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Inoiz inon alperrik egon bada mundu honetan, bat Pernando

Amezketakoa izan da. Eguna argitzen ebanetik ilundu arte, ez eban zo -

tzik albora mobidu be egiten. Pernandorentzat errazagoa zan jenteak

emoten eutsanagaz aurrera segidutea, berak lan egitea baino. Ez eban

inoiz ezer egiten. Zertako? Beste batzuek egiten eben beraren ordez.

Egia esan, herriko jenteak erruki hartzen eutsan eta edozein momentu-

tan lagun tzen eutsan. Zeozeren beharrizana eukanean, emon egiten

eutsien, eta besteek emondako guztia eukan zorretan. Baina halanda

guzti be, berari ez eutsan horrek ardura, eta ez eukan lan egin behar
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ebalako konturik. Ez hori bakarrik. Behin baino sarriago ekian esaten,

berari inork laguntzen ez baeutsan, bere burua hilteko be prest egoala. 

Egoerea holan ikusita eta aldatzeko biderik ez egoala, herrita-

rrek gogaitu eben halako baten, eta gauzek horretara ezin ebela

segidu pentsau eta ostean, ebatzi bat hartu eben: harena eginda

egoala eta bizia kendu behar jakola. Baina zelan hil? Zelan heriotzea

emon? Ez zan kontu erraza zer egin eta zelan egin. Eta pentsetan

ekin eta ostean, herriaren ingurutik igaroten zan errekako lekurik

sakonenean uretara jaurtitea erabagi eben.

Heldu zan Pernando hil beharreko eguna, eta zerraldo antzeko

kaxa baten sartu eben, ordurako hilda balego lez; eta herritarrek

behin agurra emonda, azken agurra, lau lagunek eroan eben lepoan

hartuta errekarantz.

Badoaz aldasbehera, eta errekara bidean joiazala, andra bate-

gaz topo egin eben.

–Nor daroazue zerraldo horretan, ba?

–Pernando.

–Pernando? Pernando gurea? Eta, nora daroazue? Zergaitik

sartu dozue kaxa horretan?

–Andrea, zuk ondo baino hobeto dakizu zorrak baino ez dituala

bazter guztietan, eta txarren-txarrena da ordaindu be ez dituala

egingo, ez dauka beharrean hasteko ezelako asmorik eta. Aspertu

baino aspertuago gagoz beragaz, eta aurrerago edo atzerago bere

burua hilko dau, gu guztiok ezer barik itxita, jatekorik be ez dauka

eta.

Andreak, errukiturik, esan eutsen:

–Ba, nik zorro honetan daukadana emongo deutsat, sikeran egun

batzuk gehiago bizi daiten. 

Hori entzunda, Pernandok, luze-luze zerraldo barruan, galdetu

eutsan andreari:
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–Zuk zorroan daukazun hori eihota ala eiho barik dago?

–Eiho barik, Pernando –dinotso andreak. 

–Orduan, eiho barik badago, aurrera, aurrera! Bete eizue bete

beharrekoa!

Gizonok, Pernando atzera be lepoan hartu, eta errekarako

bidean segidu eben.

Erreka ondora heldu ziranean, zerraldoa hantxe hegal txoan itxi

eben behearen gainean. Nekatuta be baegozala-ta, uretara bota

baino lehen zeozertxu bazkaltzea akordau jaken, eta handik paraje

egoan taberna batera joan ziran Pernando kaxa barruan itxita.

Gizonok bazkaltzen egozan bitartean, haor non datorren erreka

ondora artzain bat, handik hur artaldea jagoten egoana. Artzainak,

kaxea egoan lekura hurreratu zanean, sekulako ikarea hartu eban,

Pernando kaxa barruan egoala ikusi ebanean.

–Baina, baina… zer egiten dozu hor, Pernando? Zoratu egin

jatzu, ala?

–Ba… hemen naukie. Herri haretako jauregian bizi dan neska

bategaz ezkondu gura nabe, baina nik ezetara be ez dot gura, eta

kaxa honetan sartu nabe, ni beragaz ezkontzera derrigortzeko.

Eta artzainak, ikaratuta, sinestu ezinik:

–Benetan ez dozula gura neska hain eder eta politagaz ezkon-

du?

–Benetan, gizona, inondik inora be ez dot ezkondu gura.

–Jesus, Pernando! Ni pozik ezkonduko nintzateke, ba!

–Benetan? Ba, hori erraza da, mutil! Sartu zaitez ni hemen

nagoan lekuan, eta neuk hartuko dot zure artaldea jagoteko. Gero,

ezkondu eta ostean, barriro bueltauko deutsudaz ardiok.

–Neska lirain harek nire artaldeak baino askoz be diru gehiago

balio dau. Konforme!!
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Eta lekua aldatu eben. Pernandok artaldea hartu eban, eta ar -

tzaina kaxa barruan sartu zan.

Polito bazkaldu eben lau gizonok, zuzen joan ziran kaxea itxi eben

lekura, eta birritan pentsau barik, hartu lauren artean kaxeori, eta

errekeak zubipean sakonerarik handiena eukan lekuan bota eben,

Pernando barruan egoalakoan. Hain zan handia sakonerea ze, handik

ez egoan urteteko modurik.

Jasotako agindua bete ebela-ta, joan ziran gizonok etxerantz

lasai-lasai, handik aurrera Pernandok arazo gehiago ez ebala sortuko

euren artean pentsetan.
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Baina bide erdian egozala, artalde bat ikusi eben, eta artalde-

aren erdian, artzaina. Nor ete zan jakin gurean, hurreratu egin

ziran, eta artaldearen jabea Pernando zala ikustean, zurtz eginda

geratu ziran.

–Baina, baina… 

–Egun on, gizonak! –Pernandok harro.

–Baina… baina… zer egiten dozu hemen? Ez zara, ba, kaxa

barruan egon? Errekara bota zaitugu eta…

–Bai, baina erreka horretan honeek ardiok topau dodaz, eta

hemen nago orain eurok jagoten, artzain, beharrean.

–Ardiak topau dozuzala errekan? Zelan izan leiteke hori, ba? –

inoen gizonek, sinistu ezinik.

–Baietz, ba, gizona! Han, erreka barruan nagoala hartu dodaz

ardiok, eta hemen nago orain. Gero bueltan joan beharko dot, ardi

gehiago itxi dodaz bertan eta.

–Bai, zera!

–Baietz, ba! Benetan! Gura badozue, alkarregaz joan gaitezan!

Lagundu egingo deutsuet, zeuen begiakaz ikusi daizuen.

Eta halantxe egin eben. Danak joan ziran alkarregaz lehengo

lekura, zubi gainera, ea non ete egozan Pernandok esaten ebazan

ardiok.

Danak adi-adi egozala, Pernandok esan eutsen:

–Ikusten dozue hori?

–Zein?

–Hori, ura jausten dan leku hori? Hortxe, ura bira-biraka dabilen

leku horretan dagoz ardiak. Ez dozuez ikusten gauza zuri horreek,

bits antzekoak diranak? Horreek dira ardiak.

Danak zalantzan egozan, baina arterago eurek bota egin eben

Pernando, eta orain begien aurrean eukien artalde eder baten jabe.
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Halako batean, hareetariko batek, dudan egon arren, salto egin

eban. Han joian gizona uretatik. Zirimolak bira batzuk emon eutsa-

zan, eta beste hirurak, larriturik, zer egiten ete dabilen itaundu eut-

sen Pernandori.

–Hori? Hori morroiori zuetariko azkarrena da. Hor dabil, ardirik

onenak atrapetan.

Halanda ze, beste hirurak be salto egin eben, eta Pernando,

barriz, artaldea hartu eta atzera herrira joan zan.
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Ipuina ulertzen

1. Esaizu hurrengo esaldiok guzurra ala egia diran.

2. Zuk zer uste dozu, Pernando azkarra dala, ala gizarajotxua dala?
Zergaitik?  Zeure eretxia emoteko erabili forma honeek:

a. Nik uste dot………………………-la
b. Nik ez dot uste …………………..-nik
c. Nire ustez……………………….. 
d. Badakit…………………………. -na

E G

Pernando herriko biztanlerik tentelena da

Pernando sano fina da behar egiten

Pernandok ez dau bere burua hil gura

Herrikoek Pernando garbitu egin gura dabe

Errekan ez dago ardirik 

Pernandok neskalaguna dauka

Andreak Pernando bizi daiten gura dau

Nahiko ondo bazkaldu eben gizonek Pernando errekara
bota aurretik

Gizonak errekara botaten dau bere burua azkarrena
dalako

Pernando artaldearen jabe barria da
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3. Lexiko apur bat ikasiko dogu. Lotu eizuz forma honeek parekoagaz.

4. Artzain dago Pernando ipuinean. Badakizu euskeraz aditz batzuek, ofi-
zioa adierazten dabenean mugagabea eskatzen dabela? Konparau
eizuz esaldi honeek eta ahalegindu zaitez bakotxak zer esan gura
dauen ulertzen.

Pernando artzain joan da Ameriketara
Pernando artzaina joan da Ameriketara

Lehenengo esaldian Pernando Ameriketara joan da ardiak jagoten,
bere bizimodua aurrera aterateko. Bigarrenean, ostera, Ameriketara
joan dana ez da edozein Pernando, artzaina baino. Hau da, ez da
Pernando tabernaria joan, Pernando artzaina joan da; ofizioz ardiak
jagoten dituana, baina ez Ameriketan.

Eta kontuz, hurrengo hiru aukerak ez dira zuzenak eta:

* Pernando artzain moduan joan da Ameriketara
* Pernando artzain bezala joan da Ameriketara
* Pernando artzain gisa joan da Ameriketara

Orain esan zuk adibide pare bat ofizioa adierazoaz, mugagabea ondo era-
bilita.

Zurtz eginda geratu A

Bere burua hil B

Zotzik albora mobidu C

Polito bazkaldu D

1 Bere buruaz beste egin

2 Ondo bazkaldu

3 Harrituta geratu

4 Ezer ez egin

A- B- C- D-
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Ipuinak jolasteko dira

1. Ipuinean agertzen diran aditz trinko batzuk dozuz hemen. Ezetz jakin
zein aditz dan bakotxa. Lotu eizuz gezien bitartez.

2. “Baina… baina… zer egiten dozu hemen? Ez zara, ba, kaxa barruan
egon? Errekara bota zaitugu eta…” – dinotso batek Pernandori.

Irakurri hurrengo esaldi biak eta ahalegindu zaitez bien arteko dife-
rentzia azaltzen.

a. Guk bultz egin deutsugu, eta errekara bota zaitugu.
b. Guk bultz egin deutsugu, eta liburua errekara bota deutsugu.

A kasuan, zeu zara errekara jausi zarana, inork ez deutsu ezer bota;
nonork zeu bota zaitu.

B kasuan, nonork zuri zeozer bota deutsu.

Lehenengo kasuan aditza Nor-Nork erakoa da, eta bigarrenean Zer-
Nori-Nork erakoa.

Hau ulertuta, egin esaldiak forma honeek erabilita:

Nik zuri ekarri 
Nik zu ikusi
Amak Nerea ekarri 
Aititak Idoiari itxaron 
Mikelek Amaia konbidau 
Lagunak umea eroan 

Daroazue

Joiazala

Daukat

Dinotso

Egoan

Naukie

Egon

Joan 

Euki

Eroan

Esan

Euki



3 Lotu eizuz berba honeek jagoken sinonimoakaz.

4 Eta orain egin gauza bera, baina oraingoan antonimoak topau behar
dozuz
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A- B- C- D- E- F- G- H- I-

A- B- C- D- E- F-

Jaurti A

Arin B

Hil C

Itxi D

Paraje E

Topau F

1 Asago

2 Zabaldu

3 Galdu

4 Batu

5 Geldiro

6 Bizi

Errukitu A

Gogaitu B

Erabagi C

Sikeran D

Jaurti E

Paraje F

Jagon G

Arterago H

Atzera I

1 Hur

2 Gupidatu

3 Zaindu

4 Bota

5 Ebatzi

6 Behintzat

7 Aspertu

8 Barriro

9 Lehenago
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5 Gauza jakina da artzainen bizimodua ez dala erraza izan, ez lehen, ez
orain. Ardiak mendiko goiko larretan dagoz, eta artzainak urteko hile
batzuetan, maiatzetik urri-zemendi bitartekoetan, mendian egon behar
izaten eben. Sasoi horretan txabola baten geratzen ziran. Gaur egu-
neko txabolak ondo eginda eta horniduta dagoz, baina sasoi baten ez
ziran hain onak, ez eukielako urik eta txiki-txikiak ziralako. 

Euskal Herriko jente asko joan izan da Ameriketara artzain, hemen
bizimodua aterateko modu onik ez ebelako topetan. Nork ez dauka
osaba edo ezagunen bat behinola Ameriketara joan zana? Zuk hola-
korik ezagutzen badozu, kontau eiezuz ikaskideei hareen gorabeherak.

6 Marraztu eizu artzaina bere artaldeagaz mendi puntan, txabola ondo-
an.
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Neskalaguna sosrginNeskalaguna sorgin

Izan ziran behin ama-alabak, mendi punta bateko baserri baten

bizi ziranak. Alabea neska argal, polit eta altua zan, eta herriko

hainbat mutil ebilzan bere atzetik, maiteminduta. Baina, danan arte-

an, mutiko bat zan haren bihotzaren jabe sentitzen zan bakarra.

Egunero ibilten ziran alkarregaz, eta mutikoari neska harexegaz

ezkondu behar ebala otu jakon.

-Ama, nik neska honegaz ezkondu behar dot.

-Zer dinozu, seme? Ez dakizu, ala, neska hori sorginaren alabea

dala, eta bera be sorgina dala?

-Ez da izango, ama!



13

Eta hori dala eta ez dala, etxekoek mutilari ez eutsien ixten

neska haregaz egoten, eta gitxiago ezkontzen.

Baina mutilak ez eukan argi holan zanik, eta zera pentsau eban,

bere begiakaz ikusi behar ebala egia ala guzurra ete zan.

–Apopilo joango gara biok ama-alaben etxera, eta geuk ikusiko

dogu ea holan dan - esan eutsan anaiari.

–Goazen ba!

Eskopetak hartu ebezan anaia biok, kazan joango balira lez,

erropa zaharrak jantzita, inork ez ezagutzeko, eta ama-alaben

etxean agertu ziran.

–Gabon, andrak! Badago etxe honetan gaua pasetako modurik?

–Guk oherik ez daukagu, baina leba ez badeutsue, kaxa honeen

gainean egin zeinkie lo, aska aurrean.

Parau ziran, ba, kaxa gainean, lo dagozalakoan; eta haor non

datozan ama-alabak, kandelak eskuan biztuta ebezala. Anaia zaha-

rrenak, asagotik ikusi ebazanean, esan eutsan gazteenari:

–Ixil-ixilik ikusten gaituenez, kandela-negarragaz egingo deuskue

aprobea, ia benetan lo gagozan.

–Kandela-negarragaz? Eta guk zer egin behar dogu?

–Gu mobidu be ezin gara egin. Lo gagozan plantea egin behar

dogu, konforme?

Eta joan ziran ama-alabak, eta anaiak urrumadaka egozala

ikusi eben.

–Esan leiteke lo dagozala —amak alabeari.

–Badaezpadan aprobea egin behar dogu, ama. 

Kandelea hartu eta negarra bota eutsen esku gainera.

Lehenengo bati, eta gero besteari. Mobidu be ez ziran egin, baina

badaezpadan, barriro bota eutsen beste areantxu, guzurretan ebil-

zalakoan edo. Baina mutikoak ixilik; zirkinik be egin barik.

–Bai ama, honeek lo dagoz, siku. Goazen bildur barik.
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Ama eta alabea baserriko eskaileretatik joan ziran behekosua

egoan lekurantz. Hango ladrilu bat altzau eben, eta han barruan

eukien lapikotxu bat atera eben. Tapea altzau, eta ukendu batzuk

emoten hasi ziran gorputzean, eskuetan....

–Arkazia zurien gainetik eta hodei guztien azpitik!!!!

Eta... ra!!!! tximiniatik urten, eta batek jakin nora joan ziran

ama-alabak.

Atoan altzau ziran mutilok, guztiz ikaratuta, baina halanda guz-

tiz be sorginen atzetik joateko asmoa eukien.

–Ikusi egin behar dogu nora joan diran.

Behekosuan egoan lapikoa hartu eta igurdi egin eben ukendua

gorputzetik, sorginen moduan.

–Arkazia zurien azpitik eta hodei guztien gainetik!!!!



Eta tximiniatik urten eben, di-da baten, sorginak nora joan ziran

ikusiko ebelakoan.

Baina, sorginen berbak aldrebes esan ebezan konturatu barik,

eta sasi artean agertu ziran, gorpurtz guztia urratu-urratu eginda. 

Hurrengo egunean, ama-alabak ikusi ebezanean, esan eutsen

mutilei:

–Baina, baina... Zer pasau jatzue ba? 

–Ezer be ez. Kazan joan gara, eta erbi baten atzetik ibili gara-

nez, sasi artean galdu gara eta urratu egin dogu gorputza, urten

gurean. 

Guzurra esan eutsien. Sorginak zirala baekiela esaten baeu -

tsien, zigortu egingo ebezan eta, badaezpada... ixilik.

Joan ziran etxera mutil biak, eta heldu orduko esan eutsan

ezkontzeko zanak amari:

–Bai ama; errazoia daukazu. Nire neska lirain eta polita sorgina

da, eta ez naz beragaz ezkonduko. Inondik inora be ez!

Eta ezkondu barik gelditu ziran.
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Ipuina ulertzen

1. Erantzun eiezu galdera honeei, benetan ulertu dozula ikusteko.

a. Ipuinaren izenburua “neskalaguna sorgin” da. Zergaitik? Zer

esan gura dau?

b. Anaia biek erropa zaharrak jantzi ditue. Zertarako?

c. Zer erabili dabe ama-alabek anaiak lo dagozan ala ez ikusteko?

d. Zergaitik ez dabe lortu sorginen atzetik joatea?

e. Zergaitik ez deutse esan mutikoek ama-alabei badakiela sorginak

dirana?

f. Azkenean neska-mutilak ezkondu egiten dira? Zer dala-ta?

2. Aitatu eizuz ipuin honetako protagonistak eta esan zelangoak

diran.



Planta egin A

Atoan B

Zirkinik egin barik C

Urrumadaka D

Leba izan E

Lo siku egon F

1 Ardura izan

2 Mobidu barik

3 Zurrungaka

4 Lo seko egon

5 Itxurea egin

6 Arin

A- B- C- D- E- F-
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3. Zeintzuk dira ipuinean agertzen diran lekuak?

4 Lotu eizuz forma honeek jagoken sinonimoagaz:

5 Oraingoan topau eizu berba bakotxaren esanahia.

a. Animaliei janaria iminten jaken kutxa moduko ontzia, gehienetan
egurrezkoa.

b. Ostatua hartzen dauan persona.
c. Zeozer.
d. Kandeleak, behin berotuta, botaten dauan sustantzia biguna.

6 Idatzi esaldi bana goiko hitzakaz.

Aska:

Arean:

Apopilo Areantxu Kandela-negarra Aska
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Apopilo:

Kandela-negarra:

7 “Di-da baten” esamoldea agiri da ipuinean. Zelan esango zeunke
hori beste modu batera? Zer esan gura dau?

8 Zer esan gura dabe beste esamolde honeek? Egin esaldi bana.
Esanahia ez badakizu, eskatu laguntza irakasleari eta ikaskideei.

Barra-barra: 

Mara-mara:

Tipi-tapa:

Txipli-txapla:

Dzanga-dzanga:
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