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Abstract 
In this article the author introduces some tales recorded in Lekeitio.  While each one is different from the others, all of them have great 
linguistic and ethnographic value according to the author.  As a supplement to the tales, the author also adds some comments. 

Laburpena 
Artikulu honetan Lekeition batutako ahozko narrazio batzuk aurkezten dira. Narrazio horietan mota desberdinetakoak topa daitezke, 
baina denek balio linguistiko eta etnografiko handikoak direlakoa daukagu. Istoriokin batera euren gaineko iruzkin batzuk egiten dira. 

Hitz gakoak: Dialektologia, testuak, lexikoa. 
 

1. Sarrera 
Azken hogeita hiru urteotan hara-hona egin ditugun 

bidaietan hamaika testu eta istorio jaso ditugu bide 
batez. Denboraren joanean, bide batezko istorio haiek 
multzoa egin dute eta gaur atzera adituta gure 
artxiboetan lo dautzan kontuok itxartuteko sasoia heldu 
dela begitandu zaigu. Euskalingua honen helburuak 
zeintzuk diren gogotan erabilita, aukera eder iritzi diogu 
berton plazaratzeari. 

Oraingo honetan Lekeition 1992-2002 bitartean 
jasotako narrazioak dakartzagu. Hemeretzi dira guztira, 
batzuk mitologiari dagozkio, sorginak, arimak, jentilak; 
beste batzuk Peru eta Mariren istorio multzoari eta beste 
batzuek herriaren kulturan eta bizipenetan bertan 
hartzen dute euren esangura.  

Istorioak jasotzeko hiru informatzaile nagusi eduki 
ditugu; Rufo Atxurra (1911n jaioa), Miren Urkiaga 
(1922an jaioa) eta Kontxita Anakabe (1927an jaioa. 
Bide honetan Rufo eta Miren joan zaizkigu mundutik, 
baina hemen batzen ditugun harri-bitxiok utzi 
zizkiguten beste gauza askoren artean.  

Istorio guztiok grabatuta eta digitalizatuta dauzkagu 
euskarri desberdinetan (kaseta, minidiska eta bideoan), 
hemen papereratu ditugunak baino ez ditugu paratu; 
papereratze hori egitean originalari ahalik ondoen eta 
estuen lotu gatzaizkio. Irakurketa errazteko ondoan 
euskara normalizatuan egineko bertsioa ematen dugu. 

Istorioak banan-banan aurkezten dira, istorioekin 
batera lexiko eta gramatikaren gaineko iruzkin batzuk1 
ere ematen ditugu. 

                                                 
1 Eskerrik beroenak gure laguna eta Kontxita Anakaberen 
semea den Gabriel Piedra-ri egineko ohar baliosoengatik. 

2. Ipuinak 

2.1. Sorginen izena 

Beste bandakuk esta? beste mutillak eta es eben 
aittatuten, e2, sorgiñen ixenik, e? beste, bes te bandakuk3 
eta beste mutillak eta olako batzuk, baya sorgiña, billur 
ixate sirin 4 urtengo tzalakun5. 

(Beste bandakoak ezta? beste mutilak eta ez zuten 
aipatzen sorginen izenik e, beste bandakoak eta, beste 
mutilak eta holako batzuk baina sorgina, bildur izaten 
ziren irtengo dielakoan.) 

2.2. Sorginak eta konkorduna 

Amen upiña beste bat kontaten dana da, emen 
Lekeittion dxiboso bat euen, ta ori erdi sapateru 
orretariku san, da eukan, a, beren biarreti kanpora 
eukitte ban, a, denpori pasateko ero, biarrixan be 
biarbada, arrantzan dxute san baya atzeran, se 
arrantzaliek klase bittaku taus, itxasokuk ta beste batzuk 
atzekuk, kañaberias, da onek se i ban?, ba sapatu baten 
emen Santa Katalinan ermitta ba to an, ta on be bai, an 
dos kalalekuk esaten dxakosenak, atxak euren ixenakiñ, 
Eukolaitx, Uradaridxo, ta ixenokin dos, orre tires lekuak 
egokidxo tiresenak arrantzarako da dxun dxatzu ara, 
gure dxibosu ori, da illuntzerutz, e, asi dxako euridxa, 
baya ondioko daukeles denpora gedxo arrantzan 
egoteko pentza ban se: 

                                                 
2 “e” eta “a” hauek, hemen komen artean ematen ditugunak, 
intonazio sintagmak lotzeko erabiltzen dira. 
3 Beste bandakuk, beste mutillak eta beste partekuk sorginen 
izena ez esateko erabiltzen zen. Gaur egun “beste mandakuk” 
atzelariak adierazteko erabiltzen da. 
4 Adizki hau hiru eratara agertzen zaigu: “sirian”, “siren” eta 
“sirin” azken bion bokal eta tonuen izaeraz behar akustiko bat 
egitea interesgarria izango litztaeke. 
5 Rufo Atxurra. 
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- Banadxoyek6 Eluntzetara.  

Se Eluntzetan euan gastañadidxa an, gure gaste 
denporan beuen, da gastañak ero oñestuek dxota ero, 
sarri es baya, leiñ egote sirian, barruak utzik 
daukesenak, e, da an sartzen siñian, da serbai pentzat 
topaten senduan aterpia, da Lekeittiora etorri barik, 
b´ara dxo ban andik ur egoteko, da gure sapaterua, 
euridxa ta euridxa ta euridxa, ta eun gustin biarrien, 
d´atzenian losumua eldu dxakon, losumua eldu dxakon 
da suñotik gogorrera ta gogor ta gogor gora ta artu ban 
luak, da alako baten, e, goixalderutz ero, saratia entzute 
ban: 

- Astelena, martetzena, eguastena, eguena. 

Ta sapatua allega ta geatu itte sirien da, konkortuta 
euales: 

- Se arradxo pasaten da? Nonor dau gero. 

Andrak sirian bueltaka ibiltte sirinak, da esaban se, 
segi ostabe, segi ostabe da eun gustiak da baridxakura 
ba? Aiba sorgiñak sirian ba! Da ikusi ben illunpian itzu-
mustun ibiltte sirien da: 

- Gixona do amen barrun, dxibosu da ganera! 

Atara kanpora, androk atara ben gixon ori7 kanpora 
da: 

- Se ingo tzagu ba? 

Da batek esa ban sarrena sanak se: 

- Oneri bakixue ser ingo tzagun, eskarmenta deidxen 
betiko, da gure seretik es etortiaittik, atzien daukon 
dxibu kenduko tzagu. 

Da kendu tzen da itxi ben eskeitta adarrien, gure 
gastaña sarren adarrien alde i ben arek, ta etorri san 
errira, da dxibosua famosu sales, amarretako mesatara 
dxun sanian bere soñekotxu orregas da ikusi ben ba 
atzia sepillata eukala, ta dxentia, ba sabaldu san 
erridxan dxibosuk operasiñu in yabela ta, da esan ero es 
esan be, ba ya esa eban, se pasa dxakon da, beste 
dxiboso bat ei dxeuen, da au arrantzan esan ibiltten 
baya ikusirik operasiñuk dxibosuri ondo urten eutzala 
berari be beste ainbeste pasako dxakoles, ba se i ban?, 
urrengo sapatuan artun bere kañaberia ta norbaitteri 
eskatu eutzasan, a, atzerako bi ebasan aparedxu pe da 
dxun dxatzun leku berera, berak esaban modura, bueno 
es eban euririk itten, illuntzi be etor san, gastaña barrun 
a be, baya es eban luak artzen, se aren dxoku beste bat 
san, alako baten goixaldien, ba agertu dire ostabe gure 
sorgiñok, da asi sirien euren letañias: 

- Astelena, martetzena. 

Da eseben astirik eukin lelengo bueltan: 

                                                 
6 Aditz alokutiboak erabiltzen badira ere, ez dago alokutiboen 
gaineko kontzientzia argia. Eranskinean guk batuta dauzkagun 
adizkiak ikus daitezke. 
7 Testu guzti hauetan ikusten den moduan, erakuslea izenaren 
aurrean agertzen denean deiktikoa izaten da; izenaren ostean 
agertzen denean, ostera, erreferentzia dauka testuan.  

- Da sapatua?  

- Aiba amen do!, atzera etorri da baya esi leike ixan 
au adarrien do ondioko dxibua. 

Da aldin eukan bestia, atara ben emo eutzen 
somantia, ta ser i eutzen operasiñu in barik, eukana 
beste dxibosuk atzian aurrin ipiñi eutzen da agertu san 
errira dxibo bies batas barik8.  

(Hemen ipuina beste bat kontatzen dena da, hemen 
Lekeition konkordun bat zegoen, eta hori erdi zapataria 
horietarikoa zen, eta zeukan a, beraren beharretatik 
kanpora edukitzen zuen a, denbora pasatzeko edo, 
beharrizana ere beharbada, arrantzan joaten zen baina 
atzeran, ze arrantzaleak klase bitakoak dagoz, 
itsasokoak eta beste batzuk atzekoak, kainaberaz, eta 
honek zer egin zuen? ba zapatu baten hemen Santa 
Katalinan ermita bat dago han, eta orain ere bai, han 
dagoz kala-lekuak esaten zaizkionak, haitzak euren 
izenekin, Eukolaitx, Uradaridxo, eta izenokin dagoz, 
horiek dira lekuak egokiagoak direnak arrantzarako eta 
joan zaizu hara, gure konkordun hori, eta iluntzerantz 
e, hasi zaio euria, baina oraindinoko daukanez denbora 
gehiago arrantzan egoteko pentsatu zuen ze: 

- Banoak Eluntzetara. 

Ze Eluntzetan zegoen gaztainadia han, gure gazte 
denboran ere bazegoen, eta gaztainak edo oinaztuak 
jota edo, sarri ez baina, lehen egoten ziren, barruak 
hutsik dauzkatenak e, eta han sartzen zinen, eta zerbait 
behintzat topatzen zenuen aterbea, eta Lekeitiora etorri 
barik, ba hara jo zuen handik hurbil egoteko, eta gure 
zapataria, euria eta euria eta euria eta egun guztian 
beharrean, eta atzenean lomatua heldu zitzaion, 
lomatua heldu zitzaion eta taukitik gogorrera eta gogor 
gora eta hartu zuen loak, eta halako baten e, 
goizalderantz edo, zarata entzuten zuen: 

- Astelehena, martitzena, eguaztena, eguena. 

Eta zapatua ailegatu eta geratu egiten ziren eta, 
konturatuta zegoenez: 

- Ze arraio pasatzen da? nor edo nor dago gero. 

Andreak ziren bueltaka ibiltzen zirenak, eta esan 
zuen ze, segi ostera ere, segi ostera ere eta egun guztiak 
eta barikura ba? hara hor sorginak ziren ba, eta ikusi 
zuten ilunpean itsu-mustuan ibiltzen ziren eta: 

- Gizona dago hemen barruan konkorduna da 
gainera  

Atera kanpora, androk atera zuten gizon hori 
kanpora eta: 

- Zer egingo diogu ba? 

Eta batek esan zuen zaharrena zenak ze: 

Honi badakizue zer egingo diogun, eskarmenta 
dadin betiko, eta gure zeretik ez etortzeagatik, atzean 
daukan konkorra kenduko diogu –  

                                                 
8 Rufo Atxurra. 
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Eta kendu zioten eta utzi zuten eskegita adarrean, 
gure gaztaina zaharraren adarrean alde egin zuten 
haiek, eta etorri zen herrira, eta konkorduna ospetsua 
zenez, hamarretako mezatara joan zenean bere 
soinekotxo horregaz eta ikusi zuten ba atzea zepilatuta 
zeukala, eta jendea, ba zabaldu zen herrian 
konkordunak ebakuntza egin duela eta, eta esan edo ez 
esan ere, ba ja esan zuen, zer pasatu zitzaion eta, beste 
konkordun bat ei zegoen, eta hau arrantzan ez zen 
ibiltzen baina ikusirik ebakuntzak konkordunari ondo 
irten ziola berari ere beste hainbeste pasatuko zaionez, 
ba zer egin zuen?, hurrengo zapatuan hartu bere 
kainabera eta norbaiti eskatu zizkion a, atzerako behar 
zituen aparioak ere eta joan zitzaizun leku berera, 
berak esan zuen modura, beno ez zuen euririk egiten, 
iluntza ere etorri zen, gaztaina barruan hura ere, baina 
ez zuen loak hartzen, ze haren jokoa beste bat zen, 
halako baten goizaldean, ba agertu dira osterabe gure 
sorginok, eta hasi ziren euren letaniagaz: 

- Astelehena, martitzena 

Eta ez zuten astirik eduki lehenengo bueltan: 

- Eta zapatua? 

- Aiko hemen dago!, atzera etorri da baina ezin 
liteke izan hau adarrean dago ondinoko konkorra. 

Eta aldean zeukan bestea, atera zuten eman zioten 
jipoia, eta zer egin zioten ebakuntza egin barik, zeukana 
beste konkordunak atzean aurrean ipini zioten eta 
agertu zen herrira konkor bigaz bategaz barik.)  

2.3. Katalina itsu 

Onek e, señeruk deitze tzagu amen, señeruak, ixate 
sirien onek goixin itxasora dxun es dxuan, besegu 
denporan da, iru bai tta bi be bai segun seintzuk, ta onek 
dxute sirian, a, amen dauku tali esate dxakona, gero 
amen mendidxan ipiñi ben, beste leku baten baña, gero 
askanin emen, da onek, e, b´etosen kaleri kale euren 
sarrantxi ekarte ben itxasotik, a, da egur bat da muturrin 
burdin sati bat eukala, da euren farolaas, da katuren bat 
an ankartien do, arridxas dxo katu orreri, da, bueno, 
katu be batek dxo olan da: 

- Itxixu katua - da: 

- Es, aiba! 

Da dxo eutzen, da urrengo eunien e, Katalin itzu ero 
dola begidxa dana aundittuta, da esate ben, a, sumua, au 
sorgiñen bat ero dalakosia, ta gero arrantzalia pa atara 
eben euren dxokuori ba selan Kataliñ, a, katu sana 
sorgiña sala9. 

(Hauek e, seineruak deitzen diegu hamen, seineruak, 
izaten ziren hauek goizean itsasora joan ez joan, bisigu 
sasoian eta, hiru bai eta bi ere bai segun zeintzuk, eta 
hauek joaten ziren, hemen daukagu tala esaten zaiona, 
gero hamen mendian ipini zuten, beste leku baten 
baina, gero azkenean hemen, eta hauek bazetozen 
                                                 
9 Rufo Atxurra.  

kalerik kale euren txarrantxa ekartzen zuten itsasotik, 
eta egur bat eta muturrean burdina zati bat zeukala, eta 
euren farolagaz, eta katuren bat han hankartean dago, 
harriagaz jo katu hori, eta, beno, katua ere batek jo 
hola eta: 

- Utz iezadazu katua - eta: 

- Ez, haor! - Eta jo zuen, eta hurrengo egunean, 
Katalin itsu edo dagoela begia dena handituta, eta 
esaten zuten, susmoa, hau sorginen bat edo delakoxea, 
eta gero arrantzaleek ba atera zuten euren joko hori ba 
zelan Katalin, katua zena sorgina zela) 

2.4. Liako sorginak 

Orrastokidxa eukitte ben sorgiñak orratzakiñ, da 
baitta ori be bai, bueno esajerakuk ixango dira igual 
baña, bakixu orduan ba, antxiñan ba, erridxa be esan, da 
Mendixatik, e, Mendixa urrun, bakixu nun daon, ba 
Mendixatik bejatze sirian, e, itxasora ta, da, gero ba 
pentza bes bejatzerik, baña bat euan parrandistia, 
bejatze sana gabin be, errira, da gero urrengoko eunian, 
urrengoko eunian, bestala ixaten gausa esetako bes: 

- Jesus! – Esateutzala andriak – Auxe a marki! 

Esetako besala gausa, biar eitteko bes, esetako bes, 
ba: 

- Bidxar enas dxungo. 

Esaten, baña gaba alleaten sanian, ba dxun eitte sala 
ta alakun da, da, eun baten ba, ori san, ori, erremu, 
erremu domekia, erremu domekia, da, ipiñi eutzala, 
orridxa, andriak, da, bejako sala ta, idxo bala gora, da 
esaten tzala: 

- Maridxa goikoa! 

- Ser? – ta: 

- Aor doya gure laguna! 

Da bestik esateontzo, gixona bera euan entzuten: 

- Baña gaur esin yogu dxantzan eiñ, seaitti se 
erremua daroya, da bereinkatua da ta esin yotzagu 
olakotu. 

Da gixona allea sala ikaratuta, d´orduntxe konturatu 
san, Lian, Liko subidxa? Lian beyan, sorgiñak eote 
sirila da eitte ben, atrapate ben etxeratzian, da gau 
gustin eoten sirin dxantzan, goixeko seirak artian, 
t´orduntxe konturatu san seaittik kantzate san bera. 

(Orraztokia edukitzen zuten sorginek orratzekin, eta 
baita hori ere bai, beno handitukoak izango dira 
beharbada baina, badakizu orduan ba, antzina ba, 
herria ere ez zen, eta Mendexatik, Mendexa urrun, 
badakizu non dagoen, ba Mendexatik baxatzen ziren, 
itsasora eta, eta, gero ba pentsatu ere ez baxatzerik, 
baina bat zegoen parrandazalea, baxatzen zena gauean 
ere, herrira, eta gero hurrengoko egunean, hurrengoko 
egunean, ere ez zela izaten gauza ezertarako ere ez: 

- Jesus! – Esaten ziola andreak – Hauxe da marka! 
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Ezertarako ere ez zela gauza, behar egiteko ere ez, 
ezertarako ere ez, ba: 

- Bihar ez naiz joango. 

Esaten, baina gaua ailegatzen zenean, ba joan 
egiten zela eta halakoan eta, eta, egun baten ba, hori 
zen, hori, erramu, erramu domeka, erramu domeka, eta, 
ipini ziola, orria, andreak, eta, baxatuko zela eta, igon 
zuela gora, eta esaten ziola: 

- Maria goikoa! 

- Zer? – eta: 

- Haor doa gure laguna! 

Eta besteak esaten zion, gizona bera zegoen 
entzuten: 

- Baina Gaur ezin dugu dantzan egin, zergatik ze 
erramua daroa, eta bedeinkatua da eta ezin diogu 
holakotu. 

Eta gizona ailegatu zela ikaratuta, eta orduantxe 
konturatu zen, Lian, Liko zubia? Lian behean, sorginak 
egoten zirela eta egiten zuten, harrapatzen zuten 
etxeratzean, eta gau guztian egoten ziren dantzan, 
goizeko seiak artean, eta orduantxe konturatu zen 
zergatik nekatzen zen bera) 

2.5. Hamar atzamarrak atean 

Basan esakeria Lekeittion, ba, gixon bat dxun sala, 
talara, eualdidxa ikusten, da, eualdidxa, bueltan 
datorrela, atzetik katu at, miau, miau! Da nire esakeri ra, 
Anitak eta selan eukan ori, karnaseridxa, amateta illun 
illuna san, bueno, ba araxen, da badxoyala gixona ta 
geruo ta atzerao, ori, katua, geruo ta amorruo ta 
amorruo ta alakoren baten sartu sala etxin aringa sarratu 
bala atia da, ra! geldittu dxakola, amar atzamarrak, 
katunak barik, emakumin ero pertzonin, orrek, 
atzamarrak, atian geldittu dxakosela 10. 

(Bazen eskaera Lekeition, ba, gizon bat joan zela, 
talara, eguraldia ikusten, eta, eguraldia, bueltan 
datorrela, atzetik katu bat, miau, miau! Eta nire esaera 
da, Anitak eta zelan zeukan hori, harategia, amatatuta 
ilun-iluna zen, beno, ba haraxe, eta bazihoala gizona 
eta geroago eta atzerago, katu hori, geroago eta 
amorruago eta amorruago eta halakoren baten sartu 
zela etxean aringa zerratu zuela atea eta, ra! gelditu 
zitzaiola, hamar atzamarrak, katuarenak barik, 
emakumearen edo pertsonaren, horiek, atzamarrak, 
atean gelditu zitzaizkiola) 

2.6. Peru eta Maria (I) 

Ba Maridxa plasaku itten dxuten da, da Peru, dao 
saardaua barrillin sartzen, barrillin sartzen do ori, e, 
Peru, da alakoren baten, ba, eitten dxako kortxu galdu, 
esin topa kortxorik, barrillena, da ser eitten dau? 

                                                 
10 Kontxita Anakabe. 

txakurra auke Pintto, da Pintto bustana ipintten dau, 
kortxotzat, da dxuten da, da Peru, ba beren pipia, 
ipintten dabenian, e, ori Pintton bustana, beren pipia 
fumaten dao, da alakoren baten ikusten dau ortuan 
txoridxa tabiltzasela, ser eitten dau? ordun aringa aringa 
deittuteontzo Pinttori: 

- Pintto, Pintto, Pintto! 

Dxuten da Pintto bere bustanaas aringa aringa 
txoridxak, e, iltteko, da saardau gustia, bein ganera, da 
etxako okurriduten besterik, aste gustiko ogidxa taukes 
etxian d´ogidxak ipinttia bein ganin, ta Maridxa etorten 
danin, esateontzo: 

- Peru ser ein yosu ba? 

- Ser ein yoten ba Mari? Ser eingo neban ba? Pintto 
ipiñi rot, e, bustana ero, galdu dxat, e, kortxua, Pintto 
ipiñi rot kortxotzat, gero txoridxak egon diras, artu 
dxaten, da deittu rotzat Pinttori, da utzittu rau, e, 
saardaua, da ser eingo neban ba, ogidxak bota bein 
ganera!11 

(Ba Maria plazakoa egiten joaten da, eta Peru, 
dago sagardaua upelean sartzen, upelean sartzen dago 
hori, Peru, eta halakoren baten, ba, egiten zaio kortxoa 
galdu, ezin topatu kortxorik upelarena, eta zer egiten 
du? txakurra daukate Pinto, eta Pinto buztana ipintzen 
du, kortxotzat, eta joaten da, eta Peru, ba bere pipa, 
ipintzen duenean, hori Pintoren buztana, bere pipa 
erretzen dago, eta halakoren baten ikusten du ortuan 
txoriak dabiltzala, zer egiten du? orduan aringa-aringa 
deitzen dio Pintori: 

- Pinto, Pinto, Pinto! 

Joaten da Pinto bere buztanagaz aringa-aringa 
txoriak, hiltzeko, eta sagardau guztia, behearen 
gainera, eta ez zaio bururatzen besterik, aste guztiko 
ogiak dauzkate etxean eta ogiak ipintzea behearen 
gainean, eta Maria etortzen denean, esaten dio: 

- Peru zer egin duzu ba? 

Zer egin dudan ba Mari? Zer egingo nuen ba? Pinto 
ipini dut, buztana edo, galdu zait, kortxoa, Pinto ipini 
dut kortxotzat, gero txoriak egon dira, artoa jaten, eta 
deitu diot Pintori, eta hustu du, sagardaua, eta zer 
egingo nuen ba, ogiak bota behearen gainera!) 

2.7. Peru eta Maria (II) 

Peruk eukan gatzesko etxia, da Maridxak eukan 
oleskua, da, ori, olesko etxeduna, Maridxa dxun dxakon 
Peruri eskatuten gas piskat emoteko se gatzesko etxi 
eukan, esautzan se esetz, da esautzan arek Maridxak 
naidxau leuko ekarri euri saparrada bat, da dana urtu, 
maldesiño bota eutzan, da ordun Peruk esautzan se: 

- Baitta neuk naidxau neuko suon etxi suak artun da 
dana erre. 

                                                 
11 Kontxita Anakabe. 
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Ekarri ban euri saparrada andi bat eta dana urtu, 
ekarri ban su andi bat eta dana erre, ta gero ser i eben 
dxun sirin bidxak, eta arbola andi bat ikusi i ben eta 
arbola ganien e, io eben da antxe euasan bidxek da gero, 
Peru txixasidxa san, da lapurrak i eben e, aunenbeste 
gausa ostu sako bete diru da euasan partiduten beiyan 
lapurrak, da gero i eban txixa da: 

- Ai! anise tie, ederra seruti tatorrena. 

Ta dana eran lapurrak ta gero kakasi ori Maridxa, 
ieban kaka moltzua pastela dalakun dxaeben ta gero 
danak ill ori gure aittak kontaneku oi ene! aurixe 
kontaten gaittusen beti, da gero danak ill, da ordun Peru 
eta Maridxa bajatu sirian, artu besen diru gustiak dxun 
sirien da ieben palasidxo andi bat da antxe bixi sirian12. 

(Peruk zeukan gatzezko etxea, eta Mariak zeukan 
olezkoa, eta hori, olezko etxeduna, Maria joan zitzaion 
Peruri eskatzera gatz piska bat emateko ze gatzezko 
etxea zeukan, esan zion ze ezetz, eta esan zion hark 
Mariak nahiago leuke ekarri euri zaparrada bat, eta 
dena urtu, madarikazinoa bota zion, eta orduan Peruk 
esan zion ze: 

- Baita neuk nahiago neuke zuon etxea suak hartu 
eta dena erre. 

Ekarri zuen euri zaparrada handi bat eta dena urtu, 
ekarri zuen su handi bat eta dena erre, eta gero zer egin 
zuten joan zerean  biak, eta arbola handi bat ikusi ei 
zuten eta arbola gainean e, igon zuten eta hantxe 
zeuden biak eta gero, Peru txizazia zen, eta lapurrek 
egin zuten e, honenbeste gauza ohostu zaku bete diru 
eta zeuden banatzen behean lapurrak, eta gero egin 
zuen txiza eta: 

- Ai! anisak dira, ederra zerutik datorrena. 

Eta dena edan lapurrek eta gero kakazi hori Maria, 
egin zuen kaka moltzoa pastela delakoan jan zuten eta 
gero denak hil hori gure aitak kontatutakoa oi ene! 
horixe kontatzen zigun beti, eta gero denak hil, eta 
orduan Peru eta Maria baxatu ziren, hartu zituzten diru 
guztiak joan ziren eta egin zuten jauregi handi bat eta 
hantxe bizi ziren) 

2.8. Peru eta Maria (III) 
Peruk eukan, gatzesko etxia, da Maridxak eukan, 

olesko etxia, da eun baten, lapikorako falta rau, ori, 
Maridxak falta ban gatza, esateontzo: 

- Peru! emonasun, e, alako piskat, gas piskat. 

- Es! esi neike emon, etxia apurtuko dxat eta. 

- Orra ba! eitten al dau ba, euri saparrada andi ba pa! 

Eitten dau euri saparrada andidxa ta Peru geldittuten 
da etxe barik, baña Peruk ser eitten dau? Botaten tzo 
maldisiñoya, da etorten dxako, ori, tximistia, ta 

                                                 
12 Miren Urkiaga. 

tximistik eitten dotzo, berari Maridxari be, etxia erre, da 
bidxak geldittuten diras ba pe barik13. 

(Peruk zeukan, gatzezko etxea, eta Mariak zeukan, 
oholezko etxea, eta egun baten, lapikorako falta du, 
hori, Mariak falta zuen gatza, esaten dio: 

- Peru! emaidazu, halako piska bat, gatz piska bat. 

- Ez! ezin nezake eman, etxea apurtuko zait eta. 

- Horra ba! egiten ahal du ba, euri zaparrada bat 
ba! 

Egiten du euri zaparrada handia eta Peru gelditzen 
da etxe barik, baina Peruk zer egiten du? Botatzen dio 
madarikazioa, eta etortzen zaio, hori, tximista, eta 
tximistak egiten dio, berari Mariari ere, etxea erre, eta 
biak gelditzen dira bat ere barik.)  

2.9. Peru eta Maria (IV) 

Gure aittak Peru eta Maridxenak asko esate basan, 
ba, Peru sala, ibilttaua, ibilttaua, da, eumaten ba, umi 
euken, ixena Maridxa, dxakon ixena, es! Kontze, 
Kontxita ixango san, ama san Maridxa, da eun baten, 
ba, badaos, e, Maridxak esaten dotzo Peruri: 

- Peru umia lo dago, da, dxagon umia, dxagon umia. 

Da Peru dago, a bere pipia garbittuten, da umi near 
da near da near da near, ta orratzaas dao, pipi 
garbittuten, berak, e, fumateko pipia, near da near, da 
alakoren baten ser eitten dau? Ka! Dxast! eitteontzo, 
dxostorratza buruan, da umi ixilyu itten da: 

- Ba tira! Ixili to beiñipeiñ.  

Etorten da Maridxa, errittik eta esateontzo: 

- Da Peru umia? – ta: 

- Umia or do ixilik. 

Dxuten da Maridxa ta: 

- Peru! Ilya ra umia! 

- Umia il ya? 

- Ba umia dao ilya, umi dao ilya!  

Da gero ba, entierrua forma bir dabe entierro forma 
bir dabe ta, pentzaten dau, Maridxak esateontzo: 

- Ai! estaukat esetako gogori pe ta soyas, 
mantillarako orratzetan, mondxorratzetan, e, errira. 

- Da ser esango tzat ba? 

- Mondxorratza! 

Da bire gustin doya: 

- Orras mondxorratza, orras mondxorras, 
mondxorratz orratz, orras mondxorratz. 

Da idxa dendin ondun daola, da Peru errialdera ero: 

                                                 
13 Kontxita Anakabe. 
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- Ene! Astu dxat ser esan daun. 

Iru bider, e, eitten dau olantxerik, da esateontzon 
Maridxak: 

- Ai! Suas dabillena! Suas dabillena. 

D´orduan ba ya preparaten dabe, enterrua, da fresko 
da urrun bixi diraseles elixatik, esaten dotzo Maridxak 
se: 

- Peru! Gaur otz eongo ra ta kapia artungo su – ta: 

- Ederto! 

Dxuten dis danak, Peru falta! Peru falta baña selan 
Peru falta? ta ba Peru falta ta alakoen baten an dator 
aringa aringa, etxeko atias, etxeko atia lepun dabela, 
Maridxak esateontzo: 

- Peru! Ser dakasu? Atias: 

- Seuk esnasu esan ba atia ekarteko? 

- Neuk esan atia? Nik kapia esan dotzut. 

D´arek atia entendiu, da gero esta amaittuten or, da 
gero ba esaten dau, e, Maridxak esateontzon: 

- Beittu Peru, ni enaix atrebiuten, lapurrak eta 
dabiltzas, da amentxe arbolatxun eingou lo, gaur gabien 
da goixin dxungo gara ta. 

- Ederto! 

Baña Peru estanin alakuan, esaten dotzo alakoren 
baten, dxenti sentiuten dabe arbolin aspidxen, da esaten 
dotzo Peruk: 

- Ai! Maridxa ni txixasi naix. 

- Selan eingosu txixa ba? Beyan dago dxenti ta – da 
alakoen baten: 

- Nik eiñ ein bir dot – Alakoen baten eitten dau txixa 
ta eurak esaten: 

- Ene! Jangoikun ur bereinkatua! 

Da badoyas da, alakoren baten osterabe Peruk 
badiño se: 

- Ai! Maridxa kakasi naix 

- Ai! Selan eingosu kaka? 

- Ba eiñ ein bir dot  

Eitten dau kaka ta, lapurra tira beyan daosenak, 
esateontzo: 

- Jangoikuen esti bereinkatua! 

Da tira posi tos, ta baña alakoren baten: 

- Ati bota biot! 

- Baya selan botakosu? 

- Bota in bir dot! 

Sakaten dotzo atiari, botaten dau atia, da lapurrak 
ikaratuten dira, da dxuten dia aringa aringa diruk eta 

danak itxitta, d´orduan ba, bajatzen diras eurak eta 
ikusten dabenin ainbeste diru esaten: 

- Ene! auxe ra sapria! 

Baña lapurren jefik esateontzo bateri: 

- Soyas da ikusixu semat laun dirasen. 

Dxuten diras da Maridxa ta raos, ba diruok, e, 
alakotuten14, ta klaro! Ordun lapurrak pentzaten dau: 

- Nik arekiñ, e, amaika mandolerukin, amaika ta 
neuas amabi baño, onekin parte gedxo raukat. 

Ta eitten dau, berak, beraas bat, d´orduan esaten 
dotzo, Maridxak: 

- Ba irurok eingou parte – ta: 

- Bai! 

- Irurok eingou parte. 

Da alakoren baten, ba eitten dau Maridxak, lau 
parte, esateontzo lapurrak se: 

- Selan eitten dosus lau parte? Iru gara ta. 

- Es baña, au laugarrena ra, miñik andidxena 
aukonentzako 

Da bueno, ataaten dau, ba asten da ataaten, Peru 
ataaten asten da baña ein yotza kaderias, dxa! 
Maridxak, kaerias! da txiki txikiña geldittuten dxako, 
alleaten danin ori, lapurrak ataaten dau miña, al danik 
andidxena, Maridxak ein dau artasidxak artun da, ra! 
miña ebai, da a dxuten da: 

- Minbrilla. – or – Minbrilla, minbrilla, minbrilla!  

- Ta lapurrak, semat minbrilla gedxo entzuno ta 
txarrao, da alakun baten ya urrun urrun disela, 
esateontzo bi diresela, bi: 

- Ene! 

Baña ordurako Maridxak eta ya prepaaten diesenian 
eukitten dabe ostatua, da, se lapurrak eitten dabe ba, 
eitten dabe bukoittan sartun, da ekarten deittus, amaika 
buko15, da esateontzo: 

- Nire, baukasu ostaturik eta? 

- Bai – esateontzo Maridxak, da bueno: 

- Amentxen daukaras amaika buko oridxo, da, 
amentxen, e, isten baosu pasaten da paraten da: 

- Bai, bai, bai. 

Da dxuten diras, da, ori, gixona be dxuten da lotara 
ta Peru be bai tta, baña Maridxa beti dales, seoser 
ostutekua edo seoser (ja, ja) esaten dau: 

- Aunkesea lanparintzako ostukot oridxo piskat. 

                                                 
14 alakotu: “zertu” modukoa da baina “zelakoa”ri dagokiona; 
aditz partizipio baten ordezkoa da, burutara ez datorrenean 
erabiltzen da. Honekin batera “olakotu” ere erabiltzen da. 
15 buko: bukoia; upel handia. 
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Dxuten da oridxu artzen, ta barrotik eraitten dabenin 
kortxu barrotik esateontzo sasoi rala, barrokuak, ordun: 

- Bai laster, itxon piskaten. 

Sarratzen dau, da dxuten da orreana, alkatiana, 
esateontzo: 

- Lapurra tos neure or. 

- Esi leike ixan! 

- Bai, bai, bai! 

Dxun da, aguasillak eta danak, da emoten dotze, 
lapurrari, oridxo bukoyari sua ta danak urteten dabe 
aringa aringa ta ortik eta ortik, Maridxa beti beren, 
lanparintzako espara be16. 

(Gure aitak Peru eta Mariarenak asko esaten zituen, 
ba, Peru zela, ibiltaua, ibiltaua, eta egun baten ba, 
umia zeukaten, izena Maria, zitzaion izena, ez! Kontze, 
Kontxita izango zen, ama zen Maria, eta egun baten, 
ba, badaude, Mariak esaten dio Peruri: 

- Peru umea lo dago, eta, jagon umea, jagon umea. 

Eta Peru dago, hura bere pipa garbitzen, eta umea 
negar eta negar eta negar eta negar, eta orratzagaz 
dago, pipa garbitzen, berak, erretzeko pipa, negar eta 
negar, eta halakoren baten zer egiten du? Ka! Dxast! 
egiten dio, jostorratza buruan, eta umea isildu egiten 
da: 

- Ba tira! Isilik dago behinik -behin. 

Etortzen da Maria, herritik eta esaten dio: 

- Eta Peru umea? – eta: 

- Umea hor dago isilik. 

Joaten da Maria eta: 

- Peru! Hilda da umea! 

- Umea hil da? 

- Ba umea dago hilda, umea dago hilda! 

Eta gero ba, enterrua egin behar dute, enterrua egin 
behar dute eta, pentsatzen du, Mariak esaten dio: 

- Ai! ez daukat ezertarako gogorik ere eta zoaz, 
mantilarako orratzetan, monjorratzetan, herrira. 

- Eta zer esango diot ba? 

- Monjorratza! 

Eta bide guztian doa: 

- Orratz monjorratza, orratz monjorratz, monjorratz 
orratz, orratz monjorratz. 

Eta ia dendaren ondoan dagoela, eta Peru 
herrialdera edo: 

- Ene! Ahaztu zait zer esan duen. 

                                                 
16 Kontxita Anakabe. 

Hiru bider, egiten du holantxerik, eta esaten zion 
Mariak: 

- Ai! zugaz dabilena! zugaz dabilena. 

Eta orduan ba ja prestatzen dute, enterrua, eta 
fresko eta urrun bizi direnez elizatik, esaten dio Mariak 
ze: 

- Peru! Gaur hotz egongo da eta kapa hartuko duzu 
– eta: 

- Ederto! 

Joaten dira denak, Peru falta! Peru falta baina 
zelan Peru falta? eta ba Peru falta eta halakoren baten 
han dator aringa-aringa, etxeko ateagaz, etxeko atea 
lepoan duela, Mariak esaten dio: 

- Peru! Zer dakarzu? Ateagaz: 

- Zeuk ez didazu esan ba atea ekartzeko? 

- Neuk esan atea? Nik kapa esan dizut. 

Eta hark atea ulertu, eta gero ez da amaitzen hor, 
eta gero ba esaten du, Mariak esaten zion: 

- Begiratu Peru, ni ez naiz ausartzen, lapurrak eta 
dabiltza, eta hamentxe arbolatxoan egingo dugu lo, 
gaur gauean eta goizean joango gara eta. 

- Ederto! 

Baina Peru ez denean halakoan, esaten dio 
halakoren baten, jendea sentitzen dute arbolaren 
azpian, eta esaten dio Peruk: 

- Ai! Maria ni txizazi naiz. 

- Zelan egingo duzu txiza ba? Behean dago jendea 
eta – eta halakoren baten: 

- Nik egin egin behar dut – Halakoren baten egiten 
du txiza eta eurak esaten: 

- Ene! Jangoikoaren ur bedeinkatua! 

Eta badoaz eta, halakoren baten ostera ere Peruk 
badino ze: 

- Ai! Maria kakazi naiz 

- Ai! Zelan egingo duzu kaka? 

- Ba egin egin behar dut 

Egiten du kaka eta, lapurrak dira behean daudenak, 
esaten dio: 

- Jangoikoaren ezti bedeinkatua! 

- Eta tira pozik daude, eta baina halakoren baten: 

- Atea bota behar dut! 

- Baina zelan botako duzu? 

- Bota egin behar dut! 

Sakatzen dio ateari, botatzen du atea, eta lapurrak 
ikaratzen dira, eta joaten dira aringa-aringa diruak eta 
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denak itxita, eta orduan ba, baxatzen dira eurak eta 
ikusten dutenean hainbeste diru esaten: 

- Ene! hauxe da zortea! 

Baina lapurren buruzagiak esaten dio bati: 

- Zoaz eta ikus ezazu zenbat lagun diren. 

Joaten dira eta Maria eta daude, ba diruok, 
halakotzen, eta jakina! Orduan lapurrak pentsatzen du: 

- Nik haiekin, hamaika bandolerorekin, hamaika eta 
neugaz hamabi baino, hauekin parte gehiago daukat. 

Eta egiten du, berak, beragaz bat, eta orduan esaten 
dio, Mariak: 

- Ba hirurok egingo dugu parte – eta: 

- Bai! 

- Hirurok egingo dugu parte. 

Eta halakoren baten, ba egiten du Mariak, lau 
parte, esaten dio lapurrak ze: 

- Zelan egiten dituzu lau parte? Hiru gara eta. 

- Ez baina, hau laugarrena da, mihirik handiena 
daukanarentzat. 

Eta beno, ateratzen du, ba hasten da ateratzen, Peru 
ateratzen hasten da baina egin dio oinagaz, dxa! 
Mariak, oinagaz! eta txiki-txikia gelditzen zaio, 
ailegatzen denean hori, lapurrak ateratzen du mihia, 
ahal denik handiena, Mariak egin du artaziak hartu eta, 
ra! mihia ebaki, eta hura joaten da: 

- Minbrila – hor – Minbrila, minbrila, minbrila! 

Eta lapurrak zenbat minbrila gehiago entzunago eta 
txarrago, eta halakoren baten ja urrun-urrun direla, 
esaten dio bi direla, bi: 

- Ene! 

Baina ordurako Mariak eta ja prestatzen direnean 
edukitzen dute ostatua, eta, ze lapurrek egiten dute ba, 
egiten dute bukoietan sartu, eta ekartzen ditu, hamaika 
bukoi, eta esaten dio: 

- Nire, badaukazu ostaturik eta? 

- Bai – esaten dio Mariak, eta beno: 

- Hamentxe dauzkat hamaika bukoi olio, eta, 
hamentxe, uzten baduzu pasatzen eta paratzen eta: 

- Bai, bai, bai. 

Eta joaten dira, eta, gizon hori ere joaten da lotara 
eta Peru ere bai eta, baina Maria beti denez, zeozer 
ostutekoa edo zeozer (ja, ja) esaten du: 

- Lanparentzat bada ere ostuko dut olio piska bat. 

Joaten da olio hartzen, eta barrutik irekitzen 
duenean kortxoa barrutik esaten dio sasoi dela, 
barrukoak, orduan: 

- Bai laster, itxaron piska baten. 

Zerratzen du, eta joaten da horregana, alkateagana, 
esaten dio: 

- Lapurrak daude neure hor. 

- Ezin liteke izan! 

- Bai, bai, bai! 

Joan da, aguazilak eta denak, eta emoten diete, 
lapurrei, olio bukoiei sua eta denek irteten dute aringa-
aringa eta hortik, Maria beti bere, lanparentzat ez bada 
ere.) 

2.10. Jentilak 
Jentillak siriela gixon aundidxak, alandase, emen 

euan, a, mutil bat aundidxa sana ta Manolo jentilla 
deitzeutzen, jentilla barik kentilla, altu salako aundidxa 
salako17. 

(Jentilak zirela gizon handiak, halandaze, hemen 
zegoen, mutil bat handia zena eta Manolo jentila 
deitzen zioten, jentila barik kentila, altu zelako handia 
zelako) 

2.11. Alper handia 
Ba emen euen alper andi bat, da iltteko ordu etorri 

dxakon, artun da kajoyen ba eruben serraldun barrun 
gora, ta artua iñ eutzen ba, gorus doyela alperrandi 
orreri, bestela sulun sartu bi ben ba, da: 

- Es, aiba artua, neu taukota - se gose ebillen da: 

- Erreta ero erre barik? 

- Es, suk erre bisu 

- Es, aurrera entierrua18.  

(Ba hemen zegoen alper handi bat, eta hiltzeko 
ordua etorri zitzaionean, hartu eta zerraldoan ba eroan 
zuten zerraldoaren barruan gora, eta artoa egin zion 
ba, gorantz doala alper handi horri, bestela zuloan 
sartu behar zuten, eta: 

- Ez, eutsi artoa, neuk daukat eta - ze gose zebilen 
eta: 

- Erreta edo erre barik? 

- Ez, zuk erre behar duzu. 

- Ez, aurrera enterrua.)  

2.12. Sinker 

Emen, Madrildik etorri sirien euren gurasuk, ta on 
aren oñarridxa  emen do, Lekeittion do, da euan bat e, 
Amalio Garsia dxakon ixena, ta bestia Telesforo Garsia, 
bestia Juan Garsia, ta beti egoten dales e, famelidxan a, 
lein tonto el pueblo esaten dxakona, esta? da orrek beti 
diras, lein burla itte dxaken, esegon nori adarra dxorik, 
                                                 
17 Rufo Atxurra. 
18 Rufo Atxurra. 
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ta nonori dxo in bidxakon, esta? da au gixajua amen 
ebillen batera ta bestera, milla gausa eukasana ordun a, 
da aitta jugatu euken, eitte basan tuntusak eta, da emen 
euan Elordittarrek eukesan tallerrak, tallerrak ba leno 
bakixu, sirien tallerrak errementari antzera ta gero 
motorrak etorridxas da ba, beste dxokera bat artu ben, 
da mutillori aurrera dxoyan, urtiek aurrera ta, ganora 
barik ebillen kalin, da kalin dabillena sasoin bakixu ser 
ixaten dan? da olan donari gedxo ondio beti daukesu 
burla ta, da esaeutzan oneri: 

- Txo Rikardo, aunkesea dxan trukin - dxan trukin 
ixate san dubarik esta? - gure mutillak garbittuteko 
seoser, erungo basenduke - ta: 

- Bai, gixona, datorrela! - da esautzan: 

- Txo, an daukosu tallerrin tostarti. 

Dxun da goixin, etorri da ta ipiñi ser bat garbittuten 
ero ta an dos arek, baya ara dxun orduko erri gustin 
sabaldu da biarrera doyela bera, iñor esan ibiltten amen 
orren antzera, esta? ta orretan dosela, leno etxerik etxe 
ibiltte sirien dxostunak emen makiña burun ebela, 
Sinjer batzuk, Alfa ta onek gero datos, Sinjer san 
emengo kanpeoya, ta baserrittar bat, ordun etorte siriles 
euren esniekin ya, errira eurak artze besen gausakin da 
astotxuekin, ba andra ba toya tallerrera ta an sartzen da 
beren buruen a: 

- Nor da emengo usaba? - ta: 

- An don gixona.  

Da dxun in dxatzu ta, are pe kontaixu adarra 
dxoteko gogua on esaten dan modura, da: 

- Gixona amen nator - ba: 

- Ser pasaten da andratxua? 

- Onas makiñonas enau ondo dxoten puntua eta, atzo 
alrrebes iñ ebasan gausak eta estakitt ser pasaten 
dxakon ba - esplika eutzan nunundik eta: 

- A, ori laster konponduku eun onin satos se ango 
injenieru gaur etorri dxaku ta, axek konponduko tzu 
ensegida - da: 

- Amelio, atendidu ori, atendidu ori. 

Madxan ipiñieutzan da, ser, esplikauta be areri arek 
estau entenditten ingeles bes, da an ebillen eraiñ orreri 
buelta ta eraiñ besti, ta eraiñ olaku ta, bestik an bastarrin 
barre inya, etor san dxateko ordu eta kalera urten bi san 
ba, se an eseuan ser dxanik eta, sesenak kortati paño 
ariño urten idxe ban gure Amalio orrek kalera: 

- Sinker makiñia konpondu dot! Sinker makiñia 
konpondu dot!. 

Da orti tator Sinker, bibote andi bat san, da gero 
beste Antero arrantzali san da, ordun txamarra asko 
erabiltte san, danok, da a be ixate san beti tximiñotan 
dxuten sana sartxu bat, beren potiñas da, beste asko 
dxute san modura baya, noonok emo eutzan gausiari, se 
ordun bertzuk eta kantak eta onek asko ataate sirian, da 
artu san or: 

 "Anteron txamarrotia 

 Sinkerren bibotia 

 aretxek ei dauko 

 preso tximiñoya" 

Da orixe  san ori kantia es gedxo es gitxio 19. 

(Hemen, Madrildik etorri ziren euren gurasoak, eta 
orain haien oinarria hemen dago, Lekeition dago, eta 
zegoen bat e, Amalio Garcia zitzaion izena, eta bestea 
Telesforo Garcia, bestea Juan Garcia, eta beti egoten 
denez e, familian a, lehen "tonto el pueblo" esaten 
zitzaiona, ezta? eta horiek beti dira, lehen txitxakar 
egiten zitzaien, ez zegoen nori adarra jorik, eta nori edo 
nori jo egin behar zitzaion, ezta? eta hau gizajoa hemen 
zebilen batera eta bestera, mila gauza zeuzkana orduan 
a, eta aita jugatua zeukan, egiten zituen tuntusak eta, 
eta hemen zegoen Elorditarrek zeuzkaten tailerrak, 
tailerrak ba lehenago badakizu ziren tailerrak 
errementari antzera eta gero motorrak etorriz eta ba, 
beste joera bat hartu zuten, eta mutil hori aurrera 
zihoan, urteak aurrera eta, ganora barik zebilen kalean, 
eta kalean dabilena sasoian badakizu zer izaten den? 
eta hola dagoenari gehiago oraindik beti daukazu 
txitxakar eta, eta esan zion honi: 

- Txo Rikardo, besterik ezean jan trukean - jan 
trukean izaten zen dohainik ezta? - gure mutilak 
garbitzeko zer edo zer, eroango bazenu - eta: 

- Bai gizona, datorrela! - eta esan zion: 

- Txo, han daukazu tailerrean tostartea. 

Joan da goizean, etorri da eta ipini zer bat 
garbitzen edo ta han dagoz haiek, baina hara joan 
orduko herri osoan zabaldu da beharrera doala bera, 
inor ez zen ibiltzen hemen horren antzera, ezta? eta 
horretan dagozela, lehenago etxerik etxe ibiltzen ziren 
jostunak hemen makina buruan zutela, Singer batzuk, 
Alfa eta hauek gero datoz, Singer zen hemengo 
txapelduna, eta baserritar bat, orduan etortzen zirenez 
euren esneekin eta, herrira eurak hartzen zituzten 
gauzekin eta astotxoekin, ba andre bat doa tailerrera 
eta han sartzen da beraren buruan a: 

- Nor da hemengo uzaba? - eta: 

- Han dagoen gizona. 

Eta joan egin zaizu eta, hark ere beharbada adarra 
jotzeko gogoa orain esaten den modura, eta: 

- Gizona hemen nator - ba: 

- Zer pasatzen da andretxoa? 

- Makina honekin ez dit ondo jotzen puntua eta, atzo 
aldrebes egin zituen gauzak eta ez dakit zer pasatzen 
zaion ba - azaldu zion nonondik eta: 

                                                 
19 Rufo Atxurra. 
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- A, hori laster konponduko dugu egun onean zatoz 
ze hango injiniadorea gaur etorri zaigu eta, harexek 
konponduko dizu berehala - eta: 

- Amelio atenditu hori, atenditu hori. 

Mahaian ipini zion eta, zer, azalduta ere hari hark 
ez du ulertzen ingeles ere ez, eta han zebilen eragin 
horri buelta eta eragin bestea, eta eragin holakoa eta, 
besteak han bazterrean barre eginda, etorri zen jateko 
ordua eta kalera irten behar zen ba, ze han ez zegoen 
zer janik eta, zezenek kortatik baino arinago irten ei 
zuen gure Amalio horrek kalera: 

- Sinker makina konpondu dut! Sinker makina 
konpondu dut!. 

Eta hortik dator Sinker, bibote handi bat zen, eta 
gero bestea Antero arrantzalea zen eta, orduan 
txamarra asko erabiltzen zen, denok, eta hura ere izaten 
zen beti tximiñotan joaten zena zahartxo bat, beraren 
potinaz eta, beste asko joaten zen modura baina, nork 
edo nork eman zion gauzari, ze orduan bertsoak eta 
kantuak eta hauek asko ateratzen ziren, eta hartu zen 
hor: 

 "Anteron txamarrotia 

 Sinkerren bibotia 

 aretxek ei dauko 

 preso tximiñoya" 

Eta horixe zen kantu hori, ez gehiago ez gutxiago.)  

2.13. Arizpe tontua 

Beste bat euan, a, amen e, guk es genduan esautu ori 
be baya esaeria: 

"Asurrak dxan da dxan 

da lodittutekua 

kartzelan sartun dabe 

Arispe tontua" 

A be ibiltten i san, dxun matadeidxara, da artun, a, 
asurrak eta, arek dxaten da, da gero eitten ei dxeban ba 
segiduteutzenian, eskolapian euan leno, itturri bat, 
eukasana lau, a, d´an ganian egoten ei san ori, mutil sar 
bat ei san20. 

(Beste bat zegoen, hamen, guk ez genuen ezagutu 
hori ere baina esaera: 

Hezurrak jan eta jan 

eta loditzekoa 

kartzelan sartu dute 

Arispe tontoa 

Hau ibiltzen ei zen, joan hiltegira, eta hartu 
hezurrak eta, haiek jaten eta, gero egiten ei zuen ba 
                                                 
20 Rufo Atxurra. 

jarraitzen ziotenean, eskolapean zegoen lehenago, 
iturri bat, eta haren gainean egoten ei zen hori, mutil 
zahar bat ei zen.)  

2.14. Juan Daniel Eskurza (I) 
Ordun nai su suk galarrenin goraberia, galerna barik 

galarrena guk erabiltten du, esta? galarrena bakixu ser 
dan? sortzen da alako itxas aixin bides, itxas gogor bat, 
itxasalde gogorra sortzen da olatuk eta, gero kargie 
esaten dabe, da ordun dxasote san ba onek txalopok, 
txalopi sentidu baten danari deittuten tze sarritten 
ontzidxari be bai tta txalopari be bai, baya txalopak 
sirien emen erabiltte besenak bates beste, arrantzan 
atunetarako gedxen baten, ta gero baitte besegu 
denporetan be, baya atunetan erabiltte besen se 
atunetan, dos modu bi, gaur batera gedxen itten dabe, 
bata kasan da besti alas inya, kasan da ba ipinttosu, gaur 
baporakiñ ero motorrakin beste modu batera dxokatzen 
dabe, baya ordun axie bisendun, da axias basiñoyesen 
martxan botaten sendusen alaidxak21, alaidxa tiras beso 
bi ixate lantxerik, egur bi daroyasusenak alderdi 
bakotxetik, da an dxuten diras gero aparidxuek, onako, 
txirrinbola ba ta, txirrinbolia, alako anilla batzukin 
sartun andik sokia beren malutias, malutia, amuan 
ipintte san, amuskidxa barik arraña, ipintte dxakon, 
malutia 22 artun, malutian beren asala, lelengo orrastu 
ondo, ta surittu ta a ipintte dxakon da martxan doyeles 
atunak pentzetan dau serbai tala dxun da, olan atrapate 
ben, da onek txalopok or ibiltte sirien, baya sarrittan ba, 
urrun besirien ibiltten baya, etxera etorteko be agostun 
d´onetan ba, segurantzidxa naiku egoten da beti eualdi 
onena, baya oneri dxaso dxaken itxasun danok 
atrapabesen, da illuntzian, eldu sanian ikuste ben ba 
oroittuten dxoyena ta batzu pa andik geratu barik pentza 
eben Sanandereko lurra, d´ara dxo eben, baya beste 
batzuk igual pasau ingo sala ta, da portura dxo, da 
barrin etortias okerrau ixango dxakela da geratu sirien 
itxaso sabalien, da or e, gaberdirutz, aixie kerua ta indar 
gedxo, gerua ta orro gedxo d´alako baten sortu san 
galerna gogor ori, ta onek, bixi dan onek, bueno on il 
san, baya salba san onek, ba onek e, esaban egun baten 
ser dxaso dxaken eurari, ta diño se, sala gausa bat, esi 
leikena esan be, artun ta danak aidien, bai euren 
txalopak eta eukesen belak ta eukesen ixate gustiak da 
eurek sirian sortzi laun, lau tostarteko, lau gixon da gero 
ori lemasaña, dxakon ixena Sanikolas ba txalopa oneri, 
d´an ibiltte sirien, da gabas batak besti eseben ondo 
ikusten, da gausa bateri olatu, ta andik intziridxa, da 
bestetik saratia, da bestetik erregututen, se olakun diño 
se txarra ixanaaitti pe, beti beste leku batera eruten 
dirasela noberen erresuk eta noberen a, estaukosu iñor 
da, orretxeaittik e, baya momentu allegatakun ikusten 
diras ser falta biosun, da ori, da orretan ibiltte sala, ba 
eguna argittuten badxoyan egunsentidxan, da batu sirian 
                                                 
21 “Kazan joateko pertxa handiak, nagusiak”. Barrutia (2000: 
92) 
22 “Atunetarako karnada. Lehen lastoz eginikoak izaten ziren.” 
Barrutia (2000:266). Leku askotan artaburuaren gainekoa 
adierazteko erabiltzen da. 
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bos laun, da ikuste ben eseukena iñundik salbasiñorik, 
da ordun pentza ben, adore bida gero e! lotu, kurutze 
modura ieben mastias da beste berga bateas, ieben, 
bergia ixaten da meyaua, beliek lotuta erutebana, da 
arekin eukesen sokakin ya motoyek, da i eben kurutze 
bat, da se iben baten bat salbateko beintzat danak esin 
badabe, se gero mutur bakotxien bos sirieles egongo 
sirien oratuta euren kurutze orreri, da lotu ben gure Juan 
Daniel Eskursa au, patroya, da eseukan nora eskapa 
biarrik, lotuta geratu san, baya gaua pasa san, biarrena 
be bai, d´arek bestiek euasales ba, egoera txarrien, se 
esin san a, iñundik iñora be, egoera onik artun, euasan, 
dindiliska esate baterako, itxasun bertan dindiliska 
oratuta, da onek ederto esate oskun ba, aren askanengo 
berbak eta aren e, ba lantzin bat lantzin bat badxoyekon 
ondora, se lelengo ondora dxuten da itxasun gixona 
gero agertzen da e, biridxa itten dxako apurtu, ordun 
barriro urteten dabe gora, da olan geratu san gixon au 
bakarrik, biarren eunerako bakar bakarrik, da modu 
orretan pasau sittusan, diño ura edonundik, egarridxa, 
ser dan gausia e? esekidxen berak esebe, askanengo 
egunien agertu dxakosela diño orrek txirriñok, se itxas 
txoridxetan amen guk esatuten dusena taos ba kadxua, 
santxia, kalatxoridxak, txirriña ta beste asko, ta onek 
txirriñok ba atun denporako txoridxak ixaten diras, eta 
etorri dxakosen, ta itteieutzesan alako peixada batzuk, 
arpegira ta, berak eseukan adorerik esetako, lotuta euan 
da, ta onek ixan sirien salbau besanak a, esan doten 
modura, ba, beste ontzi batek baporas, urteban 
Mamelenan Donosti aldetik eta, arek e, badxoyesen a, 
adi danok ia eser ikusten badabe gero, da alako baten 
norbaittek esan idxeban: 

- An txo!, an kanpoko aldiñ estosu ikusten? 

- Ba txoridxek ixangosak esedxok kasorik eiñ - da: 

- Es txoridxa tiras baya seoser dauke.- patroyak esan 
idxeuan - ba bira in bigu orduen. 

Da iñ idxeben bira ori tta badoyas geldi geldika, ta 
semat urrio ta: 

- Zer dok?  

- Zeoser dxok or, estok mogiduten bata. 

D´arrima sirien da gixona bertan, da ordun a 
artuben, da artu besen gero beran e, masta ta bergori 
barrun euasan modura, da se iben? itxi euren arrantzako 
egunorreri da buelta ein ya etorri sirian Donostira23. 

(Orduan nahi duzu zuk galernaren gorabehera, 
galerna barik galarrena guk erabiltzen dugu, ezta? 
galarrena badakizu zer den? sortzen da halako itsas 
haizearen bidez, itsas gogor bat, itsasalde gogorra 
sortzen da olatuak eta, gero karga esaten dute, eta 
orduan jazotzen zen ba txalupa hauek, txalupa zentzu 
baten denei deitzen diete sarritan ontziari ere bai eta 
txalupari ere bai, baina txalupak ziren hemen erabiltzen 
zituztenak bataz beste, arrantzan atunetarako gehien 
baten, eta gero baita besigu denboretan ere, baina 

                                                 
23 Rufo Atxurra. 

atunetan erabiltzen zituzten ze atunetan, dagoz modu bi, 
gaur batera gehien egiten dute, bata ehizan eta bestea 
alaz eginda, ehizan da ba ipintzen duzu, gaur baporekin 
edo motorrekin beste modu batera jokatzen dute, baina 
orduan haizea behar zenuen, eta haizeagaz 
bazindoazen martxan botatzen zenituen alaiak, alaiak 
dira beso bi izatea bezalaxe, egur bi daroatzazunak 
alderdi bakoitzetik, eta han joaten dira gero aparejuak, 
holako txirrinbola bat da, txirrinbola, halako anila 
batzurekin sartu handik soka beraren malutagaz, 
maluta, amuan ipintzen zen, amuzkia barik arraina, 
ipintzen zitzaion, maluta hartu, malutan beraren azala, 
lehenengo orraztu ondo, eta zuritu eta hura ipintzen 
zitzaion eta martxan doanez atunak pentsatzen du 
zerbait dela joan eta, holan harrapatzen zuten, eta 
hauek txalupok hor ibiltzen ziren, baina sarritan ba, 
urrun ere ez ziren ibiltzen baina, etxera etortzeko ere 
abuztuan eta honetan ba, segurantzia nahikoa egoten 
da beti eguraldi onena, baina hauei jazo zitzaien 
itsasoan denok harrapatu zituzten, eta iluntzean, heldu 
zenean ikusten zuten ba hedoituz zihoana eta batzuk ba 
handik geratu barik pentsatu zuten Santandereko lurra, 
eta hara jo zuten, baina beste batzuk berdin pasatu 
egingo zela eta, eta portura jo, eta berriro etortzeaz 
okerrago izango zitzaiela eta geratu ziren itsaso 
zabalean, eta hor e, gauerdirantz, haizeak geroago eta 
indar gehiago, geroago eta orro gehiago eta halako 
baten sortu zen galerna gogor hori, eta honek, bizi den 
honek, beno orain hil zen, baina salbatu zen honek, ba 
honek e, esan zuen egun baten zer jazo zitzaien eurei, 
eta dino ze, zela gauza bat, ezin litekena esan ere, hartu 
eta denak aidean, bai euren txalupak eta zeuzkaten 
belak eta zeuzkaten izate guztiak eta eurek ziren zortzi 
lagun, lau tostarteko, lau gizon eta gero hori 
lemazaina, zitzaion izena Sanikolas ba txalupa honi, eta 
han ibiltzen ziren, eta gauez batak bestea ez zuten ondo 
ikusten, eta gauza bati olatu, eta handik intziria, eta 
bestetik zarata, eta bestetik erregutzen, ze holakoan 
dino ze txarra izanagatik ere, beti beste leku batera 
eroaten direla norberaren errezoak eta norberaren a, 
ez daukazu inor eta, horrexegatik e, baina mementu 
ailegatutakoan ikusten dira zer falta behar duzun, eta 
hori, eta horretan ibiltzen zela, ba eguna argituz 
bazihoan egunsentian, eta batu ziren bost lagun, eta 
ikusten zuten ez zeukatena inondik salbazinorik, eta 
orduan pentsatu zuten, adore behar da gero e! lotu, 
kurutze modura egin zuten mastagaz eta beste berga 
bategaz, egin zuten, berga izaten da meheagoa, belak 
lotuta eroaten zutena, eta haiekin zeuzkaten sokekin ja 
motoiak, eta egin zuten kurutze bat, eta ze egin zuten 
baten bat salbatzeko behintzat denek ezin badute, ze 
gero mutur bakoitzean bost zirenez egongo ziren 
oratuta euren kurutze horri, eta lotu zuten gure Juan 
Daniel Eskursa hau, patroia, eta ez zeukan nora 
eskapatu beharrik, lotuta geratu zen, baina gaua pasatu 
zen, bigarrena ere bai, eta haiek besteak zegozenez ba, 
egoera txarrean, ze ezin zen a, inondik inora ere, 
egoera onik hartu, zegozen, dindilizka esate baterako, 
itsasoan bertan dindilizka oratuta, eta honek ederto 
esaten zigun ba, haien azkenengo berbak eta haien e, ba 
lantzean bat lantzean bat bazihoakion ondora, ze 
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lehenengo ondora joaten da itsasoan gizona gero 
agertzen da e, biria egiten zaio apurtu, orduan berriro 
irteten dute gora, eta holan geratu zen gizon hau 
bakarrik, bigarren egunerako bakar bakarrik, eta modu 
horretan pasatu zituen, dino ura edonondik, egarria, 
zer den gauza e? ez zekien berak ezer ere, azkenengo 
egunean agertu zitzaizkiola dino horiek txirrinok, ze 
itsas txorietan hemen guk ezagutzen ditugunak dagoz 
ba kaioa, santxia, kalatxoriak, txirrina eta beste asko, 
eta hauek txirrinok ba atun denborako txoriak izaten 
dira, eta etorri zitzaizkion, eta egiten ei zizkioten halako 
hegalaldi batzuk, aurpegira eta, berak ez zeukan 
adorerik ezertarako, lotuta zegoen eta, eta hauek izan 
ziren salbatu zutenak hura, esan dudan modura, ba, 
beste ontzi batek baporaz, irten zuen Mamelenan 
Donosti aldetik eta, haiek e, bazihoazen a, begira denok 
ea ezer ikusten duten gero, eta halako baten norbaitek 
esan ei zuen: 

- Han txo!, han kanpoko aldean ez duzu ikusten? 

- Ba txoriak izango dituk ez iezaiek kasurik egin.- 
eta: 

- Ez txoriak dira baina zerozer daukate.- patroiak 
esan ei zuen.- ba bira egin behar dugu orduan. 

Eta egin ei zuten bira hori eta badoaz geldi geldika, 
eta zenbat eta hurbilago eta: 

- Zer duk? 

- Zerozer zagok hor, ez duk mugitzen bada. 

Eta hurreratu ziren eta gizona bertan, eta orduan 
hura hartu zuten, eta hartu zituzten gero beraren e, 
masta eta berga hori barruan zegozen modura, eta zer 
egin zuten? utzi euren arrantzako egun horri eta buelta 
egin eta etorri ziren Donostiara.)  

2.15. Juan Daniel Eskurza (II) 

Telebisiñoik kantaten dau baña, orretxek kantautzan 
erregiari, Juan Danielek, selebri tires orrek, orretxek 
kantautzan erregiari: 

 Gixon batek ei eban 

 kaka oraiñelian 

 atza botate eban 

 larogei oñian 

 aixe da mokordua 

 gustis atzegiña 

 txikiña ta lodidxa  

 gustora egiña 

 estago mondxarikan 

 estago fraillerik 

 atzeko latiñetik 

 kaka eitten estabenik 

 kaka suretzako ta 

 kaka niretzako 

 aixe gausa ona da 

 mundu gustientzako24 

(Telebistak kantatzen du baina, horrexek kantatu 
zion erregeari, Juan Danielek, zelebreak dira horiek, 
horrexek kantatu zion erregeari: 

 Gizon batek egin eban 

 kaka orainelean 

 hatsa botaten eban 

 larogei oinean 

 haxe da mokordua 

 guztiz atsegina 

 txikia eta lodia 

 gustora egina 

 ez dago monjarikan 

 ez dago fraiderik  

 atzeko latinetik  

 kaka egiten ez dauenik  

 kaka zuretzako eta 

 kaka niretzako 

 haxe gauza ona da 

 mundu guztientzako) 

2.16. Txokolatezko etxea 

Neska mutiltxu bi sirien da aittatama, bai orixe be 
bai, politta! da gero, pobre pobre pobriak sirian, da 
klaro euken ori, itte ben, aittak itte ban egurra e, txikittu 
ta gero saldu, da gero eun baten ama gaxotu in san, ta 
gero aittak geldittu in biarrixa ban ta bialdu basan neska 
mutillak e, mendira, ekarten egurra, da ser i eban 
neskatxuak? ogi satitxu bat artun da mamiña botaten 
botaten botaten dxun, gero bidia topateko, baña 
txoridxak dana dxan, da gero galdu in sirian mendidxan, 
da alakoren baten ikusi ben antxe urrun urrunin argi bat 
aola da: 

- Ene! argidxa dau antxe! 

Da dxun sirian, da alakoren baten atia dxo eben, dxo 
eben da urteutzen sorgiñak, esautzen se bueno e: 

- Ai galdu in gara!  

Ta ori, ai da nebia, txokolateskua san etxia, da nebik 
ser i eban, mutiltxuak? txokolate satidxa kendu ta dxan, 
sorgiñak entzun, barrutik, da ser i eban? kadxolan 

                                                 
24 Kontxita Anakabe. 
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barrun sartun, da gero emoteutzan kadxolan barrun 
dxaten, da esateutzan neskatxuari: 

- Au lodi lodi itten danian laban erre ta dxangot. 

Da neskatxua near da near da near beti egote san, da 
eun baten ba, ia ia esautzan ta, beittu eutzan, ta ya 
lodittuta euan, ta bueno bisto ban labia, sua ta 
neskatxuari esautzan: 

- Bueno ba ia amentxe auxe berotuten danian e, erre 
ta dxan biot sure nebia. 

- Ene! 

Neskatxu ta bueno, ta gero, ser i eban orrek 
sorgiñak? ta neskatxua an euan listo ia seroser in al 
bautzo sorgiñari ero, da alakoren baten i eban olan 
ikusteko ia bero badau labia sakatu eutzan e, sorgiñari 
neskatxuak, da sartu ban laban barrun da, amantala 
eukan sorgiñak, da giltzak dxausi, kadxolakuk, bera, da 
an euan a erreten, da atarateko da atarateko da 
neskatxuak keba! era eban kadxolako atia, ta para sirin 
bertan ganian ta etorri sirin aittaana ta amaana ta 
orixe 25. 

(Neska mutiltxo bi ziren eta aita eta ama, bai horixe 
ere bai, polita! eta gero pobre pobre pobreak ziren, eta 
jakina zeukaten hori, egiten zuten, aitak egiten zuen 
egurra e, txikitu eta gero saldu, eta gero egun baten 
ama gaisotu egin zen, eta gero aitak gelditu egin behar 
izan zuen eta bialdu zituen neska mutilak e, mendira, 
ekartzera egurra, eta zer egin zuen neskatxoak? ogi 
zatitxo bat hartu eta mamina botatzen botatzen botatzen 
joan, gero bidea topatzeko, baina txoriek dena jan, eta 
gero galdu egin ziren mendian, eta halakoren baten 
ikusi zuten hantxe urrun urrunean argi bat hola eta: 

- Ene! argia dago hantxe! 

Eta joan ziren, eta halakoren baten atea jo zuten, jo 
zuten eta irten zien sorginak, esan zioten ze beno e: 

- Ai galdu egin gara! 

Eta hori, ai eta neba, txokolatezkoa zen etxea, eta 
nebak zer egin zuen, mutiltxoak? txokolate zatia kendu 
eta jan, sorginak entzun, barrutik, eta zer egin zuen? 
kaiolaren barruan sartu, eta gero ematen zien kaiolaren 
barruan jaten, eta esan zion neskatxoari: 

- Hau lodi lodi egiten denean labean erre eta jango 
dut. 

Eta neskatxoa negar eta negar eta negar beti egoten 
zen, eta egun baten ba, ea ea esan zion eta, begiratu 
zion, eta ja lodituta zegoen, eta beno biztu zuen labea, 
sua eta neskatxoari esan zion: 

- Beno ba ea hementxe hauxe berotuten denean e, 
erre eta jan behar dut zure neba. 

- Ene! 

                                                 
25 Miren Urkiaga. 

Neskatxoa eta beno, eta gero, zer egin zuen sorgin 
horrek? eta neskatxoa han zegoen zuhur ea zerozer egin 
ahal dion sorginari edo, eta halakoren baten egin zuen 
holan ikusteko ea bero dagoen labea sakatu zion e, 
sorginari neskatxoak, eta sartu zuen labearen barruan 
eta, amentala zeukan sorginak, eta giltzak jausi, 
kaiolakoak, behera, eta han zegoen hura erretzen, eta 
ateratzeko eta ateratzeko eta neskatxoak bai zera! ireki 
zuen kaiolako atea, eta paratu ziren bertan gainean eta 
etorri ziren aitarengana eta amarengana eta horixe.)  

2.17. Genobe ba de brabante 

Genobeba de Brabante upiña, ba, ori, istoridxa bada, 
ba, ori, Genobeba de Brabante egote san, enamorata 
eskondu san, ta gero, ba, beren, e, mayordomua, 
gixonen mayordomua, aberatzak sirian, beuan 
enamorata, Genobeba de Brabanteas, d´orduan ba, ei 
eban, esautzan, e, etorri san gerria, euren, e, alakun 
artian, d´orduan dxun san, e, gixona ba, e, gerrara, ta 
geldittu san, ori, se ixen eukan berak? Genobeba de 
Brabanten, e, estaitt se ixen eukan, da geldittuten da 
bera, d´orduan nai ixaten dau Ge nobebari abusa, ta 
Genobebak estotzo isten, da ser eitten dau? Genobeba 
bialtzen dau basamortura, basamortura, da, egoten da, 
bera ill ein bir daben, e, bera eruten daben gixonak, 
esateontzo: 

- Beittu amentxen itxiko saittut, bai es etorri 
geidxorik, seaitti se bestela neu ilgo nabe ta 

D´orduan, ba geldittuten da Genobeba de Brabante, 
basamortuan, da basamortun topaten dau, kueba bat, 
d´orduan antxen da, eukitten dau umia, dxadxoten 
dxako, astuta aukat ixena umiena be, da, astuten da ta, 
gero gixona etorritten da gerratik, da esaten dau, 
Sijifredo san gixona! gixona Sijifredo san, da esaten 
dotzo, gero ba klaro urtiek pasaten dires, ta mutiltxu 
andi einya do, ya asitxua, iru urte ero lau ero, da, esaten 
dotzo, Sijifredori, bueno, orrek urteten dau, basora, da 
basun dabillela, ba ikusten dau umetxu bat, artzen, artza 
baten, e, atzetik doyala, da, ikusten dabenin umiak, 
saldidxa, gixonagas urteten dau aringa aringa, kuebara 
dxuten da atzea, da segidu eitten dotzo, da esaten dotzo: 

- Nor sara? urten! – baya estaitt se ixen eukan umia 
pe! da, es, e. 

- Ama! – esateontzo – Orrek gixonorrek, orrek, e, 
urteteko diño, da ordun esaten dotzo: 

- Nor sara? – da: 

- Ni Sijifredo naix, e, da seu nor sara ba? – Da 
esaten dotzo: 

- Nai bosu nik urtetia kapia bota binasu. 

Seaitti se billosi tos bidxak, ainbeste urtin da erropa 
barik eta, d´urteten dau ta esaututen dau beren andria, 
d´orduntxe esaten dotzo ba, ser ei otzan, e, ta allegaten 
diras, d´ordun Sijifredo orrek, e, berduguas, ta estaitt 
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selan dxakon ixena, dana ala, ser eitten dau? beren buru 
bota eitten dau da gero geldittuten diras posik26. 

(Genobeba de Brabante ipuina, ba, hori, istorioa 
badago, ba, hori, Genobeba de Brabante egoten zen, 
maiteminduta ezkondu zen, eta gero, ba, beren, 
maiordomua, gizonen maiordomua, aberatsak ziren, 
bazegoen maiteminduta, Genobeba de Brabantegaz, eta 
orduan ba, egin zuen, esan zion, etorri zen gerra, euren, 
halakoen artean, eta orduan joan zen, gizona ba, 
gerrara, eta gelditu zen, hori, ze izen zeukan berak? 
Genobeba de Brabanteren, ez dakit ze izen zeukan, eta 
gelditzen da bera, eta orduan nahi izaten du 
Genebebari abusatu, eta Genobebak ez dio uzten, eta 
zer egiten du? Genobeba bialtzen du basamortura, 
basamortura, eta, egoten da, bera hil egin behar duen, 
bera eroaten duen gizonak esaten dio: 

- Begiratu hamentxe utziko zaitut, baina ez etorri 
gehiagorik, zergatik ze neu hilgo naute eta. 

Eta orduan, ba gelditzen da Genobeba de Brabante, 
basamortuan, eta basamortuan topatzen du, koba bat, 
eta orduan hantxe eta, edukitzen du umea, jaiotzen zaio, 
ahaztuta daukat izena umearena ere, eta, ahazten da 
eta, gero gizona etortzen da gerratik, eta esaten du, 
Sigfredo zen gizona! gizona Sigfredo zen, eta esaten 
dio, gero ba jakina urteak pasatzen dira, eta mutiltxoa 
handi eginda dago, ja hazitxoa, hiru urte edo lau edo, 
eta, esaten dio, Sigfredori, beno, horrek irteten du, 
basora, eta basoan dabilela, ba ikusten du umetxo bat, 
hartzen, hartz baten, atzetik doala, eta, ikusten duenean 
umeak, zaldia, gizonagaz irteten du aringa-aringa, 
kobara joaten da atzera, eta segitu egiten dio, eta 
esaten dio: 

- Nor zara? irten! – baina ez dakit ze izen zeukan 
umeak ere! eta, ez: 

- Ama! – esaten dio – Gizon horrek, horrek, irteteko 
dino, eta orduan esaten dio: 

- Nor zara? – eta: 

- Ni Sigfrido naiz, eta zeu nor zara ba? – Eta esaten 
dio: 

- Nahi baduzu nik irtetea kapa bota behar didazu. 

Zergatik ze biluzik daude biak, hainbeste urtean eta 
arropa barik eta, eta irteten du eta ezagutzen du bere 
andrea, eta orduantxe esaten dio ba, zer egin zion, eta 
ailegatzen dira, eta orduan Sigfredo horrek, 
borreroagaz, eta ez dakit zelan zaion izena, dena dela, 
zer egiten du? bere burua bota egiten du eta gero 
gelditzen dira pozik) 

2.18. Hiru Ahiztak 

Sirian aitta ta ama ta iru neska, da eun batin bialdu 
ban amak, aittak dxun biarreban biarrin urrunian, da 
bialdu ban amak armosuas aittaana neska sarrena, da 
                                                 
26 Kontxita Anakabe, ipuin hau aita zenak kontatzen zion 
txikerretan. 

dxun san da topa eban amabirjiñia umias bidian, 
esautzan se emoteko, umia daukola, niño Jesus daukola 
gosias da emoteko ba armosu piskat, ai es, ia nora 
doyen, pregunta eutzan lelengo da ait taana esaeutzan, 
da gero esaeutzan 

- Emotenasu piskatxu bat umientzako.- eta: 

- Es, es, es, se aittari erun biotzat.- da: 

- Nun dau gure aitta? nundik dxuten da atara? 

- Ortik sier daukasu kamiño bal bal bal baltza, es 
ortixik kamiño illun illun illun bat, da topakosu ate 
baltza, da gero antxe dxo atia. 

Da dxun san, dxun da dxun da dxun da dxo ban atia 
ta eruban galdarara barrena, ori aittak kontata ori be, da 
orrek umiorrek beti aixe, orixe gustate dxakon beti, gero 
biarren neskatxu bialdu ban, da biarrenari be igual igual 
pasa dxakon, gero iruarrena txikiñena, da txikiñenak 
emoutzan armosua amabirjiñiari, da ordun esautzan 
bueno: 

- Gure aitta nun dau biarrien ba? - da bueno: 

- Beittu ortik sier kamiño argi argi argi bat topakosu 
da gero ate suri suri surid xa da antxe. 

Da dxun san da urteutzan San Pedrok an, da gero 
San Pedrok eruban barrura serura da an euan aitta, ta on 
estau seruri pes da es inpernuri pes da es esebes da listo, 
gero sartuban ara ta antxe egon san emo utzasan an iru 
bola, aista bidxak an euasan inpernuan, eseutzelako 
emon areri dxatekorik, da gero esautzan baña: 

- Ibilli olgetan onekiñ baña es bota bera e!  

Baña dxausi dxakon inpernura, San Pedro, ori erdera 
itten gaittusen aittak: 

- La bola se me ha caido al infierno.  

Egun urte baño gedxa u daukos gero, da San Pedrok 
esautzan bueno, bajatu san, artuban da emoutzan: 

- Baña beste beiñ es bota gero e!  

Ta bueno osterabe dxausi dxakon da bajatu san San 
Pedro ta bueno soratu erai eutzan, da ordun San Pedrok 
ser i ban artun e, baekidxeles neskak antxe dausena 
aistak, arenak, artu ebasan neska bidxak inpernun da 
erubasan serura, ta antxe oten giñin da lo, lotara sartzen 
giñian kontaten gaittusen aittak orretxek upuin bidxok, 
da beti orixe 27. 

(Ziren aita eta ama eta hiru neska, eta egun batean 
bialdu zuen amak, aitak joan behar zuen beharrean 
urrunean, eta bialdu zuen amak gosariagaz 
aitarengana neska zaharrena, eta joan zen eta topatu 
zuen Amabirjina umeagaz bidean, esan zion ze 
emateko, umea daukala, niño Jesus daukala gosez eta 
emateko ba gosari piska bat, ai ez, ea nora doan, 
itaundu zion lehenengo eta aitarengana esan zion, eta 
gero esan zion: 

                                                 
27 Miren Urkiaga. 
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- Emango didazu piskatxo bat umearentzat.- eta: 

- Ez, ez, ez, ze aitari eroan behar diot - eta: 

- Non dago gure aita? nondik joaten da hartara? 

- Hortik zehar daukazu kamino bel bel bel beltza, ez 
hortixik kamino ilun ilun ilun bat, eta topatuko duzu ate 
beltza, eta gero hantxe jo atea. 

Eta joan zen, joan eta joan eta joan eta jo zuen atea 
eta eroan zuen galdarara barrura, hori aitak kontatuta 
hori ere, eta ume horiek beti huraxe, horixe gustatzen 
zitzaion beti, gero bigarren neskatxoa bialdu zuen, eta 
bigarrenari ere berdin berdin pasatu zitzaion, gero 
hirugarrena txikiena, eta txikienak eman zion gosaria 
Amabirjinari, eta orduan esan zion beno: 

- Gure aita non dago beharrean? - eta beno: 

- Begiratu hortik zehar kamino argi argi argi bat 
topatuko duzu eta gero ate zuri zuri zuria eta hantxe. 

Eta joan zen eta irten zion San Pedrok han, eta gero 
San Pedrok eroan zuen barrura zerura eta han zegoen 
aita, eta orain ez dago zerurik ere ez eta ez inpernurik 
ere ez eta ez ezer ere ez eta listo, gero sartu zuen hara 
eta hantxe egon zen eman zizkion han hiru bola, ahizpa 
biak han zeuden inpernuan, ez ziotelako eman hari 
jatekorik, eta gero esan zion baina: 

- Ibili olgatzen hauekin baina ez bota behera e! 

Baina jausi zitzaion inpernura, San Pedro, hori 
erdaraz egiten zigun aitak: 

- La bola se me ha caido al infierno.  

Ehun urte baino gehiago dauzka gero, eta San 
Pedrok esan zion beno, bajatu zen, hartu zuen eta eman 
zion: 

- Baina beste behin ez bota gero e! 

Eta beno osterabe jausi zitzaion eta bajatu zen San 
Pedro eta beno zoratu eragin zion, eta orduan San 
Pedrok zer egin zuen hartu e, bazekienez neskak hantxe 
dagozena ahizpak, harenak, hartu zituen neska biak 
inpernuan eta eroan zituen zerura, eta hantxe egoten 
ginen eta lo, lotara sartzen ginen kontatzen zizkigun 
aitak horiexek ipuin biok, eta beti horixe.)  

2.19. Motxuneneko kabra 

Baya upiñik, da egidxaskua da au, e, aundidxena 
Lekeittion pasa sana san, ondioko ori argittuteko do, 
emen euan famelidxa, Motxuneneku esateutzana, 
esixena, da sirian Antolin eta Maridxa sirian, da Pedro 
Mari euken euren aitta, d´au sana, arrantzalik esaten 
dabenes euren aldiko egon san señerorik onena, se 
señeruk iarrin bixateutzen itxasu ona ero txarra se ingo 
ban, da famelidxa andidxa sales, ortosik ibiltte sirien 
gabonetan, a, aterik ate kantaten, koittaruk, pasa dxaken 
ba otordu iru bider in bigu egunin gitxienes armosu, 
baskaldu ta afaldu ta aparittarak, ba kabrak, itxasoko 
onek arrain gorritxuk ixaten disenak, kabra patata pillo 

bateas, an egon kurtzelu ori, se kurtzelua askanin geratu 
sanin pobreenetara, se biban oridxua ta itte san ixurden 
saiñas, leno ballenas itte sana, berari egositta ataraten 
dxakon oridxua, aren asalas itte san, da onek kurtzelu 
ori bistuta euken, da an eutzen28 euron aparitxu dxaten, 
d´askanin geratu san kabra bat, da errespetu ero 
edukasiñoya ero estaki pa selan, ba alabik esaeutzan 
aittari: 

- Aitta, dxaixu suk 

- Es, es, dxan daidxela Juanek se onek koittaruk 
gitxio dxan dau gu paño 

- Es, es, artuixu, artuixu 

Da orretan ibiltte sala, oridxu gasta dxakon 
kurtzeluari, da geatu sirien illunetan, gau illunin geatu 
dires, tope bisan potun nun euan bestia, ta bete bisan da 
denpora ori be dxun san, ta alako baten i ebenin bete da 
bistu banin kurtzelua kabrarik es, da atara eutzen 
manyudxa san emen drogia29 asarria, bata seu ixan sara, 
ta katu ixango san, katu kanpun ei dxeuen, katu kanpun 
ei dxeuen, da ei ben euren asarre gogorra, da ondio gaur 
be, iñok estau argittu nok dxa ban a kabri, au 
Motxuneko kabri famosu da, da ontxe be Motxuneko 
kabri, alan, a, asarri sortzen danin esiñ, e, konpondu, 
sarrak, a: 

- I, berton pasaten da Motxuneko kabriena e!30 

(Baina ipuinik, eta egiazkoa da hau e, haundiena 
Lekeition pasatu zena zen, oraindik hori argitzeko 
dago, hemen zegoen familia, Motxunenekoa esaten 
ziotena, ezizena, eta ziren Antolin eta Maria ziren, eta 
Pedro Mari zeukaten euren aita, eta hau zena, 
arrantzaleek esaten dutenez euren aldiko egon zen 
seinerurik onena, ze seineruak igarri egin behar izaten 
zien itsaso ona edo txarra zer egingo zuen, eta familia 
handia zenez, ortozik ibiltzen ziren gabonetan a, aterik 
ate kantatzen, koitaduak, pasatu zitzaien ba otordua 
hiru bider egin behar dugu egunean gutxienez gosaria, 
bazkaldu eta afaldu eta afaltiarrak, ba kabrak, itsasoko 
hauek arrain gorritxoak izaten direnak, kabra patata 
pilo bategaz, han zegoen kriseilu hori, ze kriseilua 
azkenean geratu zenean pobreenetara, ze behar zuen 
orioa eta egiten zen izurdeen zainez, lehenago baleenez 
egiten zena, berari egosita ateratzen zitzaion orioa, 
haren azalez egiten zen, eta hauek kriseilu hori biztuta 
zeukaten, eta han ziharduten euron afaria jaten, eta 
azkenean geratu zen kabra bat, eta errespetu edo 
gizabidea edo ez dakit ba zelan, ba alabak esan zion 
aitari: 

- Aita, jan ezazu zuk. 

                                                 
28 eutzen: ziharduten; eutsi aditza adiera honegaz Kortezubitik 
Lekeitioraino erabiltzen da behinik behin. 
29 droga: droga, bihurrikeria; hemen zalaparta, istilua, zaragata 
adierazteko erabiltzen da; gehienetan umeen gainean berba 
egitean erabiltzen da berba hau, umeak okerrak direla 
adierazteko. Adjektiboa drogoso izaten da. 
30 Rufo Atxurra 
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- Ez, ez, jan dezala Juanek ze koitadu honek 
gutxiago jan du guk baino. 

- Ez, ez, har ezazu, har ezazu. 

Eta horretan ibiltzen zela, orioa amaitu zitzaion 
kriseiluari, eta geratu ziren ilunetan, gau ilunean 
geratu dira, topatu behar zen potuan non zegoen 
bestea, eta bete behar zen eta denbora hori ere joan 
zen, eta halako baten egin zutenean bete eta biztu 
zuenean kriseilua kabrarik ez, eta atera zioten 
zalaparta zen hemen droga haserre, bata zeu izan zara, 
eta katua izango zen, katua kanpoan ei zegoen, katua 
kanpoan  ei zegoen, eta egin zuten euren hasarre 
gogorra, eta oraindik gaur ere, inork ez du argitu nork 
jan zuen kabra hura, hau Motxuneko kabra ospetsua 
da, eta oraintxe ere Motxuneko kabra, halan a, 
haserrea sortzen denean ezin, e, konpondu, zaharrek, a: 

- Hi berton pasatzen da Motxuneko kabrarena e!)  

3. Eranskina 
Oin-ohar baten esaneko moduan, Lekeition aditz 

alokutiboak erabiltzen diren arren, beronen erabileraz ez 
dago kontzientzia handirik. Gure hemengo istorioetan 
ere behin edo behin agertzen dira adizki alokutiboak. 
Eranskin honetan, paradigma osoak ezin osa badaitezke 
ere, bertan urteetan geuk batu ditugunak aurkezten dira; 
gainera, adizkiok ez ziren sartu Gaminde-ren (1988) 
lanean. 

Adizkiok aurkezteko laguntzaileak eta trinkoak 
bereiz emango ditugu. 

3.1. Laguntzaileak. 

NOR (indikatiboa) 

Oraina Iragana 
Nok Nitzuan 
Dok Suan 
gosak/gaixak gintzuasan/gaidxusan 
dosak Susan 
 

NOR-NORI (indikatibo oraina) 

HURA HAIEK 
dxatak Dxatasak 
dxakok/dxeikok dxakosak/dxeikosak 
dxakuk/dxeikuk dxakusak/dxeikusak 
dxakek Dxakesak 

 

NORK-NOR (indikatibo oraina) 

HURA HAIEK 
dxutak/dxuat Dxutasak 
dxok Dxosak 
dxuk/dxeuk Dxeusak 
dxuek Dxusek 
 

3.2. Trinkoak. 
EGON JOAN 

nadxeok nadxoyak/nadxoyek 
dxeok Dxoyak 
gadxeusak Gadxoixak 
dxeosak Dxoixak 
 

ETORRI IBILI 
nadxatok Nadxebik 
dxatok Dxebik 
gadxatosak Gadxebixak 
dxatosak Dxebixak 
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