
Peru, Maria eta FelipetxuPeru, Maria eta Felipetxu
Peru eta Maria senar-emazteak mendi baten tontorrean bizi ziran,

baserri baten. Eta andra-gizonok seme bat eukien, Felipetxu eritxona.
Egun baten Peruk, kodainea lepoan hartuta, esan eutsan andre-

ari:
—Maria! Banoa bedarra ebaten, eta laster etorriko naz.
Felipetxuk aitak esanikoa entzun ebanean, txiki-txikia zanez, zara-

nean sartu zan eta aitagaz joan zan landara. Peruk bere beharrok
amaitu zituan, zarana bedarraz bete, eta atzera etxera etorri zan.

Heldu zan, ba, Peru baserrira, eroan eban zarana kortaraino
eta ganaduei emon eutsen batutako bedarra. 

Jatorduko sasoia heldu zanean, Felipetxuren faltea sentidu eben
eta,
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—Non Jangoiko dago Felipetxu, ba? Mariak Peruri. Ez da zugaz
joan ala?

—Ez nigaz!
—Eta non da, ba?
—Ez dot goiz osoan ikusi be egin. Hemendik joan nazanetik ez

dot gehiago ikusi, eta neugaz be ez da etorri.
Hasi ziran zoko bazter guztiak arakatzen.
—Felipetxu, Felipetxu, non zagoz?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eta halako baten, urrunetik,
—Ama, aita, lagundu!!!!!! Hemen nago, hemen nago!!!!!!
—Non, baina?
—Tripearen barruan! Behiaren tripearen barruan nagooooooo-

oo!!!!!
—Ene Jaungoikoa! Eta noiz urtengo dozu hortik, ba, umea?
—Ba, behiak pol-pol egiten dauanean.
Ama eta aita, arduraz, behiari jaten emon eta jaten emon hasi

ziran, Felipetxuk urten arte.
Hurrengo egunean Bilboko jaietara joan behar ebela eta, doto-

re-dotore jantzi ziran.
Hor doaz oinez jaietara, lehenago baserrietatik oinez joaten

ziran jai guztietara, eta urtekeran dinotso Mariak:
—Peru, zarratu dozu atea?
—Ez dakit, ba, ikusi egin behar dot ba! erantzun eutsan gizonak.
—Bueno ba, zarratu ez badozu, ekarri eizu ateori honantza.
Eta joan zan Peru atea zarratzen, eta esaneko gizona zanez,

honantza ekarri eban atea, baina lepoan hartuta.
—Baina, baina Peru! Zer dakarzu lepoan?
—Honantza ekarteko ez deustazu esan, ba?
—Zera, ekarri dozun ezkero, zeozetako balioko dau, eta goa-

zen aurrera.
Bajoiazan Peru, Maria eta Felipetxu oinez, eta bidea luzea

zanez, kantsau be egin ziran, eta gaua egin jaken bidean.
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Eta esan eban Mariak:
—Zugatz horren ondoan igaro geinke gaua. Atea zugatz ada-

rretan ipiniko dogu, ze behearen ganean piztiak egoten dira, eta holan
hobeto igaroko dogu gaua.

Igon eben zugatz ganera eta ipini eben ateori Felipetxuk lo egin
eian. Umea lo egoan bitartean gurasoak akorde dagozala, haor non
ikusten dabezan lapur batzuk arbola azpian, antza, arterago ohos-
tutako diruak kontetan.

—Gagozan isilik, ze osterantzean honeek kapaz dira geu hilteko
be…

Eta diruak kontetan egozala, Peruri txizalarria etorri jakon, eta
eutsi ezinik dagoala, dinotso Mariak:

—Euren agirian ezin zeinke egin; egizu ate bitartetik disimuloan.
—Hamen Jangoikoaren erregadioa! —esan eban lapurretariko

batek, baina ez eutsen ezelango inportantziarik emon.
Baina Peruren mobimentuagaz,
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—Maria, hau ateau pentsaten dot jausi beharrean dagoala,
eta beronegaz gu geu be bai.

—Egon isilik, ba! Ia horreek joaten diran!
Halako baten jausi ziran adar eta guzti, Peru, Maria eta danak,

zugatz ganetik. Eta, “Jangoikoaren zigorra, Jangoikoaren zigorra!”
eginda, lapur guztiak arrapaladan aldendu ziran, badaezpadan be.

—Orain ez dogu Bilbora joateko beharrizanik —Mariak Peruri;
hemen itxi dituen diruak geuretzat izango dira orain.

Diruok hartu eta etxera joan ziran hirurok pozarren, Bilbora
joan beharrean.



Ipuina ulertzen

1. Zergaitik sartu zan Felipetxu zaranean aita bedarra ebaten joan-
go zala entzun ebanean?

2. Zer egin behar izan eben Felipetxu egoan lekutik urten ahal izateko?

3. Zer dala-ta ekarten dau Peruk atea lepoan hartuta?

4. Zer egiten dabe gaua ondo pasetako?

5. Zertan ebilzan lapurrak zugatz azpian?
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6. Peru txizalarri da eta Mariak lapurren agirian ezin leikela egin
esaten deutso. Zer esan gura deutso horregaz?

7. Zergaitik uste dabe lapurrak Jaungoikoaren zigorra jatorkela gai-
nera?

8. Zer egiten dabe, orduan, Mariak, Peruk eta Felipetxuk?
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Ipuinak Jolasteko Dira

1. Zer esan gura dabe berba honeek? Lotu eizu bakotxa jagokon
esanahiagaz.

Zarana 1 A Lantzeko ona dan lur zatia.

Kodaina 2 B Gorputz sendoa, adarrez horni-
tutako buru handia, hanken
amaieran bi apatx eta hausnar-
ketarako egokitutako hortzeria
dauken animaliak.

Landa 3 C Otzara handia, bedarra eta
beste hainbat gauza eroateko
lepoan erabilten dana.

Behiak 4 D Bedarra azpi-azpitik ebagiteko
erabilten dan lanabesa.

Korta 5 E Azienda, abere moltzoa.

Ganadua 6 F Ukuilua.

1-         2-         3-         4-         5-         6-

2. Baserrikoa zara? Zer egiten da baserrian bizi ahal izateko?
Kontaiguzu baserrietan egiten diren ahalik eta gauza gehien.



3. Marraztu eizuz hurrengo egoera honeek:

Aita baserrian bedarra ebaten.

Hirurak zugatz ganean eta lapurrak azpian.
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Mirua eta AzeriaMirua eta Azeria
Behin baten baegoan miru bat, kumatxoak eukazana. Miruak

zugatz baten ganean eukan habia, eta joan-etorriak egiten zituan
kumatxoentzako janariaren bila.

Halako baten, negu denpora zatarra egoan benetan be eta, basoko
azeri txarra jatekorik topau ezinik ebilen. Baina azeriorrek baekian
zugatz haren ganean mirukumeak egozana, eta esan eutsan bere
buruari:

—Ea hauxe engainetan dodan, tripazorriak eginda nago eta.
Zugazpean jarri zan, eta buztanari batera eta bestera eragi-

ten hasi zan, plantea eginaz, zeinda zugatz enborra ebagi egin gura
baleu legez edo.

—Mirua, hor daukazun kumeetariko bat emon behar deustazu, ze,
emon ezean, zugatza behera botako dot eta danak jango deutsudaz
—esan eutsan miruari maltzurkeriaz; hagaitik, bota neuri kuma bat.

Eta miruak, bildurraren bildurrez, lehenengo burua erabili ondo-
ren, kumatxo guztiak galtzea baino bat emotea hobe izango zala
pentsau eban, eta botatea erabagi eban.

—Eutsi bategaitik, ba!
Baina azeri maltzurra bete ezineko tripontzia zanez, ez zan miru-

kuma bategaz asetu, eta ostera be mehatxuak egiteari ekin eutsan.
—Beste bat botaten ez badozu, zugatza sustraitik ebagiko dot

eta danak garbituko dodaz!
Eta halantxe, banan-banan kuma guztiak kendu eutsazan azeri

zaharrak.
Baina, behingoz gosea kendu arren, bazterrak arakatu eta jate-

korik idoro ezinik ebilen barriro be azeria, gorriak ikusi beharrean.
Halako baten, ia-ia hil aginean aurkitu eban miruak azeri

zaharrori. 
—Zer, Azerito, goseak hilik? Nik badakit, ba, non dagoan jate-

koa; oilatoki ederra dago hemendik hur.



—Ene, lagun! Nire lagun maitea! Eroan naizu hara, baze mesede
handia egingo deustazu. Osterantzean, goseak hil behar nau.

—Bai, nik laguna zaitut ba, eta eroango zaitut egin eutsan
miruak azeri maltzurrari; jarri ganean, eroango zaitut eta.

Igon eban azeriak miruaren ganera, hasi zan hegaz mirua, eta
mendiarte batera eroan eban, hatx bitarte batera, hatan be.

Eta esan eutsan:
—Azerito! Gogoratzen dozuz nire kumatxo koitaduak, lantzean

bat zelan jan zeunstazan? Gogoratzen dozuz?
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—Egon zaitez isilik, Mirua! Horreek kontu zaharrak baino ez
dira. Isildu zaitez eta egin aurrera!

Eta mirua bira-biraka hasi zan hatx ganean; eta barriro be:
—Azerito! Ez daukazuz gogoan hareek nire kuma koitaduak,

erruki barik banan-banan jan zenduzala? Ez dozu, ba, gogoratzen?
—Isilik egoteko! —barriro be azeriak. Ahaztu eizuz kontu zaharrak.

Joan zaitez aurrera, goseak hil orduko oilotegian egon behar dogu eta.
Eta ostera be miruak:
—Akordetan zara nire kumatxoakaz? Ba, hareek oraintxe

ordainduko dozuz, zatarrori! Kuma guztiak jan zeunstazan, baina
orain danak ordainduko dozuz!

Eta lepoari eragin eutsan, eta haor non doan azeria goitik
behera hatx artera. Azeria haserre baten joiala, hatxak ikusten
ebazan behean, eta horregaitik oihu egiten eban:

—Aparten peñas y pongan sábanas!!!!!!!!!!!
Eta behea jo eban, eta birrin-birrin egin zan azeria.



Ipuina ulertzen
1. Zergaitik emoten deutsoz miruak bere kumeak azeriari?

2. Zertarako eroaten dau miruak azeria jatekoaren bila, benetan
lagunak direlako?

3. “Akordetan zara nire kumatxoakaz? Ba hareek oraintxe ordain-
duko dozuz”. Zelan ordainduko ditu, ba, azeriak mirukumeak?

4. Lokailuak berba solteak dira, ez atzizkiak. Testu mailako lotura egiteko
erabilten dira eta esaldi berean bat baino gehiago agertu daitekez.
Testuan, besteak beste, honeek agertuten dira:

Hagaitik, bota neuri hortik kuma bat.
Eta ostera be, mehatxuak botatzeari ekin eutsan.
Osterantzean goseaz hil behar dot.

Esan lokailu honeek zeren pareko diren:
1. Hagaitik a) Barriz f) Ezpabere
2. Ostera be b) Beraz g) Gainerakoan
3. Osterantzean c) Halan ba(da) h) Orduan

d) Aldiz i) Bestela(n)
e) Halandaze j) Ostean

5. Zer esan gura dabe denpora esapide honeek?
• Goseak hil orduko.

a) Goseak hil baino lehen.
b) Goseak hil bitartean.
c) Goseak hil eta gero.
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• Lehenengo burua erabili ondoren.
a) Lehenengo burua erabili baino lehen.
b) Lehenengo burua erabili bitartean.
c) Lehenengo burua erabili ostean.

6. Hurrengo forma honeek esamoldeak dira. Baina, badakizu zer esan
gura daben? Azaldu eizuz beste modu batera.

a) Gorriak ikusi beharrean

b) Lantzean bat

c) Kontu zaharrak itxi, eta aurrera

d) Bildurraren bildurraz

e) Hil aginean aurkitu eban

f) Azeria tripazorriak eginda dago, eta goseak hilik dagoala esaten
deutso miruari. Zer esan gura deutso horregaz?
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Ipuinak Jolasteko Dira
1. Erlazionau eizu pertsonaia bakotxa berari jagokon ezaugarri bategaz.

Maltzurra

Azeria Azkarra

Zatarra

Mirua Bihotz txarrekoa

Handia

2. Esan aditz bakotxa zein motari jagokon, eta egin esaldi bat.

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

Eragin

Ekin

Eutsi

3. Topau eizuz ezkutuan dagozan hitzak eta osatu esaldi bat.

G_S_ _K H_L_K

L_NTZ_ _N B_ T

O_L_T_K_ _

B_R_ -B_R_K_

B_H_NG_Z
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