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Unai Iturriagaren Isladak liburutik: 
 

 
Jaio eta hil. Ezaugarri desberdinak dituzten sasoien 
arteko ibilaldi bat da bizitza, azken batean. Sekuentzia 
honetan, adinaren gaineko zenbait hausnarketa irakurri 

eta entzungo dituzu. Horien harira, ariketa batzuk 
proposatu, eta horiek burutu beharko dituzu. 

Tabua 

 

 Irakurri testu hau. Belztutako zatian, erreparatu hil 
adierazteko erabiltzen diren esapideei. 

Tabua 
Anjel Lertxundi. Berria, 2012-03-11 

Elhuyar aldizkariak heriotzari eskaini dio bere azken 
aleko gai nagusia, “Heriotzaz, taburik gabe” izenburu 
generikoaren pean. Bertan esaten diren alde 
interesgarri askoak irakurtzen ari nintzela, heriotzari 
buruzko tabuak gure hizkeran utzi duen hainbat 
eufemismo errepasatu dut, hil esan beharrean, heriotza 
saihesteko moduak: horrenak egin du, gorputz geratu 
da, ez du eztul gehiago egingo, azken arnasa eman du, 
zerraldo erori da, azken ordua iritsi zaio, ez du azken 
zezena toreatu, beste mundura joan da, hemengo 
aldia egin du, zendu da, ez du hurrengo kukua 
entzungo, satorren herrira joan da… 
Umoretsuak dira batzuk; erlijioarekin edo nekazari-
munduarekin zerikusi zuzena dutenak beste hainbat. 
Agian guk gure zaharrek baino eufemismo gutxiago 
erabiltzen dugu: hil da eta kito. Baina nago ez dela gure 
zaharrek baino tabu gutxiago daukagulako, heriotzarik 
ez balego bezala bizi nahi dugulako baino. 

 Zerrenda honetan, denboraren joanarekin 
zerikusia duten hainbat esapide dituzu. Lotu 
esapide bakoitza gaztelaniazko kidearekin. 

Aitaren batean 
Astegun buruzurian 
Behin edo behin 
Berriren berri 
Bihar-etzi  
Egunak joan eta egunak 

etorri       
Egunetik egunera 
Gaur zortzi 
Lehenengotan 
Lehengo batean 

A ratos libres 
Al principio 
Con el paso del tiempo 
De día en día 
El otro día  
El tiempo lo dirá 
En alguna ocasión 
Un simple día de labor 
En un santiamén 
Hoy en ocho 
Nuevamente 
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Tarteka-marteka 
Urak bide egingo du 

Tarde o temprano 

 Osatu esaldiak zerrendako esapideekin. 

atzo goizeko 
azken arnasa 
bi urtez azpiko 
eskarmentu 
esneko haurra 
hurrengo kukurik 

gure aldean 
onenak emanda 
ume-umetatik 
urtera ezkero 
zailtzen 
zenbat ditu 

 
1. Senitartekoez inguraturik eman zuen __________. 
2. __________ haur guztiak hil zituen Herodesek.  
3. Ez dira __________ kontuak, aspaldian entzunda 
ditut nik. 
4. Gaur hilak __________? 
5. Gaztetan __________ denak baditu bere bentajak.  
6. __________ gaztea da hori. 
7. Horrek ez du __________ entzungo: azkenetan da. 
8. Ez eskatu guri horrelakorik. __________ gaude gu! 
9. Hori gertatu zenean, nik __________ izan behar nuen 
artean.  
10. __________ ekarri zuen horrek musikarako 
zaletasuna.  
11. Behin laurogeita hamar __________ ez dago 
erronka handirik jotzerik.  
12. __________ handia du andereño horrek umeekin. 

Amona biluzik 

Manabu Yamanaka argazkilari japoniarra ezaguna egin 
da munduan adineko emakume biluzien erretratuak 
egiten dituelako. Neurri batean, asaldagarri egiten 
zaizkigu erretratuok, eta Miren Amurizak horri buruz 
idatzi du Berriako bere zutabean. 
 

 
Argazkilaria: Manabu Yamanaka 

 Osatu testua koadroko hitzekin. 

biloa 
gingilak 
kokotsean 
orbain 
oskolak 
zilborra  

arrakalatu 
atzapartu 
konkortu  
maskaldu 
mehetu 
urdindu 

 

Amona biluzik 
Miren Amuriza. Berria, 2016-09-15 

Amonak badu gauza magiko bat, edonoren begi-bistan 
egonik ere berak bakarrik ikusten duena. Amonari 
keinuak zimurtu zaizkio; ilea (1)__________, bekainak 
(2)__________; lehen begi beltz zirenak, gris urtsuak 
dira orain; belarri (3)__________ erori zaizkio, jaio 
orduko egin zulotxoak ebaki luze bihurtu; haginak jausi, 
ezpainak aho barrurantz biratu; masailetan 
(4)__________ moreak agertu eta bizartxoak 
(5)__________. Amonak azala zintzilik du saman eta 
besoetan; eskeletoa deformatu zaio eta bost 
zentimetro txikitu, (6)__________ da; besapeetako 
(7)__________ galdu du; titiak (8)__________ zaizkio, 
ipurmasailak argaldu, jausi; pubisean ez ditu hiru-lau 
iletxo zuri besterik. Amonaren (9)__________... Hara! 
Amonak zilborra du eta! Amonaren zilborra apenas 
bereizten den haragi zimurrean. Amonari eskuak 
uzkurtu zaizkio; izterrak lehortu eta (10)__________; 
belaunburuak nabarmendu; behatz (11)__________ 
luzatu eta sendotu, (12)__________. Amonak ez zuen 
erretratuetan agertzea maite Manabu Yamanaka 
argazkilaria ezagutu zuen arte. Getxophoton daude 
ikusgai artista japoniarraren irudiak: fondo zurien 
gainean, espazio deskontestualizatuetan, 90 urtetik 
gorako andrazko biluziak; bakoitzaren bizi-ibilbidetik 
harago, testuinguru soziopolitiko baten testigantza 
gordetzen duten figura ederrak. 

Amonak badu gauza magiko bat, edonoren begi bistan 
egonik ere, berak bakarrik ikusten duena: bere 
gorputza. 

Lehen aldia   

 Audio bat entzungo duzu. Esan esaldi hauek EGIA 
edo GEZURRA diren audioan entzundakoaren 
arabera.  
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Lehen aldia 
Andoni Egaña. Euskadi Irratia  

1. Lehen aldian zerbait egitean baldar jokatzen 
dugu sarritan, eta, gerora, barregarri gertatzen 
zaigu haren oroitzapena.  

2. Norbere ahotsa grabatuta lehen aldiz entzutea 
lotsagarri gertatzen zaio edonori, batez ere 
irrati-esatariei.  

3. Denborarekin gura ahotsaz dugun pertzepzioa 
aldatu egiten da, maitatzetik gorrotatzera 
pasatzen baikara berehala.  

4. Esaera zaharren gaineko iritzia aldatu egin zaio 
Andoniri adinarekin batera.  

5. Posiblea eta desiragarria da gaztaroak eta 
zahartzaroak dituzten abantaila guztiak  aldi 
beran disfrutatzea.  

 Jarraian, audioaren transkripzioa daukazu, baina 
osatu gabe dago. Audioa isilik dela, osatu testua 
koadroko hitzekin. 

akaso 
aldera  
aldi berean 
aldian-aldian 
argudiorik 
baldartasun  
beharreko  
estreinakoak  

gerora  
geuretzat 
halatsu 
lehen aldian  
sudurkari 
tenplea 
zirrara 

 
Kaixo, entzule! 
Lehenengoa dut ikasturte berrian. (1)__________, 
edozertan dela ere, zerbait eragiten du beti. Ez dakit zer 
den: errespetua, beldurra, lotsa edo denak nahasian. 
Lehenengo musua gogoan izango duzue, lehen zita, 
gidatze-baimena atera eta lehen aldiz hiri handi batera 
joan zinetenekoa, lehen hegaldia, lehen kalada. 
(2)__________ oso erraz, ia automatikoki, egiten 
ditugun gauzak lehen aldian zenbat kostatu zitzaizkigun 
gogora ekartzea polita da. Barre murritxak egiten digu 
ihes (3)__________ orduan tragiko eta orain komiko 
hartaz gogoratzean. 
Bada lehen aldi bat berezi-berezia. Ingurukoei galdezka 
jardun dut eta denak bat datoz. Magnetofoi batean 
grabatuta-edo nork geure ahotsa entzuten dugun 
(4)__________ sekulako ezustea hartzen dugu, eta lotsa 
puntu bat sentitzen. Neuk hala sentitu nuela gogoan 
dut, eta galdetutako guztiek berdintsu erantzun didate. 
Ez dugu geurea (5)__________ hartzen. Ahots hura ez 
garela gu iruditzen zaigu. Eta sumatzen dut irrati-esatari 
ezagunenei ere (6)__________ gertatu zitzaiela lehen 
aldian. Denborarekin jabetzen gara, eder edo itsusi, lodi 

edo mehe, (7)__________ edo eztarri-zuloko, gure 
ahotsa geurea dela. Hasieran, jasan egiten dugu eta, 
azkenerako, maitatu ere bai. 

Aurten, zerbait berri egite (8)__________, bukaerarako 
esaera zahar bat ekarriko dut. Halaxe bururatu zait. 
Gaztetan gorroto nituen esaera zaharrak: ikastolan 
buruz ikasi (9)__________ kontutzat jotzen nituen, edo 
zeresanik eta (10)__________ ez zutenen saihesbide. 
Gerora, (11)__________ neu ere zahartzearekin, xarma 
aurkitu diet. Lehen aldiaz aritu naiz gaurkoan. Euskaraz 
bada esaera bat oso gustuko dudana, denboraren 
joanari dagokiona eta bizitza (12)__________ zukutzera 
garamatzana jaramon eginez gero:  “Ardi galdua 
harrapa liteke, aldi galdua ez”. 
Lehenengo aldiaren (13)__________ ederra da. Ederra 
da esperientziak dakarren (14)__________ ere… Biak 
batera sentitzea da ezinezko. Gaztelan ere halatsu 
diote: “Amaginarreba mozkorturik eta kupela betea 
ezin da eduki (15)__________ “. 

Hiztegia 

 Hona hemen aurreko ariketetan atera den hiztegi 
esanguratsuena: 

aldian-aldian 
baldar 
bihar-etzi 
bilo 
gingil 
konkortu 
koskor 
maskaldu 
onenak eman 

orbain  
oskol  
saihesbide 
sama 
sudurkari 
urdindu 
zaildu 
zilbor 
zimurtu 

 Bete esaldietako hutsuneak zerrendako hitz 
egokiarekin. 

1. Aurki botako dutela etxea __________ berria 
egiteko, horixe esan ziguten etxe hartakoek. 

2. Belarriko __________ -a miazkatzen zidala, 
ulertzen ez nituen hitzak esan zizkidan. 

3. Komunerako baimena eskatu nion erizainari, 
eta obramendurako posturan eseri nintzen, 
gorputza guztiz __________ -rik. 

4. Orain, basurde batek egin zidan zauriaren 
__________ -a erakutsiko dizuet. 

5. Poliziak buruko __________ -a  moztua zuen 
gizon gazte baten argazkia erakutsi zien 
auzokoei. 
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6. Txangurroa, esate baterako, oso zaurgarri 
geratzen da __________ zaharra galdu eta 
beste bat handiagoa sortu bitartean. 

Ebazpenak 

Tabua 
Aitaren batean:   En un santiamén 
Astegun buruzurian:   Un simple día de labor 
Behin edo behin:   En alguna ocasión 
Berriren berri:   Nuevamente 
Bihar-etzi:   Tarde o temprano 
Egunak joan eta egunak etorri:   Con el paso del tiempo 
Egunetik egunera:   De día en día 
Gaur zortzi:   Hoy en ocho 
Lehenengotan:  Al principio 
Lehengo batean:  El otro día  
Tarteka-marteka:   A ratos libres 
Urak bide egingo du:   El tiempo lo dirá 
 
1. Senitartekoez inguraturik eman zuen azken arnasa. 
2. Bi urtez azpiko haur guztiak hil zituen Herodesek.  
3. Ez dira atzo goizeko kontuak, aspaldian entzunda 
ditut nik. 
4. Gaur hilak zenbat ditu?  
5. Gaztetan  zailtzen denak baditu bere bentajak.  
6. Gure aldean gaztea da hori. 
7. Horrek ez du  hurrengo kukurik entzungo: azkenetan 
da. 
8. Ez eskatu guri horrelakorik: onenak emanda gaude 
gu! 
9. Hori gertatu zenean, nik  esneko haurra izan behar 
nuen artean.  
10. Ume-umetatik  ekarri zuen horrek musikarako 
zaletasuna.  
11. Behin laurogeita hamar urtera ezkero  ez dago 
erronka handirik jotzerik.  
12. Eskarmentu  handia du andereño horrek umeekin. 

Amona biluzik 
Amonak badu gauza magiko bat, edonoren begi-bistan 
egonik ere, berak bakarrik ikusten duena. Amonari 
keinuak zimurtu zaizkio; ilea (1) urdindu, bekainak (2) 

mehetu; lehen begi beltz zirenak, gris urtsuak dira 
orain; belarri (3) gingilak erori zaizkio, jaio orduko egin 
zulotxoak ebaki luze bihurtu; haginak jausi, ezpainak 
aho barrurantz biratu; masailetan (4) orbain moreak 
agertu eta bizartxoak (5) kokotsean. Amonak azala 
zintzilik du saman eta besoetan; eskeletoa deformatu 
zaio eta bost zentimetro txikitu, (6) konkortu da; 
besapeetako (7) biloa galdu du; titiak (8) maskaldu 
zaizkio, ipurmasailak argaldu, jausi; pubisean ez ditu 

hiru-lau iletxo zuri besterik. Amonaren (9) zilborra... 
Hara! Amonak zilborra du eta! Amonaren zilborra 
apenas bereizten den haragi zimurrean. Amonari 
eskuak uzkurtu zaizkio; izterrak lehortu eta (10) 
arrakalatu; belaunburuak nabarmendu; behatz (11) 
oskolak luzatu eta sendotu, (12) atzapartu. Amonak ez 
zuen erretratuetan agertzea maite Manabu Yamanaka 
argazkilaria ezagutu zuen arte. Getxophoton daude 
ikusgai artista japoniarraren irudiak: fondo zurien 
gainean, espazio deskontestualizatuetan, 90 urtetik 
gorako andrazko biluziak; bakoitzaren bizi-ibilbidetik 
harago, testuinguru soziopolitiko baten testigantza 
gordetzen duten figura ederrak. 
 
Amonak badu gauza magiko bat, edonoren begi bistan 
egonik ere, berak bakarrik ikusten duena: bere 
gorputza. 

Lehen aldia   
1. Lehen aldian zerbait egitean sarritan baldar 

jokatzen dugu, eta, gerora, barregarri gertatzen 
zaigu haren oroitzapena. egia 

2. Norbere ahotsa grabatuta lehen aldiz entzutea 
lotsagarri gertatzen zaio edonori, batez ere 
irrati-esatariei. gezurra 

3. Denborarekin gura ahotsaz dugun pertzepzioa 
aldatu egiten da, maitatzetik gorrotatzera 
pasatzen baikara berehala. gezurra 

4. Esaera zaharren gaineko iritzia aldatu egin zaio 
Andoniri adinarekin batera. egia 

5. Posiblea eta desiragarria da gaztaroak eta 
zahartzaroak dituzten abantaila guztiak  aldi 
beran disfrutatzea. gezurra 

 

Kaixo, entzule! 

Lehenengoa dut ikasturte berrian. (1) Estreinakoak, 
edozertan dela ere, zerbait eragiten du beti. Ez dakit zer 
den: errespetua, beldurra, lotsa edo denak nahasian. 
Lehenengo musua gogoan izango duzue, lehen zita, 
gidatze-baimena atera eta lehen aldiz hiri handi batera 
joan zinetenekoa, lehen hegaldia, lehen kalada. (2) 

Gerora oso erraz, ia automatikoki, egiten ditugun 
gauzak lehen aldian zenbat kostatu zitzaizkigun gogora 
ekartzea polita da. Barre murritxak egiten digu ihes (3) 

baldartasun orduan tragiko eta orain komiko hartaz 
gogoratzean. 

Bada lehen aldi bat berezi-berezia. Ingurukoei galdezka 
jardun dut eta denak bat datoz. Magnetofoi batean 
grabatuta-edo nork geure ahotsa entzuten dugun (4) 

lehen aldian sekulako ezustea hartzen dugu, eta lotsa 
puntu bat sentitzen. Neuk hala sentitu nuela gogoan 
dut, eta galdetutako guztiek berdintsu erantzun didate. 
Ez dugu geurea (5) geuretzat hartzen. Ahots hura ez 
garela gu iruditzen zaigu. Eta sumatzen dut irrati-esatari 
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ezagunenei ere (6) halatsu gertatu zitzaiela lehen aldian. 
Denborarekin jabetzen gara, eder edo itsusi, lodi edo 
mehe, (7) sudurkari edo eztarri-zuloko, gure ahotsa 
geurea dela. Hasieran, jasan egiten dugu eta, 
azkenerako, maitatu ere bai. 

Aurten, zerbait berri egite (8) aldera, bukaerarako esaera 
zahar bat ekarriko dut. Halaxe bururatu zait. Gaztetan 
gorroto nituen esaera zaharrak: ikastolan buruz ikasi (9) 

beharreko kontutzat jotzen nituen, edo zeresanik eta 
(10) argudiorik ez zutenen saihesbide. Gerora, (11) akaso 
neu ere zahartzearekin, xarma aurkitu diet. Lehen 
aldiaz aritu naiz gaurkoan. Euskaraz bada esaera bat 
oso gustuko dudana, denboraren joanari dagokiona eta 
bizitza (12) aldian-aldian zukutzera garamatzana jaramon 
eginez gero: “Ardi galdua harrapa liteke, aldi galdua 
ez”. 

Lehenengo aldiaren (13) zirrara ederra da. Ederra da 
esperientziak dakarren (14) tenplea ere… Biak batera 
sentitzea da ezinezko. Gaztelan ere halatsu diote: 
“Amaginarreba mozkorturik eta kupela betea ezin da 
eduki (15) aldi berean“. 

Hiztegia 
1. Aurki botako dutela etxea saihesbide berria 

egiteko, horixe esan ziguten etxe hartakoek. 
2. Belarriko gingila miazkatzen zidala ulertzen ez 

nituen hitzak esan zizkidan. 
3. Komunerako baimena eskatu nion erizainari, 

eta obramendurako posturan eseri nintzen, 
gorputza guztiz konkorturik. 

4. Orain, basurde batek egin zidan zauriaren 
orbaina erakutsiko dizuet. 

5. Poliziak buruko biloa  moztua zuen gizon gazte 
baten argazkia erakutsi zien auzokoei. 

6. Txangurroa, esate baterako, oso zaurgarri 
geratzen da oskol zaharra galdu eta beste bat 
handiagoa sortu bitartean. 

 

 


