
“Haur 7” (5 urte) guraso atzerritarrak 
 

N: Egunon “Haur 7”  

H: Egunon  

N: Zemat urte rakazu zuk?? 

H: Bost 

N: Bost urte? Da zeine(g)az bixi zaz? 

H: Eee... ama(ga)z eta aita(ga)z eta anaxia(ga)z 

N: A bai? Eta etxin zazenin zer etxi gustatzen gatzu? 

H: Eee... koziñi etxi 

N: Koziñi etxi gustaten gatzu? Eta ze gustatten gatzu jateko? 

H: Tortilli 

N: Tortilli bakarrik? 

H: Eta postri 

N: Da postri ze jatezu? 

H: Eee... Atimelá 

N: Actimela? A bai ederra? Ze ixaten da fresa? 

H: Eee... bai 

N: Bai? Bale o(rai)n kontakoztazu hauxe komikixe?  

H: (...) 

N: Benga hasi 

H: Emm... hau... eee...mutiltxu... hauke txakurré eta eta jolasten daz eta gero 
botatentza eee... bera jolasa (e)ta gero hartzendau eta gero gero emm... gero emon 
etxetza ikutu berai eta gero bota etxetza.  

N: Ze botatetza? Pipi ezta? 

H: Bai 

N: Ahuan eukan pipi etxetza aparte-apartea bota 

H: Bai 

N: Ze bixkat hasarratu eindde txakurre, ezta? 

H: Bai 

N: Ze berai be apartea botatza hazurre 

H: Bai, eta eta eta eta hamenguk hau zan eee... eindaku tixe 

N: Txixe eiban? Txakurrak? 

H: Bai 

N: A bai? Ze eiban txixe ein eta gero junzan hazurran bille? 

H: Bai 

N: A bai? Da zuk barakazu txakurrik? 

H: E bai 

N: Bai? Da zelan deitzenda? 

H: Emm... emm... deitzenda... emm... Rosa 

N: Rosa deitzenda? A bai? Eta zeure lagunera? 

H: Bai eta neskire 



N: A bai? 

H: Eta txikixera 

N: Txiki-txikixera ondion? Baine laste handi-handixe engora e, baietz? Oso ondo. 
Eta o(rai)n kontakoztazu “Haur 7” zeoze zeuri pasagatzune? Barregarrixe? 

H: Bai 

N: Ia konta 

H: Emm... Ha(g)ine jauzi (g)aztanin, etorrizan “Ratón Perez” 

N: “Raton Perez etorri (g)atzun? Eta ze erregalo eitzun? 

H: Emm... diru 

N: Zemat diro? 

H: E pilo bat 

N: Pilo bat diro? (e)ta zemat gauza erosi zen(d)un? 

H: Emm... txokolati, emm... jolasak eta... emm... emm... emm... marrazkixak 

N: Jesus, ordun pilo pilo bat diro ekarritzun, baietz? Neupe nahirot ha(g)inak jauzti 
eta ezgazta jauzten 

H: Ba(da) niri jauzi (g)azta eta handitxu (g)azta bixkatin 

N: Bai ia hasten dakazu. Danak jauzten gatzunin, pilo bat diro eukikozu, ze 
ratonzito perezek ekarrikotzu... pfff... Aberatsa ixango zaz e 

H: Holakoxi 

N: Bai holakoxe tuntur handixe eukikozu gero 

H: Le(he)n holakoxi emoztan  

N: Bai 

H: Eta o(rai)n holakoxi 

N: O(rai)n holakoxi. Laste(r) zeu baino handixaua, baietz? 

H: Bai, eta “Ratón Perez” e ikusi neban, esnatu nitxanin eta ia gero eskapa zan 

N: Eskapa ein zan? 

H: Bai porque pentsaban eee... ba... zapaltzea nu ela “Ratón Perez” porque txikixe-
txikixera  

N: Aaa Da ze pentsaban zuk zapaldu engo zendun ela? 

H: Bai 

N: Jolines, ba hurrengun etorten gatzunin beste ha(g)ine hartzea esan beran 
la(g)une zazela zu, da ez zendunela zapalduko, bale? 

H: Eta gero, “Ratón Perez” , emm...emm... gero “Ratón Perez” neure zapatilan 
eskondu zan 

N: Ezkuta ein zan? 

H: Bai eta gero einzan “magia popagia” gero jun zan etxea 

N: A bai?  

H: Holanik 

N: Desagertu ein zan? 

H: Bai 

N: A bai? Hurrengoarte baietz? 

H: Bai, e... eske  bixitxen da ondioi montaña arte, eta han da txikitiñu etxi 

N: Aaa (e)ta ikusi etxen da? 



H: Bai 

N: Nun da etxi? Ia erakutsi 

H: Han da 

N: A bai ikusten dot, hantxe punta-puntan? 

H: Bai 

N: Baine holaku ikusten da, txiki-txikia, baietz? 

H: Eta... “Ratón Perez” Ondarrun bixire 

N: A bai? 

H: Eta gero... bera... bera beste... beste bat etorri zan neure etxea, eta ixan zan 
“Ratón Perez ama” eta esaztan “nun da Ratón Perez?” eske e(g)uzkixe eonzan eta 
kanpun eta gero “Ratón Perez” beran amak esazta “nun da Ratón Perez?” eta esazta 
nik esatzat emm... ba ra... jun junde etxea ia porque e(z)diz ikusi, eske magia 
popagia esandau eta berak etxin esan dau magia popagia juteko “Haur 7”n etxea 

N: Aaa Ia etxin abisa einban? 

H: Bai, eta gero emm... junzanin etxe(r)a beran amak, e... “Ratón Perez” lotan eon 
zan eta ein... ezin zan e(g)in magia popagia junza hankakin etxe(r)a 

N: A bai? 

H: Kanpoa fubolin... gero einban salto handixe eta holakoxi einban hamen arte ein 
ban salto 

N: Horra arte ein ban salto? 

H: Ez holanik einban Bamm!!! 

N: Ufff aparte-apartearte, baietz? 

H: Bai, eta listo 

N: Listo amatxure? Ba(da) eskerrik asko “Haur 7” e. Amatxurou ia. Geroarte 

H: Geroarte 

 
 


