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Liburuaren fitxa 
 

 
 

Laburpena 
 

Zergatik irakurri liburua 
 

Benetako behi izan nahi duenari nahitaezko zaio desertua, nahitaezkoa zaio mundutik urrutiratu eta 

hondarra besterik ez dagoen erresuma mortuan bolada bat egitea. 

Ondar artean, belar edo ur izpirik gabe, berdamenaren gozotasunik gabe, behiak sufritu egingo du, eta 

maiz, eguzkiak ankerki jotzen dionean-eta, atzera egin eta ikuiluratzeko gogoz erotuko da. Baina 

benetakoa izan nahi duen behi horrek, eta ez behi ustel edo makal, ez dio etsipenari amore emango; 

aurrera jarraituko du desertua zeharkatu eta mendi hezeak, baso itzaltsuak, begietan har ditzan arte. 

Orduan, poetaren esanak gogoratuz, halaxe deklaratuko du: Cela s´est passé, pasa da guztia, atera naiz 

infernutik, begi eta bihotz berriekin ikusten dut orain mundua. 

Atxagaren nobela honek errekonozimendu handia izan du gure mugetatik kanpo bizitzaren inguruan 

duen filosofiagatik, nortasunaren garapenari buruzko ideiengatik, gerraosteko baserri giroa 

islatzeagatik eta modu askotan umoretsu batean hori guztia narrazio bitxi eta atseginean biltzeagatik. 

Mo behiaren ibilbide batzen duen nobela hau arin irakurtzen da, kapituluetako egiturak lagunduta, eta 

itxuraz sinpletasun eta umore kutsuko istorioa izanda oso egitura landua du eta kontu benetan serioak 

(behiaren ezaugarriak euskaldunon izaeraren isla, faxismoari eginiko kritika, askatasuna eta norberaren 

garapenaren aldeko aldarria,...). 

Euskara aldetik, gainera, aipatzekoa da tradizioaren ukituak (esaera zahar berri horien erabilera) eta 

euskara ezberdinekin eginiko jolasa. 

"       

Izenburua: Behi euskaldun baten memoriak 

Idazlea: Bernardo Atxaga 

Argitaletxea: Pamiela 

Argitalpen data: 1991 

Orrialde kopurua: 168 
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Irakurri aurretik 

Motibazioa pizteko jarduerak 

1.1.  Bernardo Atxaga da, dudarik gabe, nazioarte mailan gehien ezagutzen den euskal idazlea. Eta zuk, 

ezagutzen al duzu? Zer dakizu Atxagari buruz? 

 

1.2.  Atxaga, Joxe Irazuren ezizena da, ezagutzen dituzu beste sortzaile batzuen ezizenak? 

Abeslarienak? Idazleak?... Zergatik erabiliko zenuke zuk ezizen bat? Eta zein erabiliko zenuke? 

 

1.3.  Atxaga izan da euskal letretan lehen idazle profesionala. Hau da, literatura sorkuntzatik bizi izan 

den lehen idazlea. Ezagutzen al dituzu gaur egun beste euskal idazle profesional batzuk? 

 

1.4.  Behi baten inguruko obra irakurri behar dugu, oso behi berezia, bizitzaz gogoeta asko egiten 

dituena, ezberdina izan nahi duena, bere askatasuna bilatzen duena… Atxagak, baina, ez du behia 

bakarrik erabili bere ideiak eta bere istorioak aurrera ateratzeko. Hona hemen, esaterako 

Trikuarena izeneko poema ezaguna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Ezagutzen al dituzu animaliak protagonista dituzten Atxagaren beste ipuin batzuk? 

(erantzuna: Txitoen istorioa, Asto bat hipodromoan, Xola, Bambulo,…) 

Esnatu da trikua habi hosto lehorrez egindakoan, 

eta dakizkien hitz guztiak ekartzen ditu gogora; 

gutxi gora behera, aditzak barne, hogeita zazpi hitz. 

Eta gero pentsatzen du: Amaitu da negua, 

Ni trikua naiz, Bi arrano gora dabiltza hegaletan; 

Marraskilo, Zizare, Zomorro, Armiarma, Igel, 

Zein putzu edo zulotan izkutatzen zarete? 

Hor dago erreka, Hau da nire erresuma, Goseak nago. 

Ordea bertan gelditzen da bera ere hosto lehor balitz, 

artean ez baita eguerdia baino, eta lege zahar batek 

galarazi egiten baitizkio eguzkia, zerua eta arranoak. 

Baina gaua dator, joan dira arranoak, eta trikuak, 

Marraskilo, Zizare, Zomorro, Armiarma, Igel, 

Erreka utzi eta mendiaren pendizari ekiten dio, 

seguru bere arantzetaz nola egon baitzitekeen 

Gerlari bat bere ezkutuaz, Espartan edo Corinton; 

Eta bapatean, zeharkatu egiten du 

belardiaren eta kamio berriaren arteko muga, 

Zure eta nire denboran sartzen da pauso bakar batez; 

Eta nola bere hiztegi unibertsala ez den 

azkeneko zazpi mila urteotan berritu, 

ez ditu ezagutzen gure automobilaren argiak, 

ez da ohartzen bere heriotzaren hurbiltasunaz ere. 
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1.6.  Martin Zeberio Booktuberraren komentarioa aurki dezakezu ondorengo loturan liburuari buruz, 

agian interesgarria izan daiteke gazte batek zer dioen liburu honetaz… 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/artefaktua/bideoak/osoa/5391116/bideoa-mattin-

zeberio-booktuberra-eta-atxagaren-behi-euskaldun-baten-memoriak/ 

 

1.7.  Behi euskaldun baten memoriak, euskaraz gain, hainbat hizkuntzatan argitaratu da. 

Asmatuko zenuke zein hizkuntzatan dauden ondorengo liburu hauek?  

Memoires van een koe     

Memórias duma Vaca    

Memorie di una mucca     

Memorias dunha vaca    

Memorajoj de euska bovino    

Memoiren einer baskischen Kuh    

Memòries d'una vaca     

Kujtimet e nje lope     

Mémoires d'une vache     

Memoriile vacutei Mu     

 

Erantzunak 

Memoires van een koe    Holanderaz 

Memórias duma Vaca   Portugeraz 

Memorie di una mucca    Italieraz 

Memorias dunha vaca   Galegoz 

Memorajoj de euska bovino   Esperantoz 

Memoiren einer baskischen Kuh   Alemaneraz 

Memòries d'una vaca    Katalaneraz 

Kujtimet e nje lope    Albanieraz 

Mémoires d'une vache    Frantsesez 

Memoriile vacutei Mu    Errumanieraz 

 

 

1.8. Artikulu bat liburuaz (hasieran bada Atxagaren testu bat zergatik idatzi zuen liburua azalduz). 

http://www.euskaltzaindia.eus/dok/plazaberri/2009/uztaila/olaziregi_atxaga.pdf 
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Pasarteak eta jarduerak  
 

1. Pasartea ( 6. or.) irakurri ondoren 

1. Ulermen galderak  

1.1. Atxagak “pinpor” hitza erabiltzen du ondoko testuan… zein uste duzu dela bere esanahia?  

-Alde! Alde hortik! Segi niri! 

Baso aldera abiatu zen bera, eta nik ere, azala pinportu egiten zitzaidala sentituz, harantz egin nuen. 

 

1.2. La Vache qui Rit izeneko behia deskribatzerakoan honako hau dio:  

La Vache qui Rit itsusia zen, eta gaizki osatua: ttikiegia gainerako behien aldean, eta moztaka lepo, beso eta 

hankaz. 

Zer uste duzu dela moztaka? Nondik etor daiteke hitz hori? 

 

1.3. Mo behiaren barnean bi ahots daude, bata Setatsu eta beste Aingeru Guardakoa. Errekurtso hau 

askotan erabiltzen du Atxagak gure barneko kontraesan edo on eta txarraren arteko eztabaidei 

erantzuna emateko. Zein izango da obediente, formal, zentzudun eta zintzoa izatea bultzatzen duen 

ahotsa? Eta hesiekin hautsi eta bizitzan arriskuak hartu eta aurrera egitera bultzatzen duena? 

2. Literatura hezkuntza eta sorkuntza 

2.1. Istorio hau lehen pertsonan kontaturik dago, eta alde horretatik Mo behiaren ikuspegitik bakarrik 

ezagutzen ditugu gertakariak, eta ez ditugu gainerako protagonisten gogoetak ezagutzen ez baldin 

bada elkarrizketen bidez. Nola kontatuko zenuke azken partea, behiaren ihesa, hirugarren pertsona 

baten ikuspuntutik (izan daiteke orojakilea edo ez…).? 

 

2.2. Eta Antiaju Berdek kontatuko balu? 

 

2.3. Idazleak Mo behiaren gogoetak eta protagonisten elkarrizketak tartekatu ditu, honek testua arindu 

egiten du. Ariketa moduan kendu elkarrizketak eta ikusiko duzu testua astunago bilakatu dela. 

 

2.4. Liburuko kapitulu bakoitzak izenburua du (luze samarrak gainera), nolako izenburua jarriko 

zenioke irakurri dugun pasarteari? 

 

2.5. 150 hitz dituzu txio baten bidez testua laburtzeko. Nola egingo zenuke? 

 

 

2. Pasartea (7.or.) irakurri ondoren 

1. Ulermen galderak  

Bilatu hitz hauen esanahia: 

Saiatera   gogorra 

Pertsona zaildua      leiho txikia 

Zirrikitu   zartadura, arrakala… 
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2. Literatura hezkuntza eta sorkuntza 

2.1. Nobela hau gerra zibilean kokatuta dago, zehazki gerra ondorengo urteetan. Ezagutzen al dituzu 

gerra horri buruz edo gerra horretako pasadizoak kontatzen dituzten idazlanak? 

 

2.2. Nekazaritza giroan girotutako nobela dugu hau. Horrek, jakina, hainbat arazo sortarazi ditzake 

irakurle kaletarren artean. Kontu hau nobelan honetan ageri da, baina oso nabarmena da gure tradizioa 

orain ulertzeko unean. Esaterako, zergatik esaten da… 

 Elur-urte, gari-urte. 

 Martxoa eurite, urte ogite. 

 Abuztuko euria, ardo eta eztia. 

 Katua kanpoan, arratoien festa. 

 Zalditik astora. 

 Belar gaiztoak zainak luze. 

 Idiak behar eta zintzarriak erosi 

 Astoa saldu eta mandoa erosi. 

 Txerri goseak ezkurra amets. 

 

 2.3. Irakurritako pasartearen lehen paragrafoa honako hau da: 

Gauean iluna erabat barneratuta zegoen Balantzategiko baso eta erreka txokoetan pausoak sentitu nituenean. 

Nahiz, ukuiluan aurrez aurre neukan saiateratik, ezer zehatzik ikusteko modurik ez izan, nire belarriak segituan 

adierazi zidan pauso haien jatorria: pauso arin eta sendoak ziren, dotoreak, oso dotoreak, benetan ederrak, nik 

jaiotorduan niretzat nahi izandakoak. Bai, zaldi pausoak ziren. Nahi duena esango du Setatsuk, ez dutela ondo 

lo egiten eta beste, baina pauso kontuan ez daukate parekorik. Beraiek bezalako ibiltaririk ez dago munduan. 

 

Laburtu ahalik eta gehien paragrafoa. 

Ondoren konparatu zure esaldia eta Atxagaren testua. Zer egin du idazleak testuan? Zergatik luzatu du 

hainbeste?  

 

2.4. Testu honetan Mok galdera asko botatzen ditu: Ahots hura Bizkarroker morroi zaharrena zen. Zer 

egiten zuen ordu hartan Balantzategin?  Normalean etxetik eguerdian alde egiten zuenak zein arrazoi 

zeukan gaua ere bertan pasatzeko? (…)Zer kargatzen zuten? Bada, batek zalditik erortzean egin zuen 

hotsagatik, zakuak, zaku bete-beteak. Zerez beteak?  

Behiak onartzen du ez dakizkiela erantzunak (“Bada, ezin jakin. Belarria mugatua da.”). Baina zergatik 

eta zertarako daude galdera horiek denak testuan? Zer lortu nahi du idazleak? Lortu al du bere 

helburua?  
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1. PASARTEA 

 Nolanahi ere, esan dut, moja ttikia eta bion arteko kontuak oso geroko kontuak dira; ez Antiaju Berde ezagutu 
nuen garaikoak. Orduan ia ez nekien ezer, ezta hizkuntza asko zirenik ere. Eta, alde batera, hori izan zen nire suertea. 
Zeren, harridura zela eta, askatu egin baitzitzaizkidan begiak antiajuen kristal berdetik, eta hartara bi anaia 
hortzaundi haiek ikusi ahal izan bainituen niregana korrika. 

-Harrapa ezak! Harrapa ezak! –esaten zion anaia batek besteari. 

-Etor hadi hona, ttiki, bankete on bat egin behar diagu hire kontura –esaten zidan besteak bere hortz guztiak 
erakutsiz. 

Istant batean, zerutik datorren tximistak jota bezala, ideia bat argitu zen nire barruan. Aurrenek aldiz, eta 
jaiotzatik oso ordu gutxira, heriotzaz jabetu nintzen, eta sentitu ere, sentitu nuen burdina zorrotza nire bihotzean 
sartzen. Bai, hortzaundiek hil egin nahi ninduten. Ikaraz jarri zitzaizkidan lau hankak. 

-Karral, karral! –entzun nuen orduan. Barrezka, Antiaju Berdek burla egiten zidan izuagatik. 

Mespretxu hark sutu egin ninduen, eta, iheska, aldapa gora abiatu nintzen zalaparta batean. Basoan sartzea 
lortuz gero, salbatu egingo nintzen, beharbada bai. Neure atzetik, maldizioka eta arnaska, bi hortzaundiak sentitzen 
nituen. 

-Ez duk alde egingo, ez! –egin zuten halako batean oihu, eta nik uste baino hurbilago zeudela erakutsiz. 

-Karral! Karral! Karral! –esan zuen Antiaju Berdek ber onetik aterata. Larruzko bastoia lurrean sartuta utziz, 
zaldiagana jo eta zorro batean sartuta zeukan fusila ateratzen hasi zen. La Vache qui Ritek garrasi egin zidan 

-Alde! Alde hortik! Segi niri! 

Baso aldera abiatu zen bera, eta nik ere, azala pinportu egiten zitzaidala sentituz, harantz egin nuen. Antiaju 
Berderi apuntatzeko betarik eman gabe, babesean jarri ginen biok.  

Harrezkero, askotan galdetu izan diot neure buruari: La Vache qui Ritek deitu zidanean jarritako azal pinpor 
hura, zergatik jarri zitzaidan? Mementoak zuen tentsioagatik? Arriskuagatik? Ala norbaitek, aurreneko aldiz, lagun 
bezala tratatzen ninduelako? Ez dakit, baina nolanahi ere egun hura handia izan zen nire bizian. 

La Vache qui Rit itsusia zen, eta gaizki osatua: ttikiegia gainerako behien aldean, eta moztaka lepo, beso eta 

hankaz. Burua, berriz, handiegia zuen, oso kopeta zabalekoa. Kolorez, esan dut lehenago ere, ni bezalakoxea zen: 

beltza.  

-Zenbat hezur hautsi dituzu hortik barrena? –galdetu zidan basoko goroldioaren gainean etzanez. 

-Zer? –esan nion erdi geldituz baina etzatekorik egin gabe. Izanez ere, gautzen ari zuen, eta Balantzategiko 

ukuilura joateko agintzen zidan Setatsuak. 

-Lagun on-ona, mundu honetan ez dago ordutan ibiltzea baino gauza hoberik –esaten zidan-. Utz ezazu gaua 

gaueko mozolo, saguzahar eta abarrentzat, eta joan zaitez deskantsatzera. Loa galtzen duenak hurrengo eguna ere 

galdu egiten du. 

Ordea, nahiz ume-umea izan, ezinezko egiten zitzaidan barruko ahotsaren esanetara errenditzea. Nahiago nuen 

La Vache qui Ritekin jarraitu. Azken batean, bizia zor nion errotan nire alde egindakoagatik. Bai, etzan egin behar 

nuen adiskide harekin. 

-Ondo, ondo –esan zuen La Vachek berarekin gelditzen nintzela ikusi zuenean-. Ez dirudi behi makaletakoa 

zarenik. Mundu honetan ez dago behi makala baino gauza makalagorik. 

La Vache qui Rit pentsakor geratu zen. Eta geroxeago, etxe aldera begiratzen zuen bitartean: 

-Balantzategiko gehienak makalak dira, konturatuko zara zerori ere. Belarra jan, ukuiluan egon, beti ordutan 

ibili, puaf!, nazka ematen du pentsatzeak ere. Zu ordea, ikusi gaua datorrela eta halere nirekin gelditu zara. Ondo, 

oso ondo. (51-53) 

Bernardo Atxaga. Behi euskaldun baten memoriak. Pamiela,1991.51-53. Orrialdeak. 

2. PASARTEA 
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Gauean iluna erabat barneratuta zegoen Balantzategiko baso eta erreka txokoetan pausoak sentitu nituenean. 

Nahiz, ukuiluan aurrez aurre neukan saiateratik, ezer zehatzik ikusteko modurik ez izan, nire belarriak segituan 

adierazi zidan pauso haien jatorria: pauso arin eta sendoak ziren, dotoreak, oso dotoreak, benetan ederrak, nik 

jaiotorduan niretzat nahi izandakoak. Bai, zaldi pausoak ziren. Nahi duena esango du Setatsuk, ez dutela ondo lo 

egiten eta beste, baina pauso kontuan ez daukate parekorik. Beraiek bezalako ibiltaririk ez dago munduan. 

Zaldiak, bospasei, beharbada zazpi, ukuilu atarian gelditu ziren, eta ondorenean beste pauso batzuk sumatu 

nituen, gizonenak. Edo zehatzago esanda, gizon gazte eta zailduenak. Ia ez zuten orporik jartzen lurrean. 

-Dena ondo zegok. Aurrera! –entzun nuen garbi-garbi, eta harritu ere egin nintzen. Ahots hura Bizkarroker 

morroi zaharrena zen. Zer egiten zuen ordu hartan Balantzategin?  Normalean etxetik eguerdian alde egiten zuenak 

zein arrazoi zeukan gaua ere bertan pasatzeko? Begiratu nuen ukuiluko sarrerara, eta bai, hantxe jarraitzen zuen 

Bizkarrokerren bizikletak. Ez nintzen ahotsez nahasten. 

-Zer moduz mendian? Ondo al zeuden bideak? –galdetu zuen Genovevak. 

-Ondo, bai. Lehor. Udazken polita daukagu –erantzun zuen gizonetako batek. 

-Zenbat eta lehenago bukatu lana, hainbat eta denbora gehiago izango diagu afaltzeko. Goazen mutilak, hasi 

gaitezen lanean –eskatu zuen Bizkarrokerrek. 

-Hori du mundu honek txarrena. Jateko, aurrena lana egin beharra dagoela. Baina hasi egin beharko dugu, bai –

atera zen lehengo gizona, eta beste batzuek barre ttikiak egin zituzten. Sei bat izango ziren denetara, baina ezin nor 

eta nolakoak ziren jakin. Ukuiluko saiateraz kanpora, iluna besterik ez zen ikusten; izarren bat, denez ere. Eta La 

Vache qui Ritek ere ezin zuen ezer handirik ikusi, nahiz bera ukuilu ateko zirrikitu batetik saiatu. Belarriz 

jakindakoarekin konformatu beharra zegoen. 

Ordubete inguruko aritu zirela zaldiak kargatzen, hori izan zen belarriek erakutsi zidatena. Zer kargatzen zuten? 

Bada, batek zalditik erortzean egin zuen hotsagatik, zakuak, zaku bete-betak. Zerez beteak? Bada, ezin jakin. 

Belarria mugatua da. 

Kargatu ondoren afaldu egin zuten denek, nahiko azkar eta oso gutxi hitz eginez. Gehien-gehiena Bizkarrokerri 

entzuten zitzaion, gerra hitz behin eta berriro aipatuz: gerran hil zen Serapiok, gerra galdu eta gero, gerra irabazi 

zutenek… baina kosta egiten zitzaidan beren jardunaren haria hartzea. La Vachek ere adi entzuten zuen salatik 

zetorrena, baina hala eta guztiz ere, nahiz bera eta biok izan ukuiluan esna geunden behi bakarrak, nahiz nik 

berarekin hitz egiteko gogo izugarria eduki, ez nintzen berarengana joatera ausartu. Haserretuta egongo zela 

pentsatzen nuen, ez zidala behin ere barkatuko bera alde batera utzi eta behi makalekin ibili izana. 

Afaldu ondorenean, zaldien pauso arin eta dotoreak entzun ziren berriro. Kargatuta zihoazenez, gehiago 

kostatzen zitzaien ibiltzea: baina, karga eta guzti, haiek beti dotore. Zaldiak urrutiratu zirenean, lotara jarri nintzen. 

Gau hartan ez zegoen ezer gehiago jakiterik. 

Hurrengo egunean, ukuilutik argitara atera eta behi gorriengana jo nuen zuzenean. 

-Bart gauean, zer jende mota ibili da Balantzategin? –galdetu nion Bidaniri, berak egondako belaze borobiletik 

bistara gelditzen baitzen Balantzategiko ataria. 

-Inporta zait bada niri! Nik lo egin dut ederki asko! –erantzun zidan Bidanik. 

Promes egin nion neure buruari orduantxe bertan: utzi egingo nuen behi makalen taldea. La Vacherekin 
adiskidetu beharra neukan kosta lain kosta. 
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3. PASARTEA 
 

Hasiera batean, ederki eman genituen kolpeak, nik asko eta La Vachek gehiago, eta hogeita hamar hezur 
hautsitako behia naizela esan ahal badut gaur egun, harrotasun hau festa hari zor diot batez ere. Ordea, herritar 
asko ziren, mila eta gehiago ziren, eta ezparak bezala inguratzen ziren guragana, etengabe, zikin, mingarri. 
Ezinezkoa zen hainbeste ezpararen aurka borrokatzea. Hala, kalean gora eta behera ordu erdia generamanean-
edo, irteera bat bilatzeari ekin genion lagunak eta biok. Ordea, non aurkitu ihesbidea? Kalea eta plaza burdinazko 
hesiarekin itxita zeuden, eta jendez gainezka zegoen hesiz bestaldea ere. Gure marmita hark ez zeukan 
pitzadurarik. 

Nekearekin batera etorri zitzaigun infernua. Begiak gorri-gorri eginda, gazte moxkortuak harrotzen hasi ziren. 
Haietako batek isatsetik heldu zidanean, guztia galdua zegoela jakin nuen. La Vacheri erreparatu nion: ez zebilen 
ni baino hobeto. Aitzitik, nik neronek baino nekatuago ematen zuen, eta erotzeko zorian. 

Halere, ez nuen etsi eta, ardiak egiten duen bezala, nire burua entregatu; aldiz, bilaka jarraitu nuen, burdinazko 
hesiari tarteren bat aurkitu nahian. Hala, etxe atari bateraino iritsi nintzen, bertan zegoen ate erdi zabaldu bat 
aztertzeko asmoz-edo; eta banindoan atea bultzatzera nire atzeko aldean ezten zorrotz baten zauria sentitu 
nuenean. Oinazez itsututa, jira eta kolpea tira nuen: alferrik, nire adarrak leiho baxu baten barroteekin egokitu 
ziren. 

-Karral! –entzun nuen orduan, eta Antiaju Berderen aho okerra ikusi nuen leihoan. Handik gutxira, eta atzetik 
joka neuzkan gazte moxkortuen kolpeekin batera, bigarren zauri bat egin zidan eztenak, oraingoan lepoan. 

Nire desioa hantxe bertan hiltzea zen, baina gazte moxkortuek hori egiten ere ez zidaten uzten. Burua lurrera 
botatzen nuen bakoitzean, beraiek altxa eta segitzera behartzen ninduten. Une batez, La Vache ikusi nuen kalean 
gora, jendea alde guztietatik zuela eta itobeharrean: bera ere odoletan zegoen, berak ere probatua zuen Antiaju 
Berderen eztena. 

Handik aurrerakoa ia ez daukat gogoan. Ez nintzen nire lau hanketan egoteko gauza. Eskerrak azkenean, guri 
are burla gehiago egiteko, zakur jende hark iturrira bota gintuela; eta ez bakarrik uraren freskotasunarekin 
suspertu egin ginelako, baita ihesbidea ikusi genuelako ere. Izanez ere, zuhaitz enbor batzuk zeuden han inguruan 
pilatuta, eta eskailera moduko bat osatzen zuten, plazaren murru gaineraino iristen zena. Aski zitzaigun eskailera 
hartatik igo eta bestaldera saltatzea libre gelditzeko. 

-Ikusten al duzu? –esan nion La Vacheri begiratuarekin batera. 
-Bai –begiratu zidan berak. 
Artean iturrian sartuta geunden, gure jabe egindako mutil gazteak azaldu zirenean. Handik atera, lepoan soka 

jarri eta kaiola itxurako ukuilura eraman gintuzten.  
 

Bernardo Atxaga. Behi euskaldun baten memoriak. Pamiela,1991.141-142. Orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

Liburu honen inguruan bada lanketa osoa eta zehatza (hizkuntza aldetik, ulermena, gramatika eta 

esamoldeak, besteak beste, lantzeko). Lanketa hori honako web orrian aurki dezakezue: 

http://www.ikasbil.eus/c/document_library/get_file?uuid=1ebcb69d-45a0-4619-a764-

a50488f93676&groupId=10138 
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Lan hau Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten mende dago. 

 

Honakoak egin ditzakezu: 

 Partekatu — partekatu, kopiatu eta birbanatu edozein bitarteko edo formatutan. 

 Moldatu — nahasi, eraldatu eta horretan oinarrituz sortu edozein xedetarako, baita merkataritza-

xedeetarako ere. 

Honako baldintzen arabera: 

 Aitortu — Aitortza egokia egin behar duzu, lizentziaren esteka eman behar duzu eta aldaketak egin diren 

adierazi behar duzu. Zentzuzko edozein modutan egin dezakezu hori, baina ez duzu aditzera eman behar 

lizentzia-emaileak zu edo zure erabilera onesten duenik. 
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