
“Haur 11” (6 urte) guraso euskaldunak 
 

N: E(g)unon “Haur 11” 

H: Egunon 

N: Zemat urte (d)akazu zuk? 

H: Sei 

N: Sei urte? 

H: Bai 

N: Eta zeine(g)az bixi zaz? 

H: Neure ama(ga)z, neure arrebia(ga)z eta neure aita(ga)z 

N: Da arrebi zelan deitzen da? 

H: Paule 

N: Zemat urte (d)akar? 

H: 10  

N: Hamar urte handi (d)akar ia Paulek? 

H: Bai 

N: Eta etxin zazenine, ze etxi gustaten gatzu zuri “Haur 11”? 

H: Eh? E... Lego(g)az ibili 

N: Lego(g)az ibiltxen zaz? 

H: Bai 

N: Zeu bakarrik, ala Paule(g)az 

H: Paule(g)az 

N: A bai? Da ze etxezue Lego(g)az? 

H: E... (isiltasuna) gauzak eta... Spiderman eta monta 

N: A bai? 

H: Bai 

N: Uala, eta zuri ze jateko gustaten gatzu gexen? 

H: E... arroza 

N: Arroza? 

H: Bai 

N: Arroza bakarrik jatezu? 

H: Ez 

N: Aaa danetik jangozu ezta? 

H: Bai 

N: Baine gustukuena arroza? 

H: Bai 

N: Oso ondo. Bale. Ontxe kontabiztazu, “Haur 11”, ze pasatendan hor komikixin, 
kontakoztazu? 

H: Bai 

N: Benga, hasi 

H: Honek mutilak botatendau hazurre eta txakurrak nahirau, baine gero bot... 
baine gero juten da aidin eta eztau nahi. Gero nahirau pipi, botatendau, gero 
nahirau pipi botatendau eta airin juten da 



N: Da zeatxik pentsatezu botatzala airin pipi? 

H: Eztai 

N: Ze behatu hamen ze pasaran, arinaua. Txakurrai botatza berak aparte apartea, 
da txakurre ze eindde bixkat? 

H: Hasarratu! 

N: Hasarratu. Da ordun eitza berak, ze eitza? 

H: Pipi kendu eta bota apartea 

N: Berak eixtan morun, ezta? 

H: Bai 

N: Zuk apartea botatetzazu txakurrai gauzak? 

H: Ez 

N: Ez? Ahure emotetzazu? Baietz? Ze eurak eztabe esaten “niri bota apartea” ze 
i(g)ual nahirabe ahuan eukitxi eurak jolasteko ezta? 

H: Bakarrik etxetzet bota eta honaxe aiaten da eta...  

N: Hurrea, klaro. Aiateko morun. Oso ondo “Haur 1”, osea “Haur 1” nik, “Haur 11”!. 
Eta o(rai)n kontakoztazu “Haur 11” zeoze barregarrixe? Pasa(g)atzune zeuri? 
Ba(da) i(g)ual e patixun ero kalin ero... nunun. 

H: Bai, plai... plaire jun nitxan hankak neuan garbitzen eta belaunea aia gaztan ure 
eta pentsatenban nire aitak e hori e... e hori neukanela odola baine pintxuri zan  

N: jajaja da ze einzan zure aita preokupa bixkat? 

H: Bai baine gero uraz hori einzan eta... 

N: Aaa uraz ia jun engatzun 

H: Bai 

N: Eta esaban “Jesus, ia eza odoletan!” 

H: Jajaja 

N: jajja Da zu barrez eon zinan baietz? 

H: Bai 

N: Da aita? Ai, ai, ai... Oso ondo “Haur 11”, eta o(rai)n esangotzut Ondarruko 
berbak, bale? 

H: Mmm 

N: Da zuk esanbiztazu ze nahiraben esan, eta ezpaakixu ze nahiraben esan, ba esan 
“Eztai!” bale? Ze nahirau esan, nik esaten batzut, hamen hasi gatzule “trunpalle”? 

H: ... 

N: Zer da “trunpalle”? 

H: Eee golpi 

N: Golpi 

H: Txintxoi 

N: Txintxoi, oso ondo. Da esatenbatzut, ““Haur 11”, famau za zu!” Zer da “famau” 
ixati? 

H: E... hori e... eztai 

N: Esatenbatzut e “Haur 11” zu zaz famau mm... fuolin? Zer da famau ixati? 

H: Gooooooooool, eztai 



N: Eztakixu zer dan? Bale. Da esatenbatzut “ati, intzirrikatun da” zer da 
intzirrikatun eoti ati? 

H: Irai eta itxitxe eoti 

N: Holan bixkat iratxe eta bixkat itxitxe ez? Erdipurdi morun? 

H: Bai 

N: Oso ondo “Haur 11”. Bale atzanengoko galdera aia gaz ia. Bale, atzanengoko 
galderire, datorren astin ze pasatenda? ze hartzendou? 

H: Oporrak 

N: Oporrak! Da ze engozu oporretan? 

H: E horran jun e... hotelea 

N: Hotelea? Nungo hotelea jungo zaz? 

H: Eztai 

N: A baine oporreta zuz kanpo(r)a? 

H: Bai 

N: Ala! Zeine(g)az? 

H: Danok, neure arrebi(g)az, neure aita(g)az eta neure ama(g)az  

N: A bai? 

H: Bai 

N: Da han hotelin ze engozu? 

H: E.. 

N: pistini ero eukikorau ez? 

H: Bai 

N: Da baña eta engo zaz? 

H: Bai 

N: Ke (g)uai. Da nun da hori baine, i(g)ual Benidorren ero eongora? Nunun 
e(g)ueldi ederra rana ezta eongora? 

H: Bai 

N: Da ze eongozaz e(g)uzkitxan moreno-moreno ipintxen eta ezta? 

H: Uretan 

N: Urtean? Pistinan eongo zaz eun guzti? Esnatu eta ureta, da gero bazkaldu eta 
ureta, eta afaldu eta ureta. Holantxen lota jun arte, ezta? 

H: Bai 

N: Jolin neuk be nahirot. Oso ondo “Haur 11”, ba amatxurou, eskerrik asko! 

 


