
“Haur 2”: 7 urte (guraso erdaldunak) 
 

N: Egunon “Haur 2”!      

H: Egunon 

N: Zemat urte akazu zuk? (...)Zemat urte rakazu? (...)Zemat urte rakazu 4?  

H: Ez 

N: Ez eztakazu lau urte, zemat urte rakazu? 

H: Zazpi 

N: Zazpi urte rakazu bai? Eta zeñeaz bixi zaz etxin? 

H: Ahiztia(ga)z, ama(ga)z eta aita(ga)z 

N: Eta ahizti zelan deitzenda? 

H: Ainize 

N: Ainize? Eztot eza(g)utzen Ainize. Eta etxin ze etxi gustaten gatzu?(...) 

H: Jolastu 

N: Jolastu? Ahiztia(ga)z? Ainize(g)az? Bai? Oso ondo, eta jateko ze gustaten 
gatzu?(..) 

H: Arraina eta (...) arroza 

N: Arraina eta arrosa? Eta lena ze gustaten gatzun txikixau ziñanin? 

H: Zopi eta (...) 

N: Zopi? ta pure ero iual? Papilli? 

H: Bai 

N: Bai ezta? Oso ondo, bale on kontakoztazu komikixe? Bai? Benga hasi 
kontaten(...) zelan hastenda? lelengoko hor ze ikustezu? Karratuan? 

H: Mutil bat  

N: Mmm mutil bat 

(...) 

N: Eta zer dakar mutillak eskun? 

H: Hazurre 

N: Hazurre rakar 

H: je 

N: Eta zer da beran aurrin? Zeindda hazurran zain? 

H: Txakurre 

N: Txakur bat ezta?oso ondo eta bigarren karratuan ze ikustezu? 

H: Mutila hazurre botaten 

N: Ze einddau hazurre bota? 

H: Bai 

N: Aparte-apartea? oso ondo ta hirugarrenin ze ikustenda 

(...) 

N: Zer da etxen txakurre mutillai? 

(...) 

N: Zer da hartzen autik? Eztakixu zelan deitzen dan? Hori etxenda erre ezta? 
Olentzerok eta eukitxen dabena. Zelan deitzenda pipi. pipa ezta? Eta zer du etxea 
txakurre pipiaz? 



H: Bota 

N: Bota?ze engotza beatu laugarrenin apartea botatza ezta?zeatxik pentsatezu 
botatzala?beari gusta eingako hau botati? Txakurrai? Ezgako gusta ezta?da ordun 
berak eitza beran jauiai bota bebai ia berai gustaten gakon apartea botati beran 
gauzak baietz?zuk barakazu txakurrik? 

H: Bai 

N: Bai? Da hori etxetzu txakurrak? Ez ezta? Ze amen tente ra txakurre. Zure 
txakurre tente ipintxenda? 

H: Ez 

N: Ez ezta? Oso ondo. Eta on kontabiztazu zeuri pasa gatzun zeozer barresguraku. 
E jolasordun launakin ero ainizeaz jolasten zabizela ero zeoze barreskugaku. Ia 
konta  

H: Ba Ainize eta ni gebizen jolasten eta ni beran gañe(r)a jausi na 

N: Beran gañea jausi ziñan? 

H: Bai 

N: Bai? Eta ze esatzun Ainizek? 

H: Ez bota puskarra 

N: Puskarra bota zintzan gañetik? 

H: Bai  

N: jajaj da ze gero? 

H: Usainddu einban  

N: Usain ederra 

H:ez  

N: Usain eskaza ez eukikoban gañetik, ze eizan hasarratu Ainize? Ai ama. Eske 
zeukpe “Haur 2” tramposita. Oso ondo. Bale on nik esangotzut ondarruko berba 
batzuk bale? Eta zuk esanbiztazu zer nahiraben esan barakixu bestelan esan eztai 
bale? Zer da “trumpalle”? 

H: Eztai 

N: Eztakixu zer dan “trunpalle”?nik esaten batzut “Ederra hasi atzu buen 
trunpalle!” Zer da?(...) Ezparakixu esan eztai eta listo  

H: Eztai  

N: Ezta ixe pasaten. Oso ondo. Eta nik esaten batzut, “Ainize zelako famau za!” Ze 
nahirau esan famau famau ixati zerda? 

H: Ona ixati? 

N: Ona ixati ezta? Zeozetan ona ixati. Oso ondo. Eta nik esaten batzut, “Ainize hori 
ati intzirrikatun da”  

H: Eztai 

N: Eztakixu ze nahiraben esan intzirrikatun berbik? Bueno ezta ixe pasaten. Ia aia 
gaz atzanengoko galdera bale?on atzanengoko galderire eta esanbiztazu datorren 
astin oporrak hartzezuenez kontabiztazu udan zer engozun 

H: Plaire jun  

N: Plaire jungo zaz? Da ze engozu plaxan? 

H: Jolastu  



N: Jolastu Ainizeaz eta launakin? Da bañatea eta jungo zaz ezta? Bai? Bale ba 
amatxurou ia ee, uff amatxurou ia. Erreza ixanda ezta? Bai? Oso ondo “Haur 2”. 
Emongotzau para? 

 


