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Abstract 
This is a recorded account of a witchcraft story heard as a child in 1994 in Larrabe farmhouse, Lezama. It is a piece of evidence from 
the time before witchcraft and Christianism clashed together, and as a result, the former was completely overshadowed by the latter. 
The methodology used by J. M. Etxebarria has been applied for the presentation of the ethnographic text, and its etymological  version 
is given both in literary Bizkaian and in the standardized form, called Batua. 

Laburpena 
1994 urtean Lezamako Larrabe baserrian egindako grabaketa honetan umetan entzundako sorginen gaineko istorioa kontatzen da. 
Sorgin munduak eta kristautasunak aurrez aurre talka egin ondoren, bigarrenak lehena guztiz irentsi aurreko testigantza da. Etnotestua 
aurkezteko J.M Etxebarria hizkuntzalariak erabiltzen duen metodologia jarraitu da, etnotestuaren ondoan bertsio etimologikoa, 
bizkaiera literarioan eta batuan ematen delarik. 
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Jesukrus, jesukredo, qué culo tan negro! 

1. Sarrera 

Grabaketa hau nire esku artera heldu zenean, 
entzunaz batera, hartu genuen erabakia: argitaratu behar 
zen. 

Euskal hiztunei egindako elkarrizketak hainbat eta 
hainbat dira han-hor-hemen zabal-zabal. Oraingo testua 
ere bere sasoian magnetofoia erabiliz grabatu zion 
Lezamako Jose Antonio Lekerika irakasleak bere ama 
zen Mari Larraberi. Ordurik hona hantxe egon da lotan.  

Idatzirik jartzeko erabakia hartzeaz batera, gure 
aurretik horrelako etnotestuak tratatzen maisu den Juan 
Manuel Etxebarria Deustuko irakaslearen metodoari 
jarraitzea erabaki nuen. Mendebalde Kultura Alkarteak 
XIII. jardunaldietarako argitaratutako Transmisinoa eta 
erabilera liburuan (Bilbo, 2009) Juan Manuel 
Etxebarriak argi eta garbi erakusten du metodoa 
Transmisioaren ondarea artikuluan (243-274. or.). 

 Zergatik da hain berezia grabaketa hau?  

Etnotestu honen ezaugarri esanguratsuenetakoa da 
kristautasuna eta sorginen munduen arteko talkaren 
erakusgarri ezin hobea dela. Antzinako mundu 
tradizionalean gutxitan dago jasota erlijioaren gainean 
egindako txiste edo pasarte barregarririk. Eta 
gutxiagotan ipurdi beltzaren moduko aipamen zehatz, 
argi eta zikin batekin. Edozein kasutan ere ez ahaztu 
sorginen ahoetan jartzen duela pekatuzko konjuroa: 
“Jesukrus, jesukredo, qué culo tan negro!”.  

Eta deigarriagoa da oraindik, testuan ageri diren hiru 
hizkuntzetatik, sorginen dantzetako hizkuntza 
gaztelania izatea. Hau da, Jaungoikoa iraintzeko  

 
hizkuntza espainola izatea. Etxekoena eta morroiaren 
berbeta euskara da. Latina, ostera, Elizaren hizkuntza, 
sorginak uxatzeko erabiltzen du morroiak.  

Narrazio honek kristautasun ortodoxo gogorrenak 
dena menperatu  aurreko denboratakoa izan behar du 
derrigorrean, zeren hamarkada batzuk geroago ezinezko 
bailitzateke holango esaldi bat esatea, ezta sorginen 
ahoetan ere. 

2.  Lekukoa 

Izen-abizenak: Maria Larrabe Intxaurtza 

Jaiotze data: 1924-08-10 / 2009-08-20 

Bizilekua: Larrabe baserria 

Herria: Lezama  (Bizkaia) 

Adina: 70 urte 

Lekukoaren aitaren izen-abizenak: Bitor Larrabe 

Jatorria: Lezama 

Amaren izen-abizenak: Gregoria Intxaurtza 

Jatorria: Lezama 

Grabaketaren egilea: Jose A. Lekerika  

Grabaketaren data: 1994ko otsaila (?) 

Grabaketaren lekua: Larrabe baserria (Lezama) 

Erabilitako grabagailu mota: Magnetofoia. (Geroago 
digitalizatu egin da soinu artxibo bihurtuz). 

Grabaketa formato digitalean, WAV eran, dago 
entzungai. 
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3. Testuaren aurkezpena 

 Testua lau zutabetan aurkezturik eman da:  

1. Etnotestua, lekukoak ahoskatu duenaren 
antzekoena da. Hala ere, irakurketa errazago 
egitearren, ez da azenturik jarri.  

2. Bertsio etimologikoa jarri da. Hau da, berbak 
osorik eta idazkera arauak agindutako banaketa 
jagon da. 

3. Bizkaiera literarioaren zutabea, euskalki 
honetako tradizioaren arauetara moldatua. 

4. Bertsio honetan etnotestua euskara batuan 
eman da. 

3.1. Etnotestua 

 

Jesukrus, jesukredo, qué culo tan negro! 
 

Antxineko denporatan, neguen, aititeamamak eta 
lobak eta danak, suondoan afarie eiteko sue su einde ein 
[zaratea] de sartenean ta taloak alboan (?). Eta arek yan 
eite sienien sien [zaratea] ta lobaposik aititeri ta 
amamari pregunte ta pregunteka [zaratea]. 

Eta orduen entzuneko bat: 

Antxine etze baten egon siela amamamak kriiduegas 
ta kriiduek alboan pareute ernegasoten oira bieldu 
gureiseteuren, sorginek isen sien amalabaketa. Eta 
kriiduek igerri sorginetielata bape oira yoan gurees. 
Soas oira! Ta es, oindiokarren es, oindiokarrren es! Ta 
atzenean bertan lo dauena moduen se eiteko idea dekien 
igertako, lo dauena moduen pareu geldigeldi eta ya 
loakartu deuelakoan amalauok surtetik atara, aspien 
bateti, ladrillun baten aspiti lapikotxu bet eta ainkatan 
eta eskuetan untoak ein eta bie(k) tximeneti gora. 

 Eta kriiduek begi bet itxi de bestea sabaldu iger 
barik, adi egon san ser iten deuren. Da gero orduen 
yoan sien amalauok urrinurrin beteko landa batera, selei 
betera1. Da an seleien an juntetan sien ango paraje 
gustiko sorginek. Eta an eukiteuren yantzia, erromerie. 
An ibiltesien ba, kriiduek berape pruebie eiteko 
ainkatan eta eskuetan unguentoak einde bera be 
tximinitik gora bestian antzean. Aie(ne) (?) esanda, an 
ikusieurenean ikeratute selan yoan ete dan baie, danak 
sorgine(k) sien ya ta. 

Da an eukieuren euren erregiñea. Arek erregiñeak 
esatentziena iteuren. Baie areri erregiñeari ein 
bixeteotzien, bueno polite esta esateko baie,  

 

 

                                                   
1 Urrineko landa eta zelai hori Dimako Petralanda izan liteke. 
Bertan egiten ziren dantzak, erromeriak eta  sorgin-batzarrak 
Bizkaiko hainbat ipuinetan aipatuta egertzen dira. 
 

Jesukrus,  

jesukredo,  

qué culo  

tan negro!2.  

Orduen ori esauen krieduepaie kriedue erratu ein sen 
esaten ta Jesus Kredo esan. Da Jesusen isena 
entzueurenean sorginek danak eskapeu eiotzien. Da 
gero biderik topeu esin etzera. Da egunek eta egunek 
bidian, da basotik, eta inor ikusies bidiatan, nori 
pregunteu bes, ta gosie, eta eurie, eta otza, da etzera 
alango baten allegeu san, dana arraskeu arraskeu einde 
nonondik.  

Eta olango kontu baragarriek, umeak alboan pareute 
posik entzuten. Da… besterik estakit. Oin memorien 
estekot. Olangoak asko esaten situesan aititeamamak.  

3.2. Bertsio etimologikoa 

 

Jesukrus, jesukredo, qué culo tan negro! 
 

Antxineko denporatan, neguan, aitita-amamak eta 
lobak eta danak, suondoan afaria egiteko su egin 
[zaratea] eta zartanean eta taloak alboan. Eta arek jan 
egiten ziren [zaratea], eta lobak pozik aititari eta 
amamari pregunte eta pregunteka. 

Eta orduan entzuneko bat: 

Antxina etze baten egon zirela ama-amamak 
kriduagaz ta kriduak alboan parauta ernegazoten oera 
bialdu gura izaten euren, sorginak izan ziren ama-
alabak eta. Eta kriduak igarri sorginak direla eta bat be 
oera joan gura ez. Zoaz oera! Eta ez, oindokarren ez, 
oindokarrren ez! Eta atzenean bertan lo dagoena 
moduan ze egiteko idea daukien igarteko lo dagoena 
moduan parau geldi-geldi eta ja loak artu dauelakoan 
ama-alabok surtetik atera, azpiren batetik, ladrilluren 
baten azpitik lapikotxu bat eta ainkatan eta eskuetan 
untoak egin eta biak tximinitik gora.  

Eta kriduak begi bat itxi eta bestea zabaldu igarri 
barik, adi egon zan zer egiten deuren. Eta orduen joan 
ziren ama-alabok urrin-urrin bateko landa batera, zelai 
batera

1
. Eta an zelaian, an juntetan ziren ango paraje 

guztiko sorginak. Eta an eukiten euren jantzea, 
erromeria. An ibilten ziren ba, kriduak berak be pruebea 
egiteko ainkatan eta eskuetan unguentoak eginda bera 
be tximinitik gora bestearen antzean. Aiene (?) esanda, 
an ikusi eurenean ikaratuta zelan joan ete dan baia, 
danak sorginak ziren ja eta. 

                                                   
2 Grabaketaren egileak, Jose A. Lekerika lekukoaren semeak, 
dio ipuin hau kontatzean behin baino gehiagotan entzuna 
ziola, nahiz eta hemen ez agertu, berbok esan ondoren 
batzarreko kide guztiek, batak besteari, ipurdian musu ematen 
ziotela. 
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Eta an euki euren euren erregiñea. Arek erregiñeak 
esaten eutsiena egiten euren. Baia areri erregiñeari egin 
bear izaten eutsien, bueno polita ez da esateko baia,  

Jesukrus,  

jesukredo,  

qué culo  

tan negro!2.  

Orduan ori esan euan krieduak baia kriedua erratu 
egin zan esaten eta Jesus Kredo esan. Eta Jesusen izena 
entzun eurenean sorginak danak eskapau egin eutsien. 
Eta gero biderik topau ezin etzera. Eta egunak eta 
egunak bidean, eta basotik, eta inor ikusi ez bideatan, 
nori preguntau be ez, eta gosea, eta euria, eta hotza, eta 
etzera alango baten allegau zan, dana arraskau arraskau 
eginda nonondik.  

Eta olango kontu baragarriak umeak alboan parauta 
pozik entzuten. Eta... besterik ez dakit. Oin memorian 
ez dekot. Olangoak asko esaten zituezan aitite-amamak.  

3.3. Bizkaiera literarioa 

Antxinako denporatan, neguan, aitita-amamak eta 
lobak, eta danak, suondoan afaria egiteko su egin 
[zaratea] eta zartaginean eta taloak alboan. Eta hareek 
jan egiten ziran [zaratea] eta lobak pozik aititari eta 
amamari pregunte eta preguntaka. 

Eta orduan entzuneko bat: 

Antxina etxe baten egon zirala ama-amamak 
kriaduagaz eta kriaduak alboan parauta ernegazoten 
ohera bialdu gura izaten eben, sorginak izan ziran ama-
alabak eta. Eta kriaduak igarri sorginak dirala eta bape 
ohera joan gura ez. Zoaz ohera! Eta ez, oindokarren ez, 
oindokarrren ez! Eta atzenean bertan lo dagoena 
moduan zer egiteko idea daukeen igarteko, lo dagoena 
moduan parau geldi-geldi eta ja loak hartu dauelakoan 
ama-alabok surtetik atera, azpiren batetik, ladriluren 
baten azpitik lapikotxu bat eta hankatan eta eskuetan 
untoak egin eta biak tximiniatik gora. 

 Eta kriaduak begi bat itxi eta bestea zabaldu igarri 
barik, adi egon zan zer egiten daben. Eta orduan joan 
ziran ama-alabok urrin-urrin bateko landa batera, zelai 
batera1. Eta han zelaian, han juntetan ziran hango paraje 
guztiko sorginak. Eta han eukiten eben jantzea, 
erromeria. Han ibilten ziran ba, kriaduak berak be 
pruebea egiteko hankatan eta eskuetan unguentoak 
eginda bera be tximiniatik gora bestearen antzean. 
Aiene esanda, han ikusi ebenean ikaratuta zelan joan ete 
dan baina, danak sorginak ziran ja eta. 

Eta han euki eben euren erreginea. Hareek 
erregineak esaten eutsiena egiten eben. Baina hari 
erregineari egin behar izaten eutsien, bueno polita ez da 
esateko baina:  

 

 

Jesukrus,   

Jesukredo,   

qué culo  

tan negro!2  

Orduan hori esan eban kriaduak baina kriadua erratu 
egin zan esaten eta Jesus Kredo esan. Eta Jesusen izena 
entzun ebenean sorginak danak eskapau egin eutsien. 
Eta gero biderik topau ezin etxera. Eta egunak eta 
egunak bidean, eta basotik, eta inor ikusi ez bideatan, 
nori preguntau be ez, eta gosea, eta euria, eta hotza, eta 
etxera halango baten ailegau zan, dana arraskau 
arraskau eginda nonondik.  

Eta holango kontu baragarriak umeak alboan parauta 
pozik entzuten. Eta... besterik ez dakit. Orain memorian 
ez daukat. Holangoak asko esaten ebezan aitita-
amamek.  

3.4. Euskara Batua 

 
Antzinako denboratan, neguan, aiton-amonak eta 

lobak eta denak, sutondoan afaria egiteko su egin 
[zaratea] eta zartaginean eta taloak alboan. Eta haiek jan 
egiten ziren [zaratea] eta lobak pozik aitonari eta 
amonari itaunka eta galdeka. 

Eta orduan entzuneko bat: 

Antzina etxe baten egon zirela ama-amonak 
morroiarekin eta morroiak alboan paratuta ernegatzen 
ohera bidali gura izaten zuten, sorginak izan ziren ama-
alabak eta. Eta morroiak igarri sorginak direla eta bat 
ere ohera joan gura ez. Zoaz ohera! Eta ez, oraindik ez, 
oraindik ez! Eta azkenean bertan lo dagoen moduan zer 
egiteko ideia daukaten igartzeko, lo dagoen moduan 
paratu geldi-geldi eta jada loak hartu duelakoan ama-
alabok surtetik atera, azpiren batetik, adreiluren baten 
azpitik lapikotxo bat eta hankatan eta eskuetan untoak 
egin eta biak tximiniatik gora.  

Eta morroiak begi bat itxi eta bestea zabaldu igarri 
barik, adi egon zen zer egiten duten. Eta orduan joan 
ziren ama-alabok urruti-urruti bateko landa batera1, 
zelai batera. Eta han zelaian, han juntatzen ziren hango 
paraje guztiko sorginak. Eta han edukitzen zuten dantza, 
erromeria. Han ibiltzen ziren ba, morroiak berak ere 
proba egiteko hankatan eta eskuetan unguentoak eginda 
bera ere tximiniatik gora bestearen antzean. Aiene 
esanda, han ikusi zutenean ikaratuta nola joan ote den 
baina, denak sorginek ziren jada eta. 

Eta han eduki zuten euren erregina. Erregina hark 
esaten ziena egiten zuten. Baina erregina hari egin behar 
izaten zien, bueno polita ez da esateko baina,  
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Jesukrus,  

Jesukredo,  

qué culo  

tan negro!2.  

Orduan hori esan zuen morroiak baina morroia 
erratu egin zen esaten eta Jesus Credo esan. Eta Jesusen 
izena entzun zutenean sorginek, denek, eskapatu egin 
zioten. Eta gero biderik topatu ezin etxera. Eta egunak 
eta egunak bidean, eta basotik, eta inor ikusi ez 
bideetan, nori preguntatu ere ez, eta gosea, eta euria, eta 
hotza, eta etxera halako baten ailegatu zen, dena 
arraskatu-arraskatu eginda non edo nondik.  

Eta holako kontu baragarriak umeak alboan paratuta 
pozik entzuten. Eta... besterik ez dakit. Orain memorian 
ez daukat. Holakoak asko esaten zituzten aiton-amonek.  
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