egin, amilotxek jan kukuak egin, amilotxak jan 
haxe bere kukuarentzat zoritxarra1 zan. haxe bere kukuarentzat zoritxarra zan. 
Apa mutil gaztea, Aupa mutil gaztea, 
gogor yantzan egin, gogor jantzan egin, 
ijiji eta ajaja ijiji eta ajaja 
aurrera korridu’ik. aurrera korridu egik. 
  
 
 

                                                 
1 Beste bertsio batzuetan txoritxarra agertzen da. 
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Zer diraustazu txindortxu polita Zer diraustazu txindortxu polita 
sasi horren ganean sasi horren ganean 
negarrez yarrita? negarrez jarrita? 
Abendua sartu barik Abendua sartu barik 
zeure habian zeure habian 
hartuko ete gaittue hartuko ete gaitue 
zenbatzuk azpian. zenbaitzuk azpian. 
 
  
Txoritxu pinto-pinto Txoritxu pinto-pinto 
zugatzen gaiñean, zugatzaren gainean, 
zelan kantaten dozu[n] zelan kantaten dozun 
buztentxun gaiñean. buztantxuren gainean. 
 
 
 
Basatxoritxu mustur luzia Basatxoritxu mustur luzia 
ez yoan donokira2 billa, ez joan donokira bila, 
aingerutxurik bihar ezkero aingerutxurik behar ezkero 
horra hor gure mutilla. horra hor gure mutila. 
 
Bere mosua edurra da-ta Bere mosua edurra da-ta 
urrez mihes da ta ezpanak,3 urrez mihise eta ezpanak, 
bertan urturik lotuko dira bertan urturik lotuko dira 
bere bularra ta zanak. bere bularra eta zanak. 
 
Ai nok leukezan urrezko orrotzak Ai nork leukezan urrezko orrotzak 
urrez mihetan harie, urrez mihise eta haria, 
urrez hasi ta amaitxuteko urrez hasi eta amaituteko 
seintxu honentzat yantzie. seintxu honentzat jantzia. 
 
Larrosatxua[k] bost orri ditu Larrosatxuak bost orri ditu 
klabeliñiak hamabi, klabelineak hamabi, 
gure umetxu hau gura dauenak gure umetxu hau gura dauenak 
eskatu bere amari. eskatu bere amari. 
 

Beste batzuk 

 
Artola[k] teko, Artola[k] teko, Artolak dauko, Artolak dauko, 
Artola[k] teko plantea, Artolak dauko plantea, 
berea dauela, berea dauela berea dauela, berea dauela 
mundu guztiko jentea. mundu guztiko jentea.  

                                                 
2 Zerura. 
3 Informanteak horrela abestu arren jatorrizko letra hurrengoa da: sua bihotza eta ezpanak. 
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Atzo atsaldian izandu giñan  Atzo arratsaldian izandu ginan 
lagun guztiok erromerian, lagun guztiok erromerian, 
hura bai gauza pozgarria,  hura bai gauza pozgarria, 
neskatil mosu gorria. neskatil mosu gorria. 
 
Arratsalde guztian ibili giñan  Arratsalde guztian ibili ginan 
euskal dantza jatorrian, euskal dantza jatorrian, 
ta zutik guztiok bai lagun onak  eta zutik guztiok bai lagun onak 
irrintzi entzutean. irrintzi entzutean. 
 
Erromeri ederra zan  Erromeri ederra zan 
Santio mendiko tontorrean, Santiago mendiko  tontorrean, 
hantxe egin nuen andragaia,  hantxe egin nuen andragaia, 
bai emakume alaia. bai emakume alaia. 
 
Gero kalera  Gero kalera 
goitikan behera yaisterakoan, goitikan behera jaisterakoan, 
lore eder bat  lore eder bat 
neretzat eman zidan. niretzat eman zidan. 
Zutik, zutik  Zutik, zutik 
euskaldun emakume bikaiñak, euskaldun emakume bikainak, 
irrintzi egin zazute  irrintzi egin zazute 
eztarririk onenak.  eztarririk onenak.  
 
 
 
Katalintxu lora ederra, Katalintxu lora ederra, 
ze klabeliña fiña, ze klabelina fina, 
antxiñeti dekot zuretzat  antxinatik daukat zuretzat 
bihotzeko miña. bihotzeko mina. 
Bihotzeko miñ hori Bihotzeko min hori 
daukaten ezkero, daukadan ezkero, 
ezin dot egin lorik ezin dot egin lorik 
amesetan baiño. amesetan baino.   
 
 
 
Neskazaharrak yoten dira  Neskazaharrak joaten dira 
San Antoniora (hiru aldiz) San Antoniora (hiru aldiz) 
santuari eskatzera senar on bana,  santuari eskatzera senar on bana, 
senar on bana, komeni bada. senar on bana, komeni bada. 
Santuak esaten dio  Santuak esaten dio 
buruakiñ ez, (hiru aldiz) buruarekin ez, (hiru aldiz) 
santuak esaten dio  santuak esaten dio 
buruakiñ ez. (hiru aldiz) buruarekin ez. (hiru aldiz) 
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Mundakan, Mundakan topa dabe Mundakan, Mundakan topau dabe 
neska bat galduta, neska bat galduta, 
leihoan, leihoan ipiñi dabe leihoan, leihoan ipini dabe 
uliak orraztuta. uleak orraztuta. 
Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, 
ai leretxu, ai leretxu. ai leretxu, ai leretxu. 
Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, Ai leretxu, ai leretxu, ai leretxu, 
ai lere lere letxu. ai lere lere letxu. 
 
 
  
Nik ikusi ninduzen Nik ikusi ninduzan 
San Juan gauian, San Juan gauean, 
Txomin eta Bartolo Txomin eta Bartolo 
tabernako atian, tabernako atean, 
hormia zalakuan hormea zalakoan 
bata[k] besteari batak besteari 
txixa egiten zion  txiza egiten zion 
frakatara alkarri. frakatara alkarri. 
 
Azpeitiko Azkaraten Azpeitiko Azkaraten 
atso-agurek ohaga baten, atso-agureak ohaga baten, 
ezkonparriak beste baten ezkonbarriak beste baten 
trikili-traka baten. trikili-traka baten. 
 
 
  
Ama elgoibertarra Ama elgoibartarra 
ella de Orozko, ella de Orozko, 
neuri eskapatu deust neuri eskapatu deust 
con otro morrosko. con otro morrosko. 
Zazpi urte pasau da Zazpi urte pasau da 
que yo la conozco, que yo la conozco, 
por dónde anda ella por dónde anda ella 
nik eztakit asko. nik ez dakit asko. 
 

Baladak: Markesaren alaba 

 
Zeruak eta lurrak egin zituana  Zeruak eta lurrak egin zituena 
memoria argitzera (i)hatoz neregana. memoria argitzera hatoz niregana. 
Esperantza badaukat zerorrek emana Esperantza badaukat zerorrek emana 
kunplituko dedala desio dedana. kunplituko dudala desio dudana. 
 
Amoriozko penak bertso berriyetan Amoriozko penak bertso berrietan 
publika (i)albanitza (i)Euskalerrietan. publika albanitza Euskalerrietan. 
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Enteratu naiz ongi (i)enkargu hoietan Enteratu naiz ongi enkargu horietan 
San Jose arratsaldeko hiru t’erdietan.  San Jose arratsaldeko hiru eta erdietan. 
 
Markes baten alaba interesatua Markes baten alaba interesatua 
mariñeruarekiñ enamoratua.  marineruarekin enamoratua. 
Deskubridu gaberik bere sekretua  Deskubritu gaberik bere sekretua 
amoriyua zeukan barrena sartua. amodioa zeukan barrena sartua. 
 
Egun siñalia zan goguan hartzeko Egun seinale zan gogoan hartzeko 
esan ziyola (i)haren etxera juateko; esan ziola haren etxera joateko; 
—deseo dedan hitz hau manifestateko —deseo dudan hitz hau manifestatzeko 
zurekiñ, Antonio, nago izateko. zurekin, Antonio, nago izateko. 
 
—Zer esaten didazu, Juanita hitz hori, —Zer esaten didazu, Juanita hitz hori, 
tentatzen ari zera trazak badirudi. tentatzen ari zara trazak badirudi. 
Etzait zure gradurik tokatutzen neri, Ez zait zure gradurik tokatutzen niri, 
ez burlarikan egiñ mariñeruari. ez burlarikan egin marineruari. 
 
—Iduki dezakezu ongi siñistua —Eduki dezakezu ongi sinistua 
aspaldiyan neguala zutzaz gustatua. aspaldian nengoela zutaz gustatua. 
Etzaitut nik utziko desanparatua, Ez zaitut nik utziko desanparatua, 
halan egiten dizut gaur juramentua. hala egiten dizut gaur juramentua. 
 
Konformatu ziraden alkarren artian Konformatu ziraden alkarren artean 
ezkonduko zirala (i)hurrengo urtian. ezkonduko zirala hurrengo urtean. 
Eskola ikasteko biyen bitartian Eskola ikasteko bien bitartean 
beraren herritikan guztiz apartian. beraren herritikan guztiz apartean. 
 
Halan disponiturik jarri ziran biak Halan disponiturik jarri ziran biak 
kartaz entenditzeko (i)alkarren berriyak, kartaz entenditzeko alkarren berriak, 
formalidadiakin jartzeko (i)egiyak formalidadearekin jartzeko egiak 
baiña (i)etziran lo egon amaren begiyak. baina ez ziran lo egon amaren begiak. 
 
Alperrik izango dira hasarre guztiak Alperrik izango dira hasarre guztiak 
ez naute mudatuko (i)eternidadian,  ez naute mudatuko eternidadean, 
esposatu nahi nuke kariño (i)onian esposatu nahi nuke karino onean 
Antonio Maria (i)etortzen danian. Antonio Maria etortzen danean. 
 
(i)Ezin egon zan ama hitz hori sufritzen, Ezin egon zan ama hitz hori sufritzen, 
berihala (i)hasi zan kartak detenitzen, berehala hasi zan kartak detenitzen, 
intenziyo haundiagaz ezkontza galdutzen; intentzio handiagaz ezkontza galdutzen; 
Juanitak halakorik ez zuen pentsaten. Juanitak halakorik ez zuen pentsatzen. 
 
Amaren malezia korreora juanda Amaren malezia korreora joanda 
Antonio hil zala egin zuan karta. Antonio hil zala egin zuan karta. 
Juanitaren tristura maitia izanda Juanitaren tristuraz maitea izanda 
engañatua beste gezur bat esanda. engainatua bestek gezur bat esanda. 
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Amak esaten dio: —Juanita neria, Amak esaten dio: —Juanita nirea, 
galdu da diotenez Antonio Maria, galdu da diotenez Antonio Maria, 
nik billatuko dizut beste bat hobia, nik bilatuko dizut beste bat hobea, 
mayorazgo interes askoaren jabia. mayorazgo interes askoren jabea. 
 
—Ama, ez neri esan horrelakorikan, —Ama, ez niri esan horrelakorikan, 
ez det nik bestegana (i)amodiorikan, ez dut nik bestegana amodiorikan, 
ezin alegre leike nere barrenikan ezin alegre leike nire barrenikan 
komenientzia (i)ona (i)egonagatikan. komenientzia ona egonagatikan. 
 
—Utzi alde batera horrelako lanak, —Utzi alde batera horrelako lanak, 
ez dizut nik ikusten zu bezela damak, ez dizut nik ikusten zu bezala damak, 
nahi badituzu hartu onrak eta famak nahi badituzu hartu onrak eta famak 
billatuko zaituztez aitak eta amak. bilatuko zaituzte aitak eta amak. 
 
Denpora kunpliturik galaia (i)abiyan Denpora kunpliturik galaia abian 
zer pasatu ote zan haren memoriyan. zer pasatu ote zan haren memorian. 
Kartarik hartu gabe juan dan aspaldiyan, Kartarik hartu gabe joan dan aspaldian, 
inozente sartu zan jayo zan herrian. inozente sartu zan jaio zan herrian. 
 
Hau da lendabiziko (i)esan zenduena: Hau da lehendabiziko esan zenduena: 
—zer da musikarekiñ onratzen dutena? —zer da musikarekin onratzen dutena? 
Markesaren alaba kaliak barrena Markesaren alaba kaleak barrena 
esposario zala (i)harek bihar zuena. esposario zala harek behar zuena. 
 
Desmayaturik egin zuen ordubete Desmaiaturik egin zuen ordubete 
gero nobiya eske hitz bi egiñ arte, gero nobia eske hitz bi egin arte, 
inguratu zitzayon makiña bat jente, inguratu zitzaion makina bat jente, 
bigarren ordurako hil da derrepente. bigarren ordurako hil da derrepente. 
 
Gaba pasatu eta hurrengo goizean Gaua pasatu eta hurrengo goizean 
entierrua zuen bigarren klasian, entierrua zuen bigarren klasean, 
markesaren alaba guztien atzian markesaren alaba guztien atzean 
zer pena izango zan haren bihotzian! zer pena izango zan haren bihotzean! 
 
Penarekin leherturik Antonio hil zan, Penarekin leherturik Antonio hil zan, 
akonpañatu zuen Juanitak eleizan, akonpainatu zuen Juanitak eleizan, 
maitasuna baziyon esan dedan gisan maitasuna bazion esan dudan gisan 
geroztikan ezuen osasunik izan. geroztikan ez zuen osasunik izan. 
 
Erremedio balei sentimentu hori Erremedio balei sentimentu hori 
bitarteko bat jarri Jesus maiteari, bitarteko bat jarri Jesus maiteari, 
oraziño (i)egiñaz Birjiña (i)Amari orazio eginaz Birjina Amari 
zeruan gerta dediñ Antonio Mari. zeruan gerta dedin Antonio Mari. 
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Alkarren konpañian guk ere nahi degu, Alkarren konpainian guk ere nahi dugu, 
Birjiña, egiezu Jaunari erregu Birjina, egiozu Jaunari erregu 
kristau guztiokaitik baldiñ albazendu, kristau guztiokaitik baldin albazendu, 
Iturrinok horrela desiatuten du. Iturrinok horrela desiatuten du. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

129

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta
.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
 

 1

Koplak 

Santiago pasau da eta 

 
 
Santiau pasau de ta Santiago pasau da eta 
Santa Ana geubian (bis), Santa Ana gauean (bis), 
mutil bi egon zazen morena mutil bi egon zoazen morena 
bentana batian oi ai (bis). bentana batean oi ai (bis). 
 
Mutillok egon zazen Mutilok egon zoazen 
guzurre[k] kontetan (bis), guzurrak kontetan (bis), 
aittitte koitxedue morena aitita koitadua morena 
taloak erretan oi ai (bis). taloak erretan oi ai (bis). 
 
Amama koitxedia Amama koitadea 
gortati negarrez (bis), gortatik negarrez (bis), 
katu demoliñuak morena katu demoninoak morena 
taloa dandarrez oi ai (bis). taloa dandarrez oi ai (bis). 
 
Masuste koloreko Masusta koloreko 
begitxu baltzokaz (bis), begitxu baltzokaz (bis), 
ondo engaiña i ñona morena ondo engaina egin nona morena 
berba labanokaz oi ai (bis). berba labanokaz oi ai (bis). 
 
Harako zeuk gure ta Harako zeuk gura eta 
neuk gure enendunian (bis), neuk gura ez nendunean (bis), 
berba labanik asko morena berba labanik asko morena 
zendula miñian oi ai (bis). zenduala mihinean oi ai (bis). 
 
Zeu bere Joxepa ta Zeu bere Joxepa eta 
neu bere Joseba (bis), neu bere Joseba (bis), 
hontxe konta biharkuz morena hontxe kontau beharko doguz morena 
hamalau pezeta oi ai (bis). hamalau pezeta oi ai (bis). 
 
 
 

Urrekobelontxubeko 

 
Urrekobelontxubeko Urrekobelontxubeko 
hiru neskatilla hiru neskatila 
Atxurire joan zizan Atxurira joan ziran 
nobiyoaren billa. nobioaren bila. 
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Atxurire joan eta Atxurira joan eta 
lelango berbia lehenengo berbea 
esan egiñ eistazu esan egin egidazu 
zein dodan neuria. zein dodan neurea. 
 
Esaten badostazu Esaten badeustazu 
zein dodan neuria, zein dodan neurea, 
orduntxe emongo dotsut orduantxe emongo deutsut 
neure pesetia. neure pezetea. 
 
Urrausi pandero Ur hausi pandero 
(i)azunberdikoa azunberdikoa 
garrie lodi-lodi garria lodi-lodi 
kolore bikoa. kolore bikoa. 
 
Non da gure untziko Non da gure ontziko 
mutil gazterie mutil gazteria 
aspentadurik nago espantaturik (?) nago 
premiyoaren giez. premioaren deiez (?). 
 
Elaie bat etor yaten Elai bat etorri jatan 
arbiñ eta istu arbin eta estu 
neurtu egin bihar neuela neurtu egin behar nebala 
luze labra biztu luze labra (sic) biztu 
ohiaren neurrian ohearen neurrian 
ohiaren neurrian ohearen neurrian 
yoten duleko oñelagaz joten dogulako orinalagaz 
kokotazurrian. kokot hazurrean. 
 
Etxera yoan eta Etxera joan eta 
gatza ta zangura gatza eta zangura (sic) 
neuk egin behar  neuk egin behar 
neuskizula nik kura. neuskizula nik kura. 
Jose Bentura, Jose Bentura Jose Bentura, Jose Bentura 
ez etorri gehiautan ez etorri gehiagotan 
nire komentura. nire komentura 
Jose Bentura, Jose Bentura Jose Bentura, Jose Bentura 
ez etorri gehiautan ez etorri gehiagotan 
nire komentura. nire komentura. 
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Dantzarako koplak 

Jotarako koplak 

 
Ai Maritxu joskillea  Ai Maritxu joskilea 
etxe oneko alabea, etxe oneko alabea, 
egun beten yosten deitu egun baten josten ditu 
frakak eta alkondarea. frakak eta alkondarea. 
 
Maritxu tabernerea Maritxu tabernerea 
txikitxu konponidea, txikitxu konponidea, 
hiru kuartilu t´erdiagaz hiru kuartilu eta erdiagaz 
egiten dau azunbrea. egiten dau azunbrea.  
 
Begire nago begire Begira nago begira 
hor goiko bide barrire, hor goiko bide barrira, 
ia noiz etorriko dan  ia noiz etorriko dan 
nire nobia herrire. nire nobia herrira. 
 
Neure nobiaren ama Neure nobiaren ama 
asto baten jaube dana, asto baten jaube dana, 
astoak ekarriko’tso astoak ekarriko deutso 
etxean bihar dauena. etxean behar dauena. 
 
Hauxe da akaberea, Hauxe da akaberea, 
akaberean tristea, akaberearen tristea, 
agur aita, agur ama, agur aita, agur ama, 
agur arreba maitea. agur arreba maitea. 
 

 
 
Txikitxue zera baiña  Txikitxua zara baina 
hasiko zera oraindio, hasiko zara oraindino, 
hasiten ezpaza(ra) bere hasiten ez bazara bere 
ez zaitutela utziko. ez zaitudala utziko. 
 
Esan dozu ederrori Esan dozu ederrori 
ez zagozela neuretzat, ez zagozela neuretzat, 
eskerrik asko majea eskerrik asko majea 
ta neu be enago zeuretzat. eta neu be ez nago zeuretzat. 
 
Neure amak ezkontzeko Neure amak ezkontzeko 
neure moduko bategaz, neure moduko bategaz, 
dotea ematen dio  dotea ematen dio 
oillo lokea bost txitagaz. oilo lokea bost txitagaz. 
 



Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria

132

Zer ikusi, ha ikasi! Uribe Kosta
.

HH eta LH-rako eskualdeko material osagarria
 

 4

 
Hauxe da despedidea, Hauxe da despedidea, 
despedide honen tristea, despedida honen tristea, 
iñori txarrik ein barik  inori txarrik egin barik 
hasarre deuku jentea. hasarre daukagu jentea. 
 
 
San Antonio, San Antonio      San Antonio, San Antonio 
txarrie gaixo danian, txarria gaixo danean, 
San Antonio ez da esaten San Antonio ez da esaten 
urdaia yaten danian. urdaia jaten danean. 
 
Gure aza ta porruek Gure aza eta porruak 
eroan deitu neguek, eroan ditu neguak, 
barriak ekarko deitu  barriak ekarriko ditu 
udebarriko beruek. udabarriko beruak. 
 
Mendi altuan edurre Mendi altuan edurra 
bota surtera egurre, bota surtera egurra, 
neskatil galantan amak neskatil galanten amak 
mutil zantarran bildurre. mutil zantarran bildurra.  
 
Agur eta orain bagoaz Agur eta orain bagoaz 
baiña denpora gutxiko, baina denpora gutxiko, 
berriro etorko gera  barriro etorriko gara 
zuekaz hemen oteko. zuekaz hemen egoteko. 
 
 
 
Goiko errotako Maritxu Goiko errotako Maritxu 
etxe oneko alabia, etxe oneko alabea, 
egun batian josi zitun egun batean josi zituen 
prakak eta alkondaria. prakak eta alkondarea. 
 
Larrosatxuak bost orri Larrosatxuak bost orri 
klabeliñiak hamabi, klabelineak hamabi, 
andra ederra nahi deunak andra ederra nahi dabenak 
ibilli erroldan sarri. ibili erroldan sarri. 
 
Portuan dekot batela Portuan daukat batela 
itsason ez da motela, itsasoan ez da motela, 
harez harrapatzen det nik haregaz harrapatzen dot nik 
txitxarrua ta berdela. txitxarroa eta berdela. 
 
Amak itxi nendun neri Amak itxi nendun niri 
herentzia guztia, herentzia guztia, 
hamar txitxe eta oillo loke hamar txitxa eta oilo loka 
hori zan guztia. hori zan guztia. 
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Matxalen Busturiko  Matxalen Busturiko 
amari negarrez, amari negarrez, 
gona / amental gorri barik gona / amental gorri barik 
ezkonduko danez. ezkonduko danentz. 
 
Fermiñek emon dotso Ferminek emon deutso 
bosteko txirie1, bosteko ziria, 
haregaz erosteko haregaz erosteko 
amental gorrie. amental gorria. 
 
Amak emoten dio Amak emoten dio 
bosteko gorria, bosteko gorria, 
erosizu Matxalen erosizu Matxalen 
amental gorria. amental gorria. 
 
 
 

Pandero barri-barrie Pandero barri-barria 
amak Bilboti ekarrie, amak Bilbotik ekarria, 
hamar errel pagata hamar erreal pagauta 
guzti da urregorrie. guztia da urregorria. 
 
 
 
Udebarriko lorea Udabarriko lorea 
non egon zara neguen? non egon zara neguan? 
Abazuzen bildurreaz Abazuzaren bildurragaz 
ostute lurren barruen. ostuta lurraren barruan. 
 
 
 
Pandero barri-barrie Pandero barri-barria 
Durangon han erosie, Durangon han erosia, 
hamar errial pagaute hamar erreal pagauta 
dana da (i)urregorrie. dana da urregorria. 
 
Nire aitak amari  Nire aitak amari 
gona gorria ekarri, gona gorria ekarri, 
ai gona gorri-gorria ai gona gorri-gorria 
zazpi jostunek josia. zazpi jostunek josia. 
 
Hauxe da despedidia,  Hauxe da despedidea, 
despedidaren tristia, despedidaren tristea, 
agur aita eta ama,  agur aita eta ama, 
agur arreba maitia. agur arreba maitea. 
                                                 
1 Txanpon mota da. 
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Klabelinetxu bentanakoa Klabelintxu bentanakoa 
egon zara kontuen, egon zara kontuan, 
amoretxu betek huts emon arren amoretxu batek huts emon arren 
beste asko dau munduen. beste asko dau munduan. 
 
 
 

Arinekorako koplak 

 
Agure zaharrak deitu  Agure zaharrak ditu 
hiru elementu, hiru elementu, 
eztule ta "gorgojo"  eztula eta "gorgojo" 
eta uzkerra franku. eta uzkerra franku. 
 
Atsoak alabea  Atsoak alabea 
saldu daianean, saldu dagianean, 
lo eingo yok zurrun-zurrun lo egingo jok zurrun-zurrun 
ohian bazterrean. ohearen bazterrean. 
 
Tirikitiki tauki Tirikitiki tauki 
mailluaren hotsa, mailuaren hotsa, 
errementari baiño errementari baino 
hoba dok arotza. hoba dok arotza. 
 
Durangon bazkalduta Durangon bazkalduta 
Mañaritti gora, Mañaritik gora, 
erromerira goaz  erromerira goaz 
San Antoniora. San Antoniora. 
 
Askok egiten dotso Askok egiten deutso 
San Antoniori, San Antoniori, 
egun baten juan ta egun batean joan eta 
bestean etorri. bestean etorri. 
 
Aita San Antonio Aita San Antonio 
Urkiolakoa, Urkiolakoa, 
bihotz askoarentzat bihotz askorentzat 
santu debotoa. santu debotoa. 
 
Agur San Antonio  Agur San Antonio 
diñoe hemen bitarten, dinoe hemen bitartean, 
aurtengo amaitu da-ta  aurtengoa amaitu da-ta 
hurrengo urtera arten. hurrengo urtera artean. 
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Hamaika demoniño Hamaika demonio 
badago munduen, badago munduan, 
Josepan lehengusiñek Joseparen lehengusinak 
engaiña ninduen. engaina ninduan. 
 
Betik ibilli arte Beti ibili arte 
neure inguruen, neure inguruan, 
berak hartu artean  berak hartu artean 
sorgiñen moduen. sorginen moduan. 
 
Oraingo mutilkoak Oraingo mutikoak 
satorran plantakaz, satorraren plantakaz, 
erromerira doaz erromerira doaz 
abarka mantakaz. abarka mantakaz. 
 
Agur bat esateko Agur bat esateko 
gazte ta zaharrari, gazte eta zaharrari, 
ardautxua ekarri  ardautxua ekarri 
eze gara egarri. eze gara egarri. 
 

 
 
Amama koitedea  Amama koitadea 
gortati negarrez, gortatik negarrez, 
katuak eroan dotso katuak eroan deutso 
taloa dandarrez. taloa dandarrez. 
 
Sarri-sarri pasten da Sarri-sarri pasaten da 
errekatik ure, errekatik ura, 
asto buzten bakoa asto buztan bakoa 
iñok etxok gure. inork etxok gura. 
 
Alperra beti dago  Alperra beti dago 
gauza bat pentsaten, gauza bat pentsaten, 
behar itten dauena behar egiten dauena 
eztala kantsaten. ez dala kantsaten. 
 
Txiki-txikitxue ta Txiki-txikitxua eta 
Poli[t]-politxue, polit-politxua, 
nori emongo’tsezuz nori emongo deutsazuz 
neuri aginduek. neuri aginduak. 
 
 
Hamaka ta hamabi Hamaika eta hamabi 
hogeta hiru lauko, hogeita hiru lauko, 
atsoak alabea atsoak alabea 
salduteko deuko. salduteko dauko. 
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Atsoak alabea  Atsoak alabea 
saldu deienean, saldu dagianean, 
musturre bero yekok musturra bero jaukok 
ohian bazterrean. ohearen bazterrean. 
 
 
       

Zure amak neuri Zure amak neuri 
bidean topaute, bidean topauta, 
ezteust agurrik egin ez deust agurrik egin 
burua biraute. burua birauta. 
 
Zure amak neuri Zure amak neuri 
kasurik ez eiteko, kasurik ez egiteko, 
ze palazio deko ze palazio dauko 
zuri donateko. zuri donateko. 
 
 
  
Edurre teilletuan Edurra teilatuan 
egurra basoan, egurra basoan, 
taloak erretako  taloak erreteko 
uruna auzoan. uruna auzoan. 
 
 
     
Amoretxu be[t] paiño Amoretxu bat baino 
bi hobeto dire, bi hobeto dira, 
bateri ondo esan bateri ondo esan 
ta bestea begire. eta bestea begira. 
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Errezitatuak 

 

Igarkizunak 

Ezetz igarri zer dan? Orpora apuntatu eta sudurrera aparatzen duena?  

Erantzuna: uzkerra 

 

Zer da? Aurrean punta bi eta atzean zulo bi? 

Eta aurrean punta bat eta atzean zulo bat?     

Erantzunak: artaziak eta orrotza.   

  

Errezitatuak 

 
Tanparrapatan, Tanparrapatan, 
gozan lapatan, goazen lapatan, 
handik etorri tte handik etorri eta 
egositte yan. egosita jan.   
 
 
Gabon Gaboneta, 
errosa kaltzeta, 
Jesus jaio da-ta, 
jo daigun kisketa.  
 
 
Pedro Pedrolin, Pedro Pedrolin, 
toca tambolín, toca tambolín, 
enbrak1 elixara, enbrak elizara, 
gizonak tabernara, gizonak tabernara, 
Pedro? Kakatara!  Pedro? Kakatara!  
 
 
Tolon-tolon, Tolon-tolon, 
asto solon, astoa soloan, 
behie bason, behia basoan, 
esne auzon. esnea auzoan.  
 
                                                 
1 Andrak, emakumeak. 
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Tunturruntañe, Mari Montañe, Tunturruntaiña, Mari Montaña, 
intxurtxu bet eta hiru kaztañe. intxurtxu bat eta hiru gaztaina.  
 
 
Agur luze gaiñe2 labur, Agur luze gaina labur, 
labur gaiñe luze, labur gaina luze, 
agur eper luze. agur eper luze.  
 
 
Akarrak adarrak okerrak deittu, Akerrak adarrak okerrak ditu, 
deittu okerrak adarrak akarrak.  ditu okerrak adarrak akerrak.   
 
 
Sí tte no ta por aquí, Sí eta no eta por aquí, 
auzoko txakurrek erdera daki.  auzoko txakurrak erdera daki.  
 
 
Txokolate con burruntzi, Txokolate con burruntzi, 
putz egin tte klaunk iruntsi3.  putz egin eta klaunk iruntsi.  
 
 
Allá cuidaus, Allá cuidaus, 
gure gortan txarri bi dauz.  gure gortan txarri bi dagoz.   
 
 
Jose yanta bere gose, Jose janda bere gose, 
edanta bere egarri, edanda bere egarri, 
Jose baragarri. Jose baragarri.   
 
 
Santa Barbara, Santa Kruz, Santa Barbara, Santa Kruz, 
Jaune balia zakiguz. Jauna balia zakiguz. 
Iñuzentean ogie, Inozenteen ogia, 
Jaunaren miserikordie. Jaunaren miserikordia.    
 
 
Kukuk kuku, arbolarik arbola kuku ta kuku, Kukuak kuku, arbolarik arbola kuku eta kuku, 
aprilen zortzireko etorten daku. apirilaren zortzirako etorten jaku.  
 
 
Eguzki santu, zerun berinketu Eguzki santu, zeruan bedeinkatu 
te lurren alabadu, eta lurrean alabadu, 
ez zaittezela zeure aman aurren lotsatu.  ez zaitezela zeure amaren aurrean 
 lotsatu.  
Ai ene! Ai ene! Agiñeko miñe medikuaiñe. Ai ene! Ai ene! Hagineko mina  medikugana.  
 
                                                 
2 Adina. 
3 Irentsi. 
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Dingilin dango Mariñe, Dingilin dango Mariñe, 
beti horrela bagiñe, beti horrela bagine, 
beti horrela izaterako, beti horrela izateko, 
boltsea deku ariñe. boltsea daukagu arine.  
 
 
Motza, katu korotza. 
 
 
Zelan uzena? Okela gizena.  Zelan izena? Okela gizena. 
Apellidu? Juan Barkilleru. Apellidua? Juan Barkillerua. 
 
 
Ene San Mames, bart egin dot ames. 
Ona bada biontzat, txarra bada, baperez. 
 
 
Antonio, Polonio, saca la tres, boltsea bai eta dirurik ez. 
 
 
Negar eta barre, kaka berde.  
 
 
Arre, baztarrak iñ ezteien barre.  Arre, bazterrak egin ez dagien barre.  
 
 
Arre, arre, arre, asto barrabana, Arre, arre, arre, asto barrabana, 
okerreko lekutetik nora naroana.  okerreko lekutatik nora naroana.  
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Esalege da… 

Esakuneak esan aurretik “Esalege da…” esan ohi da. 

Esaera zaharrak eta esamoldeak gure herriaren jakintzaren adierazgarri dira. Bizimodurako 
irakasbide garrantzitsuak ematen dituzte. 

 

Ilun-argia, urte sasoiak eta eguraldia 

Gaua gauekoentzat eta eguna egunekoentzat 

Gauez kontuz ibili behar da jeinuak eta mamuak irteten ei dira eta. 

Gabon eguna, egun iluna 

Neguko egunak sano laburrak dira, eta egunez argi gutxi izaten da. 

Abenduko eguna, argitu orduko iluna 

Abenduan, neguan, egunak oso laburrak eta gauak oso luzeak izaten dira, horren ondorioz 

argi-ordu gutxi izaten ditugu. 

Andre Maria martiko, uda da betiko 

Martian eguraldi ona egiten hasten da. 

Eurien gaineko leia, eurien deia 

Euria egin ostean leia botaz gero, berriz dugu bustitzeko arriskua, euria baitakar. 

Sanjuanetan beroz erretzen, hotzez hiltzen abenduan 

San Juanetan eguraldi ona egoten da, abenduan, ostera, eguraldia hotza izaten da. 

Okila kantetan, euria atetan 

Okilaren kantua entzunez gero, euria dakarrela esaten da. 

San Antonio, San Antonio txerria gaixo danean, San Antonio ez da esaten urdaia jaten 
danean 

Animaliak gaixo daudenean errezatu egiten zaio santuari, baina okela jaten dugunean, berriz, 
ez gara santuarekin gogoratzen. 

Goiz gorri, arratsean euri, arrats gorri, goiz haize  

Goizean zerua gorri badago, euria dakar. Arratsaldean zerua gorri badago, hurrengo goizean 
haizea dakar. 

Egunik luzeena, San Juanena 

San Juan gaua da urteko gaurik luzeena, beraz, egunik laburrena. 
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Azaro euritsu, urte garitsu  

Azaroan euria egiten duenean, hurrengo urtean uzta ona izango dela pentsatzen da. 

 

Gabon, bonbon, Natibitate ase eta bete, eta San Estebantxe besteetan letxe  

Gabon eta Natibitate egunez lar jaten da, eta hurrengo egunean berriro betiko antzean. 

Bisiestu, bizi estu 

Urte bisustuak urte txarrak direla uste du jendeak.  

Txarri bakotxari heltzen jako beraren San Martin 

Denei heltzen zaie momenturen baten merezi dutena. 

Bostak eta iluna, txarria hilteko eguna 

Neguko egunak sano laburrak izaten dira, eta txerriak orduantxe hiltzen dira. 

Otea loretsu, negua edurtsu 

Otea loretan dagoenean negu hotza espero da. 

 

Natura 

 

Itsasoak adarrik ez 

Arriskutsua da itsasoa, bertan eroriz gero zeri heldu ez da izaten. 

Zuhaitz onak, itzal ona 

Gauza onetatik, gauza onak irteten dira. 

Zezeila da katuen hila  

Hil horretan katuak agi egoten direlako esaten da. 

Txarriaren bizitza ona baina laburra 

Txerria ondo jagoten da, baina urtebete baino ez da bizi, gero hil egiten delako. 

 

Deskribatzeko erabiltzen direnak 

Zeruko katua izan 

Pertsona ona izan. 

Lupua baino txarragoa izan 

Pertsona gaiztoa izan. 

Lau ziriren pupua eta zortzi marairen trapua 
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Gauzak neurriz kanpo hartzen dituenari esaten zaio. 

Ikatza baino beltzagoa izan 

Beltz-beltza izan. 

Harria baino gogorragoa izan 

Sano gogorra izan. 

Gerizpeko iren antza eduki 

Argala eta altua izan. 

Zelango musika, halako dantza 

Norberak besteekin zelan jokatu, halaxe egiten dute besteek norberarekin. 

Saguzarra baino urtetsuagoa izan 

Urte askokoa izan, adinez nagusia. 

Asto izan eta mando bizi 

Norberari dagokion maila baino gorago bizi. 

Gaztanbera baino bigunagoa izan 

Bigun-biguna izan. 

Ai ene, oi ene, inon minik ez eta beti dolorez! 

Beti kexuka dabilenari esaten zaio. 

Lastozko buztana daukanak beti suaren bildur  

Kalteren bat edo gaiztakeriaren bat egin duena, gero jakingo ote denaren beldur izaten da.  

Ganorabakoen etxean, goizeko saldea arratsean  

Ganorarik ez dagoen etxean, gauzak sasoiz kanpo egiten dira. 

Ha ze parea, karakola eta barea 

Pertsona bi izaeraz elkarren antzekoak direnean esaten da. 

Esaten dauenak gura dauena, entzuten dau gura ez dauena 

Norberarentzat gustukoa ez dena, ez da inorentzat atsegina izaten. 

Gizon tabernerua dagoen etxean, sermoia segurua astelehen goizean  

Gizon taberna zalea kaltegarria da etxerako. 

Taketa lez egon 

Artez eta tente egon. 
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Lana 

Gura bada jan, egin behar da lan 

Soroko generoa batu ahal izateko, aurretiaz lan handia egin behar da: lurra prestatu, hazia 

erein, soloa zaindu, uzta batu… 

Ikasteko sekula ez da belu 

Inoiz ez da berandu gauza berriak ikasteko, eta beti dago zer ikasi. 

Nekazaria beti arrangura, eskas du eguzkia edo bestela ura 

Nekazaria beti da kexu, eguzki gehiegi eta ur gehiegi ez ditu maite. 

Ikazkina, eskekoaren hurrengoa 

Ikazkinaren langintza ez zen ondoen ikusita zegoena. 

Edozein da arrantzale, arraina goserik dabilenean 

Gose garenean edozer gauza egiten dugu jana topatzeko. 

Askoren ardia, otsoak jan 

Bata dela edo bestea dela, sarri gauzak egin barik lotzen dira. Hargatik, hobe da ardura batzuk 

ez banatzea. 

Abadea, dirua eta medikua: bat 

Abadeak, medikuak eta dirua gutxi egoten dira. 

Zelako jabea, halako tresnea 

Tresna erabiltzen jakin behar da, langilea txarra bada, alperrik dira tresna onak. 

Arotzaren etxean otzara aulki 

Norberaren etxean norberak egiten dituen gauzak ez daudenean, edo bakoitzak dituen 

gaitasunak etxean erabiltzen ez direnean esaten da. 

Bakoitzak bere errotari ur 

Nork bere lanak egin behar ditu, nork bere arazoak konpondu behar ditu. 

Ahaleginak hamalau dira 

Lan zailak egin ahal izateko baten eta bitan baino gehiagotan ahalegindu behar da. 

Lehenengoan ezin bada ere, ekin egin behar da gura duguna lortzeko. 

Gaur egin ahal dana ez itxi biharko 

Gaur egin beharrekoa biharko utziz gero, hurrengo egunean egitea gehiago kostatzen da, 
horregatik ahalik eta arinen egin behar dira. 
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Jan-edanak 

On egin dagiala janak eta kalterik ez edanak 

Jaten hasi aurretik esaten da. 

Abere onak ahotik egiten dira 

Abereei ondo eman behar zaie jaten, ondo hazteko. 

Muturrak koipetu eta bizarrak miazkatu 

Ondo-ondo eta gustura jaten duenari esaten zaio. 

Buruan hesteak eduki 

Buruan beti jatekoa izaten duenari eta asko jaten duenari esaten zaio. 

Ai Jose, Jose! Beti jan eta beti gose. Ai Jose baragarri, beti edan eta beti egarri! 

Beti gose edo egarri denari esaten zaio. 

Gosearentzako ez dago ogi gogorrik 

Benetako gosea dagoenean dena jaten da gustura eta ez da jateko txarrik izaten. 

Gari ona arkan saltzen da 

Antzina hau neska gazteei esaten zitzaien, senargaia bilatzeko ez dela beharrezkoa jairik jai 

ibiltzea adierazteko. Gaur egun gauza onak saltzeko zarata handirik egin beharrik ez dagoela 

adierazteko erabiltzen da. 

Janda gero salda bero 

Denboraz kanpo datorrenari esaten zaio. 

 

Familia eta etxea 

Lehenengo bitxi, bigarrena lore eta hirugarrena kake  

Lehenengo haurrari kasu handia egiten zaio, bigarrenari gutxiago, eta hirugarrenari ia ezer ere 

ez. 

 

Zaharrena narre  

Seme-alaba zaharrenak besteak baino lan gehiago egin behar izaten du. 

Umearen zentzuna etxean entzuna 

Umeak etxean irakatsi diotena ikasten du. 
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Zer ikusi, ha ikasi  

Umeak etxean ikusitakoa ikasten du. 

Etxean ikusi, ha ikasi     

Umeak etxean ikusten duena ikasten eta egiten du. 

Etxe hutsa erregarri eta betea pozgarri 

Etxea hutsik dagoenean pena ematen du; etxe beteak, ostera, poza. 

Herriak bere legea, etxeak bere aztura 

Etxe eta herri bakoitzean ohitura jakin batzuk daude, eta haien arabera jokatzen da bertan. 

Danbolin bako erromeria edo soinu bako erromeria 

Umeak negarrez edo zalapartaka daudenean esaten da. Ez da behar bezalako erromeria edo 

soinua. 

Zelako egurra, halako ezpala 

Gure gurasoengandik ikasten ditugu gauzak eta haien antzekoak izaten gara, bai gaitasunetan, 

izaeran… 

Auzoko behia beti esnatze // Auzoko behiak erroak luze  

Auzokoarena eta kanpokoa etxekoa baino hobea dela uste izaten dugu beti. 

Etxe hutsa, gerra hutsa 

Etxea hutsik izatean arazo ugari suertatzen dira: familiakoen artean, etxeak berak eman 

ditzakeen arazoak… 

Etxeko sua, etxeko hautsaz 

Etxeko arazoak etxean konpondu behar dira. 

Su bako etxea, gorputz odol gabea 

Sua oso elementu garrantzitsua da etxean, odola gizakiarentzat den bestekoa. 

Kanpo ederra, etxean gerra  

Etxetik kanpora denak izaten dira atseginagoak. 

Auzoan uso, etxean otso 

Kanpokoekin etxekoekin baino atseginagoak eta jatorragoak izaten gara. 

Soldadua amaren seme galdua 

Gerrara joaten zirenak sarri itzultzen ez zirelako esaten zen. 

Aita batutzaile, seme hondatzaile 

Sarritan gurasoak bizitza osoan egindako eta lortutako ondasunak seme-alabek galtzen dituzte. 
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Neurriak 

Azunberdiak azunbrea koiu ezin 

Litroko ontziak ezin ditu litro bi hartu.  

Larregia eta gitxiegia, dana kaltegarria 

Denak dauka bere neurria. 

 

Indarra 

Indarra baino, trebetasuna hobea 

Gauza guztiak ezin dira indarrez konpondu. 

Indarrak agintzen duenean, legea isilik 

Indarra erabiltzen duenarentzat, alperrik dira arauak eta berbak. 

Neu nagusi edo hazurrak hausi 

Batzuek indarraren legea erabiltzen dute besteen gainetik geratzeko. 

 

Denbora 

Aldi luzeak guztia ahaztu 

Denborarekin gauzak ahaztu egiten dira. 

Gauza bakoitza bere aldian, eta erregea zaldian 

Gauza bakoitza dagokion sasoian egin behar da. 

Besteak 

Nire errotan ez da sartzen gariaren ordez artoa 

Ez dit inork ziria sartzen. 

 

Tratu da tratu, esnerik ez badau kafea hartu  

Behin tratua eginda ostean ezin da atzera egin. 

Zelako bizitza halako heriotza  

Bizimodu ona dutenek heriotza ere horrelakoa izango dutela esaten da. 

Librako garbantzua izan  
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Gauza harrigarria izan, zeozer ohikoa ez denean esaten da. 

Hori egiteko gibela belarriekaz euki behar da 

Zeozer egiteko adore handia behar denean esaten da. 

Zor zaharra, zor txarra   

Zorrak ahalik eta arinen ordaindu behar dira, ostean gero eta zailago izaten da ordaintzea. 

Agindu bat, emona bi, aginduagaz konforma adi  

Gauza bat da agintzea eta promes egitea, eta beste bat esandakoa betetzea. 

Gauerdiko tarratada!  

Ezusteren bat edo zeozer ustekabean gertatzen denean esaten da. 

Dagoanean bonbon, ez dagoanean egon   

Dagoenarekin konformatu beharra dago, dagoenean pozik, ez dagoenean ez hainbeste. 

Ikazkinagaz baltz, errotariagaz zuri 

Norekin ibiltzen garen, haren ezaugarriak hartzen ditugu. 

Umea hazten da negarragaz eta garia bedarragaz  

Gauza batek bestea dakar derrigorrez, ez dago negarrik egiten ez duen umerik. 

Gustuko zaldarrak ez dau azkurarik emoten 

Gustukoa egitean zailtasunei ere aurre egiten zaie. 

Ondo eginaren pagua, ate ostean palua. 

Ondo egina ez da beti behar den moduan ordaintzen. 

Oinezkorik gura ez eta zaldizkorik etorri ez 

Ezkontzeko orduan senargai arrunta gura ez dutenei esaten zaie, baina arrunta nahi ez 

duenarentzat gehienetan goi mailakorik ere ez da izaten. 

Hartu nahi itxi, kunplimentu gitxi 

Gauza bat edo bestea egin, behar den moduan egin behar da, lelokeriak alde batera utzita. 

Datorrena hartu behar da 

Bizitzak ematen digunarekin konformatu beharra dago, ezin da besterik egin. 

Ibiltari gauean, logura goizean 

Gauez parrandan denak ibiltzen dira gustura, baina hurrengo goizean lan egin behar denean, 

gero ostea egoten da. 

Aharrausi luzea, logura edo gosea 

Aharrausi egitea loguraren edo gosearen seinalea izaten da. 
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Egin dagiala negar bildur barik, tripako zila osatuta dauka eta 

Ume txikiei esaten zaie, umeak negar egin behar dutela eta negar egin arren ez dela ezer 

gertatzen adierazteko.  

Inoren etxeko umeak erraz hazten dira 

Inork egiten dituen lanak beti dira errazagoak, norberak egiten dituenak, ostera, nekezagoak 

iruditzen zaizkigu. 

Leku guztietan, umeak ume // Umeak ume hemen eta Parisen 

Umeek leku guztietan egiten dituzte umekeriak, 

Zelako umea, halako gizona 

Umetan ona edo gaiztoa izan dena, gizontzeko orduan ere halaxe izango da. 

Umeak geldi egon ezin eta zaharrak ibili ezin 

Edade bakoitzak egoera desberdina dakar, umetan lotu barik eta zahartzaroan mugitu ezinik. 

Umerik ez daukanak, ume minik ez edo buruko minik ez 

Seme-alabak hazteak buruko min handiak eta arazoak sortzen ditu, ardura handia da.  

Umetan ikasten dena, betirako izaten da 

Umetan ondo ikasitakoa ez da inoiz ahazten. 

Haurrak haurlan 

Haurrak haurren lanak egin behar dituzte, hau da umeak olgatu eta jolastu egin behar dute. 

Behargin onarentzat ez dago erreminta txarrik 

Behargin ona denak, edozein modutara eta edozein tresnarekin egiten du lan, behargin txarrak 

ostera beti ditu lan ez egiteko aitzakiak. 

Bariku bi astean, zapatu non gitxi, domekan okelea auzoan ikusi  

Astegunez jaia denean, ospakizunetan asteburuko jatekoak egiten direnean, gero domekan 

astegun buruzurikoak jan behar. Egunero ezin da bazkari berezia egin. 

Debaldeko narrua, merkea dela karua  

Batzuetan merke direlakoan egiten ditugu gauzak baina horrek gehienetan ondorioak izaten du. 

Eperdi bategaz ezin dira tapa aulki bi  

Zeozer egiten denean horretara egon behar da; gauza bi batera egitea gaitza izaten da. 

Etxe hutsa, gerra hutsa  

Goseak eta beharrizanak arazo handiak ekartzen ditu. 

Gizon argala beti amesetan 
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Gizon argal eta pobreak burua kantsatu behar du bizimodua aurrera atera eta arazoei aurre 

egiteko.  

Saldu, galdu  

Gauzak erraz saltzen dira, baina gero berriro erostea gehiago kostatzen da. Gainera, behin 

salduta betirako galtzen da. 

Pobre zeruko lore, aberatsa infernuko lebatza.  

Aberatsa baino hobe da pobrea eta ona izatea. 

Buzkantzak ordea dauko 

Mesedea aurretik mesedea egiten duenari egiten zaio. Lehen buzkantza auzokoei eta 

familiakoei eroaten zitzaien eurak emandakoaren ordainetan. 

 

 

 

 

 






