
“Haur 9” (4 urte) guraso euskaldunak 
 

N: E(g)unon “Haur 9”! Esan ba egunon 

H: Egunon 

N: Zemat urte (d)akazu zuk? 

H: Lau 

N: Lau urte handi (d)akazu? Bai? Eta zeine(g)az bixi zaz? 

H: Aita(ga)z, ama(ga)z, Unaie(ga)z eta Aitzole(ga)z 

N: Jesus! Jente asko bixi zaze etxin, ezta? Da etxin zazenin ze etxi gustaten gatzu? 

H: Muñeca 

N: Muñeca zer? 

H: “Muñeca kasita” 

N: “Muñeca kasita” gustaten gatzu? 

H: Bai 

N: Da zeine(ga)z jolastezu? Zeu bakarrik? 

H: Bai, baine batzutan Aitzole(g)az 

N: A Aitzolek be naxaten dau, ezta? 

H: Bai 

N: Eta Unai? Unaiek? 

H: Etxen dau batzutan bromak eta... gero... gero etxen dau eee... ba... kamita altzaten 
ga, Unaien kamita, eta ala jolastu etxen ga 

N: Noa altzaten zazela? 

H: Ba... kamita, Unaien kamita 

N: Aaa Unaien kamita? Aaa eta hantxe gustaten gatzu jolasti, ezta, Unaie(g)az? 

H: Bai 

N: Ze Unai ia handixera, ezta? 

H: Bai 

N: Bai 

H: Eta bebai etxetzau bota ohire jajaja 

N: jajaja Eta ze gustaten gatzu jateko zuri , “Haur 9”? 

H: E... ba... tortila, hamburgesi, okeli, et... pure eta bebai... e... tortila de huevo 

N: A bai?, gauza asko gustaten gatzu e. Neska handixe etxeko asko janbire, ezta? 
Klaro. Kontakoztazu hamentxe komikixin ikustezune, “Haur 9”? Bai? 

H: Lelengoku hau de 

N: Bai, hamendixek goitxik hasi 

H: Ba... txakurrak neirau ba hazurre bota  

N: Bai, eta gero ze etxetza? 

H: Bota eta hasarratu 

N: Hasarratu etxen da? Zein hasarratzen da? 

H: Txakurre 

N: Txakurre hasarratu e(g)indde? Ia o(rai)n ze pasatendan, aber 

H: Gero pipi kendutetza, eta gero bota etxetza 



N: Zeinei botatza, txakurrak? 

H: Honetxei 

N: Mutilai kendutza pipi eta botarau apartea? Da zeatxik pentsatezu bota dabela 
apartea? 

H: Eztai 

N: Behatu hamen txakurran arpixe, zer da? 

H: Hasarratute 

N: Hasarratute da, ezta? Da zeatxik hasarrature? 

H: Ba berak botarauelako fuerte-fuerte 

N: Apartea botatzalako hazurre, eta berak ezban nahi apartea, berak nahi ban 
i(g)ual ahure emoti, ezta? Jolasteko, baietz? Zuk barakazu txakurrik? 

H: Izkin 

N: Izkin? 

H: Baine eskolan da 

N: Aaa o(rai)n eskolan da? 

H: Bai 

N: Aaa  

H: Beti-beti eta gero etorrikora 

N: aaa oso ondo 

H: Eta beti musuk da emoten niri 

N: A bai? Zeure la(g)une ixangora (e)ta, ezta? Klaro 

H: Handitzen gexa, baine ni bera baino handixa 

N: Klaro zu bera baino handixa zaz 

H: Bai 

N: Baine bera be hasikora, ezta? Bale baine o(rai)n kontakoztazu zeuri pasagatzun 
zeozer barregarrixe? Bai? Konta 

H: Ba barregarrixe jausti mine eztabenak hartzen  

N: Mine eztabenin hartzen da barregarrixe? 

H: Bai, niri gustaten gazta 

N: Baine zu nox jauzi zaz holan? Barre etxeko morun ero? 

H: Ba... 

N: Ero jolastordun ze pasa gatzu barregarrixe? 

H: Ba... e... ba botabadenin baloi apartea barre  

N: Baloi apartea bota zendun eta barre ein zendun? 

H: Bai 

N: Zeinei bota zintzan apartea? Zeu bakarrik zeuazen jolasten? 

H: Bai 

N: A bai? 

H: Eta e... bebai Intza(ga)z eta Izarre(g)az. Eta neure primiti de Izar, Izadi eta Nahia 

N: A bai? Eta laste e(d)ukikozu lengusu ero lengusina bat, ezta? Ze ixikok  dakar 
tripa handia, baietz? Eee? Ze ixangora? 

H: Josu 



N: Josu ixangora? Eta zelaku ixangora 

H: Mutile 

N: Txiki-txikixe, zainddu enbizu e, bale? Ze zeure lenguso txikixe ixangora, ezta? 

H: Eta pipi eukitxendabe 

N: Da pipi eukikorau. Zuk ez kendu e! Ze zu zaz tranpositi, eta kentzen batzazu, 
gero ne(g)arrez hasikora Josu 

H: Baine nik eztotzat eingo 

N: Zuk zainddu enbizu, baietz? Ze zu ixangozaz ia lengusina handixe, baietz? Da 
gero bera hasten danin ixangora zeure la(g)une jolasteko, zeuaz eta Aitzole(g)az 
eta, baietz? Klaro. Bale “Haur 9” o(rai)n galdetukotzut, osea ezangotzut berba 
batzuk Ondarrukuk bai? Da zuk esan biztazu ze nahi raben esan, eta ezbarakixu ze 
nahiraben esan, esan “Eztai!” da listo, bale? Ze neuk be batzuk eztai eta normalara, 
baietz? Bale, nik esatenbatzut ““Haur 9”, bekokixan dakazu trunpalle!” Zer nahirau 
esan? 

H: Ba... ho-ri koskorroi hartzi 

N: Koskorroi hartzezunin, hasten dan e... koskorrara, ezta? Trunpalle. Oso ondo, eta 
nik esaten batzut ““Haur 9”, zelako famau zaz!” “Famau” ze nahirau esan? 

H: ...eztai 

N: Eztakixu ze nahiraben esan famau? 

H: I(g)ual bai 

N: Ia esan, pentsa, bixkat 

H: Mmm... 

N: Nik esatenbatzut “Ni naz famau... pintxaten” ze nahirau esan? 

H: Ba... e... e... eztai ia 

N: Eztakixu? Ba bueno ezta ixe pasaten. Eta esaten batzut ““Haur 9”, ati 
intzirrikatun da” “intzirrikatu” ze nahirau esan? 

H: Ba... zintzilikanka dala 

N: Zintzilik dala bixkat? Oso ondo “Haur 9”. Ia amaitzen gaz, atzanengoko galderi, 
aber datorren astin ze pasaten da? Ze hartzendou? 

H: Oporrak! 

N: Eta ze engozu oporretan? 

H: Ba... jolastu, pistina jun eta sirenakin jolastu uretan 

N:  A bai? Sirenakin jolastukozu? Eta e(g)ueldi ederra bada noa jungo zaz? 

H: E... plaire! 

N: Plaire jungo zaz? Zeine(g)az? 

H: Unaie(g)az, baloia(ga)z ibiltxen eta globu beteten 

N: Eta gero Unaiei botakotzazu globu urez beteta? 

H: Bai 

N: Hori bai ixangorala barregarrixe, baietz? jajja 

H: jajaja 

N: Ia amatxurou “Haur 9”. Erreza ixan da baietz? Geroarte 

H: Geroarte 

 
 


