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� Mapa hau 7. jardueran erabiliko dut.  
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� Hau 8. jarduerako materiala da. 
 
 

 

ERRANERAK  EDO  ATSOTITZAK 

 

1. “Goiz gorri, arrats gorri”  (Narbarte) 
2. “Ezkur urte, elur urte” (Urrotz) 
3. “San Joanetan kuku, San Pedrotan mututu” (Urrotz) 
4. “San Martin buru zuri, mendi punteta… daude zuri” (Urrotz) 
5. “Aurretik egina, geroko egina” (Beintza-Labaien) 
6. “Goiz jaikia, goiz gose; berandu jaikia loaz ase” (Beintza-Labaien) 
7. “Hitzezko konplimenduak, lohizko gaztanberak” (norbaiten faltsukeria 

adierazteko)      (Beintza-Labaien) 

8. “Kandelero bero negua heldu da gero. Kandelero hotz, negua joan da 
motz” (Sunbilla) 

9. Gure katuak isatsa luze, besteak hala direla uste. (Saldias) 
10. Gauza altxatua (geroko gordea), urre gorri. (Sunbilla) 
11. Gizon ttarrak, erronka (desafio, harrabots) handi. (Sunbilla) 
12. Larrean jaioak, larrean nahi. (Sunbilla) 
13. Ostots (trumoi) urtea, arto urtea. (Eratsun) 
14. Zopa den lekian, sartu behar da zalia (burruntzalia). (Saldias) 
15. Zurginaren etxean, eskailera zaharrak. (Beintza-Labaien) 
16. Denbora joan eta denbora etorri ... orain berriz kontu hori!. (Eratsun) 
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� Segidan dauden bi dokumentuak  http://www.fonoteka.com  eta 

http://www1.habe.org  web orrietatik hartuta daude, hurrenez hurren, 

eta, nire ustez, gaia lantzeko lagungarri izaten ahal dira. 
 
 
 

IPARRALDEKO GOI NAFARRERA 

Gaur egun da Nafarroako euskalkirik hedatuena eta mintzatuena da, nahiz eta 
historikoki hegoaldeko goi nafarrera izan zen. 

Gutxi gorabehera 35.000 hiztun ditu Nafarroan, honako herri eta ibarretan: Arakil, 
Sakana (Arbizutik), Larraun, Araitz, Bortziri, Imotz, Basaburua, Arano-Goizueta, 
Leitzaran, Ultzama, Anue, Malerreka, Bertizarana. Nafarroatik kanpora, Irun eta 
Hondarribia ere euskalki honetakoak dira. 

Iparreko goi nafarreraren eremu gehienean (Arakilen ezik eta Ultzaman oso apal) 
hizkuntzaren transmisio naturala ez da eten. 

Euskalki hau aski ñabarra da: zenbait tokitako hizkerak asko aldentzen dira 
besteengandik; Sakanakoa, kasu, oso euskalki berezia baita eta Nafarroako gipuzkeraren 
antz handikoa. Iparreko goi nafarrerak hutsaren hurrengo erabilera idatzia izan du, 
erlijiozko literatura narras batez kanpora. Baditu, izan, aspaldi xamarreko 
lekukotasunak, baina ez dira, ez hurrik eman ere, beste euskalkienekin konparatzekoak, 
ez sikiera hegoaldeko nafarrerarenekin. Gainera, gipuzkeratik franko hurbil dagoelarik, 
iparreko nafarreraren hiztunek askotan gipuzkera erabiltzen dute, asmoz behintzat, 
formaltasun premia handiagoko eginkizunetan, bertsotarako, kasu. 

Euskara mintzatuaren ezaugarri orokorrak alde batera utzita, iparreko goi nafarrera 
honako ezaugarrietan aldentzen da batueratik: 

 MORFOLOGIA 

10-Iparreko goi nafarreraren adizkiek, tokiz toki asko aldatzen direlarik ere, ezaugarri 
amankomun bat izaten dute: bukaerako hiatoak (zegoen, zuen, nekien, genuen, duela, 
dagoela... etb) aurreneko bokalera murriztu dituzte (zegon, zun, nun, nakin, genun, dula, 
dagola... etb). Baina Sakana, Ultzaman ez da hau gertatzen): 

han izandu genitun atake goorrak  

ne atte zenak eukitzen emen zun hoi prestatota gordii  

eta hori in ta ya beste zortzien bat urtes harrekin lan in nun  

hamabi urte nitulaiken joan nitzen artzai koxkorra  
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gaizki pasatu giñun batzutan  

zer atra behar zuen esan zireten komedorian  

23-Erdarazko -ón bukaerari maizenik bere hartan eusten zaio maileguetan (batuaz, 
berriz, -oi): pantalona, perdigona, kamiona, jipona, botona, xabona (baina ez mailegu 
zaharrenetan: beti arratoi, arrazoi etab.): 

Ta kamionak kargatu  

Eta, batallonian, batallona da...  

FONETIKA 

25- -i ren atzeko asimilazio bustidura orokorra da eta bestetan baino indartsuagoa (aditz 
laguntzaileari ere eragiten dio: ttuzu, ttugu etb). Baina Etxalarren, aldiz, ez dago 
bustidurarik: 

Zer egunek pasti ihaittuzun! Dena zuretako dao.  

Tierra honetan egitten dittik bero ikaragarriek  

ta azpiyan harrautzen tu.  

26-Iparreko goi nafarreraren mendebalde eremuan (LEI, Goizueta, Malerreka, 
Bertizarana, Oronoz-Mugairi, Basaburua, Araitz, Larraun, Imotz) zenbait bokal 
irekitzeko joera dago, batez ere u, baina i ere bai: dot, dozo, dakizo, adibidez, Leitzako 
adizki tipikoak dira. Beste herri frankotan -to gisara ebakitzen dituzte -tu bukaeradun 
partizipioak (galdeto, harrapato): 

ta geo sekatota de, euki...  

ne atte zenak eukitzen emen zun hoi prestatota gordii  

27-Deklinabidean, -i ri artikulua eranstean iragaitzazko soinu bat (y) sortzen da, 
gipuzkeraren parte handi batean bezala: mendiya, ttikiya, herriya. Fenomeno hau 
Aranon (baina ez Goizuetan), Bortzirietan, Malerrekaren iparraldean eta Sakanan 
gertatzen da: 

Gu, mutiko txikiyak giñala  

ta azpiyan harrautzen tu.  

eta orduan die batzuk handiyaguk, bertzik ttikiyaguak  
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31-Iparreko goi nafarreraren mendebalde eremuan (Arano-Goizueta, Bortziri, Leitzan, 
Araitz, Malerreka, Larraun, Basaburu iparraldea, Larraun, Imotz), deklinabideko 
hiatoak bururaiño asimilatu eta batzutan suntsitu ere egiten dira, batez ere hitza 
kontsonantez bukatzen delarik: 

biño baserrin nik uste gutxio ateatzen zela oaindikan  

Denak, denak, ardiik eta belardiik eta soroak eta denak  

hogei lagun igual grupo batin, bertzin zortzi, bertzin hamar  

argia hasitzin  

eta orduan die batzuk handiyaguk, bertzik ttikiyaguak  

norbatte hiltzen zenen edo kanpoan hiltzen zenen  

Larraun, Imotz eta Basaburuan hitza bokalez bukatzen delarik ere gertatzen da 
asimilazioa: euntzii (=euntzea), semii (=semea), eskuu (=eskua), buruu (=burua), 
pentsuu (=pentsua): 

ne atte zenak eukitzen emen zun hoi prestatota gordii   

haundii zen  

32-Oso maiz gertatu da (eta Nafarroako euskara gehienak bere-berea du ezaugarri hau) 
aditzek hasierako bokala galtzea (aferesia): Arano-Goizueta, Bortziri eta Malerrekan 
bakanka gertatzen da, eta maiz asko, berriz, Ultzaman: baki (=ebaki), karri (=ekarri), 
kusi (=ikusi), man (=eman), torri (=etorri). Batzutan izenetan ere gertatzen da: makome 
(=emakume), mazte (=emazte). Sakanan Lakuntzatik ekialdera baizik ez da gertatzen, 
nahiz eta Arbizun arrastoren bat nabari den: 

nik diferentzia aundiz, zautzen det  

hore leitzeko man tzirena, oaiñik ere makume hore bizi de  

eta main dizut pasea  

torri zen egun hemeretzigarna  

33-Maiz gertatu da, halaber, bokal bat hitz barrenean galtzea (sinkopa). Aferesiaren 
eremu bertsuan gertatzen da: hirugarna (=hirugarrena) abistu (=abisatu), probextu 
(probetxatu), karko, kusko (=ekarriko, ikusiko), engaintu (=engainatu): 

zer atra behar zuen esan zireten komedorian  
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usazaliak iten zte oihu batzuk  

pues hark abisten du  

oihu iten te nola ikusten zten  

eskopetekin guti ikuskozu han, e?  

torri zen egun hemeretzigarna  

Bortziri eta Malerrekako euskarak oso berea du deklinabidean -e- loturazko bokala 
galtzea: 

Aizkora ez, ya gu hasi giñenko bazien motosierrak  

harek itten du abuduago yautsi gaintik beheiti  

34-Hilab(e)te, harrap(a)tu, irab(a)zi, edo eskap(a)tu bezalako hitzak sinkopatzen 
direlarik, silaba bukaeran gelditu diren b edo p horiek batzutan u gisara bokalizatu dira: 
hillaute, irauzi, harrautu, gaztelera zaharrean bezala (cibdad>ciudad, cabdal>caudal): 

usuak eskautu diela  

ta azpiyan harrautzen tu.  

Forma hauek ere Bortzirietan eta Malerrekan aditzen dira. 

45-Baina beste zerbaiti zor zaio Nafarroako euskarak Hegoaldeko euskararen barrenean 
duen itxura lexiko berezia: hemen usatzen diren hitz eta aldakiak ekialdekoagoak izaten 
dira (Iparraldeko euskalkiekin bat datozenak alegia), nahiz eta gehienetan 
mendebaldeko formekin lehian erabiltzen diren: guti “gutxi”, goatze “ohe”, aitzin 
“aurre”, paratu “jarri”, bakotxa “bakoitza”, beheiti “behera”, goiti “gora”, izitu “izutu”, 
bertze “beste”, erran “esan”, aixtin “arestian”, artio “arte”, altxatu “izkutatu, gorde”, 
asko aurrean jarria (asko lagun), irudi izan “iruditu, eman”, zil(egi) “libre, sori”, heldu 
izan “etorri” (heldu naiz=banator), emazteki “emakume”, etb. 

Ya guti dire aitzen dienak  

etzen goatzerik izatten  

hemen Lesakako fabrika hasi aitziñetikan  

Paratzen die poste batzuk  

hogei bat kilokua bakotxa  
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harek itten du abuduago yautsi gaintik beheiti  

porke usua heldu da goitio  

Berrogeitamar bat egun do hola, goiti beheiti  

yende guziya izitu re iten da  

bertze jende turista erraiten ten horiek ere  

Aixtian erran dugun bezala  

ta urdun kontestatu behar tzuten altxatuta zaudenak  

nik berandu artio ez nakin euskeras hitzik ere  

ta nik asko lagunekin errezatzen nuen  

ni asko aldiz aritzen naiz  

hainbeste esker irui do etzaiola ematen  

 
 
 
Doneztebeko euskara 
 
Ritxi Lizartza 
 
Ipar Nafarrera Garaiko euskalkian mintzatzen da doneztebearra, Bortzirietako 
azpieuskalkian. Esandakoaren ezaugarriak. Oro har, euskalkiaren erabilpena erakusten 
duten hainbat ezaugarri antzematen bazaizkio ere, bere hizkera batuaren eredutik oso 
gertu dago. Badirudi bere jarduna zaindu egiten duela, eta batutik gertu egoten saiatzen 
dela. 
 
- Intonazio aldetik, bi erabilera berezi ditu: 
- lagunekin at(e)rátzea 
- irakurkéta 
 
- Ahoskerari dagokionez: 
- /j/ = /iota/ ahoskatzen du: /ioan/, /iarri/ 
- Errotazismoa erabiltzen du; bertzeri erabiltzen du, beste lekuetan nagusi den besteri -
ren pareko. 
- bustidurak: polita à pollita 
 
Ahoskatzen ez diren bokalak, bokal soildurak: 
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- genuena à genuna (ueàu) 
- onduan à ondun (ua à u) 
- horretaz à hortaz (eà0) 
- horrela à hola (e à0) 
 
Ahoskatzen ez diren kontsonanteak: 
/r/: Su(are)n, ho(r)iek, ho(rre)la 
/g/: geratu(ag)o, muñeko (eg)in.  
Alternantzian, egiten genuena, baina muñeko (eg)in, bere burua zuzentzen duen 
lekukotasuna da hori. 
 
 
- Bortzirietako hizkerari dagokion hiztegia eta aldaerak: 
- kalefakzione 
- ostatuetan 
- deus 
- gutiago 
 
- Erderakadak:  
- hiztegi mailan: pues betikoa, Pues ez dakit 
- joskera mailan: badaukagu dantzalekua, dela Bordatxo 
 
- Deklinabideari dagokionez: 
- Mugagabean:  
- batzuk bertzeri 
- muñeko egin 
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EUSKARA BATUA EUSKALKIA 
 

Onddoak, zizak eta perretxikoak 
 
 Bai, hemen badira bastante klaseak, ezagutu egin behar dute, 
bai (...). Onddoa... onddo ona ezagutzen da aise, batek erran zidan... 
zahar batek. Hemen, por ejemplo, hau da onddoa, ez? hemendik 
hartzen duzu, ixkina honetatik, e! eta, zera... azalak behar du korritu 
azalak; hartu eta tirtt! Ez bada korritzen txarra da hura (...). Hortik 
ezagutzen da onddoa, bai, hortik ezagutzen da... nik proba egin dut eta 
onddo gaixtoak ezagutzen baititugu guk lehenagotik... hartu eta kask! 
hausten zaio axala, eta onari berriz txits! korritzen dio axala... bai, 
horretan dago sekretua. 
(…) 
Ink.: Eta gero badira uste batzuk onddoen inguruan eta hola... (...) 
ttikiak ikusten dituzula eta ez direla hazten, edo...? 
 
Bai, eta hori egia da, e! nihauri pasatu zait hori, bai. Behin han 
baserrian ginela, baserriaren gaineko aldean hola, eta onddo ttiki 
batzuk ikusi nituen, eta nire baitan “hauek haziko dituk”. Paratu nituen 
arbatz batzuk gainean, ardiek eta ez jateko... eta onddoak ez ziren hazi 
gehiago, akabo! hartan gelditu ziren. 
(...)  
Edo golpean etortzen dira, edo nik ez dakit zer pasatzen zen 
onddoekin... pues, horixe pasatu zitzaidan batere ez ziren hazi haiek, 
bai... (…) 
 
Ink.: Eta gero ipurdia ere uzten da, ez? 
 
Bai, uztea hobe, hobe. 

 
Onddoak, zizak eta perretxikoak 

 
Bai, emen badie bastante klasiak, izautu in biaute, bai (...). 

Onddua... onddo ona izautzen da aisa, batek erran ziri... zaar batek. 
Emen, poejenplo, au da onddua, ez? emendiken artzen tzu, ixkiñ 
untiken, e! eta, zera... azalak bia... bar yu korrittu azalak; artu ta tirtt! 
ezpada korritzen txarra da ura (...). Ortiken izautzen da onddua, bai, 
ortiken izautzen da... nik prueba in dut eta onddo gaixtuak izautzen 
baittugu guk lenagotiken... artu ta kask! austen tzaio axala, ta onari 
berrizen txits! korritzen dio axala... bai, ortan dago sekretua. 
(…) 
 
Ink.: Ta gero badira uste batzuk onttoen ingurun ta ola... (...) ttikiak 
ikusten dituzula ta ez direla azitzen, o...? 
 
Bai, eta ori egia da, e! niaunei pasatu zaitt ori, bai. Beiñ an baserrin 
giñela, baserrin gañiko aldin ola, ta onddo ttiki batzuk kusi nittun, ta 
nee battan “ok aziko ttuk”. Patu nittun arbaz batzuk gañin, ardiek ta ez 
yateko... ta ondduak etziren azi geigo, akabo! artan geldittu ziren. 

(...)  
Edo golpin tortzen die, edo nik eztait ze pasazen en onddukin... pues, 
orixe pasaz zitten, batere etziren azi ek, bai... (…) 
 
Ink.: Eta gero ipurdia ere utzitzen da, ez? 
 
Bai, uztia obe, obe. 
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Ink.: Hori zertarako? 
 
Hazia han gelditzen zaio, berriz hurrengo urterako edo... bai, hori hobe 
izaten da uztea beti, bai.  

(Doneztebe) 
 

 Lehenago biltzen ziren onddoak izaten ziren... eta ez zen uste… 
urte guztian izaten zirela, eta biltzen ziren onddoak izaten ziren... 
urrian... urrian, oktubren, iratze egiten ari ginelarik. Eta orain eman 
dugu kontua aspaldian e... pues ateratzen direla... hasi maiatzean 
hogeita zazpitik edo... bitik... hirutik edo hasi, eta... beren... epoka 
dute... ia San Ferminak alde arte. Eta gero... Amabirjina... aurretik 
hasi, eta... ya berriz Amabirjina ondu arte, hogei bat egun... hamabost 
bat egunez. 
  
Lehenbiziko ateratzen dira beheiti, beheitik, hasten dira beheitik gora, 
Frantzia aldetik... haiek gero segitzen dute goitik... e... Norte aldetik, 
eta gero ateratzen dira ya mendira hondarrerako. Eta... oa, gero izaten 
dute... gero hasten dira San Migel... aurrean, edo San Migel egunetan 
eta ya oktubre guztia. 
 
Ink.: Orduan badira etapa... diferenteak. 
 
Bai, badira etapa bat. Eta... xixak berriz izaten dira... primaderako 
xixak ate…ateratzen dira... ba... segun, batzuetan hasten dira 
apirilean... martxoan... 
 
Ink.: Hori zizak... 
 
Bai, xixak, xixa zuriak maiatza arte. Primaderako xixak. 

Ink.: Ori zertako? 
 
Azia an geldizen zaio, berriz urrengo urterako do... bai, ori obe izaten 
da uztia beti, bai.  

(Doneztebe) 
 

Leno biltzen tziren ondduak izaten ziren... ta etzen uste… urte 
guzin izaten tzirela, eta biltzen tziren ondduak izaten ziren... orrirun... 
urrirua, otubren, iratz itten ai giñeliken. Eta oain man duu kontua 
aspaldin e... pues atetzen direla... asi maiatzan oeita zazpitik edo... 
biatik... iruatik edo asi, eta... beun... epoka dute... ia San Fermiñak alde 
arte. Eta gero... Ama Berjiña... aurretik asi, eta... ya berriz Ama’rjña 
ondu artio, ogei bat egu... amabos bat egunez. 

 
 
Lebizko atetzen dire betti, beitik, asten dire betik [g]ora, 

Frantzi aldetiken... e(k) gero segitzen dute gotti... e... Norte aldetik, eta 
gero atetzen dire ya mendira ondarreko. Eta... oa, gero zaten dute... 
gero asten dire San Migel... aurrin, o San Migel egunetan eta ya otubre 
guzia. 

 
Ink.: Ordun badire etapa... diferenteak. 
 
Bai, badire etapa at. Ta... xixa[k] perriz zaten dire... primaberako xixak 
ates...ten dire... ma... segun, batzutan asten dire apillin... martxun... 
 
Ink.: Ori sisak.. 
. 
Bai, xixak, xixa xuriak maiatza artio. Primaberako xixak. 
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Ink.: Eta onddoek orduan zenbat… etapa dituzte? 
 
Onddoek badituzte... hiru etapa, eta... gero tartean ere ateratzen dira 
noiznahi. Osea, eta... etapa batetik bertzera bat edo bertze beti 
ateratzen da. 
 
 Eta gero izaten dute hazia, xuria, arroza bezala xuria. Eta 
batzuek erraten dute etaparen hondarrean izaten dela... eta nik erraten 
dut etaparen hasmentan dela. Eta ya haiek hasiz geroztik ya m… egun 
pare bat edo bezperatik hasten direla. Aldiro ez... ez dira sortzen, 
igual... ez du denborak ematen, eta hazia hiltzen da. Baina gero, haziak 
joan behar du egunean baina egunean e... xuriago, brillanteago, 
politteko... eta... ya gero... joaten da pasatuz. 
(…) 
Ink.: Eta gero onddoak ateratzeko ere ilargiak badu… eragina, ez? 
 
Ilargiak badu bere eragina... badu... niretako, nik, e... nik ezagutzen... 
osea, kalkulatu dudanez, ilberrian ateratzen dira ilber…berrian, ilargi 
berrian ateratzen dira... gehiago. (...) Eta, ilbeheran berriz ateratzen 
dira guttiago, eta zerbait baita ere ederragoa. 
(…) 
Orain e… ahal badaiteke moztu ipurdia han utzi. Erraten dute ipurdian 
duela hazia. Baina onddoa, txanpinoiak eta egiten dituzte, baina 
onddoak egiteko... sortzeko gizonak oraindik ez du inbenturik atera. 
Onddoa sekretua da. 
(…) 
Eta ateratzen dira, onddoak eta onddo gorringoak sortzen dira txikiak 
badira txikiak eta handiak badira handiak, kolpe batean. (...) Gaur 
biltzen dituzu toki batean igual bi kilo eta... da oso toki garbia, eta 
erraten duzu “bueno, denak bildu ditut”. Baina biharamunean... 

Ink.: Eta ondduek ordun zenbat… etapa dituzte? 
 
Onddue(k) battute... iru etapa, eta... gero tartin ere atetzen dire noisnai. 
Osea, eta... etapa bat’tik bertzera bat edo bertze beti atetzen da. 
 
Ta gero zaten dute azia, xuria, arroza bezala xuria. Ta batzuk erraten 
dute etapan ondarrin ezaten dela... ta nik erraten dut etapan a... 
aspentan dela. Eta ya aiek asiz keroztiken ya m... egun pare bat o 
bezperetiken asten direla. Aldiro ezt... eztire sortzen, igual... eztu 
denborak maten, ta azia iltzen da. Miño gero, azia(k) yuan bar du 
egunin biño eunin e... xurigo, brillantego, politteko... eta... ya gero... 
yuaten da pasatuz. 

(…) 
Ink.: Ta gero onddoak atetzeko ere illargiak badu… eragiña, ez? 

 
Illargia(k) badu bere eragiña... badu... neretako, nik, e... nik itzautzen... 
osea, kalkulatu dutenaz, ilberrin atetzen dire ilber... berrian, illargi 
berrian atetzen dire... geigo. (...) Eta, ilberan berriz atetzen dire 
guttiago, ta zerbait baita re ederrago. 

(…) 
Goaiñ e... al baditteke moztu... ipurdia an utzi. Erraten dute ipurdin 
dula azia. Biño onddua, txanpiñonak eta itten ttute, biño ondduak 
itteko... sortzeko gizonak oañik eztu inbenturik ateri. Onddua sekretua 
da. 
(…) 
 
Eta... atetzen dire, ondduak eta onddo gorringuk sortzen dire ttikiak 
badire ttikiak eta aundiak badire aundiak, kolpe batin. (...) Gaur 
bildutzen ttuzu toki batin igual bi kilo eta... da oso toki garbia, ta 
erraten tzu “bueno, dena(k) bilddu ttut”. Bio biamune... goizin yuaten 
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goizean joaten zara  eta sortu dira igual hiru kilo. Segun tokia. 
 
Ink.: Eta orduan eztira hazten gero? Ez dira handitzen? 
 
Ez. Batzuek erraten dute baietz baina ni... nik egin dut proba eta ez 
dira hazten. Nik utzi ditut markatuta, eta erraten dute ez direla ikusi 
behar, eta ez dela ukitu behar eta ez dakit zer. Baina... niretako onddoa 
jaiotzen da kolpean eta den bezala, ttikia dena ttikia eta handia dena 
handia. 
(…) 
Hemen dena funtzionatzen duena da... pertsonak bezalaxe onddoak ere 
gorputzarendako ze denbora dagoen; denboraren tenplea behar du. 
Aunitzek erraten dute “Bai, euria egin du eta aterako da”, ez da hori. 
Behar du bere tenporada, behar du bere tenplea denborarena, eta... 
horiek: baldin bada eta sargori eta baldin bada hori... txanpinoia, 
primaderako txanpinoia, kazkabarra igual ari baldin badu eta... baldin 
badu arkoiris edo galtxagorri erraten den hori... eta... denbora 
bortxinga beroa, seguru aterako da ziza.  

(Urrotz) 

tzara ta sortu dere igual iru kilo. Segun tokia. 
 
Ink.: Ta ordun eztire azitzen gero? Eztire aunditzen? 
 
Ez. Batzuk erraunte baiez biño ni... nik in dut prueba ta eztire azitzen. 
Nik utzi ttut markatuta, ta erraten te ezterela kusi biar, da eztela ukittu 
biar ta eztakit zer. Biño... neretako onddua yaiotzen da kolpin eta den 
bezala, ttikia dena ttikia eta aundia dena aundia. 

(…) 
 

Emen dena funtziontzen duna da... personak bezalaxe ondduak ere 
gorputzandako ze denbora dagon; denboran tenplia biar du. Aunitzek 
erraten te “Bai, euria in du ta ateko da”, ezta ori. Bear du bere 
tenporada, bear du bere... e... bere tenplia denborana, eta... oiek: 
baldi’mada sargoi ta baldi’mada oe... txanpiñona, primaderako 
txanpiñona, kazkarrabarra igual ai baldi’madu eta... baldi’mado 
arkoiris edo galtxagorri erraten den ori... eta... denbora bortxinga 
berua, seguro ateko da xixa.  

(Urrotz 
 


