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Antxinako denporan azeria zan basapizti guztien artean
maltzurr ena.
Eta behin baten, bera bizi zan alder eetako auzo baten garijoteak izateko ei ziran. Aurr etiaz izan eban gari-joteon barri azeri
askojakinak, eta halantxe, udako egun eder baten, goizean goiz,
aroa be ederra egoala eta, auzo horr etarantz zuzendu zituan
pausoak, hango etxer en baten jateko zeozer topauko ebalako
ustean.
Azeri malmutzak baekian
gari-jotzaileentzat gatzatua
pr estetan zala baserrietxeetan, eta, begiak zuhur
eta belarriak adi, bila ebilen.
Eta gari-joteok ziran baserrietxe baterantz joiala, ahor
non topetan dauen aurr ez
aurr e otsoa.
Ezustean harrapau eban,
ze osterantzean alde egiten
eutsan otsoak tximistear en
antzera beste leku batetik.
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—Nora edo zetan zoaz, ba? —otsoak azeriari.
—Ez dozu ikusten ala, han aurr eko bentanetan agiri dan gatzatu
fr eskoa? Ha guztia janda nahikoak egingo geunkez aldi baterako —
erantzun eutsan honek.
Otso zaharra sinestu-sinestu eginda geratu zan, eta hor doaz
biak harantz. Ibili eta ibili ur-pozua topau eben bide kontran.
Iluntzea zan ordurako, eta ir etargi betea egoan zeru aldean; eta
pozu horr en barruan agiri zan ir etargiar en espilua. Otsoa,
harrituta, ha zer ete zan egoan:
—Zer da hori? —dinotso azeriari.
—Zer izango da ba! Gaztai erdia, gizona! —erantzun deutso
azeriak.
—Nor k jan dau beste erdia, ba?
—Neuk, baina ur etara jausi jat txataltxu bat.
Otsoa, hori entzunda, gaztaia jateko pozik parau zan. Baina
dinotso azeri mausariak:
—Hor lehenengo bertoko ura edan behar dozu, bestela ezin zinei
gaztaia atrapau.
Otsoa ura edan eta edan hasi zan, harik eta atzetik dariola hasi
arte. Azeriak, urik ez galtzeko tapoia sartu ei eutsan atzeko uzkian.
Atoan akabau ebazan ur guztiak.
—Eta gaztai zatia? Ez dago hemen! —dinotso otsoak haserr e—,
guzurr etan ibili zatxataz.
—Ez ba! Uragaz nahastau egingo zan, badakizu gaztai fr eskoa
biguna izaten dana eta.
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Hurr engo egunean, orduan be eguraldi ona egiten eban eta,
bidean jarri ziran atzera otsoa eta azeria, eta eguerdi aurr etxoan
heldu ziran garia zabalduten egozan lekura.
—Itxaron, geldi hor!, oraindino garia joten dabilz-eta! —azeriak.
Gari-jotzaileok bazkaltzen joan ziranean, dinotso azeriak
otsoari:
—Goazen, goazen ointxe!
Garia jota egoan lekura hurr eratu ziran, eta dino otsoak:
—Neuk urtengo dot lehenengo.
Urten dau otso orr ek eta badino:
—Hemen dago leku ederra etxunda egoteko!
Badoa otsoa gari-piloar en gainera, kentzen deutso azeriak
tapoia, eta haor non hasten dan otsoa ura dariola. Bien bitartean
azeria bentanara joan zan bizkor gatzatua jaten.
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—Euria, euria!!!!! —dino sokorruka.
Urten dabe gari-jotzaileok, eta hor topau dabe otso zantarra
gari-piloar en gainean, ura dariola.
Gari-jotzaileek hartu ditue eur en atxur eta makilak, eta hasi
dira otsoari zaplastaka, sekulakoak emoten. Otsoa alarauka, lepoko
galantak hartzen. Eta bitartean azeria gatzatua jaten etxeko
bentanan.
Otsoak zelan edo halan alde egin eban gor putz osoa minduta,
baina azeriak bidera urten eta goiko partetik topau eban.
—Etxe txarra topau dogu —otsoak.
—Zer egin deutsue, ba? —azeriak.
—Lepoko hazurra apurtu neuri, eta zuri?
—Buruko garunak atera. Eta txarragoa da buruko garunak
ateratea lepoko hazurra apurtzea baino.
Ezbaian hasi ziran ea zeinek eukan kalterik txarr ena, eta bidean
dirala gizon bat topau eben. Har exeri itandu eutsen:
—Lepoko hazurra apurtzea ala buruko garunak ateratea, zein
da txarr ena?
Gizonorr ek ikaratuta, dinotse:
—Lepoko hazurra apurtzea ez da ona, baina buruko garunak
ateratea txarragoa da.
Azeriar en habiara heldu ziran, gau osoa lotan emon, eta
hurr engo egunean be hor doaz biak jatekoar en bila. Topau dabe
hildako animalia bat, usain egin deutse, eta:
—Hau ez da nik jateko, topauko dogu beste nonon hoberik —
azeriak.

Handik gitxira behorra eta kumeak topau dabez landa baten:
—Emongo deustazu kumeori? Goseak hilik nago eta —otsoak
behorrari.
—Lehenengo, hementxe apatxean untze bat daukat sartuta eta,
ateraten badeustazu, mesede galanta egingo deustazu, eta ordez
emongo deutsut kumea.
—Hori baino ez bada, pozik aterako deutsut.
Harri bat topau dau otsoak jesarri ahal izateko, untzea non
daukan hobeto ikusteko, eta haginakaz untzeori aterateko. Otsoa
badabil begira non ete daukan, untzea topau ezinik, baina horr etan
jo dau behorrak bekokian hanka biakaz eta buelta-bueltaka menditik
behera bota eban.
—Hau da hartu dodan kolpea!
Eta behorrak arin alde egin eban ber e kumeakaz handik urrun.
Badoa barriro be otsoa azeriagaz eta:
—Zer darabilzu, otso ori, inori beti kalte egiten? Ni hementxe bizi
naz bake-bakean, inori kalterik egin barik —azeriak—.
Ibili eta ibili err eka ondo batera heldu ziran, eta dinotso azeriak:
—Err ekako arrainak harrapauko doguz?
—Zelan harrapau baina?
—Zaku handi bat buztanean lotuta —esan eutsan azeriak. Izan
be, azeriak otsoa kendu gura eban bistatik.
Azeriak lotu deutso azkenean zakuori buztanean otsoari, eta
joan dira err ekara arrainetan. Otso ori sartu da err ekan eta hasi
da uger ber e zakutzarra aldean dauela. Azeriak atzetxotik
hegaletako harri guztiak zakura botaten eutsazan.
—Zer darabilzu harri guztiak zakura botaten?
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—Hegaletako arrainak be erdira etorri daitezan da hori.
Otsoa estu eta txarto ebilan zakukada harriaz eta badinotso
azeriari:
—Hemen dagoz arrainak! Makina bat harrapau dodaz nik.
Bitartean azeriak harriak bota eta harriak bota zakura ekiten
eutsan. Otsoa, ostera, ger o eta txarrago ebilen ur etan,
zakutzarra buztanetik lotuta, uger egin ezinik.
Halako baten azeriak igoten dau err eka ganeko munera, eta
handik adi par etan da, zain otsoa noiz itoko.
Otsoak aurr eko oinekin abilidade handia eukiten dabe, baina
oraingoan oinokin be err ekatik urten ezin, eta halako baten buztana
eten egin jakon. Handik be otso zantarra librau egin jakon azeriari.
Azeria eskapan joan zan arin baino arinago aldats gora.
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Ipuina ulertzen
1. Honezkero badakizu zeintzuk diran ipuina idazteko ezaugarriak.
Ipini eizu gurutze bat ipuina idazteko balio dabenetan.
BAI

EZ

Eta erabilten da askotan
Esaldi laburr ez baliatzen gara ipuina ulerterraza
izan daiten
Ibili eta ibili denpor ea pasau dala adierazoteko
erabilten da
Alkarrizketa da nagusi
Esaldi luzeak eta korapilatsuak erabilten dira
Ei forma erabiltea normala da
Ipuin hau mitologiari buruzkoa da
2. Zer esan gura dabe berba honeek? Lotu eizuz hitza eta esanahia.
Behorra A
Kalte egin B

Garia
Atxurra
Garuna

C
D
E

Habia

F

1
2

Burmuina
Hegaztiek, arrautzak erruteko,
txitatzeko eta umeak hazteko moldatzen
daben babesgunea
3 Lurra lantzeko eta harrotzeko lanabesa
4 Zaldiar en emea
5 Elikaduran erabilteko landar ea, ogia
egiteko batez be
6 Gatx egin
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3. Zer esan gura dabe esaldi honeek?
a) Azeriak otsoa kendu gura eban bistatik
a. Azeriak ez dauela azeria ikusi gura.
b. Azeriak bista txarra daukala.
b) Joan dira errekara arrainetan
a. Arrainen gainean doazela.
b. Arrainak atrapetan doazela.
c) Otsoak besoakaz abilidade handia eukiten dabe
a. Abilak dir ela.
b. Eskuko jolasak egiten dituela.
d) Lepoko galantak hartzen dauz
a. Lepoan emoten deutsela.
b. Lepoko mina daukiela.

4. Testu honetan atzizkia, hitz alkarketa eta posposizinoa
agiri dira. Esan zeri jagokon hitz bakotxa.
Hitz alkarketa Posposizinoa
Zakutzarra
Gari-jotzailea
Goizean goiz
Jatekoar en bila
Gari-piloa
Zaplastaka
Menditik behera
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Atzizkia

5. Esan eizuz berba honeek beste modu batera.
Haor:
Atrapau:
Atoan:
Arrantzaka:
Apatx:
Eten:
Ezustean:
Ipuinak jolasteko dira
1. Esan eiguzu zein kasutan eta zein numerotan dagozan hitz
honeek.
Mugatua
Mugagabea
Kasua Singularra Plurala
Guzurr etan
Hegaletako
Inori
Arrainetan
Nik
Azeriar en
Ur etara
Kumeakaz
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2. Oraingoan aditzak landuko doguz. Esan, adibidean dagoan moduan,
aditz bakotxa zein sistematan kokatzen dozun.

Librau egin jakon
Ibili zatxataz
Egin deutsue
Dinotso
Topauko dogu
Itandu eutsen
Hasi dira
Dariola
Emongo deutsut
Zoaz
Egoan
Etorri daitezan
Erantzun eutsan
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Nor/Nor-Nori/Nor-Nork/Nor-Nori-Nork
Hari-Hura

Anbotoko Señorea
Anbotoko
Señorea
Bizkaiko herri txikitxu baten, ia-ia munduan pertsonarik ez
egoanean, ama eta alabea bizi ei ziran. Ama fin-fina ei zan, fina
eta behargina. Alabea, ostera, alper-nagi handi bat. Egun osoa
emoten eban ber e burua orrazten eta uleak apaintzen, beste
ezer en ardurarik hartu beharrik ez eukalakoan.
Egunak joan eta egunak etorri, amak ezin izan eban gehiago eta
halako baten asaldatu egin jakon. Odolak irakiten parau jakozan eta
hasarr ez beterik esan eutsan:
—Ez dot gura zu langorik etxean; zoaz Anboto mendira eta ez
gehiago hona agertu. Nik hemen ez dot alperrik behar eta.
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Eta hori entzunaz batera, alabeak alde egin eban eta
Anbotomendin parau zan biziten harik aurr era, hango kobazuloan.
Baina herriko jenteak alabea han egoala jakin ebanean, jatekoa
eta holako jeneroa eroaten eutsazan. Eta holan ez eban ezer
falta izaten alabeorr ek Anbotomendiko kobazuloan, eta ondo baino
hobeto eta pozik bizi zan holan.
Baina amak be izan eban horr en barri, eta ondo gobernauta
egoala jakin ebanean, Anbotomendira zuzendu zan. Kobazulora
ailegau zanean, sarr eran bertan topau eban alabeori eta esan
eutsan:
—Hemen zagoz oindino be?
—Bai, eta edertotxu gainera. Ondo jagoten nabe hemen
ingurukoek.
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—Ba nik ez dot gura holan egon zaitezan; halandaze, zoaz
Gorbeiamendira, eta ez etorri handik hona gehiago.
Eta hara joan ei zan alabea. Baina han be bardintsu jazo jakon.
Hango parajekoak lagun egin jakozan eta hara be jeneroa eroaten
eutsoen, orain batak eta gero besteak, lantzean batek.
Baina barriro be hango barriak heldu ziran amar en belarrietara,
eta ostera be Anbotomendira joan zedila agindu eutsan.
—Zoaz atzera Anbotomendira eta egon zaitez han. Ez gehiago
etorri handik hona gero!
Eta joan zan alabeori Anbotomendira atzera, eta hantxe bizi
izan zan beti. Ordutik gora Anbotoko Señor ea esaten deutse, eta
ber e bizian hantxe egon ei zan poz-pozik.
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Ipuina ulertzen
Mari Ama Lurrar en irudikapena da, izadiar en eta bertako
elementu guztien err egina. Gehienetan andr ear en gor putzagaz eta
aur pegiagaz irudikatu izan da, dotor e jantzita gehienetan gorriz,
zuhaitz edo suzko andra modura ber e agertzen da. Sugaar dau
senarra. Sorginak ber e gurtzaileak eta seme bi ditu: Mikelats eta
Atarrabi, onar en eta txarrar en adierazpenak.
1. Ipuinean, nor da Anbotoko Señor ea? Zeintzuk dira ezaguna
egiten daben beste izen batzuk?

2. Zergaitik bialtzen dau amak Anbotomendira ber e alabea?

3. Zelan lortu eban alabeak ondo egotea?

4. Zein da ipuin honen gaia? Ze ipuin mota da?

5. Ezagutzen dozu Anboto? Zelangoa da? Ez badakizu itandu eskolan
edo etxean.
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Ipuinak jolasteko dira
1.-Topau eizuz testuan ageri diran berba honeen sinonimoak eta
antonimoak. Batzuk testuan bertan dagoz, eta beste batzuk zuk
zeuk asmau behar ko dozuz.
HITZA

SINONIMOA

ANTONIMOA

Asaldatu
Gobernau
Jeneroa
Atzera
Behargina
Barria
2.-Topau eizuz ipuinagaz zerikusia dauken zazpi berba
A
N
B
O
T
O
K
O
D
A
M
A
S
X
T

L
O
L
U
G
D
Y
B
C
D
A
T
Y
U
M

S
P
I
T
D
V
H
G
T
E
S
K
Z
G
B

A
O
N
O
I
A
O
L
U
Z
A
B
O
K
M

O
O
A
I
G
O
L
O
T
I
M
A
D
X
H

K
L
T
E
T
F
B
J
D
M
T
M
D
U
Y

I
M
U
S
H
D
F
N
V
Y
E
T
F
V
B

S
H
R
O
I
U
E
Y
F
E
F
T
J
U
I

U
F
A
A
A
M
A
L
U
R
R
A
G
A
O

A
R
O
J
H
S
E
T
T
B
N
O
R
S
A
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