
“Haur 8” (5 urte) guraso euskaldunak 
 

N: Egunon “Haur 8” 

H: Egunon 

N: Zemat urte (d)akazu zuk? 

H: Bost  

N: Bost urte handi (d)akazu ia? Da datorren urtin zemagarren, zemat urteko gela 
zuz?  

H: Bost 

N: Bost urteko gela(ra) ia(da)? Mutil handixe. (e)ta zeine(g)az bixi zaz zu “Haur 8”? 

H: Ba neure anaxia(ga)z, neure aita(ga)z eta neure ama(ga)z 

N: A bai? Da zelan deitzenda anaxi? 

H: Gari 

N: Gari? Eta etxin zazenin zer etxi gustaten gatzu? 

H: E... hori e... ibiltxi... ibiltxi jokutan 

N: Ze joko? 

H: E mobillekun 

N: Mobilleko jokutan ibiltxen za 

H: Bai 

N: Baine zeuk dakazu mobille ala? 

H: Bai nik barakat 

N: Mobille (d)akazu 

H: Apurtutaku neurire baine barabil 

N: A jokutan ibiltxeko morun barabil? Oso ondo 

H: Da bajateko bebai 

N: A bai? Eta ze jateko gustaten gatzu zuri “Haur 8”? 

H: E dana 

N: Dana? 

H: Bai 

N: Danetik jatezu? Pure bebai? 

H: Bai 

N: Bai? Da fruti? 

H: Bai 

N: Bai? Famau zeu. Eta hamen aurrin dakazun komikixin zer da pasaten, 
kontakoztazu? 

H: Ba e mutil bat da dauke e Olentzeron moduku e... 

N: Zelan deitzen da ahuan dakarrena? 

H: Pipitxi 

N: Pipi 

H: Pipi, da txakur bat(d)a da hazurre nahirau... 

N: Zeinek nahirau hazurre? 

H: Txakurrak  



N: Txakurrak, eta gero ze pasatenda hamen? 

H: Ba e botatetza pertsonik eta gero txakurrak eztau nahi ia hazurre  

N: Eztau nahi hazurre? Ze(r) e(g)indde hasarratu i(g)ual? 

H: Bai 

N: (e)ta gero ze pasatenda? 

H: Ba... e... hasarratu etxendala da pipik e kendu etxetzala txakurrak 

N: Pipi kentzetza gixonai? Da no(r)a botatetza behatu gero... 

H: E bedartza botatetza txakurrak pipi pertsonai 

N: Da zeatxik pentsatezu botatzala apartea pipi? 

H: Ze hasarratu e(g)indde 

N: Zeatxik hasarrature txakurre? 

H: Ze hazurre be apartea botatza 

N: Klaro, eta txakurrak igual ezban nahi apartea botati, ezta? 

H: Nahiban beran aurrea botati  

N: Klaro ero i(g)ual ahure emoti, hazurraz jolasteko ia(da), baietz? 

H: Bai 

N: Klaro, normala da ezta hasarratzi bixkat txakurre? 

H: Bai 

N: Zuk baradazu txakurrik? 

H: Ez, baine Ikatz ba(d)akixu zer? 

N: Zer? 

H: Ba... e... Mikelek neure lagunak... Ikatz dauke txakurre da erregala engozta ta 
gero emon engotzat  

N: A bai? A zeuri lagakotzu bixkat eta gero emon engotzazu atzeabe? 

H: Bai, e etxin engorau lo Ikatzek eta gero emon engotzat 

N: A klaro 

H: Bueno bixkat paseitu eta lo neure etxin Ikatz bixkat paseitu da emon engotzat  

N: Aaa oso ondo. Ze berana da Ikatz, baietz? Klaro. Oso ondo eta “Haur 8”, eta 
o(rai)n kontakoztazu zeuri pasa(g)atzun zeoze barregarrixe? 

H: Eee bai 

N: Ia konta! 

H: Etxin e... e... e(g)inddot e... bota dot pedu eta e(g)inddot eztule eta hamentxe PA! 

N: Ufff! Jajaja Da zeinek e(g)inddau barre zeuk? 

H: Mmm... ba(da)... 

N: Barresguri emotzu? 

H: Ez nik ne(g)ar eta amak eta e... amak eta Garik barre 

N: Barre e(g)itzue? Jajaja Eta zeu ne(g)arrez zeuazen? 

H: Bai 

N: Jesus! Bale “Haur 8” o(rai)n esangotzut Ondarruko berbak, bale? Da zuk 
esanbiztazu ze(r) nahi daben esan, da ezpadakixu esan eztai ba(da) eztai Naia, 
bale? Oso ondo. Ze(r) nahi dau esan, nik esaten batzut ““Haur 8”, ederra hasi gatzu 
trunpalle!” zer nahirau esan “trunpalle”? 

H: ... e... koskorra? 



N: Koskorra, ezta? Hamentxe urteten dabena, nun urteten dau? 

H: Emm... hamentxe edo hamentxe  

N: Bekokixan ero... (k)okotsin, ezta? 

H: (k)okotsin 

N: Oso ondo. Eta “Haur 8” nik esaten batzut ““Haur 8”, zelako famau za?” “famau” 
ze(r) nahirau esan? 

H: (...) Mmm... eztai 

N: Eztakixu zer nahiraben esan?, inoiz eztotzazu esan zeure anaxi Gariai “Gari, 
famau za, igual, fu(tb)olin!” 

H: (...) Ez 

N: Ze(r) nahirau esan famau ixati? Eztakixu? Ez? Bale. Eta esaten batzut, ““Haur 8”, 
ati intzirrikatun da?” zer nahirau esan? 

H: Iraitxe dala 

N: Iraitxe dala? Oso ondo. Bale ia(da) atzanengoko galdera aia gaz, datorren astin 
zer hartzezu ia(da)? 

H: Oporrak 

N: Oporrak! Da ze engozu oporretan ba(da)? 

H: Mmm... jolastu 

N: Jolastu? Zeu bakarrik? 

H: Ez e ama(ga)z eta aita(ga)z eta ania(ga)z 

N: Aaa eta no(r)a jungo zaz? Egueldi ederra bada? 

H: Markinako txurruta 

N: Markinako txurruta? Ontzungun be jun zinen baine eskolatik? 

H: Bai 

N: Bai, ezta? Da ondo pasa zenduen? 

H: Bai 

N: Ze ein zenduen? 

H: Ba(da), ibili... 

N: Da hantxe txipli-txapla ibili, bozingan? 

H: Bai 

N: Asko gusta(tu) zeuri bozingan ibiltxi, ezta? 

H: Bai 

N: ajajaj Ba(da) listo amatxurou “Haur 8” ia(da) e. Eskerrik asko bale? Agur 

 


