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Astoa, txakurra, 
katua eta oilarra

Orain dala berrehun edo hirurehun urte, baserritar andra-gizon
batzuk, mendi punta baten bizi ziran, eta asto zahar bat eukien
etxean. Urte asko ziran astoa erosi ebela, baina, guztioi lez, hari be
urteak aurrera joakozan, eta apurka-apurka asto zaharrori beharrik
egin ezinik parau zan. Eta baserriko beharrak egiteko astoa behar-
baharrezkoa zanez, morroiak esan eutsan ugazabandreari:

—Hau asto zaharrau, edo kitanoei saldu edo hil eta soloan lur-
peratu behar dogu.

Baina asto zaharra hurrean egoan, belarriak tente zituala, eta
guztia entzun eban. Bildur-ikareak hartu eban, eta inork igarri barik
kortako albatetik urten eta alde egin eban.
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Badoa asto gizarajoa basorik baso, nora doan be ez dakiala,

eta halako baten urrunean etxetxu bat ikusi eban. Hara ailegau

zanean, txakur bat topau eban bertan, eta berbaz hasi ziran. 

—Zer egiten dozu hor?

—Hemen nago ba! Ugazaba ehiztari ikaragarria izan da, eta neu

be ehizan ona izan naz, baina orain zahartu egin nazala eta, ez

dodala erbirik be harrapetan eta, hil egin behar nabela esaten entzun

deutsat andreari, eta iges egin dot etxetik.

—Ño! Neu be halantxe nago, ba! Neu be eskapauta nago; zaha-

rra nazala eta, kitanoei saldu edo hil egin behar nauela esaten en -

tzun deutsat ugazabari, eta alde egin dot.

—Goazen, ba, biok alkarregaz!

—Tira ba, goazen!

Badoaz biak aurrera eta aurrera, eta bidean doazela katutxu

bat ikusten dabe eguzki epeletan, bere begi erretxuakaz, eguzkia

hartu eta goseak hilten. 

—Zer egiten dozu hor, mixina?

—Ba ugazabandreak lehengoan ginarrakada galanta emon deust,

ez dodalako mahai azpian dabilen sagurik be atrapetan, eta gero

ezkaratzera joan nazanean, atzera be, ginarreaz jo eta hil egingo

nauela esan deust. Badaezpadan alde egin dot etxetik.

—Ño! Geu be holantxe eskapauta gatoz; zatoz geugaz —esan

eutsien katuari.

Badoaz hirurak, astoa, txakurra eta katua, eta handik aurre-

rago oilarra aurkitu eben; albo-alboka goseak akabau beharrean, ez

arto ez gari garaurik jateko ez eukala, gixajoa…

—Ugazabandreari entzun deutsat esaten, hurrengo domekan

konbidaduak datozela eta samea kendu behar deustala eta kazuelan

erre. Halanda ze eskapau egin dot etxetik.

—Zatoz zu be geugaz! 
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Eta aurrera egin eben lau lagunak, mendirik mendi, biderik bide.

Korridu eta korridu, gaua egin jaken. Gaua nonon pasau behar ebela

eta, zugatz  tantai baten parera heldu ziranean, bertan igaro behar

ebela akordau jaken. Eta halantxe, zugatzaren azpian parau ziran

astoa eta txakurra, zugatzaren zulo baten barruan katua, eta

zugatz ganean, goiko adar baten gainean, oilarra. Eta oilarrak han-

dixik goitik argia ikusi eban urrunean. 

—Han urruntxuan argi bat dago, ba… 

Eta birritan pentsau barik harantz joatea ebatzi eben, argia

egoan lekura. Etxetxu bakar batetik etorren argiori. Heldu ziran

hara, hurreratu ziran etxetxu horretara eta leihotik kontuz kontuz

begiratu, eta haor non ikusten dabezan lapurrak bankete itzela egi-

ten.

—Ño! Hor dagoan ogi koskorra baneuko…., a ze mokadua emongo

neuskion nik… —astoak.
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—Bai neuk be, han mahaiaren azpian botata dagozan hazurtza-
rrak baneukoz… —txakurrak.

—Ummmm! Neuk be okela trontzo bigun bati kenduko neuskio
mamin zati bat… —katuak.

—Han mahai gainean dagozan ogi kimiak baneukoz… —oilarrak.
Eta goseak hilten danak! Zeozer egin behar ebela akordau jaken.

Halan ba, parau ziran: txakurra astoaren gainean, katua txakurra-
ren gainean eta oilarra katuaren gainean, eta lapurrai ikarea sar -
tzeko koplak egingo ebezala pentsau eben.

Jarri ziran alkarren gainean eta hasi ziran kanta eta kanta,
barrurantz zuzentzen ziran bitartean. Lapurrak, itxura handiko zeo-
zer ikustean:

—Goazen hemendik, mutilak! Etxeko nagusiak deabrua agindu
deusku eta!

Lapurrak igeska hasi ziran eta etxea huts-hutsik geratu zan.
Sartu ziran lau lagunok barrura eta lapurren jatekoa ondo baino

hobeto aprobetxau eben, itzelezko afaria egiteko. Ase ase egin ebe-
nean, bakotxak bere lekutxua topau eban gaua pasetako: katua sue-
tera, beheko suaren ondoan; astoak kortan, atearen atzekaldean;
txakurrak eskailerapean, eta oilarrak eskaileretako eskuzalean. 

Handik denporagarrenera, lapurren buruak euretariko bat bialdu
eban, han etxe haretan inor ete egoan ikustera. Sartu zan lapurrori
barrura. Ilun egoan eta posporoa izetu eban, ikusi ahal izateko.
Katuaren begiek argitasuna emoten eben eta, surteko txingarra
zalakoan, posporoa isiotzen ahalegindu zanean, katua erpeka hasi
jakon. Erpekadakaz, lapurra eskapau ezinik ebilen, eta kortatik igaro-
tea akordau jakon. Baina kortako atea edegi ebanean, astoagaz
egin eban topo, eta honek sekulako ostikada bi jaurti eutsazan eta
eperdiz gora bota.

—Lagundu, mesedez!!!! Hankaz gora bota nau!!!!!
Handik alde egiteko eukan prieseaz,  eskaileraperantz jo eban,

eta hantxe be txakurra topau eban aurrez. Hara non hartzen dauen
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zankarteko itzela! Karradera baten urten ebanean, hondino oilarrak
kukurrukua egiten eban handik goitik….

Besteakana heltzea lortu ebanean:
—Zer ikusi dozu? 
—Hara ezin leiteke joan! —esan ei eutsan lapurren buruari-;

sukaldean edo suaren ondoan posporoa isiotzen hasi nazanean txin-
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garrean, sorginen batek edo, esku guztia urratu deust; gero kortatik
eskapan noala gizon batek itzelezko ostikadea emon deust eperdian
eta musturrez aurrera bota; gero banoa eskaileretatik iges egite-
kotan, eta kolpe egin deust beste batek zankartean… ez dakit nik,
ba, zer izan dan… Gero beste andra batek handik goitik “ekarri hona,
neuk konponduko dot hemen eta!” esaten izan dau. Bufff!!!!  ez dago
hara joaterik, mutilak. 

Eta halantxe geratu ziran lau lagunok etxe haretan biziten beti-
ko, pozik eta bakotxa baserriko baztertxu baten. 

Ondo bizi izan baziran, ondo hil ziran. Orduan han nintzan, eta
orain hemen.
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Ipuina ulertzen

1. Ipuina benetan ulertu dozula ikusteko, erantzun eiezu ondoko itaunei.

• Zeintzuk dira ipuin honetako pertsonaia nagusiak?

• Zer dala eta iges egiten dabe animaliek etxetik? 

• Zer topetan dabe biderik bide doazela?

• Etxe barruan dagoana ikusten dabenean, zer egitea pentsau dabe?
Zertarako?
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• Lortu dabe euren asmoa?

• Zelango pertsonak dira lapurrak? Zergaitik?

• Ipuinean adiskidetasuna eta gorrotoa agiri dira. Nork erakusten
dau zer? Zergaitik?
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Ipuinak jolasteko dira

1. Ipuinak ahozko transmisinoari esker gorde dira. Baina badakizu
zer dan ahozko transmisinoa? Gure aitita-amamak gure gurasoei
kontau deutsien ipuina gero gurasoek guri kontau deuskue, eta guk
geure seme-alabei kontauko deutsegu, eta honeek, era berean,
eukiko dabezan seme-alabei… 
Zertarako uste dozu balio dauela ahozko transmisinoak?

2. Ezagutzen dozu zuk ahozko transmisinoari esker gorde dan ipuinik,
kontakizunik, istoriorik? Idatzi eizu hemen, eta gero kontau zure
ikaskideei.
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3. Oilarrak kukurruku egiten dau, baina badakizu zelan egiten daben
beste animalia honeek? Laguntzeko, aukeratu eizuz beheko zuta-
beko hitzak.

• Txakurrak 
• Katuak 
• Ardiak 
• Behiak
• Lehoiak
• Oilarrak
• Oiloak
• Txarriak
• Zaldiak

4. Oraingo honetan zu zeu izango zara idazlea, eta ipuin bat asmau
beharko dozu. Idazten hasi aurretik eskema bat egin ideiak ondo
antolatzeko. Jarraitu eiozu eskema honi.

HASIERA:

• Pertsonaiak

• Non gertatu da

• Noiz

ARAZOA:

•

•

Orro-orro Miau Bee

kukurruku Zaunk Marru-marru

Kurrin-kurrin Draka-draka Kakara-kakara



KONPONBIDEAK:

•

•

Hau guztiau egin eta ostean, eta gidoiari jarraiturik, hasi zaitez
idazten:

Bazan behin 

Eta halan bazan, hala ez bazan, sar dadila kalabazan eta irten dadila
herriko plazan.
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AskotxoAskotxo
Istorio hau haizeari entzun neutsan kontetan, harako basa-

mortuko oasi baten izarren artean lo nengoan gau haretan. 
Izan zan behin gizon bat, Askotxo izena eukana. Gizonori ezeu-

kia zan, txiroa. Bizi ahal izateko gauza handirik ez eukan eta gorriak
ikusi behar izaten ebazan sarri, bizimodua aterateko.

Halako domeka baten, jentea betiko moduan mezatara joateko
egoala, Askotxok bera be mezatara joatea pentsau eban. Jatsi zan
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herrira asmo horregaz, baina eleizara sartu aurretik, tabernara
sartzea otu jakon, txikito bat edaten.

Txikitoa edaten egoala, tabernako ezkaratzeko atea erdi zaba-
lik, ertzedegian egoala ikusi eban, eta hara hurreratu zan zer ete
egoan ikusteko.  Eta hara non ikusten dituan odolosteak eta lukainkak
goitik eskegita. Begiak dir-dir hasi jakozan ikuskizun eder horregaz.
Emon eutsan buruak, hareexek hartu behar zituala beretzat.
Hareexek hartu ezkero, egun batzuetan sikeran ez ebala goserik
pasauko eta ezeren faltarik ez ebala eukiko pentsetan eban.

Alboetara begiratu, eta ezkaratzari dautsala komuna egoala
ohartu zan. Zer egin eban? Joan zan komunera, komuneko lehiotxotik
hartu zituan odolosteak, eta gero polito-polito paperean batu eta
kolkoan sartu zituan. Kolkoa be erreten parau jakon beroaren bero-
az. Baina gauzeak merezi eban, eta poz-pozik joan zan eleizarantz.

Joan zan, ba, mezatara, sartu zan atzeko atetik eleiza barru-
ra, arean berandutxo hurrean; abadea pulpitutik prediketan egoan
unean:

—Askotxok eta askotxok egiten dabe lapurretan!
Eta bere artean esan eban:
—Baina, baina… Hau bai harrigarria! Oraintxe sartu baino ez

dot egin eleizan, eta honek zelan daki ba, nik lapurretan egin dodan
ala ez? Hau da itzela!

Halako baten, abadeak atzera:
—Askotxok eta askotxok egiten dabe lapurretan!
—Barriro be! Zelan izan leiteke? Nondik ikusi ete nau?

Hirugarrenez esaten badozu, ikusiko dozu ba!
Halako baten, ostera be abadeak:
Askotxok eta askotxok egiten dabe lapurretan!
Haserrearen haserreaz edo lotsearen lotseaz, badoa Askotxo

abadea dagoan lekurantz, hurreratzen da, ateraten ditu odolosteok
kolkotik eta abadeari jaurtiten deutsoz, dinotsola:
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Haor daukazuz ba! Ohostu dodaz, bai, baina hor daukazuz guz-
tiak zeuretzat! 

Abadea harri eta zur geratu zan, kontuak esateko gogoa be
joan jakon, eta behingoan itxi eban sermoia.
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Ipuina ulertzen

1. Erantzun eiezu galdera honeei:

• Zein da Askotxoren arazo nagusia? Zer jazo jakon?

• Zer egiten dau bere arazoa arintzeko?

___________________________________________________________

• Zertara doa Askotxo eleizara?

• Eta han, zer da topetan dauena?



• Zer esan gura dau ipuin-kontalariak, Askotxok gorriak ikusten
zituala dinoanean? Gurutze bat ipini eizu erantzun zuzenean.

• Zuk zer uste dozu, abadeak benetan ikusi dauela Askotxo lapurre-
tan?

• Zergaitik uste dau berak baietz, abadeak ikusi egin dauela?

2. Zenbat pertsonaia agiri dira ipuinean? Zeintzuk dira?
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• Txorizoen kolore gorria ikusten dauela.

• Sano txarto dabilela bizimodua aurrera atera ahal

izateko.

• Bizitzea gorri koloreko ikusten dauela.
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3. Zeintzuk dira pertsonaien arteko desbardintasunak? Atera eizuz
bakotxaren ezaugarriak eta holan ikusiko dozu zelangoa dan
bakotxa.

4. Ipuin honek hasteko modu berezi bat dauka. Atera testutik eta
ikasi zeuk idazten dozunean erabilteko. 

ABADEA ASKOTXO

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_



Ipuinak jolasteko dira

1. Hurrengo honetan testuan agertzen diran hiru berba topau behar-
ko dozuz. Hitzok hemen azpian dagozan berba honeen sinonimoak
dira. Ezetz aurkitu!! 

•

•

2. Adi egitura honeekaz:

• Haserrearen haserreaz
• Lotsaren lotsaz
• Beroaren beroaz

Aztertu eizuz momentu baten eta ahalegindu zaitez zer esan gura
daben esaten. 

3. Askotxo eta herriko jentea mezatara joaten da domekaro.
Forma horri mugagabea deitzen jako, eta ohikoa da euskeraz
erabiltea. Beste batzuen artean, honeetan erabilten da mugaga-
bea:

• Izen propioak erabilten doguzanean
• Zenbakiak erabilten doguzanean
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Atoan 
Bat-batean 
berehala

ostera
barriro

Antza



Adibidez, ez da gauza bera hurrengo hau esatea. Ea zuk dakizun
desbardintasuna! Ez badakizu, galdetu eiozu andereño edo maisua-
ri.

Gaur goizean lagun bi etorri jataz etxera.

Gaur goizean lagun biak etorri jataz etxera.

Lehenengoan, 

Bigarrenean, 
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