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Neure esperientzia ez luzeegi, baina bai, beharbada, esanguratsua-
ren barri emongo dot, erarik xumeenean hau be. Ahozko berbakera
saioetara deitzen deusten gehienetan, ipuina erabili ohi dot bitarteko,
berau dalako, bai entzule txikiakan, bai irakasleakan, efekturik erra-
zena eta sarkorrena lortzen dauena. Eskoletan ez ezik, euskaltegietan
be, esperientzia luze samarra daukat, goi mailetako ikasleakan eta,
batez be, berziklatze ikastaroetan diharduen irakasleakan, sarritan
euskaldun zaharrak eurok. Ipuina izango da, ahozko berbakerara
gehien hurreratzen dan jenero unibertsala. Umeai ipuin bat zuzenean
kontaukeran, ia ezinezkoa da berbakera jasoan egitea, etxeko umeak
edo auzo hurrekoak badira, behintzat. Aproba hau eskola oso baten
aurrean egitea espektakularra izaten da, bai ikasleen, bai irakasleen
erreakzinoak berbertan sometan diralako.

Honetan, inpresino bikotxa eta oso kontrajarria jaso dot, batez be,
eritxiak formuletan dakiezan irakasleakandik. Umeek eta gaztetxoek,
gustora entzun badabe, txaloak jo eta hanka egin besterik ez dabe
egingo. Ez dira eritxia taxutzeko gauza izaten, edo ez dabe astirik
hartzen. Norberak be, honelako joanetorri pasadakoetan, ez dau asti-
rik izaten, umeakaz berba egiteko. Izaten diran komentario banakak
irakasleakaz izango dira eta eurokaz be ez luzeegi, bakotxak bere
hurrengo zereginera joan behar izaten dau eta. 
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Nik somau dodana umeek eta gaztetxoek oso arreta handiz entzu-
ten dabela, ez eskola orduak haustera datorren saioa dalako bakarrik,
nahiz eta gehien bat horrexegaitik izaten dala badakigun, baita ber-
bakerea bera bitxi egiten jakelako baino. Gero, ipuina interesgarria
bada, arrakasta segurua da. Harrituta, “hau zer ete dok” pentsetan lez
hasten dira entzuten, kanpotik “figuratzat” ekarri daben batek esko-
lan ia inoiz entzun ez daben, edo oso gitxitan entzun daben berbake-
rea dakarrela ikustean. Berbakerea bera egiten jake ipuin. Eta gero ira-
kasleek, edo eritxia formuletako gauza diranek, esango dabe, batzuek
entusiasmoz, ganera: “Itzela izan da. Hau oso interesgarria da.
Ikasleek berbakera hau be entzun egin behar dabe, ze orain inork ez
dau holan berba egiten”.

Hortxe dago nire inpresino bikotxaren kakoa. Alde batetik, nor ez
da pozten “itzela izan da” entzuteaz? Eta, ganera, konturatzen zara
dana ez dala zurikeria, itzeltasuna entzuleen begietan islatu dalako.
Eta, begietatik, gogoaren zokondo garrantzitsuren bateraino iritsi
zarala konturatzen zara, sentimentuak sortzen eta morapilotzen
diharduen hunera. “Ze orain inork ez dau holan berba egiten”.
Hortxe dago inpresino pozkorraren, baita, eritxi samarra izan ezkero,
zoragarriaren, iruntzia, ospela. Emoten deutsu piztia exotiko bat lez
ailegau zarala entzuleakana, areago, norbera bera dala zer exotiko bat.
Inpresino nahastau honegaz, bueltan ez dot jakiten  pozik ala minbe-
ra etorri behar dodan. Zalantzak ez dira luzeak izaten, ze, norberari
gustetan jakona norberari gustetan jakon moduan esateagaitik, gane-
ra ordaindu egin deutsuela gogoratu ondoren, pentsetan dozu: “Hor
konpon! Ni bizi nazan artean, behintzat, holan be egingo dok berba”. 

“Ze orain inork ez dau holan berba egiten” zehaztu beharra dago,
aldi berean egia eta guzurra izateko dohaia daukan baiezpena da eta.
Egia da oraindino holan berba egiten dauen asko dagoala, bakotxa
bere azpieuskalkian. Azpieuskalkien ugaritasunak euskalki mintza-
tuaren egoerea asko konpliketan dau, baina ez dau egia desegiten.
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Bestetik, ostera, egia da baita azpieuskalkien berbakera horretan
diharduenak edo hiztun soilak (eskolatu bakoak) dirala edo erderaz
eskolatuak izan zirala. Berbakera hori adinean aurrera samar goaze-
nokan bakarrik aurkitu daiteke eta badirudi eurokin desagertzeko
martxea daroala, ze, euskeraz eskolatuak izan diranen artean aurkitzea
geroago eta gatxagoa eta bakanagoa dalako. Alde horretatik, euske-
razko eskolakuntzea hartu eta euskeraz biziten jarraitzea erabagi
daben bizkaitar hiztunen artean, –zer esanik be ez, euskerea bigarren
hizkuntza lez darabilenen artean–, geroago eta egiagoa dala dirudi
orain ia inork holan berbarik ez egitea. 

Gauzak dagozan moduan dagoz eta, batez be, doazan moduan
doaz. Azpieuskalkien eta euskalkien ez ezik, euskerearen beraren soin
orokorrean be, hemen aitatzen hastea lekuz kanpoko negarkeria litza-
teken, baina danok, gitxi gorabehera, bardintsu sentitzen doguzan
larritasunak albora itzita, gure zeregina egoerea normala balitz lez edo
normaltasuna geure eskuan dagoala sinestuta lez jokatzea da. Ezin
dogu geuk amore emon, egoereak berak baino lehenago. Alde horre-
tatik, ahozko berbakereari eskolan leku antolatua eta sistematikoa
eskeintzetik, ondorio emonkorrak eta atseginak datoz maila guztie-
tan, hizkuntzearen maila afektiboan, batez be. 

IPUIN BATEN ADIBIDEA

Ipuin bat aukeratu dot, hainbat lekutan arrakastaz kontau dodana,
h i ru mailatan emona. Lehenik, neure etxeko berbakeran, neure umea-
ri kontauko neuskion modu sinesgarri edo maitagarri bakarre a n .
Bi g a r renik, euskalki jasoan, estandarrean, zelanbait esateko. Az k e n i k ,
berbakera jaso hau berau biko errimauen edo puntu biko kopla labu-
r ren segidan. Eskoletan eta ikasleen aurrean, ez ditut, normalean, hiru
mailak erabilten, lehenengoa eta hiru g a r rena baino. Hi rurak egitea
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gogaikarria izateaz ganera, kontakera errimauak euskalki literarioa dau
oinarri. Beraz, biak batera garatzen ditu disimuluan. 

Aukeratutako ipuinari “Txilinerrota” deritxo, bizi guztian entzun
eta kontau izan dodan ipuin bat, eta, daukazan elementu natural, liri-
ko, pikaresko eta dramatikoakaitik-edo, gaurko umeek be lehengoek
besteko aditasunez entzuten dabena. Lehenengo kontakere a
Etxanoko neure Torreburu jaiotetxeko azpieuskalkian egingo dot.
Transkripzinoan, jota hizkiaren bustidurea jota doblez , “jj”, egingo
dot, te-deak “tt-dd” bustiten diran moduan. Badakit berbearen hasi-
keran, “jan, joan”, eta berbearen erdian ez dirala hots bardin-bardi-
nak. Berbearen hasikeran, hurrago egon leiteke batzuek transkriba-
tzen daben “dx” hotsetik: “dxan”, baina berbearen erdian bustidura
soil-soila da, jota frantsesa. “Dxan, dxo”, baina “begijje, garbijje”, edo
“begixe, garbixe”. Bardin gertetan da bustidura bako edo gitxiagoko
“i-y” ahozkeretan be. Ez da “ioan, ian, io”, “yoan, yan, yo” baino,
baina berbearen barruan “i” soila da, “y”-ra busti barik: “naiagok,
baiatok, begie, ogie”. Inguru zabal batean, hasikerakoa “dx” izan
arren, eta konplikazino gehiago ez sartzearren, eta, berba barruan,
azpeuskalkirik zabalenean eta erdikoenean, beti “jj” hutsa erabilten
danez, nire transkribapenean, jota bakarra beti jota espainola izango
da eta jota doblea bustidurea, berba barruan zein hasikeran. Kasu
honetan, hasikerakoen eta barrukoen arteko bikoxtasunik egon be ez
legoke, hemen emongo dodan azpieuskalkian, hasikerako jotea beti
“j” busti bakoa edo jota espainola dalako

I) AHOZKO BERBAKERAN

Txiliñerrota txakur bet zan, txiki samarra, bixkorra, uletsue ta
kolorietan be politto hornidue. Saman txilintxo bat eroienez, da erro-
tan bixi zanez, danak “Txiliñerrota” esat’otsien. Errotiek badakixue
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baztar da zoko asko ixete’ittune, errotie bera, hainbeste olezko eta
burdiñezko trepetxu bertan, zaku betiek eta hutsek inguruen, bittar-
tiek edonun, andaparie, zubipie, etxie bera, erreka kontrieri inkeute,
jentien joanetorrijje, astoak, batez be, lantzien bihorren bat be bai, da
errekie bera, alde bijjetatik haltzez eta sastrakaz jantzitte. Txiliñerrota,
etxe ta etxe inguru guztijjen kontrola berak eroan biher ixet’euenez,
geratu be ezan eitten egun guztijjen hara-hona, batez be, hainbeste
jente klase ebillen lekuen, ezer falteu ez eitten, edo iñok biher eztan
lekurik zapaldu ez eijjen. Lantzien behin, errekan gora be abijjetan
zan, nunzebarri eta baztar usnan, berari be gustetan jjakon galdute
edo bille ibilttie ta. Halan, bajjoien etxetik urrindduz-urrindduz, da,
halako baten, txori beten kantie entzun zeuen, pentseuez: “Oh!
Horixe txorijjori harrapeuko baneu, a ze hamarretakotxue eingo neu-
ken!”. Baia gero kantie apur bat tristie begittandu jjakon eta entzuten
pareu zen, baia, belarri zolijje euki arren, ez eban garbi aitzen zer
iñoan, berba bat ixen ezik: “Aaalll...ooollll... barrabana...
aaalll...ooolll... barrabana”... “Joño! Barrabana... Horrexeri txorijjo-
rreri zozer pasetan jjakok. Hurreratu naitten gehitxoao”. Hurreratu
zen eta entzuten zeuen: “Bbbllll....azeri barrabana.... bbbllll... azeri
barrabana”... “Joño! Horrexeri txorijjorreri azerijjek zozer ei’txek”.
Gehitxoao hurreratu zen da txorijjek bere histori tristie kenteta’euen:
“Azeri barrabanak ume guztijjek ja’ostez, eztao horretako eskubiderik,
mmm...nnn... Lau umiek ja’ostez... mmm...nnn...”. Eta txori nahi-
bagetuek horixe esan da horixe esan da negar da negar eitt’euen.
Txiliñerrotak, errukittute, zugatz azpira ailegeu zanean, txorijjeri,
gorantza begire, itandu’otsen: “Baia azeri barrabanak zelan umiek jan,
harek eztaki arbolara igoten da?”. Orduen txorijjek bere histori tristie
konteu zeuen, holan: 

– Ba, bai! Arbola azpijjen pareu jat eta esa’oste:  “Zenbat ume
dekozan?”. “Lau”, erantzu’otset eta orduen berak: “Ba,
botaidan bat, gose non da” – “Zelan botako’tsut, ba, neure
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ume bat?” – “Heuk botaten ezp’on, neuk botako jjonat
arbolie eta danak jango’unaz”. Da ume bat bota ei biher
ix’otset, beste hirurek salbeuko bazien, baia azeri zantarrak
ha umie jan da beste bat eskatu’ost, ostantzien arbolieri
erain, ume guztijjek bota eta danak jango’s t ezala ta.
Bigarrena bota ta hirugarrena gero, da, azkenien, laugarre-
na be bai. Da txarrena neuk emo’ tsiazela, mamalionek,
dan-danak, billurren billurrez. Jamonik ein ez p a n o t s o ,
biherbada, harek ezeuen ezer ein al ixengo, arbolieu haren
buztenen aldien inddertsue da ta. Baia oin arpeli’t a .
Ainnnhhh!

Txiliñerrotak txorijjeri esa’otsen: “Benetan tristie da, bai, hori his-
torijjori, baia ez ein negarrik, txoritxo. Hori zzeri zantarrori neuk
harrapeukot eta zeure oinpera ekarriko’tsut”. Txorijjek negar handi-
jjaoari emo’tsen, esanaz: “Baia zelan harrapeuko’zu, ba, honezkero
mendijjen gora, Jangoikoak daki noraino joanda egongo dan da?” –
“Zu trankil! –barriro be Txiliñerrotak–, hori neure ardurie da ta. Zuk
segidu negarrez, baia itto barik, ondiño barriek be eingo’zuz de”.
Txilinerrota, errekan bera, etxera beuelteu zen, da etxekoandrie
ortuen ebillela eta errotarijjek, errotien furrun-furrunaz, ezer ezeuela
entzungo-ta, gaztai gelara joan zan artez, atie zelan zabaldu baekijjen
da, sekule itxi be ez zan ondo eitten baia. Bera be beti harexen gaz-
taien enbidijjetan egoten zan, baia ez zan erreza etxekoandriek edo
baten batek someu barik gaztaigelan sartzie. Sartu zen, ba, eta gaztai-
rik edarrena, gorri-gorrijje eta koipetsue, agoan hartu te bajjoien
barriro erreka baztarrien gora, hain gaztai edarra jateko tentaziñoari
txorijjen histori tristiek bakarrik eutsi eraitt’otsela. Arbolien azpire
heldu zanien, burpidien erdi-erdijjen itxi zeuen gaztaie eta bera baz-
tarreko sasi kontran etxun zen, hiltzet edo hiltzakoa eiñez, baia bere
txiliñe martxan baiño bixkorrao. Txorijje, oingoan, erneguzko nega-
rrien hasi zen, iñotsela: “Azerijje holan harrapetako esperantzie deko-
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zu, bide baztarrien lo pareute?”. Txiliñerrotak: “Zuk jarraittu kante-
tan, zeuk gur’ozun moduen, baia ez salatu ni hemen naoenik”. 

Azerijje mendijjen gora jjoien, lume hondakiñek musturretik gar-
bittuez da, gozoen gozoz, iñoala: “Hauxe egune gozatsu hasteko
modue, Jangoikoak emoteko be! Pasetan ohittute naoen hainbeste
gosegaz, nok pentseu bi’jjoan holan armozeute urtengo neuenik men-
dijjen gora?”. Bajjoien, bajjoien da, hatan, halango usein bat hartu
zeuen nunundik, geratu te buelteukeran, errekaldetik etorrela begi-
ttandu jjakona. Apurtxu bet berantza ein zeuen da useiñe bixijjaoa
zan, berago ta handijjaoa. Azerijjeri badakixue gaztaie munduen dao-
enik gehijjenetarik gustetan jjakona ta, lekure hurreratu ala, agoa
urtuez jjoakon, atsegiñen atsegiñez. Bidera aillegeu zanien, txorijjek
iñoz baiño tristiao kantetan ziharduen. Hatan, azerijjek eztotso, ba,
bidien erdijjen gaztai gorri, biribil-biribilleri erreparetan? Zoratu
biherrien, jantzan hasi zen, esanez: “Len txorikune samur-samurrek
eta oin gaztai koipetsue, hauxe bai egun zorijjontsue, Jangoikoak
emoteko be!”. Gaztaieri useinke hasi zen eta, gogorra ta labana zanez,
ez ekijjen hagiñe nundik sartzen hasi. Halako baten, txak, koskatxue
ei’otsen da handixik, zatitxuke-zatitxuke, buelta guztijjen koroie
ei’otsen gaztaieri. Ekittaldi baterako nahikoa ixengo zala-ta, gaztaie
gordetie pentseu zeuen, hurrengorako be, baia nok eutsi beste buel-
tatxu bet kentzeko tentaziñoari? Hain egoan gozo, egon be, txoriku-
nen ganetik! Da halantxe, zatitxuke, zatitxuke, azkenerako, gaztai
osoa jan zeuen. Han zan betekadie! Narruen kabidu be eitten ezala,
bere burueri esa’otsen: “Geurko ez ezik, aste guztireko be jan dok
nehikoa  ta oin bakik zer ein bi’oken? Lotaldi edar bat, txorijjen kanta
negartijjori entzunez”. Badoa bide baztarrera ta eztau, ba, bertan
Txiliñerrota hildde topetan? “Holangorik ezin lei ixen, Jangoikoak
emonda be! Lelengo txorikunek, gero gaztaie ta oin neure arerijjorik
handijjena hildde berton? Ai, Txiliñerrota bijjotz bakoa! Hamaika
gose paseuazo’stek, errota ingurure arrimetan be ixten ez heunstalako,
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heu nehikoa janda henbillen baia! Eta hona orain hire azkena be aille-
geu. Aurrerantzien, akordeuko nok higaz, errota zuloetan zergurien
nabillenean. Da bakik zer eing’oaten? Belarrire txixe! Horixe ein bi’o-
at, paseuazo’stezaken kalamidade guztijjen ordez”. Pittilintxue etara
ta hasi zen, Txiliñerrotaren belarri zulora, ttan-ttan-ttan, tangadaka
txixegiñen, bere gozamena luzetuez ganera, Txiliñerrotak garaunak
beste mundure garbi-garbi eroan eixen. Txiliñerrotak, erre eitt’otsen
da, kostata, baia, apur baten eutsi’otsen, azerijjek konfijjantza osoa
hartu arte, da, honetan, total itxi barik eukon begitxue guztiz edei tte
eztotso, ba, pittiliñetik grausk heltzen? Azerijjeri etxakon bape gusteu
te irrintzaka hasi zen, baia ezin askorik tietu, hain zan minberie ta.
Astiro-astiro, miñen miñez, gorputze okertu eitten jjakon da, halako
baten, azerijjen buru desespereue hurretik paseu jjakonien,
Txiliñerrotak grausk samatik oratu’otsen da, estutzen-estutzen, irrin-
tzarik eta aienerik larrijjenetan, azerijjen arimiek hantxe urten zeuen
gorputzetik, berak be norantza ez ekijjen norabidien.Txiliñerrota,
txorijjeri agur eindde, harro buelteu zen bere errota ingurure, etxeko-
andriek honezkero someu ixengo zeuen gaztai faltieri zelan albo ein
pentsetan. Artien hain histori tristie kontetan eki’otsen txorijje,
barriz, kanturik alaijjenien geratu zen, aurrerantzien txorikunek aze-
rijjen billur barik hazi al ixengo zittuela ta.

II) BIZKAIERA LITERARIOAN

Ttxilinerrota txakur bat zan, txiki samarra, bizkorra, uletsua eta
koloreetan be polito hornidua. Saman txilintxo bat eroianez eta erro-
tan bizi zanez, danak “Txilinerrota” esaten eutsien. Erroteak badaki-
zue baztar eta zoko asko izaten dituana, errotea bera, hainbeste oho-
lezko eta burdinazko trepetxu bertan, zaku beteak eta hutsak ingu-
ruan, bitarteak edonon, andaparea, zubipea, etxea bera, erreka kon-
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treari inkauta, jentearen joan-etorria, astoak, batez be, lantzean beho-
rren bat be bai, eta errekea bera, alde bietatik haltzez eta sastrakaz
jantzita. Txilinerrota, etxe eta etxe inguru guztiaren kontrola berak
eroan behar izaten ebanez, geratu be ez zan egiten egun guztian hara-
hona, batez be, hainbeste jente klase ebilen lekuan, ezer faltau ez
eiten, edo inork behar ez dan lekurik zapaldu ez eian. Lantzean
behin, errekan gora be abietan zan, nonzebarri eta baztar usnan, bera-
ri be gustetan jakon galduta edo bila ibiltea eta. Halan, bajoian etxe-
tik urrunduz-urrunduz, eta, halako batean, txori baten kantea entzun
eban, pentsauaz: “Oh! Horixe txoriori harrapauko baneu, a zer hama-
rretakotxoa egingo neuken!”. Baina gero kantea apur bat tristea begi-
tandu jakon eta entzuten parau zan, baina, belarri zolia euki arren, ez
eban garbi aditzen zer inoan, berba bat izan ezik: “Aaalll...ooollll...
barrabana... aaalll...ooolll... barrabana”... “Joño! Ba r r a b a n a . . .
Horrexeri txoriorreri zeozer pasetan jakok. Hurreratu naiten gehitxo-
ago”. Hurreratu zan eta entzuten eban: “Bbbllll....azeri barrabana....
bbbllll... azeri barrabana”... “Joño! Horrexeri txoriorreri azeriak zeozer
egin jautsak”. Gehitxoago hurreratu zan eta txoriak bere historia tris-
tea kontetan eban: “Azeri barrabanak ume guztiak jan deustaz, ez
dago horretarako eskubiderik, mmm...nnn... Lau umeak jan deus-
taz... mmm...nnn...”. Eta txori nahibagetuak horixe esan eta horixe
esan eta negar eta negar egiten eban. Txilinerrotak, errukituta, zugatz
azpira ailegau zanean, txoriari, gorantza begira, itaundu eutsan:
“Baina azeri barrabanak zelan umeak jan, harek ez daki arbolara igo-
ten eta?”. Orduan txoriak bere historia tristea kontau eban, holan: 

– Ba, bai! Arbola azpian parau jat eta esan deust:  “Zenbat ume
daukazan?”. “Lau”, erantzun deutsat eta orduan berak: “Ba ,
botaidan bat, gose non eta” – “Zelan botako deutsut, ba,
n e u re ume bat?” – “Heuk botaten ez badon, neuk botako
jonat arbolea eta danak jango deunadaz”. Eta ume bat bota
egin behar izan deutsat, beste hirurak salbauko baziran, baina
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a zeri zantarrak ha umea jan eta beste bat eskatu deust, oste-
r a n t zean, arboleari eragin, ume guztiak bota eta danak jango
eustazala eta. Bi g a r rena bota eta hiru g a r rena gero, eta, azke-
nean, laugarrena be bai. Eta txarrena neuk emon deutsadaza-
la, mamala honek, dan-danak, bildurraren bildurrez .
Jaramonik egin ez baneutso, beharbada, harek ez eban eze r
egin ahal izango, arbola hau haren buztenaren aldean indar-
tsua da eta. Baina orain alperrik da. Ainnnhhh!” 

Txilinerrotak txoriari esan eutsan: “Benetan tristea da, bai, histo-
ria hori, baina ez egin negarrik, txoritxo. Azeri zantar hori neuk
harrapauko dot eta zeure oinpera ekarriko deutsut”. Txoriak negar
handiagoari emon eutsan, esanaz: “Baina zelan harrapauko dozu, ba,
honezkero mendian gora, Jangoikoak daki noraino joanda egongo
dan eta?” – “Zu trankil, –barriro be Txilinerrotak–, hori neure ardu-
rea da eta. Zuk segidu negarrez, baina ito barik, oraindino barreak be
egingo dozuz eta”. Txilinerrota, errekan behera, etxera beueltau zan,
eta etxekoandrea ortuan ebilela eta errotariak, errotearen furrun-
furrunaz, ezer ez ebala entzungo-eta, gaztai gelara joan zan artez, atea
zelan zabaldu baekian-eta, sekula itxi be ez zan ondo egiten baina.
Bera be beti hareexen gaztaien inbidiatan egoten zan, baina ez zan
erreza etxekoandreak edo baten batek somau barik gaztaigelan sar-
tzea. Sartu zan, ba, eta gaztairik ederrena, gorri-gorria eta koipetsua,
ahoan hartu eta bajoian barriro erreka baztarrean gora, hain gaztai
ederra jateko tentazinoari txoriaren historia tristeak bakarrik eutsi
eragiten eutsala. Arbolearen azpira heldu zanean, burpidearen erdi-
erdian itxi eban gaztaia eta bera baztarreko sasi kontran etzun zan,
hiltzat edo hiltzakoa eginaz, baina bere txilina martxan baino bizko-
rrago. Txoria, oraingoan, erneguzko negarreann hasi zan, inotsala:
“Azeria holan harrapetako esperantzea daukazu, bide baztarrean lo
parauta?”. Txilinerrotak: “Zuk jarraitu kantetan, zeuk gura dozun
moduan, baina ez salatu ni hemen nagoanik”. 
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Azeria mendian gora joian, luma hondakinak musturretik garbi-
tuaz eta, gozoaren gozoz, inoala: “Hauxe eguna gozatsu hasteko
modua, Jangoikoak emoteko be! Pasetan ohituta nagoan hainbeste
gosegaz, nork pentsau behar joan holan armozauta urtengo nebanik
mendian gora?”. Bajoian, bajoian eta, hatan, halango usain bat hartu
eban nonondik, geratu eta bueltaukeran, errekaldetik etorrela begi-
tandu jakona. Apurtxo bat beherantza egin eban eta usaina biziagoa
zan, beherago eta handiagoa. Azeriari badakizue gaztaia munduan
dagoanik gehienetarik gustetan jakona eta, lekura hurreratu ahala,
ahoa urtuaz joakon, atseginaren atseginez. Bidera ailegau zanean, txo-
riak inoiz baino tristeago kantetan ziharduan. Hatan, azeriak ez deu-
tsa, ba, bidearen erdian gaztai gorri, biribil-biribilari erreparetan?
Zoratu beharrean, dantzan hasi zan, esanaz: “Len txorikume samur-
samurrak eta orain gaztai koipetsua, hauxe bai egun zoriontsua,
Jangoikoak emoteko be!”. Gaztaiari usainka hasi zan eta, gogorra eta
labana zanez, ez ekian hagina nondik sartzen hasi. Halako batean,
txak, koskatxoa egin eutsan eta handik, zatitxoka-zatitxoka, buelta
guztian koroia egin eutsan gaztaiari. Ekitaldi baterako nahikoa izan-
go zala-eta, gaztaia gordetea pentsau eban, hurrengorako be, baina
nork eutsi beste bueltatxo bat kentzeko tentazinoari? Hain egoan
gozo, egon be, txorikumeen ganetik! Eta halantxe, zatitxoka, zatitxo-
ka, azkenerako, gaztai osoa jan eban. Han zan betekadea! Narruan
kabidu be egiten ez zala, bere buruari esan eutsan: “Gaurko ez ezik,
aste guztirako be jan dok nahikoa  eta orain badakik zer egin behar
doan? Lotaldi eder bat, txoriaren kanta negartiori entzunaz”. Badoa
bide baztarrera eta ez dau, ba, bertan Txiliñerrota hilda topetan?
“Holangorik ezin leiteke izan, Jangoikoak emonda be! Lehenengo
txorikumeak, gero gaztaia eta orain neure areriorik handiena hilda
berton? Ai, Txilinerrota bihotz bakoa! Hamaika gose pasauarazo
deustak, errota ingurura arrimetan be izten ez heunstalako, heu nahi-
koa janda henbilen baina! Eta hona orain hire azkena be ailegau.
Aurrerantzean, akordauko nok higaz, errota zuloetan zerguran nabi-
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lenean. Eta badakik zer egingo deuadan? Belarrira txiza! Horixe egin
behar deuat, pasauarazo deustaazan kalamidade guztien ordez”.
Pitilintxoa atara eta hasi zan, Txilinerrotaren belarri zulora, ttan-ttan-
ttan, tangadaka txizaginan, bere gozamena luzatuaz ganera,
T x i l i n e r rotak garaunak beste mundura garbi-garbi eroan eizan.
Txilinerrotak, erre egiten eutsan-eta, kostata, baina, apur batean eutsi
eutsan, azeriak konfiantza osoa hartu arte, eta, honetan, total itxi
barik eukan begitxoa guztiz edegi eta ez deutsa, ba, pitilinetik grausk
heltzen? Azeriari ez jakon bape gustau eta irrintzaka hasi zan, baina
ezin askorik tiratu, hain zan minberea eta. Astiro-astiro, minaren
minez, gorputza okertu egiten jakon eta, halako batean, azeriaren
buru desesperaua hurretik pasau jjakonean, Txilinerrotak, grausk,
samatik oratu eutsan eta, estutzen-estutzen, irrintzarik eta aienerik
larrienetan, azeriaren arimeak hantxe urten eban gorputzetik, berak
be norantza ez ekian norabidean. Txilinerrota, txoriari agur eginda,
harro bueltau zan bere errota ingurura, etxekoandreak honezkero
somau izango eban gaztai falteari zelan albo egin pentsetan. Artean
hain historia tristea kontetan ekin eutsan txoria, barriz, kanturik
alaienean geratu zan, aurrerantzean txorikumeak azeriaren bildur
barik hazi ahal izango zituala eta.

III) KONTAKERA NEURTUA ETA BIKOETAN ERRIMA UA

1) Bazan txakur polit bat / txiki baltzerana / baztarrak usnatzeko /
grazia eukana.

2) Adausi egiten eban / txilin baten gisan / errotan bizi zan da /
Txilinerrota zan.

3) Behin han abiatu zan / basoan gorantza / mendia esploratu /
gura eban, antza.
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4) Txori bat entzun eban / kantu arraroan / hain kanta tristea ze /
negarrez egoan.

5) Txilinerrotak zugatz / azpitik dinotso: / “Zeri negar egiten /
deutsazu, txoritxo?”.

6) Lehen baino minduago / dino txori amak: / “Azeriak jan deus-
taz / txorikume danak”. 

7) Txilinerrotak dino: / “Zelan umeak ken? / Azeriak ez daki /
arbolara igoten”. 

8) Orduan txoritxoa / kontetan hasi zan / azeri barrabanak / zelan
eutsan esan:

9) “Botaidazu ume bat / goseak nago-ta /  ostean egingo dot / arbo-
lea bota”.

10) Ume bat bota deutsat / minez habiatik / halan beste umeak / sal-
batzeagaitik”.

11) Orduan azeriak / zantar barrabana! / ha jan eta dinosta: / “Bota
bigarrena!”.

12) Eta halan azeri / zantar barrabanak / banan-banan jan deustaz /
txorikune danak”.

13) Txilinerrotak dino: / “Lasai, txoritxoa! / Neuk harrapatuko dot
/ azeri gaiztoa”.

13) Txilinerrota arin / doa errotara / eta isil-isilik / gaztaien gelara.

14) Hainbeste gaztai mota / aurkiturik bertan / ederrena hartuta /
bizkor dator bueltan.

15) Gaztaia itzi eban / arbolatik hur-hur / bidearen erdian / usain-
tsu ta samur.
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16) Gero bera etzun zan / baztarrean trabes / egotez lotan baina /
hilda balego lez.

17) Azeria mendian / gorantz doa baina / bat-batean hartzen dau /
gaztaien usaina.

18) “Hau dok usaina! –dino– / erreka ondoan! / Noan barriz behe-
rantza / ea zer dagoan”.

19) Jatsi eta: “Gaztaia! / Hau ustebakoa!” / Ha zan azeriaren / poza
ta saltoa!

20) Jaten hasi zan eta / jan eban osoa / esaten eban: “Hau dok / baz-
kari gozoa!”.

21) Txorikumeak eta / gaztaia ganetik / holan ez joat nik jan / jaio
nintzanetik”.

22) Ase-ase eginda / musturrez aurrera / lo egitera doa / bide bazta-
rrera.

23) Badoa ta zelako / ustebakoa ze / Txilinerrota hilda / aurkitu dau
luze.

24) Azeriak ezin dau / pozean agortu / Txilinerrota bertan / ikuste-
an gorpu.

25) “Hemen Txilinerrota! / -inoan aidera- / nire areriorik / zorrotze-
na bera.

26) Txorikume ta gaztai / hau gero postrea / gure Txilinerrota /
hilda ikustea!

27) Orain egingo deutsat / txiza belarrira / holan bere garaunak /
garbituko dira”.

28) Hasten da, ba, egiten  / txiza belarrira / txakurraren begiak / tak
zabaltzen dira.
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27) Txakurrak heltzen deutsa / grausk pitilinetik / azeriak ezin dau
/ aldegin ganetik.

29) Azeria didarrez / “Ai ene, ai ai ai!” / eta Txilinerrotak: / “Gozoa
daukak, bai!”.

30) Azkenean txakurrak / berak jakin zelan / samatik oratu ta / ber-
tan ito eban.

31) Txoritxoa orduan / sagarraren puntan / pozez zoratuta lez / has-
ten da kantetan: 

32) “Aupa Txilinerrota, / txakurtxo kutuna / azerien gosetik / aska-
tu gaituna! 

33) Gaurtik izango zara / txakur txapelduna / azerien izua / txorien
laguna”. 
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