
“Haur 3”: 7 urte (guraso euskaldunak) 
 

N: E(g)unon “Haur 3” 

H:Egunon 

N:zemat urte dakazu? 

H:7 urte dakat 

N:7 urte? Buff ia mutil handixe ez? 

H:bai 

N:Zeine(g)az bixi zaz? 

H:Neude ama(ga)z, neure anaxia(ga)z eta neude arrebia(ga)z eta neude aita(ga)z 

N:a, bi anaxarreba (d)akazu? 

H:bai 

N: (e)ta zelan deitzendi? 

H: Itoitz eta Beñat 

N: A, eta etxin ze etxi gustatengatzu? 

H: ba (...) pintxa, bueno tele be ikusi bebai, mozorrotu eta ba eztai 

N: pilo bat gauza e(i)txezu ez ordun? 

H:bai 

N:Itoitzeaz eta, oso ondo. (e)ta jateko esanbiztazu on ze gustaten gatzun lena eta 
on ze gustaten gatzun 

H: lena, baa (...) lena ollu 

N: Ollu? 

H:on, eta on arraine 

N:on arraine gustaten gatzu? Bai. Bale, on kontabiztazu hor komikixin ze 
pasatendan, bale? 

H:bale 

N:ze ikustezun eta gero ze pasatendan, bale? Benga hasi kontaten 

H: ba lelengo da, halako mutil bat hazurra(ga)z (...), eta e txakurre etortenda eta 
gedo etxetza bigarrenin e hor bota, ta txakurre ezta juten bille. Eske txakurrak 
nahidau emoti aude eta gedo e bedak hartzendau txakurrak hodi (...) hodi (...) e hau 
zelan deitzen da? 

N:zelan deitzenda ahuan dakarrena, Olentzerok eta eukitxen dabena? 

H: e hodi (...) eske 

N: ahastu gatzu 

H: bai 

N:dakar ixen bardiñe umik ibiltxendabena ahuan, zelan esatetzau? 

H:pipi! 

N:pipi 

H:pipi, ba gedo etxetza erakutsi, ze, ze eitzan. Bedak nahiban ahude emoti, (e)ta 
gedo etxendau e ikasteko bedak ze eitzan e txakurrai e bota pipi  

N: apartea botatza jauiai baietz? 

H:bai 



N:ze txakurrai ezgako gusta berai be hazurre apartea botati, ordun eitza gauza 
bardiñe, baietz?  

H:bai 

N:zuk penstatezu ondo eitzala jauik apartea botaten? 

H:ez 

N:txakurrak ezbaban nahi? 

H:ez 

N:ezetz? da hau benetako txakurrak alkoban ein? 

H: bai 

N:bai?? Benetako txakurrak alkoban pipi hartu eta apartea bota? 

H:a ez hodi ez 

N:aaa, ze guk pentsatendou beti txakurrak nahirabela peloti apartea bota eta eurak 
hartzi ezta?  

H:bai 

N:ta inox eztotzau galdetzen, nahizu apartea botati? Ezetz? Igual nahirabe ahure 
emoti eta jolasti, iñox pentsazu horretan? 

H:bai 

N:bai? 

H:bueno nik hoixe etxetzat nire lengusun txakurrai  

N:bez eta ze etxetzu? Zeure launera baietz? Txakurre bez 

H:ze neure animali faboritu de 

N:a bai? Txakurre? 

H:bai mm 

N: da zuk eztakazu baine, zeure lengusuk dakar?eztotzue lagaten amatxok eta? 

H:ez 

N:jajajja Handixe zazenin eukikozu 

H: ee eurak nahidabe geu ezgazenin e(d)uki eta guri eztozku laaten  

N:eske ia asko zaze etxin, ia bost pertsona zaze etxin, ez? 

H:bai 

N:imagina beste txakur bat ia ezinen kabiako, junbikoziñen mendi punta ero, 
baietz? imagina 

H:bueno nide lengusuk eta Kamiñan bixiriz mendixin  

N:a Kamiñan 

H:baserrixe dauke 

N:bai  

H:ordun on bi txakur eukikodabe eudak  

N:klaro baserrixan bañe, holan zelaxin eta ibiltxeko baietz? 

H:eske bestelaik etxe normal baten  

N:ezileike, oso ondo eta on kontakoztazu zeoze barregarrixe pasaatzune?, ba zeure 
launakin jolastortun ero patixun, osea patixun kalin ero plaxan ero nunun. Ero 
arrebiaz eta anaxiaz pasaatzun zeoze 

H:eemm bale 

N: benga konta 



H:ba behin mend-mendixan einitxan tapa ez?, hostukin ez? 

N:bai 

H:gedo e e etorri zan ama be beda baka bueno kuadilliaz jun nitxan mendire ez? 
Eta gero euan toki bat hostoz beteta, einitxan tapa, gedo enitxan konturatu atzin 
basatza euan, gedo buu!, emotendot buelti eta... ai basatza dakat  

N:basatzan zeuazen? 

H:bai 

N: da gero bazaz beteta jun zinan etxea? Ai ama. Da atzanin ezintzan emon sustoik 
amai eta ala bai? 

H: bueno nik pentsaneban bai, eta eske halan einban aaa, eta baine berak einban 
basatzatik e neukan hamen 

N:aaaa, osea berak baekixen  

H:nik pentsaneban baietz e ba sustu emonetzenela bañe eudak ezben hartu sustoik 

N:ezben hartu sustoik? Hurrengoako baakixu hobeto prepara bizu sustu. Bale, ia 
bostgarren galderan gaz. Aber nik esangotzut hiru berba ondarrukuk, osea 
ondarruko kalin ibiltxen douenak, bale? Eta zuk esanbiztazu ze nahiraben esan, 
bai? Nik esatenbatzut ““Haur 3” burun ederra hasiatzu trunpalle!” zer da 
trunpaille? 

H:txintxoi  

N:txintxoi? Eta zelan hasten da txintxoi?  

H: T-(g)az 

N:ez baine zelan e, hartzezu txintxoi? 

H:ba iual e, jauzten zazenin edo, baa gero hasi etxen gatzu  

N:eta zuk ibiltxezu hori berbi?trunpalle 

H:ez 

N:ez?ba ibili enbirou e, ondarruko berbireta bale? 

H:nik txintxoi esatendot  

N:jjajaja bale eta nik esatenbatzut “zelako famau za!” ze nahirau esan famau 
berbik? 

H: (...) eee, ba igual, e ba igual, ni na pintxaten famau ez? (...) 

N:ze nahirau esan baine 

H:ba zeozetan ona ixati  

N:ona zazela ez? 

H:bai 

N:zu adibidez ona zaz pintxaten 

H:bai  

N:oso ondo. Bale eta atzana, nik esatenbatzut “Haur 3” hori ati intzirrikatun da,  

H: itxitxe dala  

N: itxitxe dala nahirau esan intzirrikatun? 

H: (...) bai  

N:bale, oso ondo. Da ia atzanengoko galderi, aber datorren astin ze pasatenda ia 
oporrak hartzezuela baietz? 

H:bai 



N:eta udi dator  

H:bai 

N:da ze engozu udan? 

H:oporreta jun 

N:oporreta jungoza?, No(r)a? 

H:eztai  

N:baine ze eingozu e... 

H:bueno esazten esaztan baine ia ahaztutena 

N:ahaztuatzu, eta ze jungoza plaire jungoza? Ala ez? 

H:ba eztai, ez pistina jungona, plaire ez 

N:plaire ez? Jesus, zeatxik? Ezgatzu gustaten plaire juti? 

H:pistinaku e gexaua na 

N:baii? Igaxan zabiz? 

H:e ne nebilen  

N:ia ezabiz?desapunta eiza? Ze kirol etxezu? 

H:judo 

N:judo etxezu? Nik eztai zelan... 

H: hori karate da 

N:a karate. Ba listo amatxurou ia e. erreza baietz? Pentsatezendun alako erreza 
zana? 

H:ez 

N:erreza ixan da baietz? Oso ondo 

 


