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IPUINEN TAILERRA DERRIGORREZKO BIGARREN 
HEZKUNTZAN: GOZAMENERAKO TRESNA 
 

"Lehenago satorrak begiak zeuzkan eta buztanik ez. Egun batean igel bat 
aurkitu zuen. Igelak buztana bazeukan, begirik ez, ostera. Euron gauzok aldatu 
behar ziztuztela asmoa hartuta, satorra begirik gabe gelditu zen, buztanik gabe 
igela.” 

Azkuek jasoa. 

 

 “Bada hor nonbait, diotenez, zuhaitz handi bat, imajina ezin daitekeen 
bezain handia, milioka eta milioika hosto dituena. Pertsona bat hiltzen denean, 
haren aurpegi bizi bihurtzen da zuhaitz handiaren hostoetako bat. Haize leun 
batek kulunkatzen ditu aurpegi guztiak. Ez dira aspertzen batere, hizketan, 
barrez eta kantuan. 

Denok daukagu zain, diotenez, hiltzen garenerako hosto bat zuhaitz handian.  

Zientzialari, kazetari eta filosofo ugari dabiltza zuhaitz horren bila. Baina 
oraindik ez du inork aurkitu”. 

Ehun ipuin hitz gutxitan. Joxantonio Ormazabal 

 

"Errege batek hiru alaba zituen: 
janzten zituen gorriz, 
janzten zituen zuriz, 
janzten zituen horiz. 
Nahi al duzu kontatzea berriz?" 
 

Herri-ipuinen amaiera. 

 

Jakin gura baduzu 
bizitzaren berri 
eta zertan ditugun 
zazpi euskal herri, 
irakurle taldera 
lehenbailehen etorri; 
ipuintxoak ditugu 
jakintza-iturri, 
euskaraz datozkizun 
denak irakurri. 
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1. OINARRIZKO KONPETENTZIAK DERRIGORREZKO 
BIGARREN HEZKUNTZAN. 

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasturtetan eta ikasgaitan dago antolatuta, 
diziplinen arteko lotura eta koordinazioa zainduz, eta arreta berezia jartzen da 
ikasleen hezkuntza eta lanbide-orientazioan. 

 

Oinarrizko Hezkuntzako jakintza-arloek eta ikasgaiek euskal curriculuma 
curriculum propioan txertatuko dute, eta oinarrizko konpetentziak dimentsio 
guztietan garatzen lagunduko dute. Pertsona guztiek beren burua 
errealizatzeko eta garatzeko, herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta lan 
egiteko behar dituztenak dira oinarrizko konpetentziak. Oinarrizko 
konpetentzia horiek izan daitezke zeharkakoak edo diziplina barrukoak.  

 

Oinarrizko Hezkuntza amaitutakoan, ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak 
garatuta izan behar dituzte helduaroari ekiteko, bai eta konpetentziok 
garatzen, mantentzen eta eguneratzen jarraitzeko ere, etengabeko 
ikaskuntzaren bidez.  

 

Ikasleak oinarrizko konpetentzia horiek modu eraginkorrean jabetzeko, 
ikastetxeek jarduera integratuak diseinatuko dituzte, ikasleek konpetentzia bat 
baino gehiago ikas dezaten aldi berean.  

 

Bizitzako alor eta egoera pertsonaletan, sozialetan, akademikoetan eta 
lanekoetan —diziplina-arlo guztietan nahiz eguneroko bizitzan—, arazoak 
eraginkortasunez konpontzeko behar dira konpetentziak. Arlo edo ikasgai 
guztietan batera lan eginez sustatu eta sendotu behar dira, eta bizitzako alor 
eta egoera guztietan integratuz eskuratzen eta aplikatzen dira.  

 

Honako hauek dira oinarrizko zehar-konpetentziak:  

a) Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.  

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu 
osagarrian erabiltzea, ganoraz eta egoki komunikatu ahal izateko egoera 
pertsonal, sozial eta akademikoetan.  

 

b) Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 
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Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu 
zorrotza izatea, eta ikasitakoa mobilizatzea eta beste testuinguru eta egoera 
batzuetara eramatea, norberaren ikaskuntza modu autonomoan antolatzeko.  

 

c) Elkarbizitzarako konpetentzia.  

Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan, elkarrekikotasunez 
parte hartzea, eta norberari aitortutako eskubideak eta betebeharrak besteri 
aitortzea, norberaren zein guztion ongirako.  

 

d) Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia. 

Ekimena izatea eta ekite-prozesua erabakitasunez eta eraginkortasunez 
kudeatzea testuinguru eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, 
ideiak ekintza bihurtzeko.  

 

e) Izaten ikasteko konpetentzia.  

Bizitzan zehar agertzen diren sentimendu, pentsamendu eta ekintza 
pertsonalez gogoeta egitea eta haiek sendotzea edo egokitzea, haien gaineko 
balorazioaren arabera, bere burua etengabe hobetuz pertsona osorik 
errealizatzeko.  

 

Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak:  

 

1.- Diziplina-arloren bateko baliabideak erabiliz bizitzako maila pertsonalean, 
sozialean, akademikoan eta laboralean arazoak eraginkortasunez konpontzeko 
behar dira. Diziplina-matrize bat dute oinarrian, arloren bateko arazoen eta 
egoeren bitartez eskuratzen dira, baina diziplina-arlo bateko edo batzuetako 
arazoak eta egoerak konpontzeko aplika daitezke.  

 

2.- Honako diziplina barruko oinarrizko konpetentzia hauek  nabarmenduko 
ditugu ipuinen tailerrean:  

 

a) Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia.  

Hitzezko eta idatzizko testuak egokiro erabiltzea —euskaraz, gaztelaniaz eta 
atzerriko hizkuntza batean gutxienez—, bizitzako hainbat alorretako egoeratan, 
eraginkortasunez eta hizkuntza-aniztasuna errespetatuz. Literatura-hezkuntza 
garatzea ere bai, nork bere burua eta inguruko mundua hobeto ezagutzeko.  
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Osagaiak: 

 

 Bizitzako hainbat eremutako mezuak (mezu idatziak, ahozkoak eta ikus-
entzunezkoak…) ulertzea eta erabiltzea, bai helburu pertsonalei 
erantzuteko, bai bere ezagutzak garatzeko zein gizartean parte hartzeko. 

 Hizkuntzaren bidez ekitea beharrezkoa den  egoeretan, —bakarka zein 
elkarlanean— mezuak sortzea helburuak lortzeko (mezu idatziak, 
ahozkoak, ikus-entzunezkoak, etab.). 

 Hizkuntzari buruzko hausnarketaz baliatzea, hizkuntza-sisteman 
osagaien arteko hartu-emanez jabetuz, ulermenari eta ekoizpenari 
dagokionez erabilera hobetzeko. 

 Inguruko errealitate soziolinguistikoa kritikoki interpretatzea, euskararen 
erabilpenaren eta normalizazioaren aldeko konpromiso aktiboa eta beste 
hizkuntzekiko errespetu eta balorazio positiboa azaltzea. 

 Hizkuntza literarioa erabiltzea nortasun soziokulturala eraikitzeko, ideiak 
eta sentimenduak sormenez adierazteko eta edertasunaz gozatzeko; eta 
literatura-erreferenteak interpretatzea haien esanahia elkarren artean 
eraikiz. 

 

b) Teknologiarako konpetentzia  

 

Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz garatzea eta erabiltzea, jakintza 
teknikoak eta beste adar batzuetakoak metodikoki eta eraginkortasunez 
aplikatuta, egoera interesgarriak ulertzeko eta konpontzeko eta produktu eta 
zerbitzu berriak eskaintzeko, eta emaitzen berri ematea, hobetzeko edo 
erabakiak arduraz hartzeko prozesuekin jarraitzeko. 
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2. IPUINEN TAILERRA DERRIGORREZKO BIGARREN 
HEZKUNTZAN 

 

Ipuin Tailerraren asmoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren helburu orokor 
guztiak betetzen laguntzea da, baina beste era batera. Ikaslearen hizkuntza-
gaitasunak gehitzea da kontua, baina hizkuntzaren alderdi ludikoa eta 
sormenerako dituen ahalbideak oinarri hartuta. 

Ipuinen tailerrean ahozkotasuna lantzeko, irakurtzeko eta idazteko zaletasuna 
piztu nahi da. Ikasleak berak aukeratuta eta berak nahi duelako joko duenez 
tailerrera, hizkuntzarekin harreman pertsonalagoa izateko aukera izango du. 

 

2.1. GAITASUNAK 
Aukerako jakintzagai honen helburua da ondoren adierazitako gaitasun hauek 
ikasleengan garatzen laguntzea: 

 Sormenaren bitartez eta irudimenak lagunduta ipuinak sortzea eta 
esatea. 

 Ipuinak kontatzea eta idaztea aukera aparta dela konturatzea eta 
balioestea. 

 Lan-taldean benetan parte hartzea, nork bere ideiak eta sentimenduak 
jendaurrean adierazteko  besteen adierazpenak onartzeko izaten diren 
zailtasunak gaindituta. 

 Adierazpideak koherentziaz eta zehatz ematea ipuinak sortzen diren 
helburu desberdinen eta komunikazio-egoeren arabera.  

 

2.2. HELBURUAK 
Helburua izango da ondoren adierazitako gaitasun hauek ikasleengan garatzen 
laguntzea: 

 Sormenaren eta irudimenaren laguntzarekin ipuinak egitea. 

 Lan-taldean aktiboki parte hartzea, nork bere ideiak eta sentimenduak 
jendaurrean adierazteko eta besteen adierazpenak onartzeko. 

 Koherentziaz eta zehaztasunez espresatzea. 

 Ipuinetan oinarrituz, adierazteko eta dramatizatzeko bidea urratzea. 

  

 

 

2.3. EDUKIAK  
Ipuin etiologikoak: jatorri guztietako ipuinak. 
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2.4. EBALUAZIORAKO-IRIZPIDEAK 
 Jatorri desberdineko ipuinen funtsezko ezaugarriak eta helburua 

antzematea, edukia ahoz eta idatziz adieraziz eta egiturari dagozkion 
elementuak antzemanez. 

 Ipuinak sorkuntza-asmoekin egitea, testu narratiboaren lanketa-fase 
desberdinak kontuan hartuta. 

 Taldean lan egitea eta talde-jardueretan parte hartzea, besteak onartu 
eta errespetatzeko jarrera erakutsiz. 

 

2.5. IRAKASLEAREN ZEREGINA 
Tailer honetan eredu guztien gainetik, irakasleen inplikazio emozionala 
erabakigarria da haurren jarreretan. Zer esan nahi da “inplikazio emozionala” 
kontzeptuarekin? Bada, neurri handi batean, irakasleen mundu afektiboa, 
sentikorra garatua izatea, mundu arrazionalaz zein kognitiboaz gain. 

 

Irakasleak emozionalki inplikatzen bagara, edota, beste berba batzuekin 
esanda, gogoa eta gustua erakusten badugu jarrera enpatiko bat azalduz, 
askoz ere pasio handiagoz biziko dute ikasleek proposatzen zaien jarduera, 
eta, horren ondorioz, beste jarrera bat erakutsiko dute, askoz ere 
positiboagoa. 

 

Gainera, sentimenduak ere gehiago partekatzen dituztenez, gehiago 
inplikatzen dira, eta gehiago balioesten dute eskaintzen zaiena: arreta 
handiagoa jartzen dute, patxada handiagoa agertzen, galderak egiteko irrika 
erakusten eta jakin-mina, lilura, harridura, umorea eta enpatia azaltzen dute. 
(Peio Añorgak esana eta nik neuk konprobatua). 
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3. IPUIN ETIOLOGIKOAK.  
Lan honetan, mundu zabaleko herrialde askotako herri-ipuinak bildu nahi dira. 
Ez dira ipuin arruntak. Ez. Guztiek eta haietako bakoitzak badaukate ezaugarri 
komun bat: gertaera bereziak eta abentura apartekoak kontatzeaz gain, 
errealitatearekin, eguneroko bizimoduarekin lotutako galdera bati eman nahi 
diote erantzuna (esate baterako, zergatik daukaten elefanteek tronpa luzea, 
edota zergatik dagoen gazi itsasoko ura). Izan ere, gizakia beti aritu izan da 
galdezka, inguratzen duen mundua eta berarekin bizi diren izakiak eta 
gertatzen diren jazoerak hobeto ulertu nahian. Gaur egun, zientzian aurkitzen 
ditu erantzunik gehienak. Antzina, berriz, ipuin, alegia eta elezaharren bidez 
saiatzen zen erantzuten. Erantzuna, jakina, ipuinen estilokoa da. Nahi 
baduzue, sinetsi; nahi ez baduzue, ez sinetsi. Baina, askotan esaten denez, 
“egia ez bada, behinik behin ondo aurkitua da” (“si non e vero e bene 
trovatto”) 

Irakurri ipuinok. Haietariko asko antzina sortuak dira, aspaldi. 

Ordurako, gizakiek eguneroko bizimodutik irakaspenak atera zituzten eta, 
horrela, haien herri-jakintza maila gero eta handiagoa bihurtu zen. 

Munduko herriek inguruan ikusten zutena kontatzen zuten ipuinen bidez, egin 
eta ekidin behar zena aurreikusiz eta irakatsiz. 

Irakurri eta zabaldu itzazu lau haizeetara. 

 

Bilduma 
EUSKAL HERRIKO IPUINAK: 

 Zergatik esaten duten ardiek bee, beee 

 Kixmiren etorrera 

 Zergatik dauden arrantzaleak Euskal Herrian  

 Zergatik ezin duen eguzkiak ilargia harrapatu 

 Erlearen ziztada 

 Urrearen jatorria 

 Zergatik falta zaion harri bat Ligiko zubiari 

 Nola zabaldu zen garia Euskal Herrian 

 Nola sortu zen lehen zerra Euskal Herrian 

 Iturri-belarraren txortenen koloreak beltzak dira 

 

EUROPAKO IPUINAK: 

 Biolinaren  jatorria (Errumania) 

 Trikuak zergatik dituen arantzak (Frantzia) 
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 Zergatik ez duen erbiak haragirik jaten (Polonia) 

 Zergatik ez duen ilargiak jantzirik (Jugoslavia) 

 Nondik datorren “maratoi” hitza (Grezia) 

 Zer dela eta utzi zion astoak kantatzeari (Italia) 

 Pirinioen sorrera (Grezia) 

 Zergatik daukaten dortokek oskola (Grezia) 

 Zergatik jartzen diren Gabonetan pinuak etxeetan (Alemania) 

 Nola sortu ziren itsas zaldiak (Frantzia) 

 Arrabitaren jatorria (Ijitoen kondaira) 

 Nola sortu ziren azeria eta otsoa (Errusia) 

 

AFRIKAKO IPUINAK: 

 Zergatik dituzten gameluek konkor bi (Maroko) 

 Zergatik duten astoek mutur-alde zuria (Berbereen ipuina) 

 Euliek zergatik gogaitzen dituzten behiak (Somalia) 

 Eguzkia eta ilargia (Somalia) 

 Ilargia nola sortu zen (Afrikako mandinga herrietako ipuina) 

 Zergatik daukan krokodiloak azal latza eta zimurra (Namibia)  

 Nola sortu ziren izarrak (Mauritania) 

 Euriaren jatorria (Ginea) 

 Elefantearen sudurra (Liberia) 

 Haizearen sorrera (Nigeria) 

 Zergatik ez diren adiskide otsoa eta txakurra (Egipto) 

 

ASIAKO IPUINAK: 

 Munduaren eta gizadiaren jatorria: zeru-lurren kreazioa (Elizen arteko 
bibliatik hartua) 

 Nola sortu ziren izarrak eta ilargia (Filipinak) 

 Tearen kondaira (Txina) 

 Nola aurkitu zen gatza (Txina) 

 Zergatik ez duten lur-zizareek kantatzen (Japonia)  

 Nolako lezio ederra eman zieten zaldiak, ahariak eta oilarrak otsoei (ipuin 
kurdua) 

 Krisantemo landarearen kondaira (Txina) 

 Ekialdeko horoskopoaren hamabi ikurrak (Txina) 
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 Nondik datorren idia (Txina) 

 Zergatik ez daukaten marmokek hezurrik (Japonia) 

 Zergatik egiten duen hontzak gauez hegan (Txina) 

 Zergatik daukaten tximinoek buztan txikia (Japonia) 

 Everest mendiaren sorrera (Tibet) 

 Zergatik egiten duten oilarrek kukurruku eguzkia ateratzean (Tailandia) 

 Nola salbatu zuten tximuek ilargia (Tibet) 

 Zergatik egiten duen negar zumeak (judutarren ipuina) 

 Nola sortu zen arrosa Osakan(Japonia) 

 

IPAR AMERIKAKO IPUINAK: 

 Manitu handiaren probak (txerokien ipuina) 

 Udazkenaren etorrera (indiar azal gorrien ipuina) 

 Nola sortu zen sua (sioux indiarren ipuina) 

 Artoaren jatorria (sioux indiarren ipuina) 

 Nola jaio zen euria (kondaira indiar bat) 

 

HEGO AMERIKAKO IPUINAK: 

 Zergatik dituzten txoriek kolore biziak (Amazonia) 

 Gizakiaren bizia (Brasil) 

 Zergatik oihukatzen duen hontzak gauez (Venezuela) 

 Zergatik dauzkan untxiak belarri luze eta handiak (Mexiko) 

 Ortzadarra nola sortu zen munduan (Amazonia) 

 Orinoko errekaren sorrera (Kolonbia) 

 Gauaren jatorria (Brasil) 

 Nola sortu ziren munduan txoriak (Brasil) 

 Zergatik dauden etxeko abereak eta animalia basatiak (Bolivia) 

 

AUSTRALIAKO IPUINAK: 

 Nola irten zen eguzkia 

 Nola sortu ziren itsas zaldiak 

 Zergatik dagoen itsasoa gazi 

 Gizon beltzak, zuriak eta horiak nola sortuak diren (Polinesia) 
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3.1. EUSKAL HERRIKO IPUINAK 
 

ARDIAK ETA BELARRA 

Behin artzain batek atera zuen bere artaldea larrera, oso belar ona zegoen toki 
batera, eta ardiei esan zien: 

Larre ona daukazue gaur, eta nahikoa jandakoan, etorri etxera. 

Iluntzean etorri ziren ardiak etxera eta nagusiak galdetu zien: 

Nahikoa jan al duzue? 

Batere ez dugu jan erantzun zioten ardiek. 

Zer bada? 

Jaten hasten ginen bakoitzean, «aurrera eta goxoago, aurrera eta goxoago» 
esaten zigun belarrak, etaaaa... egun guztian ibili eta ibili, ez dugu ezertxo ere 
jan. 

Ez zarete tonto txarrak esan zien artzainak; hurrena hori esaten 
dizuenean, «bertan goxo» esan eta bertan gelditu zaitezte nahikoa jan arte. 

Hurrengo egunean joan ziren berriz ere ardiak larre-toki on hartara, eta 
belarra hasi zitzaien esanez: 

Aurrera eta goxoago, aurrera eta goxoago... 

Baina oraingoan ardiek erantzuten zuten: 

Bertan goxo, bertan goxo... 

Iluntze hartan nahikoa janda itzuli ziren etxera. 

Garai hartan gauza guztiek zekiten hizketan: belarrek, sasiek, arbolek eta 
animaliek ere bai. Bakar-bakarrik goroldioak ez omen zekien. Beste gauza 
guztiak bildu ziren goroldioari hizketan irakatsi behar ziotelako, eta irakasten 
hasi zirenean denak mutututa gelditu omen ziren. Horregatik geroztik gauza 
horiek denek ez dute gehiago hizketan egiten. 

Batzuek esaten dute oraindik ere ardiek eta belarrak hitz egiten dutela 
elkarrekin. Ardiak lanera ateratzen direnean, belarrak esaten omen die: 

Aurrera eta goxoago, aurrera eta goxoago... Ardiak ibiltzen dira pixka batean 
batetik bestera, eta azkenean «beeee, beeee...» eginez, bertan gelditzen dira. 

Beeee, beeee... horrek «bertan goxo, bertan goxo» esan nahi omen du. 

 

Jose Arratibel  Kontu zaharrak,  

La Gran Enciclopedia Vasca 
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KIXMIREN ETORRERA 

Aspaldi, duela milaka eta milaka urte, gizakiak eta jentilak elkarrekin bizi ziren 
Euskal Herrian. Jentilak izaki erraldoiak ziren, izugarri handiak eta indartsuak. 
Mendietako harpeetan bizi ziren eta oso gutxitan jaisten ziren haranetara, 
gizakien bizilekuetara. Izan ere, jentilak ez ziren ongi konpontzen gizakiekin, 
gizakiak izaki txiki, tranpati eta gaiztotzat baitzituzten. 

Oraindik ere, jentilen arrasto ugari geratzen da euskal lurretan barrena 
sakabanaturik; erraldoi indartsuok mendi-gailur batetik beste batera jolasean 
jaurti ohi zituzten haitz eskergak. Esaterako, jentilek izugarrizko harri handi 
astunak erabiltzen zituzten pilota gisa eta bola-jokoan aritzeko. Horrelako 
harriak nonahi aurki daitezke: Markinan, Oiartzunen, Zumarragan, Aralarren, 
Baionan… Baina jentilik ez. Ez da inon jentilik aurkitzen, aspaldi desagertu 
baitziren. 

Behinola, jentilek, Aralar aldean jolasean eta dantzan zebiltzala, ikusi zuten 
hodei argi misteriotsu bat sortaldetik hurbiltzen ari zela. Hodei zuri argitsu hura 
zer zen jakin ezinik, harriturik eta izuturik jentil zahar eta jakintsuarengana 
jotzea erabaki zuten. 

Joan ziren, bada, haitzartean zegoen leize batera eta atera zuten bertatik 
agurea. Oso zaharra zen jentil hura, Lurra bezain zaharra; ile-adats luzea 
elurra bezain zuria zuen, eta bizarra belaunetaraino heltzen zitzaion. Urteen 
poderioz, begiak itxiz-itxiz joan zitzaizkion, erabat itxi arte. 

Jentil guztiak, denak batera, hasi zitzaizkion ematen hodeiaren berri: 
sortaldetik zetorrela, beldurgarria zela eta oso argia, eguzkia bera baino 
argiagoa. Agure zaharrak ez zekien zer erantzun eta, hodeia ikusi nahian, 
hauxe eskatu zien inguruan zituenei: 

Ekar itzazue bi sarde eta jaso betazalak.  

Jaso zizkioten betazalak jentil zaharrari eta honela mintzatu zitzaien, zeharo 
izuturik: 

Kixmi jaio da! Gureak egin du! Amaitu da jentilen aroa! Bota nazazue horko 
amildegian behera. 

Izan ere, hodeiak Kixmi edo Jesus haurra jaio zela adierazten zuen, jentilen 
denbora amaitu eta gizakien aroa heldu zela. 

Amildu zuten, bada, agurea, eta lasterka bizian sartalderantz ihesi joan ziren 
jentilak. Jaitsi ziren menditik Arraztaran izeneko haranetaraino eta bertan 
zegoen harritzar baten azpian  ezkutatu ziren arrapaladan. 

Harrez geroztik, Jentilarri esaten diote leku horri; jentilen hilobia, alegia. 

Huraxe izan zen jentil guztien azkena. Tira, ia guztiena, egia esan; izan ere, 
gordelekua harritzarrarekin estali zuena kanpoan geratu eta gizakiengana joan 
zen, Kixmiren etorreraren berri ematera. Azken jentil hark Olentzero zuen 
izena. 
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ZERGATIK DAUDEN ARRANTZALEAK MUNDUAN 

Badakizue itsasoko ura zergatik den horren gazia? 

Duela urte asko itsasoko ura errekakoa bezain gozoa zen.  

Bazen lamia bat artzain batekin maiteminduta zegoena. Egunero ikusi ohi zuen 
artzaina ardiekin zihoala. Halako batean agurtu, eta berbetan hasi ziren biak. 

Egun batean, kanta bat kantatu zion, beste behin lamiak itsasoko maskor bat 
erregalatu zion itsas ondoko etxola batean bizi baitzen. Horrela egoten ziren 
egun batean zein bestean, maitemindu arte. Lamiak etxera gonbidatu zuen 
artzaina, afaltzera. Zopa handi bat prestatu zion lapiko erraldoi batean baina, 
zera, lamiari nahiko gazi atera zitzaion zopa hura. 

Artzaina heldu zen. Biziki poztu zen zopa hura ikustean! Dena jateko prest 
zegoen, baina dastatu zuenean, hara!, zopa hura gazi-gazi zegoen. Atera 
kontu, ezein gizakik ezin zezakeen zopa hura jan gazi baino gaziago zegoelako! 

Artzainak erantzun zion: 

Aizu barkatu, baina ezin dut hain gogotsu prestatu duzun zopa hori jan. 

Lamiak erantzun zion. 

Baina, zer dela eta? 

Tira, oso gazi dago. 

Zer diozu? Ez dago horren gazi! 

Niretzat bai. 

Lamia molestatu egin zen. Platera jaso, lapikoa hartu, itsaslabar ondora joan 
eta itsasora jaurti zuen. Hara! Beste horrenbeste! Hain zegoen lapikoa gazi, 
ezen handik aurrera itsasoko ura gazi dagoen. Baina ez hori bakarrik. Gainera, 
itsaso horretara ura hartzera joan ziren txoriak ere ur hori edan ondoren, 
arrain bilakatu ziren.  

Harrezkero, arrainak daude, eta bainua hartzen ari ziren emakume haiek lamia 
bihurtu ziren eta lamiak berak, lapikotik zopa gazi hura bota ostean, itsasora 
bota zuen bere burua eta bera ere sirena bihurtu ei zen. 

Orduan, artzaina itsasoratu egin zen txalupa txiki batean lamia aurkitzeko 
asmoz, eta horrexegatik daude arrantzaleak munduan. Bera izan zen, antza 
denez, sirena bat topatzeko asmoz itsasoratu zen lehen arrantzalea. 

Aurkitu zuen ala ez, hori ez dakigu. 

 

ZERGATIK EZIN DUEN EGUZKIAK ILARGIA HARRAPATU 

Eguzkia eta Ilargia, antzina senar-emazteak omen ziren; Lurra, bion semea. 

Ondo konpontzen ei ziren andre-gizonak, elkar asko maite baitzuten. 

Lurra ere asko maite zuten: orduak eta egunak ematen zituzten berari begira. 
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Behin, Lurrari horrela begira zeudela badiotso Eguzkiak Ilargiari: 

Ikusten? Ikusten duzu Lurraren edertasuna? 

Bai, ikusten dut. 

Ba, neuk eman diot Lurrari edertasun hori. 

Bai, gero, badiotso Ilargiak. 

Bai. Neuk neure argitasunaz. 

Ez ote diot neuk ematen esan dio Ilargiak goizetan sortarazten dudan 
ihintzez? 

Ez ba! 

Bada! Bai ba! 

Eztabaidan hasi ziren… Eta haserre amaitu zuten. Haserrealdian, Eguzkiak bere 
senetik irtenda, eskukada bat txingar hartu eta Ilargiari bota, eta aurpegian 
erre uneak sortu zizkion. 

Ilargiak, minduta eta zurbil-zurbil, ihes egin zion. Eguzkiak, sutan eta gori-gori, 
atzetik jarraitu zion. Biak zihoazen bizkor, biak abiada bizian. 

Atzetik zihoana, aurrean zihoana baino azkarrago. Egunetik egunera 
gertuago… 

Halako batean, hogeita zortzigarren egunean, hain zuzen ere, Eguzkiak Ilargia 
harrapatu zorian zeukala… Dzart! Aienatu, desagertu egin zitzaion bera. 

Non sartu zatzaizkit? esan zion amorruz. 

Baina Ilargiak burua agertu zueneko, Eguzkia aurrean zihoan, eta aurrera egin 
zuen gelditu ezinik ziztuak eramanda. 

Harrapatuko zaitut esan zion. 

Bai gero? Nola? Noiz? erantzun zion irribarreka. 

Hurrengo biran! 

Baina hurrengo biran ere beste horrenbeste gertatu zitzaion Eguzkiari eta ezin 
izan zuen harrapatu. 

Eginahalak egin arren ezin izan du Eguzkiak Ilargia egundo harrapatu. Eta hor 
dabiltza oraindino, ikusten ditugunez, Lurraren inguruan biraka bata bestearen 
atzean eta atzetik; bata gori, bestea zurbil. 

 

ERLEAREN ZIZTADA 

Aspaldi-aspaldi, Jainkosa Mari harekin zeuden animalia guztiei begira zegoen. 
Haren begirada ontasunaren eta edertasunaren ispilu zen. Animalia bakoitzak 
bere itxura eta trebetasunak zituen, haien beharrei egokituak.  

Jainkosa Marik esan zien: 

Bakoitzari jite desberdina eman dizuet, neronek hala nahi izan dudalako, 
zuetariko bakoitza zeuenean ondo bizi zaitezten. Hala ere zuotariko bakoitzari 
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dohain bat eman nahi diot. Beraz, dohain bereziren bat nahi duenak eska  
dezala, eta emango zaio. 

Animalien artean ikaragarrizko iskanbila sortu zen. Banaka-banaka han joan 
zitzaizkion guztiak dohain eske, eta bai besteak eman ere. Guztiek aprobetxatu 
zuten eskaintzen zitzaien aukera hura: piztia handiak lehenengo, basapizti 
harroak bigarren, hegazti harrapariak atzetik, etxe-abere geldo eta lasaiak 
ondoren, txori kantariak geroxeago... Denak joan ziren txandaka pasatuz, eta 
halako batean erleari ere iritsi zitzaion bere ordua. Jainkosa Marik eztia egiteko 
dohaina eman zion aurretik. Eta Marik honakoa galdetu zion: 

Zer nahi duzu zuk? Eztia badaukazu, gizonen artean estimatuena den 
elikagaia. Nahi baduzu urrezko etxetxo bat emango dizut eztia gordetzeko. 

Ez, jainkosa Mari erantzun zion erleak. Gizaki orok izango du nire eztia 
harrapatzeko gutizia eta areagotu egingo duzu gainera urrezko etxetxo bat 
ematen badidazu. Emadazu arma bat gizonarengandik babesteko eztitara 
datorrenerako. 

Zuk nahiko ezti izango duzu, eta gizonari emateko adina ere sobratuko zaizu 
esan zion Marik. Eta gainera, eskatu didazuna ere emango dizut. 

Horrela, eztena ipini zion Marik erleari. Baina Jainkosak, erlea bihotz txarrekoa 
izan zelako zigortu nahian, erabaki zuen erleak, ziztada bat sartu bezain laster, 
hil egingo zirela. 

 

URREAREN JATORRIA 

Egunero-egunero, Eguzkik, oso goiz, bere seme-alabak, hau da, bere izpiak 
bidaltzen ditu Lurrera, horrela lurra berotu eta bertako animalia, landare eta 
gizakiei bizi berria emateko. Hortxe ibiltzen dira poz-pozik. Egunsentian 
bidaltzen ditu eta iluntzean jaso. Orduan aita Eguzkik bere magalera biltzen 
ditu han atseden har dezaten. 

Goiz batez, Lurrera iritsi zirenean, eguzki-izpiek Lurraren  aieneak eta kexak 
entzun zituzten. 

Ai ene! Zeinen denbora luzez uzten nauzuen hemen, bakar-bakarrik! Gera 
zaitezte gauetan ere! Horrela ez naiz ni hainbeste hoztuko! 

Eguzki-izpiek ez entzunarena egin zuten, baina goiza joan eta goiza etorri, 
Lurrak bere kexuekin jarraitzen zuen, azkenean Eguzkiren seme-alaben 
erantzuna jaso zuen arte. 

Guk ere bihotz-bihotzez maite zaitugu eta, horregatik, zuekin betiko 
gelditzea erabaki dugu. 

Eta ilunabarrean Eguzkik bere seme-alabei dei egin zienean, horiek ez zioten 
batere kasurik egin, aitzakiak jarriz. 

Nola nahi duzu guk Lur maitea bakarrik eta hotzez dardarka horrenbeste 
orduz uztea? 
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Eguzkik bere esana zintzo betetzeko esan zien, baina, alferrik, askok eta askok 
hantxe jarraitu baitzuten. 

Alde egiten baduzue niregandik, madarikatuko zaituztet, madarikatuko 
zaituztet! Itzul zaitezte nigana! 

Orduan, izarrek eztabaida hartan parte hartzea erabaki zuten. 

Geuk egiten diogu argi Lurrari gauez. 

Baina eguzki-izpi bihurriek erantzun zuten: 

Zuen argia ez da nahiko Lurra berotzeko, eta guztiek, aho batez, hantxe 
gelditzea erabaki zuten. 

Argi-izpiak bertan gelditu ziren lurrean, lurra berotzen. Eta lurrean, guztiak 
zoriontsu izan ziren egun hartan berotu zirelako, argi berria jaio zelako 
gauaren erdian: EGUBERRIA. 

Biharamunean, Eguzkik madarikatu egin zituen argi-izpi guztiak. Bero-bero 
esan zien: 

Jaiotzez nire seme-alaba errugabeak izan bazarete ere, zuen ondora 
hurbiltzen den gizakia galbidera eramango duzue. Jende guztia zuekin itsutuko 
da, eta zuen jabe izateagatik, gizakiek elkarrekin borroka egingo dute, bata 
bestea hil arte. Gizon-emakumeei, poza eta beroa ekarri beharrean, odol eta 
malko jarioa besterik ez diezue ekarriko. 

Eta Eguzkiren esana bete egin zen: eguzki-izpiek beren grazia eta arintasuna 
galdu egin zuten. Lurraren erraietan sustraitu eta harri gogor eta pisutsu 
bihurtu ziren. 

Urre-zerro moduan dira ezagunak  eta metal hori purua eta distiratsua bada 
ere, gizakia, itsutu eta hilketa ikaragarrienak  egitera bultzatzen du. 

 

ZERGATIK FALTA ZAION HARRI BAT LIGIKO ZUBIARI 

Sarritan saiatu ziren Ligiko herritarrak Uhaitzandi ibaiaren gainean zubi bat 
egiten; baina zenbatetan eraikitzen hasi, hainbatetan eramaten zuen ur 
korronte  biziak. Herriko alde batetik bestera igarotzeko itzulinguru handia egin 
behar zutenez gero, ligitarrak erabat etsita zeuden. 

Behinola, emakume bitxi bat agertu zitzaion alkateari, eta uholderik gaiztoenak 
ere eramango ez zuen zubi bat egingo zuela esan zion. Emakume hura lamia 
zen eta lanaren ordainetan herriko neskarik politena emateko eskatu zion. 
Tratua onartuz gero, lamiek gau bakar batean egingo omen zuten zubi sendo 
hura. 

Ondo pentsatu zuen alkateak zer egin eta baita herritarrei galdetu ere, eta 
azkenean, lamien proposamena onartzea erabaki zuen. 

Ongi iruditzen zaigu zuen proposamena esan zion alkateak lehengo 
lamiari, baina oilarrak kukurrukua jo aurretik zubia bukatuta ez badago, ez 
da traturik izango. 
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Ongi deritzot erantzun zuen lamiak, baina ez kezkatu, oilarrak kantatu 
aurretik bukaturik egongo baita zubia. 

Iluntzean Ligiko herria ahotsez eta xuxurlaz bete zen, lamiak, ilaran jarrita, 
hurbileko harrobi batetik ibaiertzeraino harriak ekartzen hasi zirenean. Azkar-
azkar egiten zuten lan, bata besteari esanez: 

No, Gilen! 

Ekar, Gilen! 

Horra, Gilen! 

Gauerdirako amaiturik zeuden zubiaren habeak, eta arkua eite biribila hartzen 
hasia zen ordurako. Ligitar guztiak pozez zoratzen zeuden. Guztiak, bat izan 
ezik. Izan ere herriko neska politenaren senargaia erabat kezkaturik zegoen, 
maitea betiko galduko zuelakoan. Bat-batean ideia bikaina otu zitzaion. Mutila 
korrika abiatu zen zubi alboko oilategi batera eta hantxe geratu zen zain. 

Orduak joan, orduak etorri, zubia ia bukaturik zegoen. Lamiek azken harria 
zekarten eta gau iluna zen artean. Harria zuloan sartu eta zubia bukatzeko 
zorian zeudenean, oilategian gordeta zegoen mutila kukurruka hasi zen. Hain 
ongi egin zuen oilarrarena, non lamiek, beldurturik, mendi alderantz egin zuten 
ihes, deiadarka eta oihuka. Baina, lagunekin ihesari eman aurretik, eskuetan 
azken harria zuen lamiak hauxe esan zuen harria uretara amorru biziz jaurtiz: 

Madarikatua garaiz aurretik kantatu duen oilarra! 

Ordutik harri bat falta zaio Ligiko zubiari eta, behin baino gehiagotan zuloa 
beste harri batekin betetzen saiatu diren arren, erori eta ibai-hondora joan da 
beti. 

NOLA ZABALDU ZEN GARIA EUSKAL HERRIAN 

Antzina, Muskizko kobazulo batean basajaunak bizi omen ziren. Han inguruko 
mendi gainetako lurrak erabilita, sekulako garitzak biltzen omen zituzten. 
Beheko lurretan kristauak bizi omen ziren eta oraindik ez omen zuten garirik 
ereiten, hazirik ez zeukaten eta. 

Behin, Martintxo, abarka handiago batzuk jantzita joan omen zen Muskizko 
kobara eta hango gari pilak ikusirik, saltoka zeinek salto handiagoa eman egin 
zuen  apustu basajaunekin. Basajaunek, beren aldetik, erraz saltatu omen 
zuten. Martintxo, berriz, gari pilaren erdira erori omen zen, baina abarkak gari-
alez bete zituen. 

Gero, handik alde eginda Martintxo etxera zetorrela, basajaun bati bururatu 
zitzaion hark abarketan gari-hazia zeramala, eta aizkora txiki bat hartu eta 
jaurti zion; ez zuen harrapatu, ordea. 

Garai hartan, kristauek ez omen zekiten garia noiz erein; halako baten 
Martintxok basajaun bati aditu omen zion nola algaraz zioen: 
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Ja, jaaai! Hau balekite, hartuko lukete, bai: 

Orri irtetean, artoa ereiten. 

Orri erortzean, garia ereiten. 

Eta San Lorentzotan, arbia ereiten. 

Horrela zabaldu zen garia Euskal Herrian. Gaur  egun etxean jaten dugun ogia 
Martintxori esker da. 

 

NOLA SORTU ZEN LEHEN ZERRA EUSKAL HERRIAN 

Gure Martintxo errementaria zen. Behin, lanean ziharduen oso haserre, lanaren 
lanaz eta beroaren beroaz izerditan. Bere arima Deabruari emateko prest 
zegoela ere esan zuen, ito behar hartatik ateratzekotan. 

Berehala agertu zitzaion Deabrua esanez: 

Hemen nauzu, Martin. 

Ez zaitut ezertarako behar. 

Zeuk deitu didazu eta hemen nago. 

Bai, deitu dizut baina zer egiten nuen konturatu gabe. 

Neurekin behar duzu etorri, Martin, edo bestela, nire eskuetatik aske izan 
nahi baduzu, burdinazko tresna berri bat asmatu beharko duzu. 

“Burdinazko tresna” esan zuen ahopetik Martintxok lurrera begira. 

Eta gora begira gero, laguntza eske balego bezala, gaztainondo baten 
adarretan hosto eder, luze eta puntazorrotz batzuk ikustean, ideia berri bat 
izan zuen. Urduri, jo eta ke hasi zen lanean, burdinazko barrak sutara sartuz, 
sutatik ingudera ekarriz suhatz handiekin, mailukada izugarriak joaz. 

Orduantxe sortu zen lehen zerra gizon baten eskuetatik. Une horretantxe alde 
egin omen zuen deabruak. 

 

ITURRI-BELARRAREN TXORTENEN KOLOREAK BELTZAK DIRA 

Erromatarren mitologian bada goi mailako jainkosa bat, edertasunarekin lotuta 
dagoena. Haren izena Venus da. Baina Planeta baten izena ere bada Venus, eta 
euskaldunok Artizarra izenarekin ezagutzen dugu bera. 

Diotenez, Venus jainkosa itsasoko aparretatik jaio omen zen, neskatxa 
bihurtuta eta ile ederrekin osatuta. 

Behin Venus hondartzan pasieran zebilela, Neptuno agertu zitzaion, Itsasoko 
jainko nagusia. Eta honek esan zion: 

Neska ederra zara, gero! Hemendik aurrera, opari bat egingo dizut. Zure ile 
polit eta bitxi horiek ez zaizkizu inoiz bustiko. 

Halaxe izan zen. Ez dakigu zergatik, baina Venusen ileak ez ziren inoiz 
bustitzen. 
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Jakin badakigu, ordea zer gertatu zitzaion behinola Venusi. Basoan zebilen, 
olgetan eta halako batean, ile-adatsa sasitzan kateatu eta ile batzuk galdu egin 
zituen. 

Esaten dute ile haiek landare  bihurtu zirela. Hara! Bitxia da gero! Euskal 
Herrian badira Venusen ileetatik sortutako landareak. Eta, gainera, urak ez 
omen ditu inoiz bustitzen. 

Ba al dakizu Euskal herrian nola deitzen diegun landare horiei? Euskaraz iturri-
belarrak dira. Iratze-mota bat da, iparralderako horma ospeletan hazten dena. 
Adituek eman dieten latinezko izena Adianthum capillus-veneris da, hau da, 
Venusen ileak. Hosto-txortenak mehe luzeak, kolorez beltzak izaten ditu, 
ilearen antzekoak, puntan hosto txiki berde biribil asko dutenak.  

Ba al zenekien Venus jainkosa ile beltza zela? Hara!, Hara! Hara! Iturri 
belarraren txortenak beltz-beltzak dira eta Venusen ileetatik sortutakoak 
balira… 

3.2. EUROPAKO IPUINAK 
 

BIOLINAREN  JATORRIA 

Bazen behin senar-emazte bikote bat bost seme-alaba zituena. Zaharrena 
neska bat zen, inguruko herrietan oso ospetsua bere edertasunagatik. Hogei 
urte baino gehiago zeuzkan baina sekulan ere ez zuen senargairik eduki. 
Batzuen aburuz oso harroa zen; beste batzuek, berriz, pinpirinegia zela uste 
zuten. Baina inork ez zekien zergatik ez zitzaion gizonik inguratzen, halako 
neska ederra izanda. 

Basora egur bila zihoan batean, deabrua agertu zitzaion. Neskatila ez zen 
beldurtu. Aitzitik, oso adeitsu azaldu zen berarekin eta mutilek emaztetzat 
zergatik ez zuten nahi galdetu zion. 

Deabruak barre egin eta honela erantzun zion: 

Nik badakit gizon bat zutaz maitemindurik dabilena. Nire aholkuei jaramon 
egiten badiezu, laster izango duzu senargai ona. 

Neskatilak erantzun zion agindutako guztia egiteko prest zegoela. 

Deabruak, orduan, lehenik eta behin aita hiltzeko agindua eman zion. 
Hasieran, neska gazteak zalantzak izan zituen, baldintza gogorregia iruditzen 
baitzitzaion; baina, azkenean, bere barneko grinek bultzatua, aita hiltzea 
erabaki zuen. 

Bada, aitarekin ibai bazterretik etxera zetorren arratsalde batean, enbor 
batzuetan trabatuta geratzeko itxurak eginez aitari bultza egin eta uretara 
botatzea lortu zuen. Aita itota hil zen. Eta berehala azaldu zitzaion deabrua 
neskatxari. 

Ondo da esan zuen; orain zure aita musika-tresna miragarri bihurtuko 
dut, eta senargaia eskuratzeko baliagarria izango zaizu. 
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Eta esandakoa eginez, aita biolin-kaxa bilakatu zuen. 

Ama ere hil egin beharko duzu harekin arkua egiteko esan zion deabruak. 

Baldintza hura betetzea ezinezkoa iruditu zitzaion. Baina, ama sutondoan 
bazkaria prestatzen ari zen batean, deabruak berriro zirikatu zuen neska 
gaztea, ama hil zezan eskatuz. Neskak ezin izan zuen tentazioa gainditu eta 
amari sutara bultza egin zion. Erredura larriak jasan zituen amak eta laster 
hil  zen. 

Han azaldu zitzaion berriro deabrua. 

Ongi da esan zuen. Orain zure amarekin biolinaren arkua egin ahal izango 
dut; baina ezertarako ez dizu balioko biolin honek bere lau sokak izan ezean. 
Horiek lortzeko zure lau anai-arrebak hil beharko dituzu. 

Anai-arrebak lo zeuden gau batean, haiek hiltzea erabaki zuen. Berehalaxe 
azaldu zitzaion deabrua, eta lau haurrak korda bihurtu: horrela instrumentu 
zoragarria oso-osorik izan zuen azkenean. 

Orain jo ezazu esan zion neskari, eta ikusiko duzu nola agertuko den 
berehalaxe zu emaztetzat nahi zaituen mutil gazte lerdena. 

Biolina eskuetan hartu bezain laster, jotzeari ekin zion. Hain miresgarria eta 
gozoa zen haren musika, non handik zihoan gizon bat entzuten gelditu baitzen. 
Eta, tresna bitxi hura jotzen ari zen neskatxa polita ikustean, itsu-itsuan 
maitemindu zen hartaz. 

Neska zoriontsua zen; jada ez zen bere gurasoekin eta anai-arrebekin 
ezertarako gogoratzen; beraz, gizon harekin ezkontzea erabaki zuen. 

Ezkontza bezperan bere ezkongaiarekin basoan zehar biolina jotzen zihoala, 
deabrua azaldu zitzaion. Neskak, izututa, zer nahi zuen galdetu zion. 

 Zeure eta zure senargaiaren bila nator – esan zion. Nahi zenuena eman 
nizun, eta badaukazu; orain zatoz zure hilketak ordaintzera. 

Eta biei besotik heldu, eta infernura amildu zituen. 

Handik gutxira ijito bat pasatu zen handik, eta musika-tresna bitxi bat ikusi zuen 
lurrean. Deabruaren biolina zen. Jotzen hasi zen eta hain zoragarria zen haren 
musika, ezen berehalakoan mundu guztian ospetsu egin zen. 

Ijitoek barne-barneko sentimenduak lagundurik jotzen dute eta benetan sinesten 
dute deabrua izan daitekeela eurek hainbeste maite duten biolinaren egilea. 

 

Errumaniako ipuina. 
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TRIKUAK ZERGATIK DITUEN ARANTZAK 

Aspaldi, oso aspaldi, Eguzkiak ezkontzea erabaki zuen, eta ia animalia guztiak 
gonbidatu zituen bere ezkontzara. Eguzkiak guztiak gonbidatuko zituela jakin 
zuenean, Trikua zulo batean ezkutatu zen, ez baitzuen ezkontzarako gogorik. 
Eguzkia joan zen, bai, trikuaren etxera zuzenean gonbita egitera, baina ez 
zuen inon topatu. Dena dela, ezkontzara joango zela ziurtatzeko, auzokoei 
mezua uzteko eskatu zien. Eta hala gertatu zen: auzokoek Trikuari esan zioten 
ezkontzarako gonbita jasoko zuela, eta egoera zailean jarri zuten. Trikua 
aitzaki-maitzaki ibili zen, baina laster konturatu zen ezinezkoa zela biziaren 
erregeari ezezkoa ematea, eta orduan beste animaliekin batu eta ospakizunera 
joan zen. 

Eguzkiaren jauregirako bidean animaliak pozez gainezka zeuden, jostari, 
gustura. Denak, Trikua izan ezik, hura isil-isilik egon baitzen bide osoan. Behin 
senargaiaren jauregian, animaliak eroso jarri ziren mahaian, eta jaten eta 
edaten hasi ziren, jai giro ederrean. Trikua, ordea, bazter batean eserita, harri 
bat karraskatzen geratu zen. 

Handik gutxira, Lehoiak, animalien erregeak, orro ikaragarria egin zuen eta 
animalia guztiak isilarazi zituen. Baina Trikua ez zen ikaratu eta harria 
karraskatzen jarraitu zuen. 

Halako batean, atea ireki zuen, eta berotasun izugarri batek hartu zuen gela. 
Senargaiaren aurkezpena zen gonbidatu guztien aurrean. Orduan, Eguzkiak 
Trikua ikusi zuen, asper-asper eginda, harria karraskatzen. 

Triku, zertan ari zara? galdegin zion. Pozik ez bazaude, esatea besterik 
ez duzu, eta guk nahi duzun janaria ekarriko dizugu. Utziozu behingoz harri 
hori karraskatzeari! 

Ez zait ezer gertatzen, baina nahiago dut noizean behin harri hau karraskatu, 
badagoelako burutik kendu ezin dudan zerbait. Hara, orain arte zeu izan zara 
Eguzki bakarra, eta bero nahikoa egiten du. Hala ere, orain ezkondu egingo 
zara eta, jakina, seme-alabak ekarri nahiko dituzu. Zer gertatuko da eguzki 
gehiago jaiotzen badira? Egingo duen beroaz landare guztiak lehortu egingo 
dira, eta Lurra basamortu erraldoia bilakatuko da. 

Hori entzutean, Eguzkiak, kezkaturik, gelatik alde egin zuen, gonbidatuak zur 
eta lur utzita. Ez zen luzaroan itzuli. Arratoiak zulo batetik begiratu zuen eta 
hantxe ikusi zuen Eguzkia, aulki batean eserita, burumakur.  

Arin joan zen beste animaliengana, ikusitakoa kontatzera. 

Eguzkia itzuli zenean, harrera hotza egin zioten. 

Lagun maiteok, uste dut etxera itzuli beharko duzuela. Erabaki dut, guztion 
onerako, hobe dela ni ez ezkontzea. 

Eta horregatik dago egun Eguzki bakarra zeruan. Jaia zapuztu zielakoan, 
animaliak Trikuaren kontra oldartu ziren haserre bizian, hura hiltzeko asmoz. 
Baina hau arin ezkutatu zen eta gordeta egon zen, harik eta guztiek alde egin 
zuten arte.  
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Ordura arte, Trikuak ez zuen arantzarik. Baina jauregiko gertaeren ondoren 
Eguzkiak arantzak eman zizkion, gainerako animaliengandik babesteko. 
Horregatik, arantzadun bola bilakatzen bada, bere burua babesteko da. 

 

Frantziako ipuina 

 

ZERGATIK EZ DUEN ERBIAK HARAGIRIK JATEN 

Garai batean, erbiak eta azeriak ez zuten haragirik jaten, orriak eta kimu 
xamurrak baino. Behinola, otso bat agertu zitzaion azeriari eta esan zion: 

Aizu, lagun, zure bizimodua guztiz eskasa da. Zatoz nirekin lan egiten, eta 
haragijalea izango zara laster. Egunero haragia eta gibel ugari izango duzu. 

Eta zer egin behar da horretarako? galdetu zuen azeriak. 

Hasieran ezer ez. Nire aginduak bete baino ez. Ondoren, zu zeu konponduko 
zara. 

Azeriak baietz esan ondoren otsoarekin joan zen. Bideari ekinez, zaldi bat 
zegoen  belardi batera  heldu ziren. Zuhaixkan ezkutatu zirenean, hara zer 
esan zion  otsoak azeriari: 

Erne! Nire aurrean jarri  zaitez. Esadazu, nire begiak sutan ikusten al dituzu? 

Egia da, sutan daude, txingar baten moduan. 

Otsoak berriro: 

Eta nire ileak nola ikusten dituzu? Tente al daude? 

Bai horixe! Zu horrela ikusita, beldurra ematen du erantzun zion azeriak. 

Otsoak hirugarrenez galdetu zion:  

Eta nire buztana arintasunez mugitzen al da? 

Azeriak begiratu eta erantzun zion: 

Horren arin mugitzen da, non airean txistuka dabilen. 

Beraz, prest nago oihu egin  du otsoak eta salto batez zaldiari oldartu eta 
sabela urratu dio. 

Azeria heldu zen orduan eta bion artean zaldia jan zuten, eta jarraian, aharia 
eta behia ere bai. 

Handik lasterrera azeriak erabaki zuen haragijalea izateko jakin beharreko 
guztia bazekiela eta ez zuela otsoaren laguntzarik behar. 

Alde eginda, etxeko bidean erbi batekin egin zuen topo. Zuhaixka baten 
barruan gordeta zegoen, kimuak eta orriak jaten. 

Hara! Zu bai txepela, gauza berdeak baino ez dakizkizu jaten ala? diotso 
azeriak erbiari. Haragia askoz xamurragoa da eta indarra ematen du, 
gainera.  
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Haragia jango bazenu, txakurren arteko indartsuena baino indartsuagoa izango 
zinateke. Zatoz nirekin lanean eta haragiaz elikatzen irakatsiko dizut. 

Ederki. Zer egin behar da? galdetu zion erbiak. 

Nire aginduak bete itzazu, besterik ez. 

Erbiak baietz esan zion eta azeriarekin alde egin zuen. Laster heldu ziren zaldi 
bat zegoen belardira. Azeria zuhaixka barrura sartu eta galdetu zion erbiari: 

Nire begiak sutan daude? 

Bai, halaxe da, suaren moduan erbiak. 

Eta ileak, tente al daude? 

Ikaragarri. 

Eta nire buztana, arin-arin mugitzen al da? 

Haizeak zuhaixkak astintzen dituenean bezala erbia urduri jarrita. 

Orduan azeria zaldiari oldartu zitzaion, baina hark azeria ikusi zuen eta ezin 
hobeto defendatuz, bekokian itzelezko ostikada jaurti zion. 

Erbiak hori ikusita, beldurtuta, esan zion bere buruari: 

Askoz hobe da kimuak eta belar freskoak jatea, horrelako ostikada bat 
hartzea baino. 

Geroztik, erbiak ez du sekula santan haragirik jan, badaezpada ere. 

 

Poloniako ipuina 

 

ZERGATIK EZ DUEN ILARGIAK JANTZIRIK 

Behin batean Ilargiak amarengana joan eta esan zion: 

Hara, ama, soineko bat eduki nahi dut. Lurreko biztanleek izaten dituzten 
bezalako soineko bat nahi dut. 

Ondo da, alabatxoa. Zoaz jostunarengana eta esaiozu neurriak hartzeko. 

Esan eta egin. Ilargia jostunaren etxera joan zen. 

Kaixo, jostun anderea. Soineko bat nahi nuke. 

Zatoz, neurriak hartuko dizkizut. 

Eta jostunak neurriak hartu zizkion. 

Etor zaitez berriro bost egun barru. 

Bost egun pasa ondoren, Ilargia jostunaren etxera joan zen. Soinekoa janzten 
hasi zen, baina… 

Hau da hau! Ezin dut soinekoa sartu, estuegia da. 

Ai, ene, gaizki josiko nuen. Itzul zaitez bost egun barru. 
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Eta hala, handik bost egunera Ilargia itzuli egin zen eta soinekoa janzten saiatu 
zen. 

Baina, zer arraio gertatzen da? Berriro ere labur eta estu daukat. 

Badirudi berriro ere gaizki josi dudala. Hasieratik ekin beharko diot lanari. 
Zatoz bost egun barru. 

Bost egunak igaro zirenean jostunak soinekoa berriro josi zuen, hirugarren aldiz. 
Bat-batean gorantz begiratzea bururatu zitzaion. Han goian, zeruan, Ilargia 
bete-betea ageri zen.. Orduan konturatu zen alferrik egin zuela hirugarren 
soinekoa ere. Eskuak altxatu eta honela esan zion Ilargiari: 

Ilargi anderea, ezin dizut soinekorik egin, orain laurdena, gero erdia eta 
ondoren osoa zarelako! Batzuetan txikia zara eta besteetan, ostera, handia. 
Neurri asko hartu arren, inoiz ez duzu soinekoa ondo edukiko. 

Horregatik geratu zen Ilargia soinekorik gabe. 

 

Ipuin jugoslaviarra 

 

NONDIK DATORREN MARATOI HITZA 

Orain dela 2.500 urte persiarrek armada handi bat osatu zuten eta Maratoneko 
lautadarantz abiatu ziren. Atenas eta Grezia osoa menperatzeko asmoz. 

Horregatik, Atenas hiriko zaharrak bildu egin ziren: 

Aurre egin behar diegu persiarrei. Bestela, gure zahar eta emakumeek su 
emango diote gure Atenas ederrari eta ihes egingo dute. 

Persia eta Atenasko armadak Maratoneko lautadan lehiatu ziren. Atesnatar 
soldadu bakoitzeko bederatzi persiar zeuden.  Hala ere, Atenaskoek persiarrak 
azpiratzea lortu zuten. Persiarrek ihes egin zutenean,  Miltziades greziar 
buruzagiak Filipidesi deitu zion. 

Filipides, heu haiz gure korrikalaririk bizkorrena. Abia hadi Atenaserantz gure 
agure-emakumeek hiriari su emanda ihes egin baino lehen. 

Maratonetik Atenaseraino 43 kilometroko bidea dago. Filipidesek, bere zauriak 
garbitu eta bere armak hartu ondoren, lasterrari eman zion, eskaini zioten 
zaldiari muzin eginik. 

Mendiak igo eta ibaiak zeharkatu behar izan zituen. Bide erdian, bi soldadu 
persiarren aurka borrokatu beharra suertatu zitzaion. Baina azkenean, neke-
neke eginda, Atenas ingurura iristea lortu zuen, bideko oztopo guztiak 
gainditurik. Hiri barrutik, albo-alboka zetorren giza irudi bat ikusi zuen 
norbaitek. 

Filipides da! Goazen laguntzera! 

Lagunak iristean, Filipides ziplo erori zen, ahapeka zioela: 

Irabazi egin dugu! 
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Ondoren hil egin zen. 

Egungo Olinpiar Jokoetan, bada proba bat Filipidesen balentria gogora 
dakarrena. Maratoia, hain zuzen ere, 42 kilometro eta 195 metroko lasterketa 
luze bezain nekagarria. 

 

Greziako ipuina 

 

ZER DELA ETA UTZI ZION ASTOAK KANTATZEARI 

Antzin-antzina, diotenez, tenorerik onenek baino hobeto kantatzen zuen 
astoak. 

Egun baten basapiztia guztiak elkartu ziren. Eta lehoiak, guztien Erregeak, 
galdetu zuen: 

Zein da zuen artean ederrena? 

Neu, neu egin zuen oihu astoak berehala. 

Oso ondo; zeu zara ederrena. Baina zein da indartsuena? 

Neu, neu egin zuen oihu astoak berriro, beste piztiak ahoa ireki aurretik. 

Konforme esan zuen lehoiak. Eta zein da astakiloena? galdetu zuen 
ondoren Errege burutsuak, oraingo honetan ere astoak erantzungo zuela aldez 
aurretik jakingo balu bezala. 

Neu, neu esan zuen beste behin astoak agudo, besteren bat aurreratuko 
ote zitzaion beldurrez edo. 

Piztia guztiak barre-algaraka hasi ziren orduan, eta asto gaixoak, lotsatuta, 
bere ahots zoragarria galdu egin zuen.  

 

Italiako ipuina 

 

PIRINIOEN SORRERA 

Garai hartan, Pyrene jainkosa ederrak iturrietako ur gardenak zaintzeko 
zeregina betetzen zuen eta egunak igarotzen zituen begirada fantasia 
urrunetan murgildurik. 

Noizean behin inguruko mendien gailurretan jolasean edo borrokan ari ziren 
erraldoien ahotsak aditzen ziren deiadarka. Guztien artean, ordea, 
burrunbariena, Gerion beldurgarriarena zen, Pyrene emaztegaitzat hartzea 
desio zuen hiru buruko erraldoiarena. 

Baina jainkosak gorrotoa zion, eta horregatik, erraldoia harengana hurbiltzen 
saiatzen zen bakoitzean, zeharkatu beharreko oihan beltza itxi egiten zen bere 
bidean. Sasiek erraldoiaren hiru aurpegi ezin itsusiagoak eta esku 
beldurgarriak urratzen zituzten, harik eta, azkenik, hura geldiarazi eta haserre 
bizian itzularazten zuten arte. 
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Egun batez, erraldoiak ibarrari su eman eta osorik estali zuen sugarretan. Zeus 
handia izugarri haserretu zen erraldoiarekin, haren burugabekeriagatik, eta 
Herkules semea bidali zuen mendeku hartzera. Sasoi hartan, Herkules 
borrokaldi eta neke askoren ostean, atseden hartzen ari zen Iberiako itsasertz 
lasaietan. 

Gerionen desafio orroek eta poztasun oihuek atera zuten hain justu Herkules 
atsedenalditik. Heroia laster batean gailur altu haietara igo zen, bere ospea 
handituko zuen erronka berri baten bila. 

Borroka ikaragarri bat hasi zen, eta Herkules laster atera zen garaile. Munstro 
erraldoiaren azken orroak itzaltzen ari zirenean, aiene goxo batek erakarri 
zuen heroiaren arreta. Aienea ibarraren sakonetik zetorren, eta harantz abiatu 
zen berehala. 

Iristean Pyrene aurkitu zuen, zaintzen zituen iturburuen ondoan konortea 
galduta. Haren edertasuna ikusita, berehala maitemindu zen eta besoetan 
hartuta itsasertzera eraman zuen suspertzeko asmoz. 

Orduantxe itzuli zen bere onera Pyrene ederra, itsasoko haize freskoak 
lagundurik, eta heroi salbatzailearen gorpuzkera mardul eta adoretsua ikusi 
zuen. 

Ez beldurrik izan, nire ninfa ederra esan zion urruma zirudien 
ahotsarekin. Nire besoek mendietako kobazuloetan bizi zen erraldoi izugarri 
harengandik  libratu zaituzte behin betiko. 

Biziki eskertzen dizut, o, Zeusen seme esan zion neskak, ezagutu 
zuenean. Ziur naiz zure aita ahaltsuak hain ekintza ausarta saritzen jakingo 
duela. 

Dagoeneko saritu nauela uste dut erantzun zion Herkulesek, hari esker 
aurkitu baitzaitut, nire loria eta zorionerako. Zatoz nirekin Olinpora. Nire 
emaztea izango zara, eta Alkmene nire amak indarraren dohaina emango dizu, 
nire beso indartsuekin eta baita zeureekin ere behin betiko zoriontsu izan 
gaitezen. 

Asko eskertzen dizut, oh Herkules handia erantzun zion Pyrenek. 
Eskatzen didazuna egingo nuke, baina nire ibarretik eta bertako iturburuen ur-
soinu gozotik urrun tristeziaz eta urruti-minez hilko nintzateke. 

Baina ez al duzu ikusten, neskatxa eder horrek, zure ibarrean errautsak 
besterik ez direla gelditzen? esan zion heroi maiteminduak. Nik iturburu 
agorrezinak dituzten beste ibar batzuetara eramango zaitut, eta zure 
edertasunari abestuko diote betiko. Zatoz nirekin. 

Ezin dut zioen adeitsu barkamena eskatu nahian. Nire bizitza ibar honi 
lotuta dago betiko, eta bertan bizi eta hil nahi dut. Utzidazu joaten, zin egiten 
dizut nire esker ona zure maitasuna bezain handia izango dela beti. 

Zoaz orduan esan zuen etsita heroiak. Baina ni beti gertu izango nauzu, 
nire maitasuna emateko. 
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Herkulesek urruntzen ikusi zuen Pyrene eta indar guztiekin mina itotzen saiatu 
zen. Mendi haietako baten puntan eserita egon zen, Gerion beldurgarriak 
suntsitutako paisaia haietaraino Pyrene nola jaisten zen begira. Ordurako ez 
zen txorien kantu alairik aditzen, ez zegoen loreen usainik, ez eta tximeleta 
alairik ere haien inguruan dantzan. Ura, grisez tindatua, errautsez gainezka 
zihoan, baina zumeek ez zuten horregatik negar egiten. Gertutik, dena zen 
hondamendia eta heriotza. 

Hondamendi hura ikustean Pyreneren bihotz minduak ezin izan zuen jasan, eta 
lehen bere paradisua izan zen leku hartan, zaindu zituen uren ondoan erori zen 
ninfa ederra hilik. 

Hori ikusita Herkules tximista bezain azkar jaitsi zen mendi gailurretik eta bere 
maitearen hilotza ikustean besoetan hartu zuen, berriz bere onera ekarri 
nahian, baina negar batean amaitu zuen, ez baitzen berpizteko gai izan. 

Kemena berreskuratu zuenean, hantxe bertan ehorztea pentsatu zuen. Eta 
munduak Pyrene inoiz ahaztu ez zezan, haren oroimenean monumentu 
harrigarri eta bikain batekin betikotzea erabaki zuen. Horrela, bi egun eta bi 
gauren buruan, bere ninfa ederrarentzat mausoleoa izango zen mendilerro luze 
eta erraldoia eraiki zuen, eta bere maitearen oroigarri izan zedin izena eman 
zion: Pirinioak. 

 

Greziako ipuina 

 

ZERGATIK DAUKATEN DORTOKEK OSKOLA 

Zeus Greziako jainko guztien erregea zen. Ahaltsuena ere bai. Oso erraz 
haserretzen zen eta izpiak edonora jaurtikitzen zituen. Gainerako jainkoek 
beldur handia zioten. 

Behinola, Zeusek ezkontzea erabaki zuen eta animalia guztiak eztei-
otoruntzara gonbidatu zituen. Egun handia heldu zenean, animaliek bidaiari 
ekin zioten, zaunka eta arrantzaka, bafadaka eta uluka, orroka eta kurrinka, 
pozez kantari. 

Ezin hobeto igaro zuten eguna, euren gustuko platerak dastatuz, ase arte. 

Zeusek irribarretsu begiratu zituen animaliak. Baina bat-batean bekokia 
zimurtu zuen. “Non dago dortoka?” galdetu zion Hena emazte berriari. 
“Zergatik ez da etorri?” 

Henak ahalmen bereziak zituenez, berehala jabetu zen dortoka ez zegoela 
gainerako animalien artean. 

Bihar bertan bisitatuko dut dortoka eta galdetuko diot zergatik ez den etorri 
esan zuen Zeusek. 

Biharamunean, erreka bazterrean ikusi zuen dortoka Zeusek. 

Dortoka, zergatik ez zinen atzo etorri nire eztei-oturuntzara, beste animalien 
moduan? galdetu zion Zeusek adeitsu. 
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Dortoka erreka ondoan zegoen, orri handi baten barruan ezkutatu nahirik. 

Mutu gelditu zen, ez zuen berbarik ere aipatu. 

Zer dela eta ez zinen nigana etorri? Erantzun bizkor! 

Dortokak burua altxatu eta xuxurlatu zuen erabat ikaratuta: 

Ez dago norbere etxean egotea bezalakorik! 

Zeus erabat sumindu zen. Horren indartsu oihukatu zuen, non txori guztiak 
izutu eta berehala hasi ziren hegaka. 

Beraz, hemendik aurrera zure etxea eramango duzu bizkarrean, edonora 
zoazelarik. 

Jarraian, Zeusek hori esanda, alde egin zuen tximisten eta trumoien artean. 

Berehala igarri zuen dortokak zama ikaragarria gorputzaren gainean. Oskola 
gogorra eta astuna zen, ia erabat estaltzen zuena. Ezarian alde egiten 
ahalegindu zen, baina burua, buztanaren muturra eta lau hankak baino ez 
zituen atera oskoletik kanpora. 

Geroztik, munduko dortoka guztiek etxea bizkar gainean daramate, eta poliki-
poliki mugitzen dira. 

 

Greziako ipuina 

 

ZERGATIK GABONETAN JARTZEN DIREN ETXEETAN PINUAK 

Jesus haurra jaio zenean mundu osoa pozez bete zen eta alde guztietatik 
hurbildu zen jendea Betleemera haur jaioberriari opariak eskaintzera. Jesus 
haurra jaio zen ukuiluaren ondoan hiru zuhaitz zeuden: sagarrondo bat, 
gaztainondo bat eta pinu bat. Hiru zuhaitzak, gainontzekoak bezala, oso pozik 
zeuden haur jaioberriagatik; eta jendeak opariak eskaintzen zizkiola ikusita, 
beraiek ere opariren bat egitea erabaki zuten. 

Nik esan zuen sagarrondoak neure sagar bat hartuko dut eta Jesus 
haurrari emango diot, gose denean jan dezan. 

Nik esan zuen gaztainondoak neure gaztainak emango dizkiot bere 
amari, gaztaina goxo-goxoak presta diezazkion. 

Pinua bere lagunaren opariak ikusita, oso triste zegoen. Berak ez zekien Jesus 
haurrari zer eskaini. Bere bi lagunek, gainera, barre egiten zioten. 

Egia esan, ez nau harritzen zer eskaini ez jakiteak; izan ere, zuk ez daukazu 
fruiturik haurrari emateko -esan zion sagarrondoak iseka eginez. 

Bai, zer eskain diezaioke, ba, pinu eskas batek? jarraitu zuen 
gaztainondoak. 

Eta pinua lehen baino tristeago gelditu zen. 

Bat-batean zeruan aingeru bat azaldu zen. Han gertatutakoa  ikusi zuen eta pinu 
gizajoaz errukitu egin zen. 
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Ez zaitez estutu esan zion aingeruak. Neuk lagunduko dizut. Nire lagun 
izarrei zure adarretan jar daitezela esango diet, eta horrela, Jesus haurrari argi 
egin ahal izango diozu. 

Eskerrik asko! esan zion pinuak poz-pozik. 

Eta gainera jarraitu zuen aingeruak, zure argiek Jesus haurra ikustera 
datozen guztiei bidea erakusteko balioko dute. 

Pinua pozez zoratzen zegoen. 

Esan bezala, bat-batean pinuaren adar guztiak izarrez bete ziren eta estalpe 
ingurua argi distiratsu batek argitu zuen. 

 Josek, Mariak eta baita Jesus haurrak ere pinuari begiratu eta irribarre 
egin zuten. Asko gustatu zitzaien pinuaren oparia. 

 Guztietan poz handiena zuena, halere, pinua bera zen. 

 Jesus haurra ikustera joan ziren bidaiari guztiak pinu argitsuari begira 
gelditu ziren, txunditurik. 

 Eta hain polita iruditu zitzaien denei, ezen euren etxeetara itzuli zirenean 
pinu distiratsu bat jarri baitzuten Betleemgo haur jaioberriaz eta zuhaitz 
distiratsuaz oroitzeko. Gaur egun etxean jartzen dugun zuhaitza ere Betleemen, 
estalpe ondoan zegoen zuhaitza oroituz jartzen dugu. 

 

Alemaniako ipuina 

 

NOLA SORTU ZIREN ITSAS ZALDIAK 

Oso aspaldikoa da ipuin hau, itsasoan itsasontzirik ibiltzen ez zen garaikoa. 
Orduan ez zegoen errepiderik, ezta autorik ere. Bada, garai hartan Txuri eta 
Ñabar, bi zaldi gazte, oso pozik bizi ziren zelai berde batean. Egunero joaten 
ziren aldameneko hondartzara, Amanikable-renera, itsasoko jaunaren aurrean 
lasterketak egitera, hondarrarekin jolastera. 

Goiz batean, eguneroko ibilaldi, lasterketa eta jolaserako prestatzen ari zirela, 
bat-batean, txakurren zaunkak eta ehiztarien oihuak entzun zituzten. 

Txuri, entzun al dituzu oihu eta zaunka horiek? galdetu zuen Ñabarrek 
urduri. 

Bai, entzun ditut erantzun zuen Txurik, apur bat kezkatuta. 

Begiratu zuten atzera, eta, bai, haiengana zetozen zuzen-zuzenean. 

Geure bila datozela dirudi. 

Lasai, Ñabar, ez gaituzte harrapatuko eta. Horiek baino bizkorragoak gara gu 
esan zion Txurik lasaitu nahian. 

Goazen ihesi; hanka hemendik, Txuri! 
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Eta bi zaldi gazteak haizearen pare abiatu ziren baso eta zelaietan aurrera. 
Atzera begiratu, eta alde guztietatik agertzen ziren ehiztari eta txakur talde 
basatiak. 

Aurrera eta aurrera egin arren, ezin ihes eginda zebiltzan eta erabat nekatuta 
zeuden, ilaje guztia izerdiz busti-busti eginda. Bat-batean, larrialdian, 
Amanikable-z gogoratu ziren. Han egongo zen hura beraiek noiz hurbilduko 
zain, eguneroko jolasari ekiteko. Eta biek batera sekulako irrintzi zolia bota 
zuten. 

Amanikable jauna, salba gaitzazu! 

Amanikable jaunak ere entzun zituen aurretik gizakien oihuak eta txakurren 
arnasotsak. Eta konturatu zenean bi zaldiak estutasunean zeudela, olatu 
erraldoiak bidali zituen hauen bila. 

Bi zaldiak, azken ahaleginean, labarrera iritsitako olatu handiaren bizkar 
gainean aldendu ziren gizakien haserre eta txakurren hortzetatik. 

Baina ez zeuden uretarako eginak eta laster murgildu ziren urpean. Ene bada! 
Ito behar zuten! Estutasun hartan, berriz jo zuten Amanikablerengana, 
itsasoko jaunarengana. 

Jauna, salba gaitzazu, itotzen ari gara eta! 

Amanikablek bizirik eta zaldi modura irautea nahi zuen. Eskua luzatu eta ez 
zituen, bada, itsas-zaldi egin? Eta bere lagunak belarra jatera ohituta 
zeudenez, inguruko zelaietako belarra, itsasoko alga bihurtu zien. 

Gizakien beldurrez kostaldeko belardietatik ihes egin zutenetik aurrera, itsas 
zaldiak alga sailen artean ibiltzen dira itsasoan, Amanikableren begia alaitzeko 
lasterka eta betiko jolasetan arituz. 

Frantziako ipuina 

 

NOLA SORTU ZIREN AZERIA ETA OTSOA 

Adam eta Eba paradisutik egotzi ondoren, errukitu egin zen Jainkoa, eta makila 
bat eman zien, esanez: 

Ezeren beharrik duzuenean, jo honekin itsasoa. 

Badaezpada, Adami eman zion makila. Makila hartu, eta, proba egiteko, 
itsasoa jo zuen Adanek, eta ardi zuri iletsu bat azaldu zen uraren gainean. 

Eba, zuretzat. Hartu eta zain ezazu ondo esan zion Adamek-. Lurrak 
ematen digunaz gainera, esnea eta gazta ere izango dugu horrela. 

Ebari, ordea, ez zitzaion ardi bakarra nahikoa iruditu eta, makila harturik, 
itsasoa jo zuen berak ere, beste ardi bat agertuko zelakoan, baina ez zen hala 
gertatu. Makilak ura ukitu zuen lekuan otso bat azaldu zen, eta ardia hortzetan 
harturik, basora alde egin zuen. 

Ez bat eta ez bi, bat ere ez orain! egin zuen Ebak, eta negarrez hasi zen. 

Ekarzu makila hori hona esan zion Adamek, haserre. 
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Kendu zion makila, jo zuen itsasoa eta txakur handi bat agertu zen. Uretatik 
irten bezain laster, otsoari ardia kentzera joan zen lasterka. Otsoak ez zion 
eman nahi, baina Adam iritsi zen atzetik makila goian zuela, eta, ardia utzirik, 
ihesi joan zen otsoa. 

Ardiak esnea eta ilea emango dizkigu, eta txakurrak ardia zainduko du. Ez 
dugu besteren beharrik esan zuen Adamek, eta makila harrika bota zuen. 

Baina Eba ez zen gustura geratu, eta, Adam joan zenean, makila hartu, eta 
itsasora itzuli zen berriro. Makilak ura ukitu zuen lekuan, otsoaren antzeko 
animalia bat azaldu zen, hura baino txikixeagoa, baina hura bezain itxura 
gaiztokoa: lukia edo azeria. Eta hark ere basora alde egin zuen. 

Horra nola sortu omen ziren azeria eta otsoa; beste era batera esanda, basoko 
animaliak; eta nola, ardia eta txakurra, edo etxeko animaliak. 

Errusiako ipuina 

 

3.3. AFRIKAKO IPUINAK 
 

ZERGATIK DITUZTEN GAMELUEK BI KONKOR 

Badakit nik beste istorio bat gameluen konkorrei buruzkoa. Lagun batek 
kontatu zidan, Hasimek, Abakbaharako basamortuan bizi den iratxo batek. 

Hari dromedario batek kontatu omen zion. 

 

Antzina-antzina dromedarioek eta gameluek ez zuten inolako konkorrik. Garai 
hartako zaldiak bezalaxe erabiliak izan ohi ziren, eta beduinoek beti eramaten 
zituzten beraien bidaia luzeetan, basamortuan zehar. 

Dromedarioak eta gameluak oso antzekoak ziren, gameluak iletsuagoak agian. 
Eta, horregatik, etengabe ibiltzen ziren lehian beraien artean. Gameluak, 
gainera, oso inbidiatsuak ziren, eta beti dromedarioak baino hobeak izateko 
ahaleginetan zebiltzan. 

Halako egun batean, dromedarioak basamortuan barrena zihoazen. Bero 
izugarria zegoen eta dromedario gizajoak oso nekaturik zeuden, gainean 
beduino eta zama astunak eraman behar zituztelako. 

Bidaiariak oasi batera heldu ziren eta han geldialdia egitea erabaki zuten. 
Dromedarioek edateko eta zerbait jateko astia izan zuten orduan. Eta hartan 
zeudelarik, dromedario batek botilatxo bati ostikoa eman zion, eta, bat-batean 
jeinu txiki bat agertu zitzaien. 

Egun on, lagunok esan zuen jeinuak. Dromedarioek izugarrizko sustoa 
hartu zuten. 

Zer zara zu? Nondik irten zara, horrela, bat-batean? galdetu zioten izaki 
txiki hari. 
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Hasim dut izena, eta jeinua naiz erantzun zien jeinutxoak. 

Jeinua? Eta gure nahiak beteko al dituzu? galdetu zuen dromedario batek. 

Tira, ez dut beti halakorik egiten, baina… bai, desio bakarra betetzeko aukera 
emango dizuet. 

Nik beduinoa izan nahi dut! esan zuen beste dromedario batek. 

Ez, ez! Krokodiloa, uretan egoteko denbora guztian! oihukatu zuen beste 
batek. 

Maharaja! Nik maharaja izan nahi dut! beste batek. 

Epa, epa! Gurari bakarra guztientzat, ez bakoitzari bana. Tira, ados jar 
zaitezte eta gero esango didazue esan zuen izaki miragarriak. 

Dromedarioak eztabaidan egon ziren aldi batez, eta azkenean haietako batek 
honelaxe esan zion jeinuari: 

Gure bizitza oso neketsua da, beti bidaiak egiten basamortuan zehar. 
Basamortuan bero izugarria dago eta ur gutxi. Baina hori ez da txarrena. Gure 
bidaietan beduinoak eta zama astuna eraman behar izaten ditugu, eta horrela 
ezin dugu guretzako ur eta janaririk gainean eraman. Egin ahal duzu ezer hau 
konpontzeko? 

Baietz uste dut esan zuen jeinuak. Orduan zerura begira jarri zen eta hitz 
ulergaitz batzuk esaten hasi zen. Eta bat-batean... Dapa! Konkor bat atera 
zitzaien dromedarioei bizkarrean. 

Dromedarioak harritu egin ziren. Bata besteari begira egon ziren une batez, 
eta orduan jeinuari hitz egin zion dromedario-buruak. 

Baina… zer da hau? Mendi-itxura eman nahi al diguzu? 

Hara! Hor bidaietarako behar duzuen janaria eta ura eraman dezakezue, eta 
ezelango zamarik jartzen badizute, horren gainean izan beharko du. 

Baina horrela pisu gehiago eramango dugu erantzun zion dromedarioak. 

Tira, den-dena ezin da lortu, ni ere ez bainaiz perfektua, aizu! esan zion 
jeinuak, eta berehala desagertu egin zen. 

Beduinoak dromedarioen konkorrak ikusi zituztenean harriturik geratu ziren, 
eta ezin izan zuten haren zergatia aurkitu. Eta beraien bidaia jarraitu zuten 
konkor harrigarri haien gainean. 

Geroago, beste beduino-taldea heldu zen oasi hartara, baina hauek gameluen 
gainean zetozen. Oasian geldialdia egin zutenean, aurreko gauza bera gertatu 
zitzaien gameluei eta jeinuak hala esan zien: 

Duela gutxi dromedario-taldea etorri da eta haien gurari bakar bat bete dut. 
Hortaz, zuei ere gurari bat beteko dizuet. 

Orduan gameluak haien artean hitz egin zuten eta, oso inbidiatsuak zirenez, 
halaxe esan zioten Hasim jeinuari. 

Dromedarioei eman diezunaren bikoitza nahi dugu. 
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Eta berehala, jeinuak, zerura begira, hitz ulergaitz haiek errepikatu zituen… 
Dapa! Dapa! Konkor bi agertu zitzaizkien gameluei bizkarraldean, eta hauek 
harritu baino harrituago geratu ziren. 

Ordutik, gameluek konkor bi dituzte eta dromedarioek bat bakarra. Eta 
basamortuan zehar egiten dituzten bidaia luze horietarako behar duten guztia, 
bizkarreko konkorraren barruan eramaten dute: koka-kola, eguzkitarako 
kremak, praka laburrak eta hainbat eta hainbat gauza. 

 

Marrakexeko ipuina. 

 

ZERGATIK DUTEN ASTOEK MUTURRALDE ZURIA. 

Zergatik ote dute astoek mutur-alde zurixka?  

Afrikako berbereek aspalditik konpondua dute arazo  hori. Haiek aurkitu zioten 
nolabaiteko azalpena astoen muturraren kolore zuriari. 

 

Astoak oso abere sufrituak dira. Hori berbereek ez ezik, geuk ere badakigu. 
Halere norbaitek esan du sufriarazteko ere ez direla txarrak, baina iritziak iritzi, 
onartu beharra daukagu astoak, oraintsu arte behinik behin, eta zenbait 
tokitan asko sufritutakoak direla. 

Kartolak bete-bete egiten badizkiogu ere, astoak tinko eutsiko dio bere kargari. 
Beharbada, gehiegi betez gero hankek huts egingo diote, baina, dena den, ahal 
duen guztia egingo du zutik irauteko. Bai, ez da batere samurra zenbaitetan 
astoaren lana. 

Halere, berbereek diotenez, benetako sufrimendua haurrek eragiten diote asto 
gajoari. Haurrek berarekin jolasean hasi eta ostikoz jotzen dutenean, agurtzen 
dutenean, harrika ematen diotenean, belarritik tira edo burla egiten diotenean, 
orduan ikusten ditu gorriak abere gaixoak. 

Haurrak asto gainean jarriko dira, baina ez banaka edo binaka, astoarentzat 
arin samarra izango den eran, ez; bosnaka edo seinaka baizik... eta gainean 
daudela, zirikatu egingo dute, eta beraiek nahi bezain azkar mugitzen ez bada, 
jo egingo dute. Bai, batzuetan pazientzia ederra behar izaten du. 

Halako batean, jabetu ziren aingeruak astoaren pazientziaz eta unibertsoko 
Jaunari esan zioten, hainbesteko eroapena zuen animaliak merezi zuela 
paradisuan zokotxoren bat, inork merezi izatekotan, eta deitu egin beharko 
lioketela, lurra utzi eta bertara, paradisura etor zedin. 

Halaxe egin zuen Jaunak eta astoa Edenera ekarrarazi zuen. Eta iritsi zen..., 
baina lehendabizi atarian geratu zen, ikusmiran, barruan zer egon ote zitekeen 
edo kalkulatzen. 

Sartu zuen muturra ate-zirrikitutik, eta ene! Hura umeen emana! Egundoko 
ume pila zebilen han, jostaketan eta algara bizian. Hura ikusi orduko, bihotzak 
jauzi egin zion eta odola izoztuta gelditu zitzaion. Ez, han ez zen astoa barrura 
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sarraraziko zuenik, hankak ere gogor-gogor eginak zeuzkan eta 
azkazaletaraino. 

Ni ez noak! 

Aingeruek ahaleginak egin zituzten hitz goxoz eta laztanez, paradisuko 
zorionaz eta abantailez hitz egin zioten: hango lasaitasuna, hango bakea, lanik 
ez goserik ez,... Dena alfer-alferrik, hala ere. 

Ni ez noak! 

Bide goxotik ezin zutela ikusita, aingeruak gogor hasi zitzaizkion, bultzaka eta 
indarka, baina astoa geldi, ez zen mugitu ere egiten. Izan ere, astoak ez dela 
mugituko erabakiz gero, tinko eutsiko dio bereari eta ez da mugituko. 

Eta azkenean bere horretantxe utzi behar izan zuten aberea aingeruek. Ez 
zuten paradisuan inondik ere sartu eta lurrera, lehengo bizilekura, eraman 
zuten atzera. 

Itzulitakoan, ordea, den-dena ez zen lehen bezalakoa. Egindako bidaia hark 
zerbait aldatu zion astoari; mutur-aldea, alegia. 

Antza denez, astoak paradisuko ate zirrikitutik sartu zuenean muturra, bertako 
jainkozko argiak harrapatu zion eta baita zuritu ere. Geroztik jaiotako astoek 
sudurra zurixka dute, hain justu harako asto hark paradisura egindako bidaia 
zela kausa. 

 

Afrikako berbereen ipuina 

 

EULIEK ZERGATIK GOGAITZEN DITUZTEN BEHIAK 

Adiaha Umoren garaian gertatu zen ondorengo istorioa, Calabar lurraldeko 
erregina bizi zenean. Adiaha oso eskuzabala eta abegitsua zen etxeko 
abereekin. Behin oturuntza batera gonbidatu zituen abereak, baina  animalia 
basatiak ez, haien beldur baitzen, oso. 

Haietako jaialdi batean, hiru mahai handi zeuden. Behiari, bertan zeuden abere 
guztietatik handiena zenez, erreginak esan zion mahaien hasieran jartzeko eta 
janaria banatzen hasteko. Behiak baietz erantzun zion, eta poliki-poliki lehen 
platera abereen artean zerbitzatzen hasi zenean, euliari jaten ematea ahaztu 
zitzaion, oso txikia zelako. 

Eulia laster jabetu zen egoera hartaz eta arren eskatu zion behiari eman 
ziezaiola jatekoa, eta behiak hauxe erantzun zion: “Egon lasai, adiskide, hartu 
patxada”. 

Bigarren platera banatzen hasi zenean euliak berriro eskatu zion berari ere 
jaten emateko, baina hark bere begia erakutsi zion, eta jatekoa beranduago 
emango ziola eman zion aditzera. 

Azkenean, jatekoa bukatu zen, eta eulia ohera joan zen afaldu gabe, berea 
eskuratu gabe. 
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Biharamunean euliak erreginarengana jo zuen eta haren aurrean kexatu zen 
esanez behiak ez ziola jaten ezer eman, eta haren begira begiratzeko keinua 
egin ziola. 

Hori zela eta, erreginak zera erabaki zuen: aurrerantzean euliak beti jasoko 
zuela jatekoa behien begietatik, noranahi zihoazela. 

Horrexegatik daude beti euliak behien begietan, eta begietatik elikatzen dira, 
erreginak halaxe agindu baitzuen. 

 

Nigeriako ipuina. 

 

EGUZKIA ETA ILARGIA 

Eguzkia eta ilargia ahaideak ziren. Behin Ilargiak Eguzkiari hauxe esan zion: 

Gure seme-alabak zerutik Lurrera jaurtiki behar ditugu. 

Ederki, has gaitezen erantzun zuen Eguzkiak. 

Aukeratutako egunean Ilargiak ezkutatu egin zituen bere seme-alabak. Zakua 
hartu, harriz bete eta Eguzkiarengana joan zen. 

Eguzkiak, inolako susmorik gabe, seme-alabak hartu eta bere zakuan sartu 
zituen. 

Eguzkiak eta Ilargiak zakuak hartu bizkarrean eta Lurrera jaitsi ziren. 

Ibilaldi luze baten ondoren, ibai handi batera iritsi ziren. Ilargia bere zakuko 
harriak ibaira botatzen hasi zen. 

Eguzkiak gauza bera egin zuen zakuan zeramatzan bere seme-alabekin. 

Ondoren, euren zeruko etxera itzuli ziren. 

Eguna ilundu egin zen; Eguzkia ezkutatu eta han agertu zen zeruan Ilargia 
bere seme-alaba guztiekin. Han ikustean, Eguzkia haserretu egin zen; Ilargiari 
deitu eta galdetu zion ea zergatik botarazi zizkion bere seme-alabak ibaira. 

Ilargiak honela erantzun zion: 

Handiak dira zure argia eta berotasuna, Eguzki! Zuk ez duzu zeure seme-
alaben beharrik. Utzi uretan eta bihur daitezela arrain. Gizakiak arrantza egin 
eta berauekin elikatuko dira. 

Harrezkero, Eguzkiak eta Ilargiak elkarren lagun izateari utzi zioten. Egundaino 
ez dira adiskidetu eta bakoitza bere aldetik dabil zeruan. 

 

Somaliako ipuina. 
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ILARGIA NOLA SORTU ZEN 

Afrikako Mandinga herriek badute ilargiaren sorrerari buruzko azalpen polit bat. 
Mandingak gaur egun bi milioi lagun baino gehiagoko etnia dira eta Ginea, Mali, 
Boli Kosta eta Senegalen bizi dira. Mandingen herriak, gaur egun indar handirik 
ez badu ere, noizbait bere inperioa izan zuen; baina, inperio hau XVIII. 
mendean galdu zuten. 

Dena den, ez zuten guztia galdu mandingek; ilargiaren jaiotzari buruzko ipuin 
polit bat badute, oraindik bizirik dirauena. Eta pentsa noizkoa izango den 
ipuina, orduko gertakariak gogoan baldin badituzte. 

Aspaldi, artean ilargirik ez zenean, heriotzarik ere ez zen. Gizakia ez zen 
hiltzen halabeharrez, nahi eta nahi ez, orain hiltzen den bezala. 

Gizakia, bizitzaz aspertzen zenean, mundutik alde egiten zuen, eta 
horretarako, mundutik joateko, halako soka luze-luze bat zuen zerutik zintzilik. 
Heldu soka hari eta mantso-mantso igotzen zen. 

Beraz, bizitzaz aspertzen zen oro lasai joan zitekeen kate hartan gora eta 
hodeiez haranztik gelditu, berriro itzultzeko gogoa pizten zitzaion arte. 

Garai hartan Fazovo Ba Si izeneko errementari bat bizi zen. Bi alaba zituen. 
Errementari bizkorra zen, trebea bere lanean. Baina, lanean egokia izanagatik, 
ez zegoen guztiz ados bere bizimoduarekin. Zerbaiten falta nabaritzen zuen. 

Alabek, esate baterako, lagundu egiten zioten sua pizten, hauspoari eragiten, 
edota ura ekartzen, eta antzeko lanetan. Orduan, lan guztia guztien artean 
banatzen zuten. 

Hala ere, gure gizona triste zegoen emaztea falta zitzaiolako. 

Etsita erabat, zerura joan behar zuela erabaki zuen: 

Ni banoak zerura, nazkatu nauk hemen esan zien lagunei. 

Lagunek pazientzia hartzeko eskatzen zioten, baina ez, alferrik. 

Baina, egon hadi pixka bat, ez hadi horren estu jarri, alaba ederrak dituk eta. 

Beno, Fazovo Ba Sik une batez behintzat amore eman behar zuela zirudien, 
baina laster aspertu zen berriz ere. Halako batean, eskuetan burdina gori-gori 
egina zeukan une batean:  

Beno, akabo hemengoak; banoak, ezin diat gehiago esan eta burdina goria 
eta guzti abiatu zen zeru alderantz. 

Alabak hau ikustean, haren atzetik igo ziren. Goian zeudenean esan zuten: 

Hemen gure aitarekin gaude. Eta, gugandik ihesi, Lurrera jaisterik izan ez 
dezan, katea eten behar dugu.  

Orduz geroztik, Fazovo Ba Si errementaria eta bi alabak zerura igo zirenetik, 
gizakiak hiltzen hasi ziren. Katerik ez zegoenez,  gainerako gizakiek ezin 
izango zuten aurrerantzean mundua utzi, ordura arte bezala. 

Bestalde, errementariak eskutan eraman zuen burdin puska goritu hura ilargia 
da eta kate fin baten moduan ikusten denean, lurrean esan ohi dute Fazovo Ba 
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Si burdina urtzen ari dela. Bete-betea dagoenean, berriz, errementariak bukatu 
duela bere lana esan ohi dute. 

Batzuetan, oso gau argia dagoenean, ilargiaren aldamenean, bi izar txiki ikusi 
omen daitezke. Hauek errementariaren bi alabak dira. Beraz, betiko elkarrekin 
geldituak dira aita-alabak zeruan.” 

 

Afrikako Mandinga herrietako ipuina 

 

ZERGATIK DAUKAN KROKODILOAK AZAL LATZA ETA ZIMURRA 

Namibiako herrixka batzuetan kontatzen da aspaldi, oso aspaldi, krokodiloak 
azal leuna eta urre kolorekoa zeukala. Esaten dute ur azpian igarotzen zuela 
egun osoa, ur lokaztuetan. Gauean ateratzen zen soilik ur horietatik eta orduan 
ilargia islatzen zen haren azal distiratsu eta leunean. Gainerako animaliak ordu 
horietan joaten ziren ura edaten, eta zeharo txundituta gelditzen ziren 
krokodiloaren azal eder eta urre kolorekoa ikusten. 

Krokodiloa bere azalak sortarazten zuen liluragatik oso harro zegoenez, 
aurrerantzean egunez ateratzen hasi zen uretatik. Hori ikusita, gainerako 
animaliak ez ziren bakarrik gauetan ur edatera joaten; eguzkiak diz-diz egiten 
zuenean ere hurbiltzen hasi ziren krokodiloaren urrezko azala ikusteko asmoz. 

Baina egunak joan eta egunak etorri, eguzkiak krokodiloaren azala lehortu 
zuen eta haren azala lokatz geruza batez estaltzen hasi zen, gero eta itsusiago 
jarriz. 

Azalaren aldaketa ikusi zutenean, gainerako animaliek galdu egin zuten 
krokodiloaren azala ikusteko irrika.  

Egunero-egunero, krokodiloak azala gero eta arrakalatuagoa zeukan, egun 
geratu zaion arte, ezkata arrexka handiz eta gogorrez estalirik. 

Azkenean, eta hori guztia ikusirik, animaliek egunez edateari eta krokodiloaren 
antzinako koloreko azal leuna ikusteari utzi egin zioten. 

Garai batean bere azalarekin harro zegoen krokodiloa lotsa-lotsa eginda gelditu 
zen eta harrezkero, beste animalia batzuekin topo egitean, uretan murgiltzen 
da oso azkar, ur azalean haren begiak eta sudurzuloak baino agertzen ez 
direlarik. 

 

Afrikako Namibiako ipuina 
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NOLA SORTU ZIREN IZARRAK 

Munduaren hasieran zerua lurretik hurbil zegoenez, jendeak eskuak altxatu eta 
ukitu egin zezakeen. Garai hartan, zeruak babesa ematen zien gizakiei eta  
animaliei, hotz edo bero zegoenean aterpea eskaintzen baitzien. Horrela ziren 
kontuak harik eta egun batean neba-arrebak, ontzi batean, makila luze eta 
sendoekin, gari-aleak txikitzen hasi ziren arte. 

Gari-aleak txikitzen ari zirela, makila luzeak altxatzen zituzten bakoitzean, 
zerua jo egiten zuten eta zulatu, eta min itzela ematen zioten. 

Zeruari ez zitzaion batere gustatu bera jotzea, eta, oso serio, zera esan zien 
neba-arrebei: 

Aizue, geldituko al zarete? Utziozue behingoz niri kolpeak emateari! Min 
itzela egiten didazue eta, horrela jarraituz gero, zuloz beteta utziko  nauzue. Ez 
dakizue neuk babesten zaituztedala haize hotzetik eta eguzkiaren 
berotasunetik, ala? Kolpeak jotzen jarraitzen baduzue, benetan haserretuko 
naiz. 

Baina lanean ari zirelarik, neba-arrebek ez zioten zeruari jaramonik egin eta 
aleak txikitzen eta zerua jotzen segitu zuten. 

Zerua, gogaituta eta minduta egonagatik, isildu egin zen, harik eta kolpeen 
mina jasanezina egin zitzaion arte. Astiro-astiro, lurretik gero eta urrunago 
joan zen, gaur egun dagoen tokian pausatu arte. 

Hala, gizaki arduragabeek zeruaren babesa galdu egin zuten eta naturaren 
elementuei aurre egin behar izan zieten. 

Gaur egun, izarrak deritzegunak zeruan makilekin egindako zuloak dira. 
Gauetan eguzkia ezkutatu egiten da baina bere argia zuloetatik atera egiten da 
eta iluntasunean argia ematen du. 

Zuloongatik deitzen diote Somalian bizi direnek zeruari Daldaloole, hau da, 
“zulaturik dagoena”. 

 

Afrikako Somaliako ipuina 

 

EURIAREN JATORRIA 

Somaliako jendeak pentsatzen zuen lainoak neskatxa eder bat zirela eta 
neskatxa horrek pitxer bete ur zeramala etxera buruan hartuta. Neskatxa 
etxerako bidean zihoanean, pitxerra kili-kolo joaten zen eta ura alde guztietatik 
erortzen zitzaion. 

Ur hori bi anai-arrebek egin zituzten zeruko zuloetatik lurrera erortzen da. 
Mundu honetako jendeak euria esaten dio horri. 

Ura lurrera erortzen dela ikusten duenean, erdi-neskatxa eta erdi-laino den 
horrek, oihu egiten dio, larri,  zeruari: 

Zerua, mesedez, ez utzi nire urari jausten!  
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Eta zeruak erantzuten dio: 

Zer egingo dut nik, maitea, lurreko izakiak euri eske eta eske ari bazaizkit? 

Eta gauzak horrela esan behar dira, anai-arreba axolagabe haiek zerua zulatu 
ez balute, eta erdi-neskatxa eta erdi-laino denak bere pitxarreko ura botako ez 
balu, lurrak ez luke hain premiazkoa duen ura jasoko. 

 

Somaliako ipuina 

 

ELEFANTEAREN SUDURRA 

Aspaldi batean, elefantea ez omen zen gaur ikusten dugun bezalakoa. Orduan 
ere handia eta gizena zen, baina ez zuen horrelako tronparik, sudur motz bat 
baizik. 

Gizagaixoak nahiko lan izaten zuen belarra jateko makurtzean. Inoiz, borroka 
egin behar bazuen, letaginak erabili behar izaten zituen edo arerioa hankapean 
harrapatu. 

Baina, hala ere, elefanteari begirunea zioten denek oihanean. Tonto samarra 
eta engainatzen erraza ere bazen, egia esan. 

Goiz batean, ibai ertzean zebilela, norbait deika ari zitzaiola nabaritu  zuen. 
Bere lagun krokodiloa zen, ibaian bainu bat hartzen ari zela. 

Kaixo, krokodilo, aspaldiko! Argalago zaudela dirudi. 

Bai, adiskide, egun hauetan ez dut batere suerterik izan. Zuri, ordea, ongi 
doakizu, ikusten denez. Sekula baino gizenago ikusten zaitut. 

Egia da; orain larre ederrak daude. Zeu ere gizenduko zinateke, arrainak 
bakarrik jan beharrean belarra ere jango bazenu. 

Nik arrainaz gain, gauza gehiago ere jaten dut, aizu. Beste hainbat gauza ere 
gustatzen zait. 

Zer gustatzen zaizu, ba? 

Zera...lotsa ematen dit esateak...Belarrira esango dizut inork ez entzuteko. 

Elefantea ogia baino hobea zen eta ibai ertzera hurbildu zen. Krokodiloa ere 
uretatik atera zen pixka bat kontua gertuagotik esateko bezala. 

Elefanteak bere buru handia nahiko hurbildu zionean, honela esan zion 
krokodiloak: 

Elefanteak ere gustatzen zaizkit eta berehala ahotzarra zabaldu zuen. 

Elefantea saiatu zen burua atzeratzen, baina krokodiloak sudur motz lodia 
harrapatu zion bere hortz handien tartean. Izugarrizko borroka egin zuten 
biek, batek alde batera eta besteak bestera tiratuz. Krokodiloak elefantea 
ibaira eraman nahi zuen, han ito eta gero pixkanaka-pixkanaka jateko. 

Ia ordubete egin zuten horrela indarka. Elefanteak hauxe esan zion 
krokodiloari: 
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Askatzen banaiz, ikusiko duzu, traidore horrek! 

Borrokan aritu ziren denbora horretan elefanteari sudurra luzatzen hasi 
zitzaion. Izerditan zegoen elefantea eta haserre bere lagun faltsu zital harekin. 

Eta une hartan, kurriloa agertu zen ibai ertzean. 

Eutsi pixka bat gehiago, nik lagunduko dizut eta! esan zion elefanteari. Eta 
krokodiloarengana joan eta ahoan kilimak egiten hasi zitzaion. Ibaiko 
piztitzarra buztankadak ematen hasi zen, baina ezin zituen kurriloaren kilimak 
jasan eta, azkenean, askatu egin behar izan zuen elefantea. 

Kurriloa, badaezpada ere, zuhaitz baten gainean pausatu zen. Elefanteak 
eskerrak eman nahi izan zizkion, baina hegaztia barrez lehertzen hasi zen. 

Zergatik egiten duzu barre? galdetu zion elefanteak. 

Ikusi zeure burua ibaian eta jakingo duzu erantzun zion barrezka. 

Elefanteak ikusi zuen bere aurpegia ibaiaren ispiluan eta izugarrizko sustoa 
hartu zuen: lukainka handi bat bezalako sudurra zeukan aurpegian zintzilik. 

Hurrengo egunetan, zoora joan eta elefanteren bat ikusten baduzue, ez 
galdetu zergatik daukan horren sudur luzea. Ez zaie batere gustatzen 
horrelako konturik aipatzea. 

Geroztik krokodiloekin haserre dabiltza elefanteak. Ez dute ezertxo ere jakin 
nahi haiekin. 

Elefantearekin ondo moldatu nahi baduzue, bota zerbait jateko. Bere sudurra 
jasoz agurtuko zaituzte. 

 

Liberiako ipuina 

 

HAIZEAREN SORRERA 

Mendi garai baten gailurrean Haizea bizi da, haitzulo batean. Baina ez da inoiz 
etxean gelditzen, ezin delako geldirik egon. Irten beharra du beti. Barruan 
dagoenean orroka hasten da. Orduan bere haitzuloan trumoien antzeko 
durunda entzuten da. 

Halabeharrez hiru edo lau egunez etxean geratzen bada, ariketak egin behar 
izaten ditu. Dantzan eta saltoka hasten da, besterik gabe; eta sekulako 
atzaparkadak ematen dizkie harkaitzei. Baina, hala ere, ez dugu pentsatu 
behar haserre dagoenik edo bere indarrak neurtzen ari denik, ez. Jolasean 
dabil. Olgetan. 

Hainbat ariketa egiten dituenez gero, beti dago gosez. Horrexegatik dabil sartu 
eta irten, berriro etxeratu eta berehala irten. Baina jatuna baino neurri 
handiagoan da oldarkorra. Urrutiraino joaten da ale txiki bakar baten bila, eta 
itzuli baino lehen ale hori lurrera erortzen uzten du. Txirlak, hartxintxarrak, 
alferrikako gauza bitxiak, burdin zati zaharra, ispilua… horrelako gauzez beterik 
dago bere etxea. Bertan ez dago jateko ezer. Kanpoan, eulia jaten du, banana 
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bati ekiten dio, mandioka sustraia lurpetik ateratzen du, zuhaitzak astintzen 
ditu, baina ez ditu intxaurrak biltzen; artoa nahasten du eta babarrunak eta 
babak sakabanatzen ditu. Baina sekula ez du itxuraz jaten. Horregatik beti da 
gose. 

Hain zaharra denez, sarritan ahaztu egiten zaio zertarako irten den eta baita  
gose dela ere. Orduan galdetzen dio bere buruari: 

Zergatik nabil airean jira-biraka? 

Eta haserretu egiten da eta dena txikitzen du, zuhaitzak eta gainerakoak; eta 
euren herrietan babesturik dauden gizakiak ikaratzen ditu. Buruzagiaren 
lastozko etxola suntsitzea lortzen duenean, lasai geratzen da eta airean oso 
gora igotzen da. 

Orduan, planeatzen dabilela esan ohi da. 

Ohartu al zarete haizeak ez duela inoiz itzalik, ezta eguerdian bertan, 
eguzkiaren inguruan dabilenean ere? 

Benetako sorgina da. 

Horregatik da aldakorra. 

Ilargiaren eta Eguzkiaren alaba da. 

Horregatik ez du inoiz lo egiten eta ez dago jakiterik noiz dabilen txantxetan, 
edo noiz haserretzen den. 

 

Nigeriako ipuina 

 

ZERGATIK EZ DIREN ADISKIDE OTSOA ETA TXAKURRA 

Egiptoko piramideetako harrien artean topatutako pergamino zahar baten 
arabera, txakurrak eta otsoak familia bereko animaliak ziren, eta mendi eta 
oihanetan zehar ibiltzen ziren ehizatzen zutena jaten, askatasun osoan. 

Baina egun batean, animalia haietako bi, emea bata eta arra bestea, nekatu 
egin ziren alde batetik bestera ibiltzeaz eta gizakia bizi zen herrixkara jaitsi 
ziren; egunak joan eta egunak etorri, hango bizimodu eta ohituretara moldatu 
ziren. Pergaminoak dioenez, orduantxe sortu zen txakurra. 

Urte asko igaro ondoren, txakur sendo eta indartsu batek, bikote haren biloba 
zenak, mendira itzultzeko erabakia hartu zuen. 

Ez bat eta ez bi, mendirantz abiatu zen; eta handik zebilela, otso argal eta 
goseti batekin egin zuen topo. Elkar usaindu eta gero, aurrez aurre zutenaren 
indarrak neurtu ondoren, borrokarik ez egitea erabaki zuten. 

Arratsalde on, otso jauna. 

Halan ekarri, txakur jauna. 

Zergatik zaude horren burumakur? galdetu zion txakurrak. 
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Laguna, goseak burua erabiltzera bultzatzen gaitu. Aurtengo negua oso 
gogorra da, mendia elurrez estalita dago eta gorriak ikusten ditut jatekoa 
topatzeko. 

Nahi duzulako zaude egoera horretan. Nire arbasoak mendi hauetan zehar 
ibili ziren garai batean… Egun batez, gizakien lagun bihurtzea komeni zitzaiela 
erabaki zuten eta herrira jaitsi ziren. Ordutik, ondo bizi gara; nire ilaje ederra 
ikusi besterik ez daukazu. 

Ez da gauza txarra, ez. Oso itxura ona duzu eta indartsu eta mardul zaude. 

Ba, zu berdin egon zintezke esan zion txakurrak. 

Esadazu, zer egin behar dut? 

Nik egiten dudana. Gauez hortzak erakutsi beste animaliak beldurtzeko eta 
gizakien lagun izan. Egia esan, gizakiak oso faltsuak dira. Zurikeriak eta 
lausenguak gogoko dituzte. Hurbiltzen zaizkizunean, milikatu iezaiezu eskua 
eta horren truke esne-mamitan bizi izango zara. Eta gizakiak nola zerbitzatu? 
Hau ere lan arina da. Dotore jantzita datorren norbait ikustean buztana mugitu 
alde batetik bestera pozik egongo bazina bezala, bere inguruan bira egin eta, 
azkenik, ulu egin seriotasun handiz. Eskean dabilen arlote dohakaberen bat 
ikustean, zaunka egiozu eta kosk egin hanka batean. Bi hankatan dabiltzan 
animaliek begi onez ikusten dute behartsuak gaizki tratatzea. 

Ez dirudi zaila denik erantzun zuen otsoak pozaren pozez. Eraman 
nazazu zurekin, arren. 

Goazen, ba. 

Horrela, herrirantz abiatu ziren biak adiskidetasun bete eta baketsuan. Gertu 
zeudela, otsoa gelditu eta txakurrari galdetu zion: 

Aizu, lagun, zer da lepoaren inguruan duzun hori? 

Hau? Ez da ezer. 

Lepoaren ingurua soilduta daukazu, baina! 

A, hori! Gauez, ate ondoan lotzeko erabiltzen duten lepokoaren seinalea 
besterik ez da. 

Ezin zara kanpora irten ala? esan zuen otsoak atzeko hanketan esertzen 
zen bitartean. Eta ezin duzu korrika egin nahi duzunean? 

Ez beti … baina bost axola, guztiak ezin dira abantailak izan, dena ezin da 
gozoa izan. 

Bada, niri bai, niri axola dit. Eskaintzen dizkidazun gozotasun eta erosotasun 
guztiengatik ere ez nuke nire askatasuna salduko, ezta munduko urre 
guztiaren truke ere. 

Eta otsoak, deabruak harturik bezala, mendirantz jo zuen. Eta handik aurrera 
arraza bien arteko desberdintasunak areagotu egin ziren eta ez dute inoiz 
gehiago elkar ulertu. 

Egiptoko ipuina 
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3.4. ASIAKO IPUINAK 
 

MUNDUAREN ETA GIZADIAREN JATORRIA 

Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zituen. Lurra nahas-mahas hutsa zen: leize 
handiaren gain ilunpea. Jainkoaren arnasa uren gainean zebilen. 

Eta Jainkoak esan zuen: “Izan bedi argia”. Eta izan zen argia. Ikusi zuen 
Jainkoak argia ona zela eta bereizi egin zuen ilunpeetatik: argiari “egun” eman 
zion izena eta ilunpeei “gau”. Horrela, lehen eguna burutu zen. 

Jainkoak esan zuen: “Izan bedi sabaia uren artean, goiko eta beheko urak bereiz 
ditzan”. 

Eta hala izan zen. Jainkoak sabaia egin zuen eta sabai azpiko urak sabai 
gainekoetatik bereizi zituen. Jainkoak sabaiari “zeru” eman zion izena. Horrela, 
bigarren eguna burutu zen. 

Jainkoak esan zuen. “Bil bitez multzoan zeru azpiko urak eta ager bedi lehorra”. 

Eta hala izan zen. Lehorrari «lur» eman zion izen eta ur-multzoari «itsaso». Eta 
Jainkoak ona zela ikusi zuen. 

Jainkoak esan zuen: «Eman bitza lurrak belar hezea, hazidun landareak eta 
orotariko fruta-arbolak beren hazi eta guzti». 

Eta hala izan zen. Eta lurrak orotariko hazidun landareak eta fruta-arbolak 
beren hazi eta guzti eman zituen. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. Horrela, 
hirugarren eguna burutu zen. 

Jainkoak esan zuen: «Izan bitez argizagiak zeru-sabaian, eguna eta gaua 
bereizteko, eta jaiak, egunak eta urteak ezagutarazteko. Izan bitez zeru-
sabaian lurrari argi egiteko». 

Eta hala izan zen. Jainkoak bi argizagi handi egin zituen: handiena egunaren 
gain jartzeko eta txikiena gauaren gain. Eta izarrak ere egin zituen. Zeru-
sabaian ezarri zituen lurrari argi egiteko, egunaren eta gauaren gain jartzeko, 
argia eta ilunpea bereizteko. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. Horrela, 
laugarren eguna burutu zen. 

Jainkoak esan zuen: «Egin bezate urek borbor bizidunez; egin bezate hegan 
hegaztiek lurraren gainean, airean». 

Jainkoak itsas-arraintzarrak sortu zituen, uretan borbor dabiltzan orotariko 
bizidunak eta orotariko hegaztiak. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. Eta 
bedeinkatu egin zituen esanez: «Sor itzazue umeak, ugaldu eta bete itsas-
urak; ugal bitez hegaztiak ere lurraren gainean».  Horrela, bosgarren eguna 
burutu zen. 

Jainkoak esan zuen: «Eman bitza lurrak orotariko bizidunak: abereak, piztiak 
eta narrastiak». 
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Eta hala izan zen. Jainkoak orotariko bizidunak sortu zituen: abereak, piztiak 
eta narrastiak. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. 

Jainkoak esan zuen: «Egin dezagun gizakia; izan bedi gure irudiko, gure 
antzeko; mendera ditzala itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak, abereak, 
basapiztiak  eta lurrean narraska dabiltzan piztia guztiak». 

Jainkoak, beraz, bere antzeko egin zuen gizakia, Jainkoaren beraren irudira 
egin zuen; ar eta eme egin zituen. 

Eta bedeinkatu egin zituen, esanez: «Sor itzazue umeak eta ugaldu, bete lurra 
eta izan haren nagusi; mendera itzazue itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak 
eta lurrean narraska dabiltzan piztia guztiak». 

Jainkoak esan zien: «Hara, zeuei ematen dizkizuet lurrazalean diren hazidun 
landare guztiak eta hazidun fruta-arbola guztiak; horiek izango dituzue 
janari. Abere, zeruko hegazti eta lurrean narraska dabiltzan bizidun guztiei, 
berriz, belar hezea ematen diet janari».Eta hala izan zen. Eta egin zuen guztia 
oso ona zela ikusi zuen Jainkoak. Horrela, seigarren eguna burutu zen. 

Horrela burutu zituen Jainkoak zeru-lurrak, berauetan dagoen guztiarekin. 
Zazpigarren egunerako burutu zuen Jainkoak berak eginiko lana eta 
zazpigarren egunean lan egiteari utzi zion. Eta bedeinkatu egin zuen 
zazpigarren eguna eta sagaratu, egun horretan hartu baitzuen atseden 
kreazio-lanetik. Hau da zeru-lurren kreazioaren  historia. 

Bibliako ipuina 

 

NOLA SORTU ZIREN IZARRAK ETA ILARGIA 

Istorio honek dioenez, orain dela urte asko eta asko, zerua lurretik oso gertu 
zegoen. Imajina ezazue zeinen gertu egon behar zuen, ezen hodeiak zuhaitzen 
adarrekin nahasten ziren. Hala, garai hartan, haurrek, euren eskuekin hartzen 
zituzten hodei-bolak elkarri jaurtikiaz ematen zuten denbora. Era berean, 
helduek makurtuta ibili behar izaten zuten, zeru-sabaia jota kaskarrekorik ez 
hartzeko. Hori zela eta, oso nekatuta zebiltzan gizon-emakumeak garai hartan.  

Horrezaz gain, ez zegoen ilargirik zeruan, ezta izarrik ere, eta gauak goibelak 
eta ilunak izaten ziren. 

Bada, antzinako egun haietan, Filipinetako herrixka batean, Liwayway izeneko 
printzesa lorategian zebilen loreak biltzen. Liwayway izenak goiztiria esan nahi 
du. Printzesak koroa eder bat zeraman buruan arratsalde hartan. Baina, hura 
amorrua! Loreren bat hartzeko makurtzen zen bakoitzean, koroa burutik 
erortzen zitzaion. Hori ikusita, Liwaywayk koroa kendu eta bi hodeiren artean 
eskegi zuen. Gauza bera egin zuen belarritakoekin eta iduneko 
distiratsuarekin. 

Behin oztopo hori gaindituta, printzesak bere lanarekin jarraitu zuen. Hala ere, 
traba berri batekin egin zuen topo laster, burua altxatzen zuen bakoitzean 
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zeruaren kontra jotzen baitzuen. Zoritxar hura zela eta, oso haserre, 
Liwaywayk bere neba Malakas-i deitu zion eta esan zion: 

Malakas, ezin dezakegu horrela jarraitu. Zerbait egin behar duzu arazo hau 
konpontzeko. Zeu zara erresumako gizonik indartsuena. Erabil ezazu, bada, 
zure indar eta kemen hori guztioi laguntzeko. Altxa ezazu zerua apur bat, 
aurrerantzean  makurtuta ibili beharrik izan  ez dezagun. 

Malakas bere arrebari begira geratu zen erabat harrituta, baina pentsakor. 
Malakas gazte indartsua zen, bai, izenak berak ere hori adierazi nahi baitzuen. 
Baina, arrebak eskatutakoa egiteko besteko indarra  izango ote zuen?  

Ahalegintzea erabaki zuen, bederen: abiada hartu, zeruaren kontra oldartu eta 
zeruari bultzada izugarria eman zion. 

Horrela, zerua igotzen hasi zen, gora eta gora. Hala jarraitu zuen, jarraitu ere, 
oraindik gorago, egunetan, hilabeteetan, urteetan zehar.  

Baina, zerua gorantz zihoan bitartean, Liwayway bitxiak bertan eskegita utzi 
zituela ohartu zen. Beranduegi zen, ordea; printzesaren koroa, idunekoa eta 
belarritakoak goian zeuden ordurako, hodeien artean. 

Geratu, han goian geratu ziren, koroa distiratsu eta idunekoaren brillanteak 
zeruan zehar sakabanatuta.  

Denborarekin, Liwayway eta bere neba Malakas aspaldi desagertu zirenean, 
gizakiek ilargi izena eman zioten printzesaren koroari eta izar, haren 
idunekoaren perlei.  

  

Filipinetako ipuina 

 

TEAREN KONDAIRA 

Antzina-antzina, printzesa eder bat bizi zen Txinan. Hodei Zuri zen haren izena. 
Hodei Zurik ordu luzeak ematen zituen enperadorearen lorategian paseatzen, 
eta gogoko zuen loto-loreen eta te-zuhaixken artean ibiltzea. 

Udako egun batean, Hodei Zuri lorategi ederrean zihoala, konturatu gabe, 
haizemailea putzura erori eta ur-azalean gelditu zitzaion. 

Haizemailea hartzeko makurtu zenean, bere irudia ikusi zuen putzuko ur 
garbietan islaturik. Eta bere islaren alboan bizar zuridun agure baten irudia ere 
ikusi zuen. 

Putzuko jeinua naiz esan zion agureak. 

Hodei Zuri, guztiz lotsaturik eta izuturik, korrika urrundu zen putzutik, 
haizemailea bertan utzita. 

Harrezkero, gaixotu eta egunetik egunera gero eta ahulago zegoen printzesa. 

Gau sargori batean, leihoko errezelak mugitzen ari zirela konturatu zen 
neskatila gaixoa, eta leihotik berak hain maite zuen te-zuhaixkaren hosto 
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batzuk sartu ziren haizeak bultzatuta. Hostoak urez erdi beteta zegoen ontzian 
erori ziren. 

Biharamunean, sukarrarengatik ezpainak handiturik eta lehorturik zituela, 
ontzitik ur apur bat edan nahi izan zuen. 

Bat-batean, Putzuko jeinua agertu zitzaion eta ur hartatik lasai edateko agindu 
zion. Urak neskatoaren ezpainak ukitu orduko, sukarrak alde egin zion eta 
sendatzen hasi zen. 

Hodei Zuri ederra esan zion jeinuak, erakutsi enperadoreari landare 
honen indar miragarria. 

Goiz hartan Hodei Zuri inoiz baino osasuntsuago eta bikainago altxatu zen 
ohetik eta, jeinuak eskatu bezala, enperadoreari eta Txina osoari erakutsi zien 
te miragarriaren dohaina. 

Txinako kondaira 

 

GATZA NOLA AURKITU ZEN 

Behin batean soroan lanean ari zen nekazari batek fenix bat Txina zaharreko 
izaki supernaturala, Herensugearekin, Unikornioarekin eta Dortokarekin 
batera aurkitu zuen itsasertzeko lur-tontor baten gainean. Ezkutatu bazen 
ere, nekazariak bazekien hegaztia altxorren bat gordeta dagoen tokietan 
bakarrik pausatzen dela. 

Hango lurra zulatzen hasi zen. Lan horretan pixka bat aritu eta gero, 
lehenbailehen etxera joan zen, eskuetan lur puska bat zuela. Behingoz 
aberatsa zela pentsatu zuen. 

Hurrengo goizean, bada, enperadorearengana joan zen eta honela esan zion: 

Maiestate Gorena, atzo soroan lanean ari nintzela, fenix bat ikusi nuen 
itsasertzeko tontor baten gainean geldi. Hasi nintzen bertan zulatzen eta orain 
lur hau ekarri dizut opari. 

Lur hark izugarrizko usain mina zuen. 

Enperadorea haserretu eta esan zion: 

Txakur zikin hori, txantxetan al zabiltza nirekin ala? Kartzelan giltzapetuta 
egotea baino ez duzu merezi! 

Hori guztia urte-sasoi euritsuan gertatu zen, euria barra-barra egiten duenean. 
Eta, jakina, lur puska hura busti egin zen, ura zeriola hasi zen. Egun batean, 
jauregiko sukaldaria aldamenetik pasatzean, ur tanta batzuk enperadorearen 
platerera erori ziren.  

Sukaldariak bazekien enperadoreak horren berri jakinez gero arazoak izango 
zituela, baserritarraren moduan, baina ez zegoen astirik afari berririk egiteko. 

Lehenengo mokaduan bertan konturatu zen enperadorea afaria bestetan baino 
gozoago zegoela, askoz zapore biziagoa eta hobea zuela. 
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Zer du gaur janari honek? Zer bota diozu horren gustu ona edukitzeko? 
galdetu zion sukaldariari. 

Sukaldariak dardarizo batean erantzun zion: 

Zure morroi hau ez litzateke inoiz ausartuko zure janarian ezer arrarorik 
botatzen, baina nekazari hark duela zenbait denbora ekarri zizun lurra busti 
zegoen eta tanta batzuk erori ziren zure platerera, halabeharrez. 

Enperadorea, orduan, lur hura benetan altxor bat ez ote zen izango pentsatzen 
hasi zen bere baitan. Kopa batean likido gehiago ekartzeko agindu zuen eta 
bere janarira bota zuen. Inoiz baino gozoago geratu zen afaria. 

Geroago, zulaketa gehiago egin ziren lur tontor magiko hartan. Eta urte-sasoi 
lehorra ailegatu zenean, lur puska haiek gatzezko kristal zuri bihurtu ziren. 

Enperadoreak zorrotz agindu  zien bere menpekoei nekazaria kartzelatik 
ateratzeko. Enperadoreak omenaldia egin zion gatza ekarri zuen nekazariari 
eta baita ondasun handiak eman ere. 

 

Txinako ipuina 

 

ZERGATIK EZ DUTEN LUR-ZIZAREEK KANTATZEN 

Antzina-antzina sugeak ez zeukan begirik. Asper-asper eginda, ikasteari ekin 
zion, eta kantuka eta kantuka aritu zen. Oso ondo ikasi zuen kantatzen eta, 
gainera, ahots ikaragarri polita eta gozoa zeukan. 

Garai hartan lur-zizareak begi sarkorrak zituen, baina ikusten zuena ezin zion 
inori esan, mutua baitzen. 

Udaberriko egun batez, sugea kantuka zebilela, saltoka-saltoka inguratu 
zitzaion kilkerra. 

Hara! Esnatu zara neguko loalditik eta eguzkitan zaude? 

Bai, halaxe da, eguzkitan nago. Baina zer nolako poza ekar diezadake 
horrek? Munduan hamaika gauza goxo dago, baina nik ezin dezaket ezer ikus. 

Suge, gauza bat esango dizut. Zure ahotsa bananduko bazenu, nahi beste 
gauza ikusteko aukera izango zenuke. 

Zer diozu? Eta hori nola egin daiteke? 

Ba, duela gutxi lur-zizarearekin egin dut topo, eta haren begirada 
sarkorrarekin esan dit prest zegoela begiak zure ahots gozoaren truke 
eskaintzeko. 

Ongi da. Pentsatuko dut.  Merezi ote du ahots gozoa begi batzuen truke 
aldatzea? Ez dakit, bada, baina ongi pentsatuta, nahiago dut begi sarkorrak 
edukitzea. 

Sugeak bitartekaritza lanak egiteko eskatu zion kilkerrari. 



48 
 
 

Lagun hori, oraindik prest zaude zure begiak sugearen ahots gozoaren truke 
emateko? 

Lur-zizareak baiezko keinua egin zion. 

Gai horretaz hitz egin nion sugeari eta baiezkoa esan zidan. 

Lur-zizareen begiek diz-diz egiten zuten. 

Lagundu iezadazu aldaketa egiten –esan zion zizareak. 

Primeran –esan zuen kilkerrak-. Baina lan horregatik ordaindu egin beharko 
didazu. Neuk ere nahiko nuke kantaren bat edo beste kantatu. Esan, zizare, 
utziko didazu zure ahotsa egun batzuetarako sugearekin truke egiteko unean? 
Hitz ematen dizut berehala itzuliko dizudala. 

Lur-zizareak begiekin baiezko keinua egin zion.  

Eta trukaketa egin zuten. Sugeak bere ahotsa eman zion lur-zizareari eta kanta 
eder-ederrak abestu zituen, baina, aurretik erabaki zuten bezala, lur-zizareak 
bere ahotsa utzi zion kilkerrari egun batzuetarako. 

Harrezkero, kilkerrak pozarren kantatzen du: “Krik-Krik-krik, krik-krik-krik”, 
gogoratu gabe kanta ederrak lur-zizareari itzuli behar dizkiola, baina berau 
mutu geratu zenez gero, ezin zion eskatu itzultzeko ahotsa. 

Handik hona, sugeak begiak dauzka, baina lur-zizarea oraindik zain dago 
kilkerrak ahotsa noiz itzuliko. Horregatik dabil lur-zizarea arrastaka, kilkerraren 
atzetik, nonahi. 

Gizakiek lurra lantzean zizareren bat aurkitzen dutenean, pentsatzen dute 
haiek direla kantuka dabiltzanak, “krik-krik-krik”. 

Baina lur-zizareak ez dihardu kantuka, ahots eder eta goxoa lapurtu ziotelako. 
Gaixoa, oraindik kilkerraren atzetik dabil, kilkerrak “krik-krik-krik” kantatzen 
duen bitartean. 

 

Japoniako ipuina 

 

NOLAKO LEZIO EDERRA EMAN ZIETEN ZALDIAK, AHARIAK ETA OILARRAK 
OTSOEI 

Behinola, zaldia bakarrik bizi izateaz aspertuta zegoen. 

Lagun batzuk aurkitu beharko nituzke pentsatu zuen. 

Bidean tipi-tapa, ahari batekin egin zuen topo. 

Nora zoaz? galdetu zion ahariak. 

Hango mendiko belardira joan nahi nuke. Iturri ederra dago, ur hotzarekin. 
Ba al zatoz nirekin? 

Zergatik ez? Atsegin handiz lagunduko dizut erantzun zion ahariak bidean 
batera zihoazela. 
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Bidean oilar bat ikusi zuten. 

Nora zoazte? –galdetu zien oilarrak. 

Bazkatzera goaz, mendi hartako belardira. Etorri nahi al duzu gurekin? 

Jakina! Goazen, prest nago erantzun zien oilarrak. 

Belardiko bidea hartu zuten hiru animaliek, eta arratsaldean-edo belardira 
heldu ziren. Egia zen. Belardi gozo-gozoa zegoen eta arratsalde osoa eman 
zuten bazkatzen txorien kantu gozoak eta erreka gardenaren txutxu-mutxuak 
entzunez, mendiko airea gozatuz. 

Berehala ohartu ziren otsoak hiru lagunak belardian zeudela. 

Hiru horiek laster jango ditugu esan zuten otsoek. Eta bideari ekin zioten. 

Urrutitik ikusi zuten otsoek hiru animaliak beti elkarrekin zeudela eta pentsakor 
gelditu ziren 

Ezin izango ditugu hirurak batera harrapatu. Lehenik animalia bat 
harrapatuko dugu, zaldia; ondoren bigarrena, aharia, eta azkenean 
hirugarrena, oilarra.  

Geldi zaitezte hemen esan zuen otsoetatik zaharrenak. Bidea miatzera 
noa. 

Entzun, zaldi esan zuen otsoak hurbilduz, beste bi lagunek ikusten ez 
zutela. Ez dizugu kalterik egingo. Aharia ematen badiguzue, bakean utziko 
zaituztegu. 

Zergatik aukeratzen duzue aharia eta ez ni? errefusatu zuen zaldiak. 
Hemendik ni neu naiz zaharrena. Jan nazazue ni lehenik, eta ondoren jango 
dituzue aharia eta oilarra ere. 

Otsoak ez zuen halako erantzunik espero eta dezente harrituta gelditu zen. 
Orduan abagunea aprobetxatuz, zaldiak izugarrizko ostikada eman zion otsoari 
masailean, ia-ia hortzak apurtzeraino. Jarraian, ahariak adar indartsu eta 
zorrotzekin eraso egin zion otsoari, eta oilarra burura igo eta begiak ziztatzen 
hasi zitzaion. Otso beldurti eta zaurituak nekez egin zuen alde leku hartatik. 

Mingaina kanpoan eta arnasestuka zain zeuden lagunengana heldu zen. 

Zer gertatu zaizu? galdetu zioten gainerako otsoek. Nola zatoz horren 
korrika? 

Ez nuke nire arerio gaiztoentzat gaur niri gertatu zaidana nahi erantzun 
zien otsoak. Animalia horiengana hurbildu naizenean, zaldiak burutik heldu 
dit, ahariak sabela urratu nau eta oilarrak mokoaz ia begiak atera dizkit. Ez 
dakit nola egin dudan ihes!  

Otsoek ez zituzten berriro hiru lagunak molestatu. Geroztik, zaldia, aharia eta 
oilarra elkarrekin bizi dira, nahigaberik eta ardurarik gabe. 

 

Ipuin kurdua 
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KRISANTEMO LANDAREAREN SORRERA 

Bada txinatarrentzat landare bat oso estimatua dena. Landare honek 
Krisantemo du izena, urre-lilia izenarekin ere ezagutzen duguna. Guretzat ere 
preziatua da, baina ekialdekoek biziki maite dute landare hau. 

Txinako eskola guztietan kontatzen dute nola sortu zen krisantemoa, jarraian 
kontatuko dugun bezala, hain zuzen ere. 

Bazen behin txinatar familia bat. Aita altua eta indartsua zen eta arroz-
soroetan lan egiten zuen. Ama, ordea, txikiagoa bazen ere, ile beltz-beltza 
zeukan eta zetarrak hazten zituen. Umea txiki-txikia zen eta artean ez zuen 
berbarik egiten. 

Jai-bezperetan amak kutxatzarra zabaltzen zuen eta berak bereziki jaietarako 
jositako kimonoak ateratzen zituen osteratxo bat egiteko. 

Gaur jaia da, baina familia hau ez dute ikusi. Zergatik?  

Umea gaixorik daukatelako. Goizean ez da atera sehaskatik katamarka. 
Begitxoak itxita dauzka, zabaldu ezinik. Lotan ote dago? Ez, ez, gaixorik dago. 

Badakizue zer egingo dugun? dio amak. Basoaren erdialdean gizon 
jakintsu bat bizi da, baso-belarrekin sendatzen dakiena. Beragana eramango 
dugu umetxoa, osatu dezan. 

Biharamunean eraman dute umea basora. 

Gizon adituak umea ikuskatu du. Gero burua mugitu du. 

Gaixo hau guztiz larria da. 

Gizonak berriz aztertzen du. Hasperen egin du. 

Ez dakit, bada, ez da gauza ona. 

Amak ekin eta ekin. 

Esaguzu zerbait. Zer dauka geure umeak? 

Gizon jakintsuak gaur goizean moztu berri dituen landareei begiratzen die. Eta 
triste-triste, zera dio: 

Sentitzen dut. Ez dut ezagutzen ume hau senda dezakeen sendabelarrik. 

Baina nola dago? Zenbat egun bizi izango da? 

Gizonak erantzuten dio: 

Ez dakit ziur, baina basoan hazten den landare batek dituen adina petalo bizi 
daiteke. 

Eta non dago landare hori? 

Baso gorenean dagoen pinu baten pean. 

Ama pinu goren horren bila doa. Azkenean aurkitu egin du, burua makurtu eta 
hantxe bertan bada sasitza hostotsua. Belaunikatu eta haietako lore bat errotik 
ateratzen du. 
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Orain bai, orain guztiz etsita dago, lore horrek lau petalo baino ez baitauzka. 
Halakoren batean ideia bat bururatzen zaio. Mototsetik orratz luze bat 
ateratzen du eta poliki-poliki lorearen petalotxo bat hasi da urratzen. Laster 
ateratzen da lehen zatitxoa, estu-estua baina luzea, gero bigarrena eta 
hirugarren zatia. 

Lehen petaloarekin amaitzen duenean, bigarren petaloari ekiten dio, eta 
hirugarrenari eta laugarrenari, petalo-zatiak gizon jakintsuari aurkezteko. 

Hartu lorea.  Zenbatu petaloak eta esan zenbat egun biziko den nire semea 
temati emakumeak. 

Gizona lorea hartu eta hasi da zenbatzen: 

Bat, bi, hiru... 

Kontuz eta argi ibili. Zenbatu ondo, nire semearen bizitza baita. 

Eta gizon jakintsuak zenbatzeari ekin dio. 

Bat, bi, hiru, lau, bost... 

Une honetan gizonak petalo guztiak batu ditu meta  batean eta ezin du jarraitu 
kontatzen. 

Aizu! Ongi kontatu, nire semearen bizitza dago kolokan eta! 

Gizon jakintsuak berriro ekiten dio kontaketari, behin eta berriz, eta arrazoi 
desberdinengatik, kontua galtzen du behin eta berriro. 

Kontatu, kontatu berriro! diotso emakumeak. 

Luzaro pentsatu ostean, gizon jakintsuak lorea itzultzen dio emakumeari 
esanez: 

Hemen zera gertatu da, nire ustez: zure semea luzaro bizi izango dela, urte 
askotan, alegia. 

Eta halaxe izan zen. Umea osatu egin zen, hazi eta seme-alabak izan zituen. 
Hurrengo udaberrian gauzarik bitxiena gertatu zen. Pinu altu horren pean, lore 
txiki-txikiak erne beharrean, lore handi, biribil eta petalo estu eta luze asko 
zituztenak ernamuindu ziren, egun krisantemo deritzenak. 

Horrela erne ziren munduan lehen urre-liliak, ekialdetarrek kontatzen duten 
moduan.  

Txinako ipuina 
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EKIALDEKO HOROSKOPOAREN HAMABI IKURRAK  

Bazenekien ekialdeko horoskopoak hamabi animalia dituela? Txinako haurrok 
eskolan sarritan jolasten dugu horoskopoarekin. Horoskopo berezia dugu, 
zalantzarik gabe. Istorio eder bat ere badago horoskopo honen inguruan. 

Aspaldi, oso aspaldi, antzina, jainko bat bizi zen mendiaren barren-barrenean. 
Festa bat egin nahi zuen, eta herrialdean bizi ziren animalia guztiei eskutitza 
bidali zien gonbita eginez. 

Honela zioen eskutitzak: “Urteberri egunean festa bat egitea pentsatu dut. 
Guztiok gonbidatuta zaudete. Ondo igarotzeko, lasterketa bat egingo dugu. 
Egun horretan lehena heltzen denak eramango du saririk onena: sailkapenaren 
arabera, bakoitzari urte bat izendatuko zaio”. 

Animaliek ontzat hartu zuten gonbidapen hura, eta guztiek nahi zuten 
aurreneko postua irabazi. Animalietako batek, ordea, katuak, ez zuen eskutitza 
irakurri, oso nagia baitzen, eta arratoiak eman zion gutunaren berri. 

Baina arratoi bihurriak egia esan ordez, hau da, urtarrilaren batean iritsi behar 
zutela esan beharrean, urtarrilaren bian iritsi behar zela adierazi zion. 

Katuak ez zuen susmatu arratoiak gezurra esango ziola, eta pozez kantari, 
eskerrak emanez, alde egin zuen. 

Abenduaren 31ko gauean animaliek goiz oheratzea erabaki zuten, goizeko 
lehen orduetan esnatu eta lasterketan parte hartzeko.  

Ni neu banoa oraintxe bertan, oinez geldoa bainaiz esan zuen zezenak. 

Arratoiak hori entzun zuen eta zezenaren bizkarrera igo zen esanez: “Hemen 
ederto egongo naiz”. 

Zezena, ordea, ez zen jabetu arratoia bere bizkarrean zegoela eta bideari ekin 
zion. 

Gainerakoak hurrengo egunean abiatu ziren. 

Arineketan joan ziren Jainkoaren etxera. Urteberri eguneko egunsentian 
esandako tokira lehena zezena iritsi zen. Ez, ez zen zezena izan, arratoia 
baizik! 

Animalia txikiak zezenaren bizkarretik jauzia egin zuen eta arineketa batean 
hurbildu zen Jaun Gorenarengana esanez: “Urte Berri On”. Zezena burumakur 
eta umiliatua geratu zen bigarrena heldu zelako. 

Gainerako animaliak banan-banan iritsi ziren. 

Jainkoak ongietorria egin eta honakoa esan zien: 

Estreinako tokian arratoia jarriko dut, eta ondoren, hurrenez hurren: zezena, 
tigrea, erbia, herensugea, sugea, zaldia, ardia, tximua, oilarra, txakurra eta 
basurdea. 

Orduantxe agertu zen katua, oso haserre, eta arratoiari begira esan zuen: 
“Nahita engainatu nauzu, e!”. 
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Arratoiak ospa egin zuen katua ikusi bezain laster.  Katua sutan jarri zen 
hautatua izateko aukerarik gabe utzi zuelako. Horrexegatik ez da agertzen 
arratoia txinatarren horoskopoan: katua engainatu zuelako.  

Gaur egun ere katua arratoiaren atzetik dabil etengabe. 

Txinako ipuina 

 

NONDIK DATOR IDIA? 

Aspaldiko denbora haietan, gizakiak oso bizimodu gogorra eta latza zeukan, ez 
baitzuen inoiz jateko behar zuen beste eskuratzen. Batzuetan hiru egunetik 
behin jaten zuen eta beste batzuetan bost edo sei egunez behin; eta, horrela, 
beti goseak zegoen, gau eta egun lanean aritu arren. Denetan errukarriena 
zen. 

Tiandi, Zeruko Enperadorea penaz bete zen gizonak hala ikustean: lanean 
etengabe aritu arren,  ez zuten inondik inora jateko adina eskuratzen. 

Eta bere morroi idiari zeruan izar bat duen horri lurrera jaisteko agindu 
zion jendeari hauxe esateko: 

Zuek, gizonok, kementsuak eta langileak bazarete, hiru egunetik behin 
otordu bat egiteko modua izango duzue. 

Idiak, ordea, gaizki ulertu zituen haren esanak.  Jaitsi zen berehala lurrera eta 
jendeari zera esan zion: 

Zeruko Enperadoreak dio egunean hiru otordu izango dituzuela eta hemendik 
aurrera ez zaretela gose izango. 

Zerura itzuli zenean eta egindakoaren berri eman zuenean, oker horregatik 
zigortua izan zen. Berriro lurrera bidali zuten, gizonei goldaketan laguntzera. 

Nik enkargua eman nizun errieta egin zion Enperadoreak hiru egunetik 
behin otordu bat izango zutela esateko, baina zuk orain eguneroko hiru 
otorduen ilusioarekin utzi dituzu gizonak. Pentsa ezazu, gizonek bi beso eta bi 
hanka bakarrik dituzte; nola izango dute egunean hiru otordu prestatzeko 
modurik? Zeuk izan duzu errua eta, beraz, zeuk konpondu beharko duzu. Zoaz 
lurrera eta lagundu gizonei lurra goldatzen; horrela, egunean hiru otordu 
egiteko gai izango dira. 

Idia lurrera jaitsi zen eta gizonari lurra maneatzen eta lantzen lagundu zion. 
Horrela, bada, gaur egun lurrean diren idi guztiak, jatorriz, zerutik etorriak 
dira. 

 

Txinako ipuina 
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ZERGATIK EZ DAUKATEN MARMOKEK HEZURRIK 

Entzute handiko errege baten agintepean zegoen antzinako Japoniako 
garaietan erresuma osoa. Neptuno zen erregearen izena eta jauregi miragarri 
bat zeukan, zoragarri polita. 

Baina Itsasoetako erregea ez zen zoriontsu eta ezkontzea pentsatu zuen. Bere 
konfiantzazko arrainei deitu eta emaztegai bat ekartzeko esan zien. 

Handik lasterrera printzesa liluragarri bat ekarri zioten: itsaso guztietako 
itsasneskarik ederrena zen. Pozarren zegoen erregea eta ezteiak gozo-gozo 
ospatu zituen. 

Errege-erreginak urte pila batez bizi izan ziren zoriontsu. Baina egun batean, 
hara! Erreginak gaixotasun  larri bat harrapatu eta gaizki-gaizki jarri zen. 
Erregeak, guztiz asaldaturik, arrain medikuei deitu zien, baina sendagai guztiak 
eman arren, egunean baino egunean okerrago zegoen. 

Orduan, erregeak arrainik jakintsuenari, zarboari, deitu eta erreginaren 
gaixotasunaren berri eman zion.  

Maiestate esan zuen zarboak erregina senda dadin, tximino biziaren 
gibela eman behar zaio. 

Eta non bizi dira piztia horiek? 

Hegoalderantz jota, esan zuen bada irla bat tximinoen irla esaten 
diotena, eta hantxe bizi dira erreginaren gaixotasunerako sendagaia daukaten 
bakarrak, tximinoak. Lehorrean ere ibiltzeko gauza den manupekoren bat bidali 
beharko duzu tximino bat ekar dezan. 

Erregeak marmokari agindu zion egiteko hura. Antzinako garai haietan 
marmokek oskol gogorra zuten eta hezur sendoak. 

Tximino bat ekarri behar didazu esan zion eta horretarako engainatu egin 
behar baduzu, engainatu. 

Eta zer egin engainatzeko? erantzun zuen marmokak. 

Esaiozu Itsasoetako erregearen jauregian bizi zarela eta egiozu etortzeko 
gonbitea. 

Marmoka, igerian joan eta joan, eta heldu zen azkenean Tximinoen irlara. 
Hondartzan tximino bat ikusi zuen eta hurbilduta esan zion: 

Egun on tximino jauna. Eguraldi ona gaur! 

Ederra egiten du! Eta zu nondik agertu zara, bada, hona? 

Ni marmoka bat naiz eta otsein nago Itsasoetako erregearen jauregian. 

Polita omen da oso jauregi hori –esan zuen tximinoak. 

Mundu honetako gauzarik fantastikoena da esan zuen marmokak. Ba, 
hara!, oraintxe noa ostera ere harantz, eta, nahi baduzu, neuk erakutsiko 
dizkizut hango gauza miragarri guztiak. 

Pozik ikusiko nituzke erantzun zion tximinoak. Baina nik ez dakit igerian. 
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Igo neure oskolaren gainera erantzun zion marmoak eta neuk eramango 
zaitut. 

Bide erdia egina zutenean, marmoka arduratzen hasi zen bere baitan: “Ea gero 
honek gibelik ez daraman aldean”. 

Aizu esan zion marmokak, ba al daramazu gibela aldean?  

Tximinoa harrituta geratu zen, eta galdera hura azaltzeko eskatu zion. Eskatu 
eta eskatu zebilkionez, azkenean marmoka tentelak kontatu egin zion nola 
zeraman engainatuta haren gibela erreginari eramateko. 

Tximinoa dar-dar jarri zen, baina ezer pasatuko ez balitz bezala esan zuen: 

Lastima da, baina lehenago esan behar zenidan hori, ze gaur, hain zuzen 
ere, etxean utzi dut gibela; pozik ere emango dizut, baina atzera egin behar 
dugu irlara. 

Itzuli ziren irlara. Eta hondartzara heldu bezain laster, tximinoak arinari eman 
zion, eta salto batez aurkitu zuen lehenengo arbola gainera igo zen. 

Goraintziak Neptuno Erregeari esan zuen barreka. Nire gibela nahi 
baduzu, honaxe gora etorri beharko duzu bila! Ja, ja, ja, ja! 

Marmokak mila bider madarikatu zuen bere tentelkeria, baina alferrik. Lotsa-
lotsa eginda eta kikilduta itzuli zen  Itsasoetako erregearen jauregira. 

Erregeak  zer gertatu zen jakin zuenean, haserre bizian jarri zen eta esan zion: 

Zure tentelkeriak denentzat ikasbide izango den zigorra merezi du. 
Izugarrizko jipoia emango dizute nire soldaduek, hezurrak apartatzerainokoa. 

Negar-malkoek eta barka-eskeek ez zioten ezertarako ere balio izan. Eta egun 
hartatik aurrera marmokak bigun-bigunak dira, ez daukate hezurrik eta 
olatuen bultzadaz dabiltza itsasoan zehar.  

 

Japoniako ipuina 

 

ZERGATIK DAUKATEN TXIMINOEK BUZTAN TXIKIA 

Aspaldi batean, aitona-amona batzuk ilobatxo batekin bizi ziren. Iloba 
umezurtza zen eta maitasun handiz zaintzen zuten bi zaharrek. Neguan, 
afalondoan, amonak ipuinak kontatzen zizkion haurtxoari lo eragiteko. 

Gau hotz eta euritsu batean, hirurak sutondoan zeuden eta euriaren hotsa 
entzuten zuten teilatuan kax! kax! kax!  Ilobatxoak galdetu zion aitonari: 

Aizu, aitona, zer da munduko gauzarik beldurgarriena? 

Ba... munduan gauza beldurgarri asko dago, baina denetan beldurgarriena 
lapurra da, honek gizonen fortuna aldatu eta aberatsa behartsu bihurtzen 
baitu. 

Zer izango eta, lapur bat zegoen ukuiluko sabaian ezkutaturik, agureak erosi 
berria zuen moxala lapurtzeko asmotan. 
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Je,je,je...Munduko gauzarik beldurgarriena lapurra da, beraz? Esaten nian, 
bai, nik Japoniako lapurrik onena nintzela, denak baitituk nire beldur. 

Honela jarraitu zuen aitonak: 

Piztien artean ere bada bat beste guztiak ikaratzen dituena: “otsoa”. Otsoak 
beste abereak jaten ditu. 

Kasualitatez, ukuiluko oholen azpian otso bat zegoen ezkutaturik, moxal gaztea 
jateko asmotan etorrita, eta hau ere bere abagunearen zain. Aitonaren hitzak 
entzutean bera ere asko poztu zen. 

Zer? Munduko gauzarik beldurgarriena otsoa, beraz? Bai, egia izango duk 
bai; abereen arteko indartsuena nauk-eta. 

Gero amona honela mintzatu zen: 

Badago munduan beste gauza bat lapurra eta otsoa baino ikaragarriagoa 
dena. 

Amona, amona, zer da? 

Gauzarik beldurgarriena itogina da... 

“Itogina” Zer ote da hori? galdetzen zuen bere baitan ilobatxoak, ez 
baitzekien hitz honen esanahia. 

Krak! Krak! 

Zarata handi bat entzun zen. Lapurra sabaitik behera erori zen amonaren 
hitzak entzutean, beldurturik. 

Itogina ni baino ikaragarriagoa? 

Irristatu eta otsoaren bizkar gainera erori zen, eta hura ere harriturik zegoen, 
gainera erori zitzaion gauza hura zorioneko itogina ez ote zen izango;  eta, 
beldurrak airean, ihesari eman zion basoan barrena laguntza eske. 

Lapurra otsoaren bizkarrean zihoan, eta ziztu hartan zeramana itogina 
zelakoan, beronek ere laguntza eskatzen zuen oihuka: lagundu! 

Azkenik, oihan hartako animalia guztiak bizi ziren haitzulora sartu zen. Orduan 
lapurra leize zulo sakon batean erori zen. 

Haitzuloan horrela mintzatu zitzaien otsoa beste animalia guztiei: 

Entzun denok; gureak egin du! Munduan dagoen gauzarik beldurgarriena, 
itogina, haitzulo honen sarrerako leize zuloan dago. 

Animalia guztiak bilduta eta beldurraren beldurrez, ea itogina nolakoa zen 
galdetu zioten otsoari. Tximinoak bazekiela esan zuen: 

Etxea zahartzen denean, teilatua hondatu egiten da eta euria bertatik 
barrura sartzen da. Horixe da itogina. 

Animaliek ez zioten sinetsi, haitzulo-atarian baitzegoen eta haraino joan 
baitzen hari segika. 

Tximinoak bere buztan luzea sartu zuen lapurra erori zen leize-zuloan, han inor 
ba ote zegoen ikusteko. 
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Lapurra handik irten ezinda zebilen eta, tximinoaren buztana ikustean, hari 
heldu eta horman gora abiatu zen; baina astunegia zen nonbait; horregatik, 
buztana eten eta muturrez aurrera erori zen tximinoa. 

Tigreak, hau ikusirik, Japoniatik alde egitea proposatu zien gainontzeko guztiei, 
gauza ikaragarri harekin ezin izango zuten lasai bizitzen jarraitu eta. 

Baina berak bakarrik lortu zuen itsasoa zeharkatzea Indiaraino; besteak ez 
ziren hain igerilari onak eta Japonian geratu ziren. 

Horregatik dauka harrezkero tximinoak buztan motzagoa eta mutur gorria. 

 

Japoniako ipuina 

 

EVEREST MENDIAREN SORRERA 

Antzina-antzina bazen itsaso handi-handi bat planeta guztia estaltzen zuena. 
Lur zati txiki bat baino ez zegoen itsasoak estali bakoa eta animalia guztiak 
leku horretan bizi ziren, taldeka elkarturik. Leku horiek ederrak ziren oso, eta 
landaretza zen nagusi, mota guztietako landare eta zuhaitzekin. Animaliak 
bakean bizi ziren lurralde honetan. 

Egun batean, ostera, itsaso hondotik sekula ikusi gabeko dragoi itzela irten 
zen. Haren irudiak ikara sortarazten zuen; gorputza ezkataz beterik zeukan eta 
zuria zen, elurra bezalakoa. Gainera, bost buru zeuzkan, albo guztietara 
begiratzen zuelarik. Haren indarra ere apartekoa zen, eta mugitzen zen 
bakoitzean, egundoko olatuak eta haize bortitzak sortarazten zituen itsasoan. 

Lurzorura heltzen zenean, aurretik zegoen guztia suntsitzen zuen, belardiak 
eta animaliak bizi ziren oihanak ere bai. 

Animaliek erabat ikaraturik, ekialdeko bidea hartu zuten, lur lasaiagoen bila. 
Bizi ahal izateko, beste  lur  batzuen bila aritu ziren, eta, aurkitu ez zutenez, 
mendebaldera itzuli behar izan zuten.  

Beste toki batzuen bila aritu ziren bitartean, Herensugea, agian, lasaitu egingo 
zelako esperantzarekin zeuden, baina heldutakoan konturatu ziren olatuak 
aurrekoak baino indartsuagoak zirela, eta haizeteak ez ziela utziko zutik 
egoten. 

Ez zekiten zer egin, eta esperantza galtzeko zorian, zeruan kolore anitzetako 
bost hodei sortu ziren. Etengabe aldatzen ziren itxuraz, eta hasieran haizete 
bortitzen itxura hartu zuten. 

Azkenean, bost hodei haiek beste haize-zurrunbilo batzuk sortu zituzten, bost 
iratxo ongile bilakaturik. Fushou, Quiyan, Shenhui, Guanyong eta Shiren 
deitzen ziren. 

Iratxoek aurre egin zioten dragoiari eta, azkenean,  atzeman eta hondartzan 
geldiarazi zuten. Une hartan, itsasoa baretu egin zen eta haizea baretu egin 
zen. 
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Izaki bizidun guztiak iratxoen aurrean jarri ziren eta haien laguntza eskertuz, 
haietako batek, guztien izenean hitz eginez,  zera esan zien: 

Iratxo maitagarriok, zuen neurrigabeko indarraz dragoiarengandik babestu 
gaituzue. Biziki eskertzen dizuegu. Babes gaitzazue aurrerantzean ere. 

Iratxoek eskaera horri baiezkoa  eman zioten, eta opari bat egitea erabaki 
zuten. Itsasoari urruntzeko eskatu zioten lehenik eta ondoren, ekialdean oihan 
hostotsua sortu zuten. Mendebaldean soro emankorrak eta hegoaldean kolore 
anitzetako lorategiak ere agertu ziren. 

Egindako eskaintza betearazteko eta planetako izaki bizidunak babesteko, bost 
iratxoak Himalaiako bost mendirik gorenak bilakatu ziren. Tibetarrek Izotzaren 
eta Elurraren lurraldea deitzen diete lurralde horri. 

Fushou iratxoa poztasuna eta bizitza-luzera mantentzeaz arduratuko zen; 
Shenhui iratxoa, nekazaritzaz; Gaunyong, lurreko aberastasunaz eta 
oparotasunaz; eta Shiren iratxoa, ganaduaz. 

Azkenik, Quiyan iratxoa, bizi den ororen jakintzaren ardura zuelarik, guztien 
arteko mendirik gorenena bihurtu zen, guretzat Everest mendia dena eta 
bertakoentzat “Jainkosaren tontorra”. 

Horregatik, legendak dio mundua dagoen bitartean, bost iratxoek zeru-
goietatik Tibet herrialdea eta izaki bizidun guztiak zaindu eta babestuko 
dituztela.  

 

Tibeteko ipuina 

 

ZERGATIK EGITEN DUTEN OILARREK KUKURRUKU EGUZKIA ATERATZEN 
DENEAN 

Konturatu zarete oilarrak eguzkia irtetean esnatzen direla eta ilargiak sudurra 
ateratzen duenean lokartzen direla? Jakin nahi duzue zergatik gertatzen den 
hori? 

Duela urte asko zeruan hiru anaia bizi ziren: eguzkia, ilargia eta Kukurruku 
oilarra. 

Egun batean eguzkia lanera joan zen eta ilargia eta Kukurruku bakarrik gelditu 
ziren. 

Gaua etortzean ilargiak agindu zion Kukurrukuri abereak ekar zitzala ukuilura, 
baina Kukurrukuk egun osoan lanean jardun zuenez, ezetz esan zion. Ilargia 
erabat suminduta, bere neba gandorretik heldu eta lurrera jaurti eta zeruko 
erresumatik kanporatu zuen. 

Eguzkiak, lanetik heldutakoan, ez zuen Kukurruku anaia ikusi eta ilargiari 
galdetu zion ea non zegoen. Honek egia esan eta eguzkiak haserre erantzun 
zion: 
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Ilargi anderea, ezin zarenez inorekin bakean bizi,  hemendik aurrera bakarrik 
biziko zara. Nik egunez egingo dut lan eta zuk gauez; horrela, ez dugu gehiago 
elkar ikusiko. Baina gure anaia Kukurruku ez da nitaz ahaztuko, eta ni egunez 
irteten naizenean, pozarren kantatuko dit eta gaua heldutakoan ezkutatuko da 
maite ez duen arreba ez ikusteko. 

Geroztik, horrelaxe izan da beti. Eguzkia irtetean, oilarra kukurruku hasten da. 
Kukurruku hitzak, oilarren hizkuntzan zera esan nahi du: “ Ni ere hemen nago, 
hemen nago”. 

Ilargia azaltzerakoan, kukurruku oilarra ezkutatu egiten da, lotara doa, haserre 
dagoelako zerutik kanporatu zuen arrebarekin. 

 

Tailandiako ipuina 

 

NOLA SALBATU ZUTEN TXIMUEK ILARGIA 

Behin batean tximu talde handi bat bizi zen baso itxi eta hostotsu batean. 
Denbora pozik igarotzen zuten, zuhaitz-adarren artean saltoka, intxaurrak 
jaten eta elkarri bihurrikeriak egiten. 

Gau batean, tximuak zuhaitz-adarretan atseden hartzen ari ziren bitartean, 
ilargiaren isla dizdiz egiten ikusi zuten basoko aintziran. 

Begira, begira! oihu egin zuen tximu batek. Ilargia aintzirara erori da! 
Atera egin behar dugu; mundua ezin da ilargirik gabe gelditu. 

Beste tximuek erantzun zuten: 

Ondo da; goazen ilargia aintziratik ateratzera. 

Eta ilargia nola salbatu jarri ziren pentsatzen. Tximuetako batek esan zuen: 

Katea egin behar dugu. Harekin ilargia uretatik aterako dugu eta berriro 
eskegiko dugu zeruan. 

Oso ondo! oihu egin zuten beste tximuek. 

Eta horrela egin zuten. 

Tximu haietako batek estu-estu heldu zion aintzirarantz makurtzen zen zuhaitz 
handi baten adarrari; bigarrena haren isatsetik eskegi zen, eta hirugarrena 
bigarrenaren buztanetik. Horrela, bata bestearen buztanetik eskegita, tximuek 
kate luze bat egin zuten uretaraino iristen zena. 

Baina lehenengo tximuak helduta zeukan adarrak ez zuen pisuari eusteko 
beste indar izan, eta gero eta gehiago makurtzen  hasi zen, azken tximuaren 
isatsak ura ukitu zuen arte. Ur gaina biziki mugitu zen orduan, eta ilargiaren 
isla desagertu egin zen aintziratik. Une berean adarra puskatu egin zen eta 
tximu guztiak uretara erori ziren. 

Bustita, izututa eta hotzak dardarka atera zirenean, zuhaitzaren adarretara 
itzuli ziren, eta tximu batek, gora begiratzean, ilargia ikusi zuen. 
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Begira, lagunok! deiadar egin zuen. Ilargia bere tokira itzuli da! Katea 
egin dugunean beldur izango zen, noski, harrapatu egingo genuelakoan;  eta, 
badaezpada ere, zerura itzuli da. 

Mundu hau salbatu dugu! esaten zieten tximuek harro-harro beste 
animaliei!. Guri esker mundua ez da ilargirik gabe geratu. 

Tibeteko ipuina 

 

ZERGATIK HEGAN EGITEN DUEN HONTZAK GAUEZ 

Behinola hontzak egunez egiten zuen hegan eta ez zen inoren beldur. Garai 
hartan tindatzailea zen ogibidez eta hegazti guztiak joaten ziren harengana, 
euren lumak tindatzeko gustuko zuten kolorearekin. 

Hegazti guztiak nola dotoretzen ziren ikusita, zozoak erabateko inbidia zuen. Oso 
harroputza zen eta hontzak kolore ederrenarekin tinda zezan nahi zuen, 
nahitaez. 

Beraz, beragana hurbildu eta esan zion: 

Hontza anderea, mesedez, tinda nazazu kolore berezi batekin, beste inongo 
hegaztirik ez duen kolorearekin. Mundua liluratu nahi dut nire edertasunarekin. 

Oso ondo baieztatu zuen hontzak.  

Hontza luzaro egon zen burua hausten zein kolorerekin tindatuko zuen zozoa 
pentsatuz. Azkenean, zozoa tinta txinatarrez beterik zegoen ontzi batean sartu 
zuen. Ateratakoan esan zion: 

Orain bai aparteko hegaztia zarena! 

Zozoak erabat pozik ispiluan begiratu zuen bere burua ikusteko zein kolorerekin 
tindatu zuen hontzak. Ikusteaz batera, oihuka hasi zen. Goitik behera beltzez 
zegoen, burutik buztaneraino, eta gainera ikusi ere ez zitzaion ikusten non 
zeuzkan begiak eta sudurra. 

Zozoa haserretu egin zen: 

Zer kolore motarekin tindatu nauzu? 

Zuk zerorrek esandako kolore horrekin, munduko beste hegaztik ez duen 
kolore horrekin.  

Ikusiko duzu, ikusiko duzu! Hemendik aurrera betiko arerioak gara!  karraka 
egin zuen zozoak amorru bizian. Mendekua hartuko dut! 

Ordutik hona, hontzak ez du egunez hegan egiten, zozoaren mendekuaren 
beldur baita. Horregatik, eguzkia ateratzeaz batera, ezkutatu egiten da. 

 

Txinako ipuina 
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ZERGATIK EGITEN DUEN NEGAR ZUMEAK 

Bi gizon egiptoar ugazaba gupidagabe izan ziren haien esklabo judutarrentzat. 
Faraoiaren kapataz hauek makila batez jotzen zituzten gupidagabe, lanean ari 
zirela, indarrik gabe geratzen zirenak; eta langile errukarriei ez zieten atseden 
tarterik txikiena ere eskaintzen. Jo eta jo ari zirela, asko ziren apurtzen 
zituzten makilak; horregatik, basora adar bila joatea erabaki zuten gizagaixo 
haiei egurra emateko. 

Lehenbizi palmondo batengana hurbildu ziren, garai hartan adarrak lurretik 
hasita baitzeuzkan. 

Alde hemendik! esan zuen zuhaitzak tinko, eta bere adarrak gorantz jaso 
zituen egiptoar anker haiek eskuratu ez zitzaten. Ez dut Jainkoa, nire 
sortzailea, goresten duen herriaren zigor izan nahi. 

Kapatazek  han gertu hazten ari zen pinu bat ikusi zuten. Eta haren adarrak 
moztera zihoazela, hark ere adarrak, palmondoak bezala, lurretik hasita 
baitzeuzkan gorantz jaso zituen haserre: 

Utikan! Nitaz ez zarete baliatuko zuen asmo zital hori betetzeko. 

Gauza bera gertatu zitzaien izeiarekin eta zedroarekin. Eta basotik burumakur 
ateratzera zihoazen unean, zume negarti bat ikusi zuten. 

Moztu nahi dituzuen adarrak eskaini zizkien hark eta makurtu egin zen 
borreroei lana errazteko. 

Handik urte batzuetara, Moisesek bere herria Itsaso Gorria zeharkatuz 
askatasunerantz zeraman egun berean, Jainkoak saritu egin zituen judutarrak 
zigortzeari uko egin zioten zuhaitzak. Palmondoak, pinuak, izeiak eta zedroak 
adarrak betiko jasota ikusi zituzten. Zumea, ostera, adarrak erorita geratu zen 
eta ordutik negar egiten du, lotsaz beterik, bere ekintza gaizto harengatik. 

 

Judutarren ipuina 

 

NOLA SORTU ZEN ARROSA OSAKAN 

Garai batean, aspaldian, arroza sortu zen eta Japoniako Osaka herrian oraindik 
gogoan dute nola izan zen. Horri buruzko legenda bat badute oso ondo 
gordeta. Ez dakigu denboraren astinduek zenbat egia kendu edo zenbat 
fantasia erantsi dioten, baina arrozaren jatorriaren azalpena oraindik ere 
kontatu egingo dizute gure erresuman. 

Osakan makina bat gauza ikus liteke nahi izanez gero, baina ez dago begirik 
asko nekatu beharrik arroza ikusteko. Hala ere, arroza aspalditik baldin 
badago, bertokoek badakite munduaren sorrerarekin batera ez zela agertu, 
geroago baizik. 
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Legendaren hasieran, beste hainbestetan bezalaxe, Xiva jainkoa dago. 
Pentsatzen ari da, zerbait berria egin nahi du, handia. Izaki gorenen bat, 
handia, ederretan ederrena bai itxuraz eta baita espirituz ere. 

Halaxe sortu du Retoadumila, gure hizkuntzan harribitxi dirdiratsua esan nahi 
duena. Zein neska ederra den Retoadumila! Ederra egiten hasi eta zoragarria 
irten zaio Xiva jainkoari. Ez zuen hainbestekorik espero baina bai, neska 
perfektua atera zaio. 

Nire emaztea izango da erabaki du Xivak bere artean.  

Ezkontzeko ere esan dio.  

Aizu! ezkondu nahi al zenuke nirekin? 

Neska izutu egin da. 

 "Ai ene”. 

Neska zalantzakor ageri da. Ezetz? Baietz? Ziur-ziur ez dago, ez pentsa. 
Badaezpada ere Jainkoei galdetu die. Horiek baietz esan diote, ezkontzeko 
harekin. 

Erabaki zaila du Retoadumilak. Ezkontzea pauso inportantea da, eta Xibarekin 
ezkontzea are gehiago. 

Azkenean baiezkoa ematea erabaki du, baina ez hutsaren truke. Baldintza bat 
jarri dio Xivari. Harekin ezkontzekotan munduko jakirik gozoena ekarri beharko 
dio; egunero-egunero jan eta, hala ere, sekulan aspertuko ez duena. 

Hor ditugu, beraz, Retoadumila neska zoragarria, ezkondu aurretik baldintzak 
jartzen, eta, bestalde, Xiva bera, neskak eskatutako munduko jakirik 
gozoenaren bila joateko jendea biltzen. 

Direnak eta ez direnak ekarri dizkiote neskatoari, Retoadumilari, baina ezin 
dute inondik ere asmatu, haren ahosabaia ez da erraz asebetetzekoa, nonbait. 

Orduz geroztik, Retoadumila ez da lehengo neska bera, gero eta tristeago 
dago. Burua makurtzen ari da, distira galtzen eta tristura sakonegi egin 
denean, Retoadunila gizajoa hil egin da. 

Xivak sortutako gizaki perfektu hark bere sortzailearen besoetan eman du 
azken arnasa. 

Hileta handia egin diote neskari eta lurperatu ere bai, hain zuzen munduko 
jakirik gozoena amesten zuen neskari eta lurperatutako lekuan landare bat jaio 
da. 

Laster ulertu du Xivak neskak eskatutako janaria emango duela landareak, 
munduko janaririk gozoena, egunero janagatik sekula aspertzen ez duena. 

Xiva jainkoak hartu egin du landare horren hazi zuri txikia eta Pari izena eman 
dio, guk hemen arroza esaten duguna. 

Xivak ondo daki Retoduamilak gizakiaren zorionerako sortu duela landare hori, 
eta asmo horrekin, neskaren izpirituari jarraikiz, gizaki guztientzat zabaldu du 
alea, zoriontsu izan daitezen. 
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Osakan, dudarik ez da, esker onekoak izan dira Xivaren opariarekin. 

 

Japoniako ipuina 

 

3.5. IPAR AMERIKAKO IPUINAK 
 

MANITU HANDIAREN PROBAK 

Behinola, orain dela oso denbora luze, Manitu Handiak izar eta hodei banaka 
batzuk sortu zituen eta baita zerua eta eguzkia ere. Geroxeago, lurra sortu zuen 
eta bertako zati batekin maitemindu zen, gaur egun Amerika deitzen 
dugunarekin, hain zuzen. Lur hura hain ederra eta emankorra zenez, izakiren 
bat sortzea otu zitzaion. Baina, han biziko ziren izakiek neurrigabeko oihanak, 
mendi altuak eta ur distiratsuak biziki maitatu beharko zituzten; baita koloredun 
lorez beteriko zelaiak eta fruitu gozoz beteriko zuhaitzak ere. 

Orduan, Manitu Handiak bere irudiko gizaki bat sortzea erabaki zuen, lur ezin 
hobe hura  berari eskaintzeko asmoz. 

Buztina hartu eta lanari ekin zion. Buru-belarri aritu zen lanean, harik eta bere 
itxura zuen irudi bat modelatu zuen arte. Gero, ogia egiten den bezalaxe, labe 
bero batean sartu zuen. Labea erabiltzen zuen lehenengo aldia zen eta, 
beharbada, beroegi zegoenez edo behar baino denbora gehiago eduki  zuenez 
bertan, labetik atera ostean erreta eta belztuta zegoen gizakia: gizaki beltza 
sortu zuen Manitu Handiak. Eta lur hura merezi ez zuelakoan, oso urrun jaurtiki 
zuen, eta Afrikan erori zen. 

Hala ere, Manitu Handia pazientziaduna eta arduratsua zenez, sekulan amore 
ematen ez zuenetakoa, berriro ere ekin zion lanari. Aurreko esperientzian 
oinarrituz, oraingoan arreta handiagoz modelatu zuen buztinezko gizakia. Itxura 
hobekoa zen. Pozik eta urduri aldi berean, labean sartu zuen, baina arinegi eten 
ei zuen labealdia kiskaliko zuelakoan, eta gizaki itxurazko buztina ez zen behar 
bezala geratu Manitu Handiaren iritziz.  

Zurbilegia zen, kolore gutxikoa. Eta beltzarekin egin zuen bezalaxe, oso urrun 
jaurtiki zuen eta Europan erori zen. 

Azkeneko proba burutu zuen Kreatzaileak. Oraingoan, akatsik gabeko modeloa 
zen, bere maitasun eta jakiturian oinarritutako artista oso baten lan ederra. 
Kontu handiz hartu irudi hura eta labean sartu zuen beroaldirik onenean. Behar 
beste denboran egon zitzaion adi labeari, eta atera ostean, kobre kolore gorrixka 
zuen bertatik ateratako gizakia. Egundokoa zen eta, miragarria zelakoan, gizakia 
lurraren gainean ipini zuen. Harrezkero, Azal Gorriak hazi ziren Natura oparo eta 
emankorraren artean, eta Manitu Handiaren babespean. 

Beltzak eta Azal Zuriak, ordea, hazi edo ugaldu egin ziren bestelako zeru 
batzuen pean. Baina, egia esan, Kreatzailearen “proba” batzuk besterik ez dira. 

Txerokien ipuina 
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UDAZKENAREN ETORRERA 

Gau honetan aitona honela hasi da kontari: 

Kontatu zidatenez, orain dela urte asko, gure lurraldean Indio Ibiltaria bizi zen. 

Ibiltari porrokatua zenez, harantz eta honantz ibiltzen zen eta, bidaietatik 
itzulitakoan, herriko jendeak pozik eta gogotsu entzuten zituen beren lagunak 
ekartzen zituen albisteak eta ipuinak. Arrainez betetako erreka handiak, oihan 
itxiak, mendiak eta lautada luze-zabalak ziren indioaren kontagaiak. 

Denek adi-adi entzuten zituzten indio ibiltariaren kontakizunak eta bete-betean 
sinetsi ere bai. Behin batean, alabaina, harengan zuten konfiantza  galdu egin 
zuten. 

Munduaren beste aldean hasi zitzaien kontatzen, iparraldeko lurretan, 
hemendik oso urruti, haizea epelagoa den tokietan, zuhaitzetako hostoak ez 
dira urte osoan berdeak izaten; sasoia heltzen denean, kolorez aldatzen dira, 
gorrixka eta horixka bihurtzen dira, eta lurra herdoilaren antzeko margoz 
estaltzen da. Ondoren, elurra edo euria etortzen da, eta tantak erori eta erori 
aritu ondoren, zuhaitz-adarretan agertzen dira berriro ere hosto berriak, berde 
eta distiratsu. 

Ahozabalik eta erabat harriturik entzun arren, herritarrek ez zioten sinetsi 
kontatutakoa egia izan zitekeenik. 

Bai ipuin xelebrea! esaten zuten. Hori ezin liteke egia izan, bai zera! 
Urteko sasoi horri udazkena esaten diotela? Tira, tira!... hain ziur baldin 
bazaude, egiguzu zin udazkena ekarriko diguzula.  

Indio Ibiltariak, hau entzutean, zin egin zien udazkena ekarriko ziela, kosta 
ahala kosta. 

Egunak joan, egunak etorri, urteak aurrera zihoazen. Indio Ibiltaria munduko 
bazter guztietan ibili zen, eta bidean aurkitzen zituen guztiei galdera bera 
egiten zien: nola eraman ahal zien bere lagunei udazkena. Inork ez zion inon 
erantzunik eman ahal izan. 

Eta ilea, elurra bezain zuri bihurtu zitzaion; urteekin eta nekeekin, pausoa 
moteldu egin zitzaizkion. Agindutakoa, ordea, ez zitzaion sekula ere ahaztu. 

Egun batez, uda bukaera aldean, leku ezezagun batera iritsi zen. Belarrik ez 
zen hazten eta txorien kanturik ere ez zen entzuten. Harri horixka pila bat 
besterik ez zegoen, eta, ibili eta ibili aritu ondoren, kobazulo baten parera iritsi 
zen. Bertan, harri handi baten gainean eserita zegoen erraldoi bat, larruzko  
jantzi batekin eta eskuartean zeukan izotzezko pipa batekin jolasten. 

Toki honetara etortzeagatik zigortu egin behar zintuzket! esan zion 
kopetilun jarrita. Ni Hotzaren Nagusi Jauna naiz. Badakit zeren bila zatozen 
eta neuk bakarrik esan diezazuket zer egin behar duzun. Baina, lehendabizi 
erabaki bat hartu beharko duzu, nire aholkuak entzuten badituzu, bizia galduko 
baituzu. Ba al zaude entzuteko prest ala nahiago duzu zeure bizia gorde? 
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Bost axola niri! erantzun zion indioak. Nire lagunei emandako hitza 
betetzen laguntzen badidazu, zoriontsua izango naiz! 

Erraldoia pentsakor jarri eta zera esan zion: 

Abia zaitez, bizkor. Hemendik ez oso urruti harkaitz handi bat aurkituko 
duzu; horren azpian, udazkenaren errekatxoa jaiotzen da. Zurrutadatxo bat 
edan besterik ez duzu hartu behar... Eta orain, ospa hemendik! izotzezko pipa 
erretzeko amorru bizian nago eta! 

Indioak bizkor alde egin zuen handik, ez baitzuen galtzeko astirik. Han, urruti, 
zeru ertzean, hodei beltzak biltzen ari ziren eta haizearen txistua... fiuuuu! 
entzuten zen. 

Berehala aurkitu zuen harkaitz handia; hortzak estutuz eta zituen indar guztiak 
erabiliz, harria mugitzea lortu zuen: hantxe bertan, errekatxo garden eta 
gorrixka bat sortzen zen. 

Baina hodei beltzak gerturatuz zetozen eta haizeak itsasoa harro-harro jarri 
zuen, bits zurizko gaztelu handiak sortuz. 

Indioak ez zuen zalantzarik izan. Belauniko jarri, ura eskutan hartu eta geldi-
geldi edan zuen. 

Zutik jartzean, pauso bat emateko ere ez zen gauza... zangoak lur barrura 
sartu zitzaizkion, erroak balira bezala. Bere eskuei begiratu zien, eta adar 
okerrak bihurtzen ari zitzaizkiola ikusi zuen, beraietatik hosto txikiak jaiotzen 
zirelarik. 

Orain, iturriaren ondoan, harri bitxien distira duen zuhaitz bat dago, hosto 
gorrixkak dituena. 

Haizea baretu da. Aire epel eta gozoa dabil, hodeiak, lehen beldurgarriak, orain 
emeki-emeki dabiltza harantz eta honantz. 

Gure tribuko indioek, beren etxoletatik irtenda eta begiak zabal-zabalik jarrita, 
miresten dute hosto gorrixkadun arbola hura. Eta honela diote:  

Gure lagun Indio Ibiltariak bere hitza bete du: Udazkena ekarri digu. 

 

Indioen ipuina 

 

NOLA SORTU ZEN SUA 

Indiar tribu batean bazen mutiltxo bat zango bizkor-bizkorrak eta begi zoli-zoliak 
zeuzkana. 

Koiote bat, txakur-otso baten antzekoa, lagun zuela ibiltzen zen basorik baso. 

Negua iristean bere herriko jendeak zelako hotza pasatzen zuen ikusirik, triste-
triste jartzen zen. Denak erdi biluzik elurtzan edo haitzuloaren bazter batean 
hotzaren hotzez dardarka. 

Egun batean badiotso koioteari: 
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Ez dakit zer egin neure jendeari laguntzeko. Zuk zeure larruari esker beroki 
itzela daukazu. Guk gizakiok, ostera, ezertxo ere ez daukagu. 

Orduan, koioteak esan zion Suzko Mendira joan behar zutela eta Sua ekarri. 

Sua? Zer da Sua? galdetu zuen mutiltxoak. 

Sua erantzun zion koioteak gorria da, lore gorri bat bezalakoa, baina ez da 
lorea; belartzan ibiltzen da eta belarra jaten du, animaliek bezala; baina ez da 
animalia; arriskutsua da eta min ematen du gauza txar batek bezala, baina 
morroi zintzo bihurtuko zaizu, harrizko kaiola batean sartzen baduzu eta egurra 
jaten ematen badiozu.  

Goazen Suaren bila! esan zuen mutiltxoak. 

Egunetan eta egunetan, ibili eta ibili egin ziren, haiekin hasi ziren ehun 
korrikalari atzean utzita han eta hemen, harik eta Suzko Mendiaren barrenera 
iritsi  ziren arte. 

Mendia tximinia handi bat bezalakoa zen, ke multzo beltz izugarri batek estalia. 
Gauez hantxe ibiltzen ziren tximinia muturraren inguruan dantza eta dantza 
Suaren Izpirituak. 

Koiotea, ezkutuka, mendian gora joan zen arineketan, eta Izpirituak hain beltz 
ikusi zutenean, barreka eta burlaka hasi zitzaizkion; baina gauean, dantzan ari 
zirela, sutan zegoen ilinti bat ahoan hartu eta ihes egin zuen. 

Koioteak tximistaren pare korritzen zuen eta ilintiaren txinpartek saihets 
aldeetako ileak erretzen zizkioten.  

Animalia arnasestuka geratu zenean, mutiltxoak, hantxe zeukan zain eta, ilintia 
hartu eta gezia bezain bizkor alde egin zuen, bidean utziriko korrikalariengana 
heldu arte. Hauek gauza bera egin zuten, eta, horrela, ilintia eskurik esku joan 
zen Izpirituak ezin zeharkatu zituzten mendi elurreztatuetara heldu arte. Han 
harrizko ohe bat atondu zioten haitzuloaren bazter batean eta egurrez elikatu 
zuten. Eta herria pozarren zegoen suarekin. 

Mutiltxoa Su Eramaile izendatu zuten; eta koioteak eta bere seme-alabek, 
harrez geroztik, saihets-aldean ile gorrixka dute,  ilintiarekin ihesi  zihoala 
gardostu zitzaiolako. 

 

Siux indiarren ipuina 

 

ARTOAREN JATORRIA 

Aspaldi, oso aspaldi, tribu indioen artean gatazka eta borroka eguneroko ogia 
zen. Ezin zitekeen paraje haietan oso lasai ibili, bidaiariak laster hartzen 
baitzituzten etsai eta zelataritzat. 

Garai hartan ba omen zen amona zahar bat, bere bilobak hartu eta triburik 
tribu zebilena, non edo non onartuko zituzten itxaropenaz. Ez zeukaten nora 
joanik; edonora joanda ere, tribu guztietatik kanporatu egiten zituzten. 
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Behinola tribu batera heldu ziren eta suaren inguruan esertzera eta jatera 
gonbidatu zituzten. Jaten ari zirela, tribuko buruzagia hurbildu zitzaien eta 
honela hitz egin zion amonatxoari: 

Gurekin gera zaitezkete gosearen beldur ez bazarete. Lautada honetan ez 
dago ehiza askorik, baina daukaguna zuekin banatuko dugu. 

Guk ez dugu askorik jaten esan zuen amonak. Gainera, neuk ere egin 
dezaket lan. Utzi umeak nire kontu, eta zuek, helduok, zoazte janari bila. 

Biharamunean, ohi bezala, gizonek ehizara alde egin zuten, eta emakumeak, 
berriz, fruitu, barazki eta ur bila joan ziren. Umeak amonarekin gelditu ziren 
bakarrik. Ez zuten zer janik. Gurasoak ez ziren gauera arte itzuliko. Baina egun 
hartan umeak jolas eta jolas aritu ziren luzaro. Nekatu zirenean, 
amonatxoarengana hurbildu ziren. 

Zertan diharduzu, amona? galdetu zion ume batek. 

Arto-ahia prestatuko dizuet erantzun zuen amonak, eta lapikoko oreari 
eragiten segitu zuen. 

Haurtxoek ez zuten ordura arte horrelakorik ezer ikusi.  

Baina probatu zutenean ikaragarri gustatu zitzaien eta gehiago nahi izan zuten. 
Ase arte jan zuten. Ondoren, amonaren magalean eseri ziren, txitatxoak 
oilalokaren hegal azpian bezala eta amonak istorio miresgarriak kontatzeari 
ekin zion. 

Hilabeteak aurrera zihoazen eta amona gero eta nekatuago zegoen. Halere, 
egunero bezalaxe, umeei janaria prestatzen zien. Egun batean, ez zuen 
jaikitzeko ere indarrik, baina bilobek hantxe ikusi zuten amona, ahiz betetako 
lapikoaren ondoan. 

Egun hartan, ordea, bazuen amonak zerbait esateko, eta honela hitz egin zien 
ilobei: 

Artoa erein eta segituan ernetzen da. Sarri ureztatu behar da eta jorratu ere 
bai; hau da, aitzurra hartu eta belar txarrak soroetatik kendu. Biloba maiteok, 
hemendik aurrera, zuk eta zure lagunek zaindu beharko duzue. 

Haiexek izan ziren amonatxoaren azken hitzak, amonak ez baitzuen gehiago 
hitz egin. Baina ahia prestatzen segitu zuen artaburuak heldu ziren arte. 
Handik ordu batzuetara, han inguruan jolasean ibili ondoren, biloba dendara 
itzuli zen, baina amona ez zegoen han. Ez zuen beste inork ikusi: arto bihurtu 
zen.  

Gaur egun, artaburuei begiratzen badiezue, beren hosto-kapatxa artean, 
zilarrezko ileak ikusiko dizkiezue; bihotz oneko amonatxo haren ileak dira, ume 
indioek gehiago goserik pasa ez zezaten artoa ernarazi zuen amonatxo 
harenak." 

Siux indiarren ipuina 
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NOLA JAIO ZEN EURIA 

Mundua hasi aurretik, eta lehenengo kondaira jaio aurretik, Lurra Amets 
sakonaren atzaparretan erorita zegoen. Ez zegoen argirik eta zaratarik 
ñimiñoenak ere ez ziren existitzen. 

Zalantzarik gabe, Lurra ez zen inoiz esnatuko Iparraldean bizi zen laino txiki 
zuri batengatik izan ez balitz. Egun batean, lainotxoa esnatu egin zen eta 
iluntasuna baizik ez zuen ikusten. Etxea utzi eta mantso-mantso Ekialderantz 
joan zen. Itsumustuan zihoan  bidean aurrera; eta, berehala, arriskuarekin 
egin zuen topo. Han, Ekialdean, laino beltz ikaragarria bizi zen, Lurraren Amets 
Sakona gordetzen zuena. Zaintzaile gaiztoak kanpotar txikiaren ausardia ikusi 
zuenean, gainera salto egin zion katu basatien antzera. 

Elkar joka hasi ziren eta zarata benetan beldurgarria atera  omen zuten. Eta 
hau guzti hau indiarren lurretan gertatu zen. Laino beltza zuriaren kontra 
lehertu beharrean hasi zen borrokan, baina azken horrek kemen eta adore 
txalogarriz egiten zion aurre. 

Manitu Handiak baizik ez daki nola bukatuko zen borroka hura, gertatu zena 
gertatu izan ez balitz. 

Borroka izugarri hartan, bi lainoak izerditan hasi ziren, izerditan blai, benetan. 
Eta tantak hasi ziren erortzen lurrera. Horrelaxe jaio zen euria. 

 

Kondaira indiar bat ( Ipar Amerika) 

 

MUNDUAREN HASIERA 

Hasieran ez zegoen ezer. Maheo, Izpiritu handia, hutsean bizi zen. Bere ingurura 
begiratu eta ez zuen ezer ikusten. Zerbait entzun nahi eta isiltasuna besterik ez. 
Maheo, ezerezean, bakar-bakarrik bizi zen. 

Hutsaren amaigabeko denboran zehar, Maheok bere Ahalmenari nolabaiteko 
irtenbide bat eman behar zion. 

Zertarako hainbeste botere, mundua eta herriak egiteko ez bada? galdegin 
zion bere buruari. 

Eta bere asmoak gauzatzeko, Maheok urtegi zabal bat egin zuen, aintzira 
bezalakoa, baina gazia. Orduantxe konturatu zen bizitzaren hasiera ura zela. 
Laku luze-zabal hura izaki bizia zen. Hutsaren ilunpetan, Maheok uraren hotza 
sentitzen zuen eta bere ezpainetan gatzaren zaporea dastatzen. 

Uretan biziko direnak sortuko ditugu orain esan zion Maheok bere Botereari. 

Ur ilunetan igeri, arrainak sortu ziren lehenik. Ondoren txirlak eta marraskiolak 
aintziraren ondoko hondar eta lokatzetan. 

Ur-azalerako izakiak sortuko ditugu orain esan zion Maheok bere 
Botereari. 
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Eta han agertu ziren antzarak, ahateak, txilipurtak, uroiloak, laku inguruetan 
igeri. Ur-azalean, haien atzaparren irristak eta haien hegoalen astinduak 
entzuten ziren ilunpetan. 

Egin ditudanak ikustea gustatuko litzaidake pentsatu zuen Maheok. 

Eta hala gertatu zen. Argi izpia, gezi bat bezala goitik behera lehenik eta ezker- 
eskuin gero, hedatzen hasi zen; ekialdetik zuri eta ahul hasieran; urre kolorezko 
eta gartsu zeruaren erdira heldu zenean. Eta mendebalderaino paseatu zen 
argia. 

Argairi esker, Maheok txoriak, arrainak eta laku ondoko txirlak eta marraskiloak 
ikusi ahal izan zituen. 

Ikusgarri benetan! sentitu zuen Izpiritu Handiak bere baitan. 

Espazio amaigabe hartan, uraren azala baldarki kolpatuz, antzara Maheo egon 
zitekeen tokirantz hurbildu zen. 

Ezin zaitut ikusi, baina existitzen zarela badakit -hasi zen esaten-. Oraintxe ere 
non zauden ez dakit, baina nonahi sumatzen zaitut. Entzun Maheo! Gure bizileku 
egin duzun aintzira zoragarria da. Txoriok, ordea, ez gara arrainak. Igeri eta 
igeri,nekatu egiten gara; uraz kanpo irtetea gustatuko litzaidake. 

 Abia zaitezte bada, haize zabalera! agindu zuen Maheok, besoak zabalduz. 

Ur-txori guztiak hegalak astintzen hasi ziren, gero eta arinago eta 
zalapartatsuago, abiaduraren poderioz hegan egin arte. Txori bando alaitsu 
hegalariak zeruko argia itzaltzen zuen jirabiran. 

Txilipurta txoria itzuli zen lehenik Maheorengana. 

Zerua eta argia egin dizkiguzu, guk hegan egiteko; ura, berriz, igeri egiteko. 
Atrebentzia bada ere, zerbait gehiago eskatu behar dizugu; hegan eta igeri 
egiten nekatzen garenean, atseden hartzeko leku tinko eta lehor baten premia 
dugu. Emaiguzu arren, Maheo, gure habiak egiteko leku egokia. 

"Halaxe izango da" erantzun zuen Maheok. Baina leku hori egiteko guztion 
laguntza beharko dut. Lau gauza soilik  egiteko ahalmena dut, eta dagoeneko 
eginak ditut; ura, argia, airea eta uretako gizakiak. Hemendik aurrera Izadiak 
zuen laguntza beharko du. 

Esaguzu nola eta gu prest gaude denok zure esanak egiteko. 

 Hegazti handien eta arinenok! Ur sakonaren hondo hondoan, lurra aurkitzen 
saia zaitezte! esan zuen antzarari begira. 

"Prest nauzu" esan, eta hegada bizian gora eta gora urrundu  zen, zeruan 
puntutxo zuri bat bihurtu arte. Handik gainbehera ikaragarrian, uretan murgildu 
zen. 

Luzaro izkutatu zen antzara ondoan. Maheok lau aldiz kontatu zuen laurehun, 
antzara ur azalera agertu orduko. Mokoa zabalik, arnasa errekuperatu nahian, 
leher eginda geratu zen uretan. 

Zer ekarri diguzu? galdegin zion Izpiritu Handiak. 
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Antzarak arnasestuka: 

Ezer ere ez. Ezin izan dut. 

Ondoren, txilipurta eta ahatea murgildu ziren, ezer ere lortu gabe. Uroiloa 
hurbildu zen azkenik. 

Maheo! esan zuen eztiki, murgiltzen naizen bakoitzean, han urruti, sakon-
sakonean, zerbait badagoela iruditzen zait. Agian, igeri joan naiteke bertaraino. 
Nik ez dakit hegan egiten eta goitik behera murgiltzen, hauek bezala. Igeri 
egiten bai; eta ahalik eta ondoen egingo dut, ahalik eta sakonen joango naiz. 

Anaiatxo esan zion Maheok, ea zer egin dezakezun. 

Banoa. 

Eta hondorantz abiatu zen. Denbora luzea pasa ondoren Maheok eta txoriek 
behetik gorantz zetorren puntutxo beltz bat ikusi zuten. Uroiloa leher eginda 
iritsi zen, mokoan bola bat zuela, argira begira. Uroiloaren mokotik, lokatz 
bolatxoa Izpiritu Handiaren eskuetan jausi zen. 

Zoaz anaiatxo, zoaz esan zion, ekarri didazun lur zatitxo honek gordeko 
zaitu beti. 

Eta halaxe izan da eta halaxe da oraindik ere. Uroiloaren haragiak lokatz gustua 
du, eta ez dago gizasemerik ez abererik, haragi mota hori jango duenik. 

Maheoren eskuetan lokatz zatitxo hura Lurraren hasiera  izan zen. 

 

Sioux eta algonkinos indiarren ipuina 

 

 

3.6. HEGO AMERIKAKO IPUINAK 
 

ZERGATIK DITUZTEN TXORIEK KOLORE BIZIAK 

Behin bazen oihan bat ikaragarri ederra eta polita. Bertan txori batzuk bizi 
ziren. Txorien kolorea beltza, zuria eta zuri-beltza ziren. Oihan hartan suge 
erraldoi bat ere bizi zen. 

Goiz batean, sugea landareen artean paseatzen ari zela, lore gorri batzuk ikusi 
zituen. 

Loreak jaten hasi zen eta, arin-arin, guztiak jan zituen. 

Bideari ekin zion eta kasualitatez, buztana ikusi zuen. Burua biratu zuen 
hobeto ohartzeko. Orban gorriak zeuzkan gorputz osoan!  

Bai arraroa! esan zuen sugeak. Hala ere, oso dotore nago. 

Geroago, sugeak lore urdinak ikusi eta aurrekoan bezala, denak irentsi zituen. 
Burua biratu zuen berriro gorputza ikusteko. 

Halakorik! Orban urdin bizi-biziak atera zaizkit! 



71 
 
 

Sugea pozez kantari zebilen bidean, beste lore eder batzuk ikusi zituenean. 
Haiek ere den-denak irentsi zituen. 

Egunaren akaberan, azala orban hori, laranja, more eta arrosaz beterik 
zeukan. 

Ez dago munduan nire parekorik! esan zuen sugeak, gorputza kiribilduz. 

Txoriak oso haserre zeuden, ordea. Laster jarri ziren sugearen ondoan, 
multzoka, karraka eta txioka. 

Begira zer egin duzun! esan zuten batera txoriek. Oihana kolorerik gabe 
utzi duzu. Lehen oso koloretsua zen, eta orain kolore berdea baino ez da 
gelditzen. 

Suge erraldoiak bazekien txoriek arrazoia zutela. Egindakoaz lotsatu zen. 
Bazter batera jo zuen eta bere burua behin eta berriro astinduz eta bihurrituz, 
azala urratu egin zitzaion. 

Poliki-poliki azala askatu eta albo batean utzita, sugea kolore berdeko azal 
berri batekin, sigi-saga eginez, urrutiratu zen. 

Txoriek laster aurkitu zuten azal koloretsua. Haien mokoekin pusketak egin, 
eta hegoak eta gorputza azal koloretsuarekin estali zituzten. 

Lumak berehala kolore gorri, urdin, laranja, hori, more eta arrosa bilakatu 
ziren. Kolibri ñimiñoek ere zati gorriak hartu zituzten lepoalderako eta zati 
horiak hegorako.  

Txoriek sugearen azal osoa banandu zuten eta horrelaxe eskuratu zituzten 
kolore biziak. Egun, harro erakusten dituzte lumak. 

Hego Ameriketako oihanetara joanez gero, bertako txoriak harro-harro ikusiko 
dituzu, euren luma biziekin. 

 

Amazoniako ipuina 

 

GIZAKIAREN BIZIA 

Behin batean harriak eta banbuak izugarrizko eztabaida izan omen zuten. 
Haietako bakoitzak gizakiaren bizia berearen antzekoa izatea nahi zuen. Hona 
hemen haien arteko elkarrizketa: 

Harriak: 

Gizakiaren biziak neurearen antzekoa izan behar du. Orduan betiko biziko da. 

Banbuak: 

Ez, ez, gizakiaren biziak neurearen antzekoa izan behar du. Ni, hil arren, 
berriro jaiotzen naiz. 

Harriak: 

Ez, gizakiaren biziak ez du izan behar horrelakoa. Hobe da hura ni bezalakoa 
izatea. Ni ez naiz haizearen haserrealdian ez euriaren zigorpean makurtzen. Ez 
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urak, ez beroak, ez hotzak ezin didate kalterik egin. Nire bizitzak ez du 
amaierarik. Niretzat ez dago ez gaixotasunik ez buruhausterik. Horrelakoxea 
izan behar du gizakiaren biziak. 

Banbuak: 

Ez. Gizakiaren bizitzak neurearen antzekoa izan behar du. Ni hil egiten naiz, 
baina nire ondorengoengan errepikatzen dut nire izaera. Ez al da hala? Begira 
ezazu nire ingurura; nire umeak edonon daude. Horiek ere izango dituzte 
euren umeak, eta denek izango dute azal leun eta garbia. 

 

Harriak ez zuen jakin zer erantzun, eta esatekorik ezer ez zeukanez, betiko 
isilik geratu zen. 

Banbuak irabazi zuen eztabaida. 

Horregatik, gizakiaren biziak banbuarenaren antza du. 

 

Brasilgo ipuina 

 

ZERGATIK OIHUKATZEN DUEN HONTZAK GAUEZ 

Behin batean basoko uso bat paseatzera atera zen. Bidezidorretik zihoan 
bizkarrean itzelezko fardela zeraman hontzarekin topo egin zuenean. 

Nora zoaz, lagun –galdetu zion usoak. 

Banoa hemendik, alde egitea erabaki dut erantzun zion hontzak. Leku 
erosoa eta ederra neukan hemen ekialdean bizi izateko, arratoiak eta igelak 
jan nitzakeen, gainera. Ez dakit basoko beste muturrean zer topatuko dudan. 
Beldur naiz txarrago biziko ez ote naizen. 

Horrela bada, zergatik alde egin  behar duzu hemendik? 

Erabat atsekabetuta nago esan zuen hontzak. Gizakiek ez dute nire 
kantua gogoko, kexu dira, ez dute nire kantua entzun nahi eta belarriak 
estaltzen dituzte. Haurrek, esate baterako, harriak jaurti eta ia-ia hanka bat 
apurtzen didate. Zahartzaroan zoriontsu egoteko toki baten bila nabil, eta 
kantatzen jarraitu nahi nuke. 

Horren desatsegina al da zure ahotsa? galdetu zion usoak. 

Bai zera! Nire ahotsa gozo-gozoa da, ederra eta indartsua erantzun dio 
hontzak. Entzun, entzun ezazu! 

Hontzak mokoa ireki eta oihukatzeari ekin zion. Usoak salto egin zuen atoan. 

Bai, halaxe da esan zion usoak. Egia da, ahots indartsua daukazu. Baina 
zera esan behar dizut: alferrik aldatuko zara etxez. Mendebaldean zure ahotsa 
ez da izango hemen baino indartsuagoa eta gozoagoa. Saia zaitez kantatzen 
beste era batera. 

Hontzak ondo pentsatu eta usoari esan zion: 
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Arrazoia duzu, nire ahotsa aldatzen saiatuko naiz. 

Eta lehen egondako zulora itzuli zen. Baina norberaren ahotsa aldatzea ez zen 
horren erraza izaten. Hontzak behin eta berriro ekin zion kantatzeari, ozenki 
eta baxu, batzuetan gehiago eta besteetan gutxiago; indartsu eta ahapeka. 
Alferrik. Behin eta berriro ahalegindu zen arren, ez zuen ezer lortu. 

Ordudanik, gauez kantatzea erabaki zuen hontzak, gainerako hegazti guztiak 
lotan zeudenean. Beste irtenbiderik ez zeukan. Eta hori egin zuen, gauetan 
kantari jardun. 

 

Venezuelako ipuina 

 

ZERGATIK DAUZKAN UNTXIAK BELARRI LUZE ETA HANDIAK 

Ezetz jakin zergatik dituen osaba untxiak belarri luzeak eta begiak bizi-biziak? 
esan digu aitonak, gau izartsu batean. 

Lasai-lasai hasi da hizketan honela, honako hau esanez: 

Untxia ez da beti orain bezalakoa izan. Garai batean ez zituen gaur egun dituen 
begi bitxi horiek, ezta horrelako belarri handi eta luzeak ere.  

Bazen, garai batean, bere tamainarekin batere pozik ez zegoen piztitxo txiki eta 
azkar bat. Egun batean, zerura igo zen bere ahalmen magikoei esker, Jainkoari 
handiagoa bihur zezan eskatzeko. Hark adierazi zion bere nahiak beteko zituela, 
baina, horretarako, lau animaliaren  larruak eraman behar zizkion: bata 
tigrearena, bestea tximinoarena, hirugarrena muskerrarena eta azkena 
sugearena. 

Azkar-azkar itzuli zen untxia lurrera. Lehen-lehenik tigrearen bila joan zen eta 
berehala aurkitu zuen. Zeruan egon zela esan zion tigreari eta Lur osoa 
birrinduko zuen ekaitz bortitza zetorrela iragarri ziola Jainkoak; berak, ordea, 
argi utzi zion tigreari ez zuela beldurrik, txikia izanik, edozein zulotan ezkuta 
baitzitekeen.  

Tigrea zeharo beldurtu zen eta, bere bizia arriskuan ikustean, laguntza eskatu 
zion untxiari haize gogor  hartatik babesteko. Untxiak tigreari esan zion zuhaitzik 
sendoenera lotzea zuela irtenbide bakarra, horrela haizeak ez baitzuen 
eramango. Tigreak den-dena sinetsi zuen eta zuhaitzera lotzen utzi zion untxiari. 

Untxiak, ondo lotuta ikusi zuenean, egur gogor batez jo zuen tigrea seko utzi 
arte. Gero, aizto batekin larrua kendu zion. Horrelaxe gainditu zuen lehenengo 
proba. 

Berehala bigarren larruaren bila abiatu zen untxia. Xaboia, ispilu bat eta bizarra 
mozteko labana erosi eta basora itzuli zen. Laster ikusi zituen tximino batzuk 
zuhaitz batera igota. Untxiak ispilua enborrean eskegi, aurpegia xaboi aparrez 
bete eta tximinoen aurrean bibotea eta ilea moztu zituen. Ondoren, labanaren 
zorroztu gabeko aldea lepotik pasatu zuen eta alde egiteko itxurak egin zituen. 
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Han zeuden tximino haietako bat zuhaitzetik jaitsi zen. Untxiak egindako 
mugimendu guztiak imitatu zituen, baina labana lepotik pasatzean, alde 
zorrotzarekin egin zuenez, lepoa moztu eta odolustu egin zen. 

Untxiak tximinoari larrua kendu zion eta pozez kantari eraman zuen etxera. 

Non egon zitekeen, ordea, muskerra? Laster batean ikusi zuen inguru haietako 
aintzira batean. Harro samarra zen muskerra, eta ura edan nahi zuten animaliei 
ez zien inondik inora ere uzten bere putzura hurbiltzen. Untxiak jikara bat, hau 
da, bertako fruitu gogor bat hartu zuen eskuetan eta ea berarekin jolastu nahi 
zuen galdetu zion muskerrari. Hark baietz erantzun zion eta fruituarekin jolasean 
hasi ziren, batak besteari botatzen, pilota bat balitz bezala.  

Hala zebiltzala, untxia pentsa eta pentsa ari zen, muskerrari kolpea non eman. 
Halako batean erabaki zuen: kopetan. Eta halaxe egin zuen, fruitua bota eta 
bete-betean eman zion kopetan. Muskerra ez zen hil eta uretara itzuli zen oso 
haserre. 

Kokoloa halakoa! Kolpea buztanaren hasieran eman izan bazenit, berehalaxe 
hilko ninduzun egin zion deiadar mehatxuka narrastiak. 

Untxiak ez zuen etsi. Hitz haiek gogoan hartu, eta hurrengo egunean aintzirara 
itzuli zen. Beste behin gonbidatu zuen muskerra jolastera eta zintzo-zintzo 
portatuko zela agindu zion. Hasieran muskerra mesfidati egon bazen ere, 
azkenean animatu egin zen.  Oraingo honetan untxiak ez zuen hutsik egin eta 
jolasean zebiltzan bitartean, buztan hasieran eman zion kolpea pilotarekin. 
Muskerra bat-batean hil zen eta honen larrua tigrearenarekin eta 
tximinoarenarekin batera gorde zuen. 

Azken larrua baino ez zitzaion falta, sugearena, alegia. Biharamun goizean egin 
zuen topo sugearekin. Hark hozka egin nahi izan zion, baina untxi bizi eta 
bizkorrak bere azkazalak begietan sartu eta hiltzea lortu zuen. Gero larrua 
kendu eta etxera itzuli zen. Lau larruak hartu eta zerura igo zen. 

Jainkoak entzun zuenean larru haiek nola lortu zituen, erabat haserretu zen. 
Untxiari belarrietatik heldu eta izugarrizko tirakadak eman zizkion, begiak irten 
beharrean, bixi-bixi jarri zitzaizkion arte. Eta ez zuen untxiaren tamaina handitu 
nahi izan. Hain txikia izanik horrelako barrabaskeriak egiteko gai bazen, 
nolakoak ez ote zituen egingo handiago izanez gero? 

Eta horrela itzuli zen untxia lurrera, bere belarriak luze-luze eginda eta begi 
bitxi-bitxiekin. 

Mexikoko ipuina 

 

ORTZADARRA NOLA SORTU ZEN MUNDUAN 

Cashinahuas-tarren tribuan Iasa izeneko gazte polit bat bizi zen. Hain zen 
polita, non ikusten zuten guztiak hartaz maitemintzen ziren. Baina Iasak,Tupa 
maite zuen bakarrik; Tupan jainko gorenaren semea. 
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Anhanga deabruak, berak ere Iasa maite zuenez, Tupari inbidia handia zion, 
eta emaztegaia lapurtzea erabaki zuen. Bere helburu maltzurra lortzeko, egun 
batean, Iasaren amarengana joan eta hauxe esan zion: 

Zuk Iasa eta Tuparen arteko ezkontza oztopatu eta zure alaba nirekin 
ezkontzea lortzen baduzu, nik zure bizitza osorako nahi duzun beste ehiza eta 
arrain emango dizut. 

Amak bazekien, Anhangaren esana eginez gero, aurrerantzean ez zuela 
janariaz arduratu beharrik izango. 

Beraz, berehala debekatu zion Iasari Tupa berriro ikustea, eta bere alabaren 
eta Anhangaren arteko ezkontzarako  eguna jartzea erabaki zuen. 

Amaren erabakiaren berri izatean, Iasa etsita sentitu zen. Bazekien 
Anhangarekin ezkonduta infernuan, lurraren erdian, bizi beharko zuela eta ez 
zuela berriro inoiz zerurik ikusiko, bere Tupa maitea haren aita Tupan jainko 
handiaren ondoan bizi zen lekua. 

Iasak, tristurak itota, Tupa azkenengoz ikusi nahi zuen, urrunetik baino ez 
bazen ere, eta horixe eskatu zion Anhangari. 

Deabruak Iasari baiezkoa eman arren, baldintza hau ezarri zion: 

Zure beso batean zauri bat egingo duzu, zure odol tantek zerurako bidea 
erakuts diezadaten; horrela, zure atzetik joan ahal izango naiz. 

Agindutakoaren arabera, ezkontza egunean, ospakizuna baino lehentxeago, 
Tupa azkenekoz ikustera abiatu zen Iasa. 

Aurrera zihoan neurrian, zauritutako bere besoko tantak zeruan arku gorri bat 
egiten zuten. 

Tupa oso ahaltsua zenez, eguzkiari, zeruari eta itsasoari Iasari bidean lagun 
egiteko agindu zien eta, Anhanga nahasteko, zeruan beste hiru arku egiteko 
ere bai. Guaraci eguzkiak arku horia egin zuen, Iuaca zeruak arku urdin argia 
egin zuen eta Para itsasoak arku urdin iluna.  

Baina Iasak ez zuen ez zerura iristerik ez Tupa ikusterik lortu; gero eta 
ahulago, apurka–apurka lurrera jausi zen. Bere odola lehenengo Guaraciren 
marra horiaz nahastu eta laranja koloreko marra sortu zen, eta gero, Iuacaren 
arku urdinaz nahastean more koloreko beste bat agertu zen. 

Lurrera erortzean, Iasa hondartza batean hil zen, itsasoko urak eta eguzkiak 
laztantzen zutela. 

Ez zen ez Anhangarekin ezkondu, ezta infernura  joan ere. 

Bere gorputzetik zerurantz Pararen urdin eta Guaraciren horiarekin nahastuta, 
arku berde bat igo zen, beste seien ibilbidea jarraitzen zuen zazpigarren arkua. 

Horrelaxe sortu zen lehenengo ostadarra eta horixe da bere zazpi koloreen eta 
arku itxuraren zergatia. 

 

Amazoniako ipuina 
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ORINOKO ERREKAREN SORRERA 

Wanadi jainkoak gizakiak, landareak eta animaliak sortu zituen, baina hasiera 
batean erreka bakarra zegoen munduan. Yekwanatar indiarrak baino ez ziren 
munduan bizi; baina, zoritxarrez, egarriz hiltzen ziren, erreka bakarraren ura 
baino ez zegoelako; gainera, beronen emaria  euren lurraldetik oso urrun 
igarotzen zen. 

Indiarrek Kashishi, zeruko inurri gorena, ur bila bidaltzea erabaki zuten. Bidaia 
hark egun batzuk iraun zuen eta, bitartean, herritarrek egarriz eta ur faltaz 
hiltzen segitzen zuten. 

Egun batzuen buruan, Inurria uretara heldu zen. Hain handia zen erreka non 
itsasokoen moduko olatuak baitzituen. Itzuli zenean erakutsi zien ura bila 
zezaketen leku bakarra. 

Zegoeneko indiarrak ez ziren egarriz hiltzen, baina ura beraiek bizi ziren 
lurraldetik oso urruti zegoen. 

Tribuko buruzagiak otoitz egin zion Wanadiri, eta haien erreguei esker errukitu 
egin zen. Bere eskumako bi atzamarrekin ekialdetik mendebalderainoko 
itzelezko ildoa egin zuen Orinoko erreka eta ibaiadarrak  sortuz. 

Egun, Orinoko erreka Wanadiren atzamarraren ildo handi bat baino ez da.     

 

Kolonbiako ipuina 

 

GAUAREN JATORRIA 

Aspaldi, oso aspaldi, munduaren hasieran, ez zen gaurik; eguna bakarrik zen eta 
animaliarik ere ez zen; gauzek (eta gauzek bakarrik), orain ez bezala, hitz egiten 
zuten. 

Suge handiaren alaba gizon batekin ezkondua zegoen, eta kezkati zirudien, ez 
zebilen lasai; orduan, senarrak zerbitzariei alde egiteko eskatu zien, 
emaztearekin hitz egin behar zuela-eta. 

Bakarrik gelditu zirenean, emazteak aspalditik gaua noiz etorriko zain zegoela 
aitortu zion, baina senarra harritu egin zen gaurik ez zegoelako, erabateko  egun 
argia baizik. Hala ere, emazteak bazekien gauaren sekretua, hots, bazekien hura 
non zegoen;  horregatik, norbait  sekretu haren bila bidal zezala eskatu zion 
mesedez, ibai handian aurkituko baitzuten gaua. 

Orduan, senarrak, emazteak eskatu bezala, zerbitzariak bidali zituen gauaren 
bila. Iritsi ziren zerbitzariak Suge handiaren etxera eta esan zioten bere suhiak 
bidali zituela gauaren bila, eta esan ziela gaua koko intxaur batean sartua 
zeukala eta eskatzeko arren. 

Suge handiak ez zuen eragozpenik izan koko intxaurra emateko, baina, hori bai, 
argi eta garbi esan zien inondik inora ez irekitzeko, hala eginez gero, gauza 
guztiak galdu egingo ziren-eta. 
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Zer esango zuten zerbitzariek? Ezetz, ez zutela irekiko, ez zutela halako 
ezbeharrik sortu nahi: intxaurrari gogor-gogor helduko ziotela eta ez zutela 
inolaz ere irekiko hitz emanda, alde egin zuten. 

Bideari ekin orduko konturatu ziren intxaurraren barrutik halako tin-tin, txif-txif, 
kir-kir moduko soinu bat ateratzen zela, gauez kantatu ohi duten txorien txor-
txorraren moduko soinua zen. 

Aizak, zer arraio ote da intxaurraren barruan horrelako soinua egiten duen 
hori? Ikusi egin beharko diagu, ez al zaik iruditzen? galdetu zion zerbitzari 
batek besteari jakin-minez eta tentazioak gaindituta. 

Tira motel, horrelakorik ez diagu egin behar, bestela gureak egin dik. 

Nola edo hala lasaituarazi zuen batek bestea eta aurrera jarraitu zuten. 

Ibaiaren barrena arraunean egin zuten denbora pixka batean eta intxaur barruko 
soinua ez zen tartetxo bakar batean eteten, eta morroiaren barruko  harrak ere 
ez zirudien baretu behar zuenik. 

Aizak, ireki egin behar diagu, ez ote dugu, bada, irekiko? Zer pasako da, ba? 
Tira, tira! Ni hasiko nauk, nik piztuko diat sua. 

Esan eta egin. Piztutako sua intxaur azalari itxura eusten zion erretxina urtzeko 
erabili zuten. Ireki zuten intxaurra eta ra! gaua txistu bizian atera zen, eta 
mundura ilunpea etorri zen. 

Une hartatik aurrera esan bezala, oihaneko gauza guztiak animalia bihurtu ziren; 
ibaietako gauzak ere animalia bilakatu ziren eta baita inguruko ontzian zebilen 
arrantzalea ere. 

Haren buruak ahate buru eta mokoa osatzen omen ditu; kanoak, berriz, 
gorputza; eta arraunek hankak. 

Bien bitartean, Suge handiaren alaba eta bere senarra ez zeuden etxean lo, eta 
laster konturatu zen emaztea zerbitzariek egindakoaz. 

Gauari alde egiten utzi, alajaina! 

Geroxeago artizarra agertu zen eta hark adierazi zien eguna ere etortzekoa zela. 

Suge handiaren alabak eguna eta gaua bereizteko lana berak egin beharrekoa 
zela zioen; eta hartu zuen hari bat eskuetan, bil-bil egin eta esan zuen: 

Zu kujubina izango zara (Kujubina oilarraren moduko hegazti bat da).Zu 
Kujubina izango zara eta goizero-goizero kantatu egingo duzu, lehen eguzki-
printzak azaltzen diren garaian. 

Geroxeago hartu zuen beste hari bat eta horrekin mataza bat ere egin zuen. 
Hari errautsa bota zion eta honela esan zion: 

Zu Nanbua izango zara (gu bezalakoentzat eperraren moduko hegazti bat). 
Eta zuk, Nanbu horrek gauean kantatu egingo duzu, tarteka-marteka eguna 
argitu arte. 

Harrezkero, txori bakoitzak bere kantarako garaia du gauez, eta denek batera 
abesten dute egunsentian. 
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Zer gertatuko ote zitzaien zerbitzariei? Begi eta esku luze horiei? Legenda 
honetan berriz ere agertzen dira pertsonaia hauek eta baita osorik azaldu ere. 
Beraiengatik zabaldu zen gaua eta beren erruz bihurtu ziren gauzak animalia, 
baina bizirik iraun zuten. 

Hala ere, nagusiak bazuen haientzako zigorra prestatua. 

Oso leialak izan zaretela esaterik ez dago, eh! Intxaurra ez irekitzeko beste 
agindurik ez zitzaizuen eman eta, hara! zuek zorioneko intxaurra ireki behar. 
Gauza guztiak galdu egin dira zuengatik, beno, zuek ere bai haiekin batera. 

Gainerako gauzen moduan, zerbitzariak ere animalia bihurtu ziren, tximu 
bihurtu, hain zuzen ere. 

Gainera, horrexegatik dituzte tximuek ahoan kolore beltza, besoetako kolore 
nabarmen horiek, intxaurra irekitzean ez baitziren batere txukun ibili nonbait; 
intxaurrak gainera erori eta erretxinak utzitako arrastoak omen dira. 

Horrelaxe kontatzen dute Brasilen gauaren sorrera nola izan zen eta gauaren 
sorrerarekin gauzak nola bihurtu ziren animalia, eta nola gauzek, gaua etorri 
baino lehen, hitz egiten zuten. 

Hori guztia, auskalo noiztik datorkien legenda bati esker dakite Brasilen.   

 

Brasilgo ipuina 

 

NOLA SORTU ZIREN MUNDUAN TXORIAK 

Antzina, garai guztien hasieran, ez zen gaurik, ezta haren antzekorik ere. Gure 
tribuan kontatzen dute gaua uren sabelean zetzala lo, Kobra handia jagole 
zuela. Garai haietan baziren pertsonak, baina animaliarik ez. Beti eguna zenez, 
inork ez zuen lorik egiten. Orduan Kobra handiaren alaba gizon gazte batekin 
ezkondu zen. Gizonak hiru otsein zituen, zein baino zein zintzoagoa, beti bere 
aldamenean izaten zirenak. 

Ez zaitezte beti nire ondoan egon. Urrundu zaitezte behin edo behin nire 
bistatik, lo egin nahi dut-eta. 

Gizona bere andreari zuzendu zitzaion. 

Utz nazazu bakarrik ordu batzuetan. Lo egin nahi dut. 

Ezin duzu lorik egin esan zion emazteak. Gure aitak dauka gaua. Eta ez 
dio aldentzen uzten. Eta orain zoaz lotara nahi baduzu, ea egin ahal  duzun. 
Nire ustez hau argi dago: neuk ere lo egitea nahi baduzu, zoaz eta aurki ezazu 
gaua; gure aitarekin dago ibaiaren hondoan.  

Gizonak laguntzaileei dei egin zien eta emazteari eskatu zion haiei azaltzeko 
zer egin behar zuten. 

Zoazte gure aitarenera eta egizue esaten dizuen guztia. Haren esana egiteko 
ardura handiz ibili. 
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Hiru zerbitzariek ibai ertzean kanoa bat hartu eta ibaian gora abiatu ziren 
arraunean toki zabal batera iritsi arte. Han harriekin olgetan jarri ziren. Han 
behe-behean, ibaiaren sakonean, Kobra Handia jabetu zen olgetarien 
zaratotsarekin eta ur-azalera agertu zen igeri. 

Tira, zuek zarete esan zien ikusi zituenean. Badakit zergatik zaudeten 
hemen. 

Otseinek, ezustekoak mutututa, agurtu juxtuan egin zuten. Kobra Handia 
ibaiaren hondoraino sartu zen atzera eta koko batekin azaleratu zen oraingoan 
eta otseinei eman zien. 

Oskoleko arrakala batek argi adierazten zuen koko hura irekita egona zela eta 
gero atzera erretxinaz itxi zutela. 

Gertatzen zaizuena gertatzen zaizuela, ez ireki, esan zien Kobra Handiak. 
Irekitzen bada, barruan dauden gauzak galdu egingo dira. 

Hiru otseinak kokoa hartu eta etxerantz abiatu ziren. Ez ziren asko urrundu, 
kokoaren barrutik zetorren zaratatxo bat entzuten hasi zirenean: “Ten, ten, xi, 
rauk, kro, kro,...” 

Haeik zapoak eta igelak gauez kantari dabiltzanean egiten dituzten zaraten 
antzekoak dira, baina hiru morroiak, gaua zer zen ez zekitenez, zer egin behar 
zuten eztabaidatzen hasi ziren. 

Ireki dezagun kokoa barruan zer daukan ikusteko esan zuen gazteenak. 

Ez esan zuen bigarrenak. 

Bota diezaiogun begiradatxo bat besterik ez esan zuen hirugarrenak. Ez 
dugu erretxina guztia kendu beharrik; apurtxo bat bakarrik, barrura 
begiratzeko adina. 

Azkenean su txikitxo bat egin zuten, eta horrela arrakalari eusten zion 
erretxina urtzea lortu zuten. Baina erretxina kolpera desegin eta otseinen 
aurpegi eta besoetara lehertu zen; eta apurtxo bat ireki beharrean, erdibitu 
egin zen. Une hartan iluntasuna nagusitu zen. Otseinek gaua askatu zutenean, 
iluna lurralde osora jaitsi zen, baita Kobra Handiaren alaba eta beronen 
senarraren etxera ere. 

Hara, askatu dute gaua esan zuen andreak. Baina ez gaitezen kezka; 
horrek hauxe besterik ez du esan nahi: jesarri eta goizari itxaron behar diogula 
eta orduan berriz etorriko dela argia. 

Koko hartatik ihes egin zuen gaua, gau magikoa zen. Bizitzarik gabe zeuden 
oihaneko gauza guztiak eraldatu zituen. 

Ibaiko harri kozkorrak zapo eta intsektu bihurtu ziren; zuhaitz lehor eta hilak, 
animalia; etxola-urrean zegoen otarre bat jaguar bihurtu zen. Bere kanoan lo 
zegoen bat pelikano. 

Loak hartu aurretik, Kobra Handiaren alaba eta beronen senarra iluntasunari so 
eta so egon ziren, elkarren ondoan etzanda. 
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Zuen aitak zergatik zeukan gaua ibaiaren hondoan gordeta? galdetu zuen 
gizonak. 

Gauzak galduko ote ziren beldur zen esan zuen andreak. Itxaron 
dezagun bihar arte, orduantxe ikusiko dugu gauza guztiak berriro beren lekuan 
dauden ala ez. 

Zeru ilunean artizarra agertu zenean, Kobra Handiaren alaba jaiki eta etxolako 
atera irten zen. 

Zatoz esan zion senarrari, egunsentia hurbil dago. Gaua egunetik 
banandu behar dut, gauza guztiek jakin dezaten bata bukatu eta bestea hasi 
dela. 

Bere adatsetik ile-xerlo bat hartu eta atzamar baten inguruan bildu zuen 
esanez: 

Zu txoria izango zara. 

Berehala ile-xerloa txori bihurtu zen. Eta gero lumak zuriz pintatu zizkion eta 
hankak gorriz. 

“Kujubi” txoria, zuk egunsentian kantatuko duzu beti. 

Txoria hegaz joan zen eta emakumeak beste ile-xerlo bat atera eta 
atzamarrean kiribildu zuen. Oraingoan arrautza pixka bat jarri zuen xerloaren 
gainean. 

Zu “Inhamu” txoria izango zara eta nola egunsentian hala ilundu ondoren ere 
kantuari ekingo diozu. 

Berriz ere, berehala, bigarren txoria agertu zen eta, hegoak pixka batean 
probatu ondoren, ilargi zurbilerantz abiatu zen. 

Eta horrela, bata bestearen ondoren, Kobra Handiaren alabak oihaneko txori 
guztiak sortu zituen. Kolore desberdinez pintatu zituen, bata bestarengandik 
bereizteko, mila kolore erabiliz oihan iluna argitu eta koloreztatzeko. 

Txori bakoitza bere atzamarretik hegaka abiatu aurretik, zegokion leloa esaten 
zion, eta egun hartatik esandako orduan kantatzen dute txori guztiek: batzuek 
gauez, beste batzuek egunez. 

 

Venezuelako ipuina 

 

ZERGATIK ESISTITZEN DIREN ETXEKO ABEREAK, ALDE BATETIK; ETA 
ANIMALIA BASATIAK, BESTETIK 

Behin batean bazen, urrutiko herri batean, aspaldi-aspaldiko garai batean 
gizon jakintsu bat, gizon guztien artean gehien zekiena. Baina gehiago jakin 
nahi zuenez, jende guztiari eta gauza guztiei galdezka hasi zitzaien: 

Zergatik zara horren potoloa? galdetu zion elefanteari. 

Zergatik zara horren txikia? galdetu zion saguari. 
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Zergatik zara horren luzea? sugeari. 

Zergatik zara horren biribila? barraskiloari. 

Eta bakoitzak erantzun egokia ematen zion: 

Saguari beldurra emateko erantzun zion elefanteak. 

Elefantearengandik ihes egiteko esaten zion saguak. 

Ezin naizelako bestela kiribildu sugeak. 

Etxea halakoxea delako karakolak. 

Eta gizon hark, horrela, abere guztien, jende guztiaren eta gauza guztien 
istorioak ikasi zituen. Azkenerako, liburu guztietan dagoen guztia baino 
gehiago zekien. 

Eta orduan iruditu zitzaion gauza politak zirela haiek guztiak jakiteko, eta zazpi 
mila paperetan idatzi zituen denak, jendeak ondoren ikas zitzan. 

Nola erakutsi, ordea, gauza eder haiek guztiak jendeari? Liburu batean 
sartzeko gehiegi zen hura dena. Eta pentsatu zuen erregeari erakustea izango 
zela onena, hark gero beste guztiei erakusteko. Eta halaxe joan zen 
erregearengana. 

Erregeak paper batzuk irakurri zituen, baina  ez zitzaizkion asko gustatu, uste 
baitzuen bere gauzak baino ez zirela benetan garrantzitsuak; besteenek, ez 
zuten piperrik ere balio. Eta palaziotik kanpora bota zuten. 

Ipuinak? Zertarako nahi ditut nik ipuinak? esan zuen erregeak. 

Gizonak, orduan, penaturik eta etsiturik, basora alde egin zuen, bere paper 
guztiak soka batez loturik. 

Handik gutxira, ordea, erregea gaixotu egin zen. 

Sukaldariak du erru guztia esaten zuen. Janari txarrak prestatzen dizkit. 
Ekar ezazue hona eta eman ehun zigorrada hementxe, nire aurrean. 

Nik ez dut errurik esaten zuen sukaldariak. Ehiztariek dute errua. Gero 
eta haragi maskalagoa ekartzen dute, eta horrekin ez dago janari onik 
jartzerik. 

Ba, ekarri orduan ehiztariak, eta zigortu haiek esan zuen erregeak bere 
ohetik. 

Errua ez da gurea esan zuten ehiztariek beldurturik. Basoan bada gizon 
bat eta harena da errua. Paper mordo batekin dago, irakurri eta irakurri. Sua 
piztuta dauka larrean eta paperak irakurri ahala hantxe erretzen ditu. Eta 
basoko animalia guztiak haren inguruan daude, hark kontatzen diena entzun 
eta entzun; ez dute jan ere egiten, eta horrexegatik daude denak ahul eta 
gaixo; horrela ez dago haragi ona ekartzerik. 

Orduantxe konturatu zen erregea palaziotik kanpora bota zuen berbera zela 
basoko jakintsu hura. Gauza inportanteak esaten zituela animaliak ere horren 
adi-adi egoteko. Eta gizon hura ikustera joatea erabaki zuen. 
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Joan zen, bada, basora gizonaren bila, eta hantxe ikusi zuen, paperak irakurri 
eta erre, irakurri eta erre. 

Konturatu naiz gauza ederrak direla horiek, animalia hauek guztiak zuri adi 
egoteko esan zion. Nahiko nuke istorio horiek guztiak kontatuko bazenizkit. 

Izan ere, hantxe baitzeuden geldi elefantea eta txakurra, sugea eta katua, 
arranoa eta ardia, oiloa eta zaldia, animaliak guztiak istorio haiek entzuten. 

Ba, lastima, sei mila paper erreta dauzkat jada, mila geratzen zaizkit, eta 
horiexek emango dizkizut. 

Eta paper haiek erregeari emanda, gauza gehiago ikastera abiatu zen gizon 
hura, eta oraindik ez da itzuli. 

Paper haietan animaliak nola zaindu eta nola gobernatu jartzen zuen. Baina 
animalia askori dagozkionak  erreta zeuden;  horrexegatik, hain zuzen, ezin 
dira etxean eduki. Baina beste batzuena paperean zegoen: txakurrarena, 
behiarena, oiloarena, katuarena, zaldiarena, txerriarena, untxiarena, eta abar. 

Handik ikasi zuen gizonak animalia horiek nola erabili. Beste guztiak 
(elefanteak, jirafak, arranoak…), libre bizi dira eta ezin dira etxeetan edo 
baserrietan eduki, haien paperak erre  egin baitziren. 

Horrexegatik daude munduan etxeko abereak eta animalia basatiak. 

 

Boliviako ipuina. 

 

NOLA DEABRUAK BANATU ZITUEN GAITZAK MUNDUAN ZEHAR 

Gure leinuko buruzagia honela mintzatu zen: 

Kontatu behar dizuet inoiz ahaztuko ez dugun istorio bat eta zuek ere ez ahaztu. 
Gure seme-alabei esango diegu haien seme-alabei ere kontatzeko inoiz ipuin 
hau gal ez dadin. 

Behin batean irten zen deabrua gaitzak munduan zehar saltzera. Gizakiak 
bekatua egina zuen eta jadanik kondenaturik zegoen, baina ez zegoen gaitz 
ugaritasunik. 

Deabrua, zakua bizkarrean harturik, munduko bideetan barrena zihoan gaitzak 
salduz. Gaitzak hauts bihurturik eta paketetxoetan zeuden. Kolore askotako 
hautsak ziren: miseria eta gaixotasuna, zikoizkeria eta gorrotoa, oparotasuna 
eta handinahia erosten zituzten... Eta hura guztia batak besteari kalte egiteko 
zen. 

Deabruak garesti samar saltzen zituen paketetxoak, baina hauts zuriko 
paketetxo hari inork ez zion kasurik egiten. “Zer da ba hori?” galdetzen zuten 
jakin-minez. 

Eta deabruak erantzuten zuen: “Etsipena”. Eta jendeak orduan: “Hori ez da gaitz 
handia” eta ez zuten erosten. Eta deabrua haserretu egiten zen, jendea oso itxia 
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iruditzen baitzitzaion. Eta halabeharrez edo kapritxo hutsez norbaitek erosi nahi 
zuenean, “Zenbat?” galdetzen zuen eta deabruak erantzuten: “Hainbeste”. 

Eta garestiegia zen, beste pakete guztiak baino garestiago eta orduan jendea 
barrez hasten zen esanez hain pakete txikiagatik halako gaitzagatik hainbeste 
kobratzea ez zegoela ondo, eta hasten ziren deabrua iraintzen esanez oso 
deabrua zela horrela engainatu nahi zituelako... Eta deabrua haserre zegoen, 
baina barre ere egiten zuen jendeak zein gutxi pentsatzen zuen ikusiz. 

Eta horrela gaitz guztiak saldu zituen, baina inork ez zion paketetxo hura erosi 
nahi. Eta deabruak esaten zien: “Honekin denak, hau gabe batere ez”.  

Eta jendeak barre egiten zuen, deabrua lelotu zela pentsatuz. Eta paketetxo 
hura bakarrik geratu zitzaion, inork ez baitzuen ezertxo ere pagatu nahi. Orduan 
deabruak, inoiz baino haserreago eta barrezka, esan zuen: “Hau da nire txanda” 
eta airean bota zuen hauts hura, mundu osoan zabal zedin.  

Ordudanik gaitz guztiak txarragoak izan ziren, gaitz hark gizaki guztiak gaixotu 
zituen eta. 

Erreparatzea nahikoa da horretaz konturatzeko. Norbait zoriontsua eta ahaltsua 
baldin bada baina etsipenaren gaitzak jotzen badu, ezerk ez dio balio eta bizioak 
menperatzen du... Pertsona apala eta pobrea baldin bada, etsipenak are 
azkarrago galtzen du. Horrela egin zion kalte deabruak mundu guztiari, etsipenik 
gabe ezein gaitzek ezingo baitzuen gizakia jo. 

Horrela iritsi zen mundura etsipena eta denoi, batzuei gehiago eta beste batzuei 
gutxiago ailegatzen zaigu eta inor ezin da oso-osorik ona izan, ezin baitio 
arimaren eta gorputzaren arteko borroka gogorrari eutsi. 

Haur maiteok: etsipenak ez dezala inoiz zuen bihotza harrapa. 

 

Ciro Alegria leyendas americanas 

 

3.7. OZEANIAKO  IPUINAK 
 

NOLA IRTEN DA EGUZKIA 

Orain dela urte asko, asko eta asko, gizakiek ez zekiten Eguzkia zer zen, 
artean ez baitzegoen Eguzkirik. Gizakiek gauak eta egunak, Lurra, Ilargia eta 
izarrei begira ematen zituzten. Izarrak hodeien atzean bizi ziren erraldoi 
batzuen begiak zirela uste zuten, eta Ilargia, begien artean handiena, zeruko 
jabea zela. 

Egun batean, kurriloa eta emu deituriko hegazti zangoluzea lautadan ibiltzera 
irten ziren. Guztiek dakite emu ederraren zangoak kurriloarenak baino bi aldiz 
luzeagoak direla. Espero zitekeen bezala, kurriloa atzean geratzen hasi zen. 

Adiskide, ez ibili horren azkar egin zuen oihu kurriloak. 

Baina emuak ez zion erantzun, bere zango luzeek aurrera egiten zuten. 
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Kurriloa asko haserretu zen eta bere laguna iraintzen hasi zen. Emuak ezin 
izan zuen hainbeste irain jasan: atzera egin zuen eta bere mokoaz kolpe bat 
eman zion kurriloari. Hark kolpea saihestu eta korrika alde egin zuen. Emuaren 
habiaraino joan zen, haren arrautza handienetako bat hartu, eta gorantz bota 
zuen indar guztiaz. 

Arrautza airean bueltaka hasi zen eta orbel-meta baten gainean erori zen. 
Arrautza lehertu egin zen, bere gorringo distiratsua barreiatu, eta orbel piloa 
sugar bizi batek hartu zuen, argitasun handia sortuz eta Zeruko jabea esnatuz. 

Lurrera begiratu zuen, eta asko poztu zen: Eguzkiaren argitasunean, Lurra bi 
aldiz ederragoa zen. 

Ederra da benetan! egin zuen oihu. Iraun dezala horrelaxe beti. 

Eta zeruko suari so gelditu zen. Suak egun osoan eman zuen bizi-bizi argia; 
baina gauean itzaltzen hasi zen. 

Hura ikusirik, Erraldoia beldurtu egin zen: 

Gaizki gabiltza, gaizki! Sugar guztiak itzaltzen badira, nola piztuko dugu sua 
gero? 

Baina erraldoia ezin zen lokartu. 

Nire laguntzaileak, lanera! agindu zuen erraldoiak. 

Ilargiak eta milaka izarrek egin zuten dirdira zeruan berehala. Erraldoirik 
gazteenak ziren. 

Orbela biltzen eman zuten gau osoa. Multzoa mendi bat bezain handia izan 
zenean, jabeak sugar bat bota zuen gainera, eta bere anaia-arrebekin batera 
putz egiten hasi zen. Sugarra gero eta handiagoa eta gorriagoa  zen, eta 
azkenean, suaren dirdirak egundoko argitasuna hartu zuen. 

Gizakiak esnatu egin ziren eta esan zuten: 

Begira, eguzkiak berriro egiten du dirdira zeruan! 

Eta lanera joan ziren. 

Geroztik gauero aritzen dira erraldoi langileak zeruko jabearekin lanean. 
Beraiek biltzen dute orbela eta putz eginez pizten dute eguzkia goizero. Baina 
ilargi-erraldoia ez da ahazten egunero sugar bat hartu eta hodei beltz batez 
estaltzeaz.  

Eta gizakiek lasai lo egin zezaten eta lanera joateko garaiz jaiki zitezen, 
egunsentia baino lehen berauek esnatzeko agindua eman zion erraldoiak 
oilarrari; bide batez esan dezagun oilarrak beti egin duela oso ongi bere lana. 

Goizero, oilarra teilatura igotzen da eta deiadar egiten du: 

Kukurruku! Kukurruku! Kukurruku! Esna zaitezte guztiok, Eguzkia irten da 
eta! 

Eta nolatan, bada, ez gara poztuko, Eguzkiak ekarri baitigu gizakioi eta 
munduari berotasuna eta bizitza! 
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ZERGATIK DAGOEN  ITSASO GAZI 

Munduan  beste toki askotan bezala, Australiako arrantzale-herri batean bi 
anaia bizi ziren. Dan, zaharrena, gaiztoa eta bekaiztia zen. Duni, gazteena, oso 
langilea zen. Goizero ateratzen zen arrantzara bere txalupatxoan; baina sareak 
zaharrak zirenez, alde guztietatik apurtu eta arrainek ihes egiten zioten. 

Gau batean, Duni goibel eta lorik egin ezinik zegoen. Orduan, gizon zahar bat 
agertu zitzaion: 

Duni, zu oso langilea zara esan zion, eta,horregatik, buztinezko lapiko hau 
oparitu nahi dizut. Magikoa da. Zure bizitza aldatuko du; 

“Lapikoa, emadazu gatza” esan, eta hain beharrezko zaigun elikagai horretaz 
beteko da. Gero, “Aski dut, mila esker” esan, eta lapikoa hutsik geratuko da. 

Horrela egin zuen Dunik. Goizero lapikoari hitz egin, eta hura gatzez betetzen 
zen. Gatza saldu eta diru asko irabazten zuen Dunik. 

Dan, anaia, gaixoturik zebilen bekaitzaren bekaitzez. Goiz batean anaiak, 
zelatan zebilela,  zera entzun zion: “Lapikoa, emadazu gatza”. Duni merkatura 
joan bezain laster, Danek lapikoa lapurtu eta bere txalupan alde egin zuen. 
Itsaso zabalean, formula magikoa esan zuen: “Lapikoa, emadazu gatza”. 
Lapikoa goraino bete, eta gainezka hasi zen, txalupa bete arte. Txalupa 
hondoratzen hasi zen... 

Lagundu, hondoratzen ari gara! oihukatzen zuen Danek, baina ez zituen 
lapikoa geldiarazteko berba magikoak ezagutzen. 

Txalupa, Dan eta lapikoa itsasoan hondoratu ziren. 

Lapikoak han jarraitzen du gatza eta gatza ematen, eta horregatik da gazia 
itsasoa. 

 

Australiako ipuina 

 

GIZON BELTZAK, ZURIAK ETA HORIAK NOLA SORTUAK DIREN 

Polinesiako gizonak hori-horiak dira, eta euren ustez horia da gizonarentzat 
kolorerik jatorrena. Hona hemen nola esplikatzen duten haiek, beren ustez, 
gizon desberdinen jatorria. 

Behin batean, gizona egiteko asmotan hasi omen zen Jainkoa. Eta ontzigileak 
lapikoa egiten duen bezalaxe, Jainkoak ere buztin-puska bat hartu eta gizon-
itxura eman zion poliki-poliki. Gero labean sartu omen zuen, han egosi eta 
gogortu zedin. 

Lehenengo aldiz ari zen gizonak  egiten, eta ez omen zekien artean doi-doi 
zenbat denbora eduki behar zuen buztin-irudia labean. Eta aldi batean eduki 
ondoren, atera egin omen zuen nola ote zegoen ikusteko. Baina luzetxo eduki, 
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nonbait, eta dena kiskalduta, beltz-beltz, atera omen zuen. Horrela sortu omen 
ziren gizon beltzak. 

Egin omen zuen orduan beste giza irudi bat, eta hau ere labean sartu omen 
zuen. Baina hau, aurrenekoa bezala kiskaldu ez zekion, berehala atera omen 
zuen labetik. Zuri-zuri omen zegoen dena artean, labean behar baino laburrago 
egon zelako. Hortik omen datoz gizon zuriak. 

Orduan, esan omen zuen Jainkoak: “Oraintxe asmatuko diat zenbat denbora 
eduki behar dudan labean!” Eta beste giza irudi bat egin eta labean sartu omen 
zuen. Baina labean ez omen zuen beltza bezain luze eduki, baina zuria baino 
gehiago bai. Eta atera zuenean, zer eta hori-hori omen zegoen dena. “Ederki 
zegok” esan omen zuen orduan Jainkoak. Eta horrela sortu omen zituen arraza 
horiko gizonak. Eta horien artean Polinesiakoak. 

 

Polinesiako ipuina 
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4. IDAZTEKO SORMENERAKO PROPOSAMEN ETA 
ESPERIENTZIAK. 

Ipuin Tailerrean landutako zenbait alternatiba, ariketa eta prozedurazko eduki 
aurkeztu nahi dira. 

Ariketa horietako zenbaitxo, geure ikastetxeetan frogatu dira eta baita emaitza 
arrakastatsuak lortu ere; beste proposamen batzuk, ordea, beste etapa eta 
mailetako kideek esperimentatu dituzte. Uste dugu ariketa horietako asko 
helburu desberdinekin egin daitezkeela eta, are gehiago, ingurune sozial 
desberdinetan. 

 Eskolan komunikaziorako espazio alternatiboak irekitzeko balio dezakete 
eta, halaber, adierazpidea eta sormena eragiteko eta irakurzaletasuna 
garatzeko. 

 Liburutegian, etxean zein eskolan bezala, irakurzaletasuna  bultzatzeko 
baliabide ezin hobea dugu. 

 

Oro har, eta edonoiz, taldearen batasuna eta identitatearen eraketa errazten 
ditu. 

Ariketen erabilpen eta diseinuan aurrera jarraitzeko, oso komenigarria da 
honako hau kontuan hartzea: narratzean gure ikasleak zirikatzen ditugula, 
narrazioak sentikortasuna estimulatzen baitu eta era berean afektibitatea, 
irudimena, eta oroimena. 

Jarraian aurkezten dizkizuegu DBHn landutako proposamen eta prozedura 
batzuk, bakoitzak ariketa eta aplikazio-zerrenda bat dakarrela. Ariketa batzuk 
beste etapetan erabili dituzte, Lehen Hezkuntzan, esate baterako. Irakasleak 
bere ikasleak ezagututa erabakiko du zein den ariketarik egokiena egiteko edo 
aldatzeko. 

Lehen ariketa: irakasleak ikasleei ipuin bat kontatu ondoren, eskatu ikasleei 
berriz konta dezatela (ahoz zein idatziz) istorio hori beren hitzak erabiliz. 

GAITASUNA: ariketa honek trebezia intelektualak eta ahozko adierazpidea 
garatzen laguntzen du, eta lagundu dezake irakurketarako zaletasuna eragiten 
ere, baldin eta esaten badu non irakurri behar duen kontu hori edo antzekorik. 

Bigarren ariketa: irakasleak ikasleei kontu bat kontatu ondoren, eskatu 
ikasleei eszenarik gogokoenak ilustratzeko, ilustratutako eszena horiek etxera 
eramateko, eta konta dezatela kontu hori. Hurrengo egunean ikasgelan bertan 
plazaratuko dute beren esperientzia. 

GAITASUNA: ariketa honek balio dezake trebezia intelektualak, espresio 
plastikoa edo ahozkoa garatzeko eta gurasoen, seme-alaben eta eskolaren 
arteko harremanak bultzatzeko. 
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Hirugarren ariketa: irakasleak ikasleei kontu bat kontatu ondoren, eskatu 
istorio edo komiki antzeko zerbait bihurtzeko. 

GAITASUNAK: honek balio dezake trebezia intelektualak eta adierazpide plastiko 
eta ahozkoa (edo idatzizkoa) garatzeko. 

 

Laugarren ariketa: irakasleak kontu bat kontatu ondoren,  amaiera aldatzeko 
eskatuko die ikasleei (denen artean egin dezakete, taldeka edo bakarka, idatziz 
zein ahoz). 

GAITASUNAK: ariketa honek balio dezake taldeko jolasa bultzatzeko, trebezia 
intelektualak garatzeko edota ahozko zein idatzizko adierazpidea garatzeko, 
baita taldeko integrazioa bultzatzeko ere. 

 

Bosgarren ariketa (ipuinak aldatzen): ikasleak ikasleei kontu bat kontatu 
ondoren, eskatu berreraiki dezatela ekintza nagusien haria; gero  pertsonaia edo 
kontakizunaren egoera aldatu. Horrela, eskatu ahal diegu ipuina berriro sortzeko 
edo aldaketak gehitzeko. 

GAITASUNAK: ariketa hau erabilgarria da honako kasu hauetarako: taldeko 
jolasa bultzatzeko eta egoera edo arazoen konponketen inguruan iritziak 
eztabaidatzeko, plazaratzeko eta adierazteko. 

 

Seigarren ariketa (ipuin etiologikoak eta jatorrizkoak sortzen): irakasleak 
ikasleei ipuin etiologikoak edo jatorriari buruzkoak kontatu ondoren, jakinarazi 
ikasleei nola azaltzen duten ipuin horiek lehenengo gizakia, landare edo 
animalien agerpena.  

Gero eskatu proposamen bat egin dezatela  beste fenomeno interesgarri 
batzuekin (adibidez, itsasoak nola izan zituen lehenengo olatuak; ardiek zergatik 
esaten duten be, be). Azkenean, ipuin hauek idatziz eskatuko dira. 

GAITASUNAK: ariketa honek honako helburu hauetarako balio du: taldeko 
jolasak bultzatzeko, trebezia intelektual berriak garatzeko, ahozko (ahozko zein 
idatzizkoa, kasuan kasu) sormena eta adierazpidea indartzeko eta abar. 

 

Zazpigarren ariketa: irakasleak ikasleei kontu batzuk kontatu ondoren, eskatu 
ikasleei beren kontuak sor ditzatela, irakasleak emandako hasierako esaldi edo 
ahapaldi batetik abiatuta. 

GAITASUNAK: ariketa honek honako honetarako balio dezake: taldeko jolas bat 
bultzatzeko eta ahozko sormena (ahoz zein idatziz) eta adierazpidea garatzeko; 
taldeko integrazioa bultza dezake eta baita irakurzaletasuna ere, baldin eta 
esaten badiegu non irakurri behar dituzten ipuin horiek edo antzeko beste kontu 
eta ipuinak. 
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Zortzigarren ariketa: irakasleak ikasleei kontu bat kontatu ondoren eskatuko 
die ipuin horren antzezpen edota egokitzapen bat egin dezatela; taldeen artean 
ekintza espezializatuak (hala nola egokitzapena, zuzentze-lana, antzezpena eta 
jantziak) eragin daitezke. 

GAITASUNAK: ariketa honek balio dezake trebezia intelektualak garatzeko eta 
ahozko adierazpidea (plastikazkoa eta eszenikoa) bultzatzeko. Horrez gainera, 
lagundu dezake talde-integrazioan eta iritzien eztabaidan. 

 

Bederatzigarren ariketa: irakasleak ikasleei irudimena bultzatzen duten kontu 
batzuk kontatu ondoren, zirkulu bat eginez, jesartzeko eskatuko die. Ondoren, 
araua hauek jakinaraziko dizkie: irakasleak progresiboki asmatzen duen ipuin 
bat kontatzen hasi behar du; kontatu ahala, alboan dagoen ikaskidearen 
sorbalda ukitu eta horrek jarraitu beharko du istorioa kontatzen berehala, 
denbora eta erritmoa galdu gabe; irakasleak egiten duen modu "automatiko" 
berean jarraitu beharko du. Era berean, ikasle guztiek parte hartuko dute gurpila 
osatu arte. Azken jokalariak istorioaren amaiera asmatuko du. Hori bai, jolasa 
hasi baino lehen, txanda bakoitzaren iraupena finkatzea komeni da. Ariketa 
honek beste aldaera batzuk izan ditzake. 

GAITASUNAK: ariketa honek honetarako balio dezake: ume, gazte edo helduen 
bilera sozialak animatzeko. Ikasgela batean ere egin daiteke, irudimena 
bultzatzeko eta ahozko adierazpidea (ahozkoa edo idatzizkoa) bultzatzeko. 
Trebezia intelektual batzuk (lotsatia ez izatea) bideratzen lagundu dezake. Oso 
ariketa ona da narratzaileen ahalmena trebatzeko eta oso lagungarria da 
ikasketa-tailerretan. 

 

Hamargarren ariketa  irakasleak ikasleei mimikaz kontatuko die: talde batzuk 
egingo ditu irakasleak aparteko espazio batean eta talde bakoitzeko kide batekin 
bildu eta kontu bat esango die mimikaz. Gero, ordezkari bakoitzak kontua bere 
taldeari kontatuko dio, baina hitzak erabili gabe, mimikaz soilik. Talde bakoitzak 
denbora zehatza izango du ipuina berreraikitzeko eta mimikaz kontatutako 
ipuinaren idatzizko bertsio bat egingo du. Azkenik, entzule guztiak berriro 
bilduko dira eta talde bakoitzak egindako ipuinaren bertsioa irakurriko du. 

GAITASUNAK: ariketa honek balio dezake jolasteko gaitasuna duten umeen, 
gazteen  eta helduen bilera sozialak sustatzeko. Ikasgelan edo beste edozein 
tokitan egin daiteke, irudimena eta gorputzezko zein ahozko adierazpidea 
bultzatzeko asmoz. Trebezia intelektualen garapena lantzen laguntzen du eta 
taldekideen integrazioa bultzatzen du. 
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4.1. IPUINA BERTSO BIHURTU 
Behin bazen txakur azkar bat. Txilin izena jarri zioten, zaunka txilin baten 
moduan egiten zuelako. Egun batean, txori baten kantu tristea entzun zuen 
basora joan zenean. 

Harengana joan eta galdetu zion: 

Aizu, txoritxo, zergatik zaude negarrez? 

Esango dizut; begira, azeri bihurriak txorikume guztiak jan dizkit. 

Nola jan dizkizu azeriak txorikume guztiak ez badaki arbolara igotzen? 

Lehenengo txorikume bat emateko esan dit, bestela arbola botako duela! Eta 
nik, badaezpada bat eman diot.  Baina gero bigarrena eta hirugarrena eskatu 
dizkit eta denak eman dizkiot. 

Egon lasai, neuk konponduko dut hau guztia eta –esan dio txakurrak. 

Txakurrak gazta eder bat hartu, arbola ondoan utzi, eta ondoren etzan egin da, 
bazterrean trabes. 

Azeriak gazta usaindu eta beheranzko bidea hartu du. 

Aiko hemen, hau bai, hau, bazkari gozoa! –dio azeri bihurriak.  

Dena jan duenean, hara non ikusten duen bazterrean bere areriorik zorrotzena, 
Txilin errota, hilda. 

Halakorik! Hau bai abagune galanta txakurrari belarrian txiza egiteko! 

Eta txiza egiten hasi denean, Txilin errota txakurrak pitilinetik heldu dio azeriari, 
eta samatik oratu ondoren, bertan hil du azeria. 

Sagarraren puntan zegoen txoritxoak ikusi eta esan dio: 

Eskerrik asko, Txilin errota. Azeri barrabas horrek ez dit txorikume gehiago 
jango. Gaurtik izango zara txakur txapelduna eta  txorien laguna. 

Eta egia ala gezurra, bi begian artean sudurra, eta gereziak erdian hezurra. 

 

TXILINERROTA 

 

Bazen txakur polit bat / txiki beltzarana / baztarrik usnatzeko/ grazia zeukana. 

Zaunka egiten zuen  / txilin baten gisan / errotan bizi zen ta / Txilinerrota zan. 

Behin han abiatu zen / basoan gorantza / mendia esploratu / gura zuen, antza. 

Txori bat entzun zuen / kantu arraroan / hain kantu tristea ze / negarrez 
zegoan. 

Txilinerrotak zuhaitz / azpitik diotso: / “Zeri negar egiten / diozu txoritxo?”. 

Lehen baino minduago / dio txori amak: / “Azeriak jan dizkit / txorikume 
denak”. 

Txilinerrotak dio: / Nola umeak ken? / Azeriak ez daki / arbolara igoten”. 
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Orduan txoritxoa / kontatzen hasi zan / azeri bihurriak / nola zion  esan: 

“Botaidazu ume bat / goseak nago-ta / bestela egingo dut / arbolea bota”. 

Ume bat bota diot / minez habiatik / holan beste umeak / salbatzeagaitik”. 

Orduan azeriak / guztiz barrabasa / hura jan eta diost: / “Bota bigarrena”. 

Eta halan azeri / zantar barrabasak / banan-banan jan dizkit / txorikume 
danak. 

Txilinerrotak dio: / “Lasai, txoritxoa! / Neuk harrapatuko dut / azeri gaiztoa”. 

Hainbeste gazta mota / aurkiturik bertan /  ederrena hartuta / bizkor dator 
bueltan. 

Gazta itxi zuen / arbolatik hur-hur / bidearen erdian / usaintsu ta samur. 

Gero bera etzan zen / bazterrean trebes / egotez lotan baina / hilda balego lez. 

Azeria mendian / gorantz doa baina / bat-batean hartzen du / gazten usaina. 

“Hau duk usaina –dio-/ erreka ondoan! / Noan berriz beherantz / ia zer 
dagoen”. 

Jatsi eta “Gazta!” / ha ustebakoa! / ha zen azeriaren / poza ta saltoa! 

Jaten hasi zen eta / jan zuen osoa / esaten zuen: Hau duk / bazkari gozoa! 

Lehen txorikumeak eta / gazta gainetik / horrela ez dut  nik jan / jaio 
nintzenetik. 

Ase-ase eginda / muturrez aurrera / lo egitera doa / bide bazterrera. 

Badoa ta nolako / ustekabea ze / Txilinerrota hilda / topatu du luze. 

Azeriak ezin du / pozean agortu / Txilinerrota hantxe / ikustean gorpu. 

“Hemen Txilinerrota! / -zioen aidera- / Nire areriorik/  zorrotzena bera. 

Txorikume ta gaztai / hau gero postrea / gure Txilinerrota / hilda ikustea! 

Orain egingo diot / txiza belarrira / holan bere garaunak / garbituko dira. 

Hasten da, ba egiten / txiza belarrira / txakurraren begiak / tak zabaltzen dira. 

Txakurrak heldu dio / grausk pitilinetik / azeriak ezin du / aldegin gainetik. 

Azeria oihuka / “Ai ene, ai ai ai!” /eta Txilinerrotak / Gozoa daukak bai, h¡” 

Azkenean txakurrak / berak jakin zelan / samatik oratuta / bertan ito eban. 

Txoritxoa orduan / sagarraren puntan / pozez zoratuta lez / hasten da  

kantetan: 

Aupa Txilinerrota / txakurtxo kutuna / azerien gosetik / libratu gaituena! 

Gaurtik izango zara / txakur txapelduna / azerien itxura / txorien laguna. 
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5. EUSKAL FOLKLORETIK HARTUTAKO AHOZKO BALIABIDEAK 
 

Eskuetan duzun hau eskolarako beren-beregi prestaturiko materiala da, 
hizkuntzaren jolasgarri, denbora pasa, jolas-tresna. 

 

Irakasleentzat tresna izatea nahiko nuke, zalantzarik gabe, iturririk oparoena, 
joriena eta aberatsena ahozko literatura baita. Lantxo honek balio du gaur 
egungo irakasleek ahozko tradizioaren bilduma eta atal nagusiak ezagutzeko. 
Bertan, Azkue eta  Barandiaranen lanak, kantzioneroak, atsotitzak eta aho-
korapiloak daude bilduta; herriak bereak dituen kantak, tradizioak, ipuinen 
hasierak eta amaierak, jolasak... 

 

Ahoz mintzatzean haurrek erabiltzen dituzten egitura poetiko eta narratiboak 
hartu ditut kontuan, ondoren errezita eta buruz ikas ditzaten.  

 

Kanta eta jolas horiek dira zalantzarik gabe gure kulturaren ondarea, jagon 
beharrekoak. Umeak, mundua eskuratzen duen heinean, derrigorrez entzuten 
duen berbari, haren erritmoari eta isurtzen duen afektibitateari garrantzi itzela 
ematen die. 

 

Alderdi emozionalak dira, hasiera batean, umea eta bere mundua konektatzen 
dituzten lehen bidea eta hortxe dago, hain zuzen, hitza, emozioen eta afektuen 
ibilgailua. 

 

Horixe izatea nahiko nuke: irakaslearentzat tresna, ikaslearentzat jolas, eta 
bientzat lotura gure tradizio literarioan. 

 

Atal honetan hainbat eta hainbat urtetan etxerik etxe eta sutondoz sutondo 
kontatutako esaera, esamolde, hitz- eta jolas-joko aurkituko dituzu. 
Ahozkotasunaren erregistrotik hurbil diren esapide horiek gelan kontatu, ikasi 
eta erabiltzeko moduan daude. Kontu-kontari jardutean oso erabilgarri 
direlakoan gaudenez, zerrenda bat prestatu dugu, besteak beste ipuin-hasiera, 
ipuin-amaiera, esaera, hitz-jolas eta abarrekin. 
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5.1. IPUINEN HASIERAK  
 

 

Zeruan urdina, 
lurrean belarra, 
hondartzan harea, 
itsasoan ur tantak 
eta nire ahoan ipuinak. 

 

Behin bazen herri bat ipuinak aitona-amonetatik aita-ametara zabaltzen zituena; 
horrela, ume guztiek gogoan izaten zituzten. Egun batez, atso-agure batzuek 
jakintsu ikertzaile bati kontatu zizkioten eta hark, ipuinak gordetzeko, idatzi eta 
altxor batean sartu zituen. 

 

Guk, kontalariok, altxorra zabaldu eta ipuin batzuk hautatu ditugu, antzeztuz, 
berpiztu nahian. Zuek ikusi, bizi, gozatu eta agian gorde, gero konta ditzazuen. 

Bazen behin mendi bat, mendi eder bat. Bidaia bat egin ondoren, itsas bazter 
hartan eseri zenean, bere oinak uretan sartuta, entzun zituen berbetan gizon, 
landare, abere eta mamuak. Denok elkarren artean hizketan, eletan. Gau batez, 
mendi hori ikustera joan nintzen eta bertan entzundako ipuinak, kontuak, 
istorioak eta gertaerak kontatu zizkidan, adiskide bati bezalaxe. Gaur mendiak 
kontatutako ipuin batzuk kontatuko dizkizuet. 

Behin bazen gizon zahar bat, ipuin zahar hauek aspalditik gogoan zituena. Egun 
batez, jakintsu ikertzaile bati kontatu zizkion. Hark, ipuinak gordetzeko, idatziz 
eman zituen. Guk, istoriolari eta musikari, ipuin-bilduma horretako batzuk 
hautatu ditugu hitzez eta musikaz berpizteko. 

Zuk entzun, gogoan hartu eta, agian, konta itzazu. 

 

–Behin batez.  

 

–Askotan gertatzen den bezala. 

 

–Aldi batez berria zabaldu zen. 

 

–Asko munduan bezala. 

 

–Deba inguruko etxe entzutetsu batean.   
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–Behin bazen. 

 

 

Behin baziren Peru eta Marixe, 
haiek zeukaten erbi txikixe, 
ematen zioten aza berdie, 
eta egiten zuen kaka berdie. 

 
 

Istorio hau haizeak kontatu zidan 
basamortuko oasi batean  
izarren artean 
lo egiten nuen 
gau hartan. 

 
 

Behin baziren Peru eta Marixe, 
Peruk bota eban puzker handixe, 
Marixek hartu eban susto handixe, 
Ai zelako ipuin txikixe! 

  

 

 

5.2. IPUINEN AMAIERAK 

 

–Haiek han eta gu hemen, gure kontuak Flandesen, gure txepetxak bizkarrean 
hezurra, eta gure ipuin guztia gezurra. 

 

–Hala bazan ala ez bazan, gu ibili gara kalabazan. 

 

–Hau hola bazan, sartu dadila kalabazan, eta errementatu dadila Bitoriako 
plazan. 

 

–Hori hala bazan, sar dadila kalabazan, eta irten dadila Kanalako baxan. 

 

–Egia bada, sakelan sar. Gezurra bada, ez golkoan har. 

 

–Egia bada sinets, ez bada egia ez sinets. 

 



95 
 
 

 

–Bizi izan ziren arras uros. 

 

–Han bizi izan ziren ezin izan urosago. 

 

–Geroztik pasatuez ez dut izan berririk. 

 

–Hori ez baldin bada egia, hola gerta dadila. 

 

–Hori ez baldin bada, halatsu, berdinak ez badira, baina bai berdintsu. 

 

–Hala zan, deabru zaharra dantzan. 

 

–Hala bazan ez bazan, Bitoriko plazan, saguzar dantzan. 

 

–Ongi bizi izan baziren, ongi hil ziren. Orduan han nintzen, eta orain hemen. 

 

–Egia, egia, ohe azpian txerria. 

 

–Ontsa bizi izan baziren, ontsa hil ziren eta horretan fini da istorioa. 

 

–Eta hori hala bazan sar dadila kalabazan, eta atera zure herriko enparantzan. 

 

-Eta nik kontatu dizuet niri kontatu moduan, hala izan edo ez izan 

zuen bihotzak ipuin hau entzun dezan. 

 

Sinetsi nahi duenak 
bertara joan eta ikus dezala 
neuk diotsuet hau egia dela 
gari heldua berdea ez den bezala. 
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5.3. AMAIRIK GABEKO IPUINAK 

 

Eta baziren bi sai. Batak zuen buztan handia; besteak, buztan txikia. Buztan 
txikia zuenak izan balu handia, nire istorioa izango zen luzea. Baina txikia 
zuenez, istorioa ere izango da laburra eta honetan gelditzen da. 

Asko munduan bezala, baziren bi bele. Batak zuen buztan luzea; besteak, 
buztan txiki-txikia. Buztan txikia zuen hark izan balu luzea, nire istorioa izanen 
zen luzea, baina laburra zuenez, nire istorioari ere heldu zaio errematea. Nahi al 
duzu berriz kontatzea? 

Bai. 

Nik ez dizut “bai” esateko esan, asko munduan bezala bazirela bi bele 
kontatzerik nahi duzun baino: batak zuen buztan luzea; besteak, buztan txiki-
txikia. Buztan txikia zuen hark izan balu luzea, nire istorioa izango zen luzea, 
baina laburra baitzuen, nire istorioari heldu zaio errematea. Nahi al duzu berriz 
kontatzea? 

Ez. 

Nik ez dizut “ez” esateko esan; asko munduan bezala bazirela bi bele 
kontatzerik nahi duzun baino; batak zuen buztan luzea... 

 

Hiru zango ditu haur milindreak: 
ezker zangoa bata, 
eskuin zangoa bia, 
hirugarrena garrasia. 
Nahi al duzu berriz esatea? 
 

Asto-belarri tristea, 
bata bezala bestea, 
bata bezala bestea, 
asto-belarri tristea. 
 
Alajaina! 
ipuina apain-apaina, 
erregearen azaña 
bikain-bikaina! 
 
Errege batek ba omen zeuzkan hiru alaba, 
jantzi omen zituen zuriz, 
jantzi omen zituen gorriz. 
Nahi duzu esatea berriz? 
 
Bele batek ba omen zeuzkan 
hego bat oso motza, 
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eta bestea oso luzea, 
hauxe da kontu luzea. 
 
Errege batek hiru alaba zituen: 
janzten zituen gorriz, 
janzten zituen zuriz, 
janzten zituen horiz. 
Kontatzea nahi al duzu berriz? 
 
Bi hego ditu beleak: 
beltza bata, 
beltzago bestea. 
Nahi al duzu berriro kontatzea? 
 
Egia ala gezurra, 
begi bien artean sudurra. 
 
Istorio misterio latz: 
ehun zorri eta berrehun bartz, 
horreik guztiok dauzanak 
izango dau non egin hatz. 
 
Errege batek bazituen hiru alaba. 
Beztitu zituen gorriz. 
Nahi duzu berriz? 
 
Hiru bosteko hamabost dira, 
hamabosten kontu handia. 
Nahizu pinta bat jokatu 
hamabost direla? 
 
Saski bat ardo 
ta pitxer bat ogia, 
ez da oker handia: 
begiokin entzuteko 
usaina du egokia. 
 
Goseari Petiri Santzen alaba, 
xirula bezain goxo hasieran, 
zaldia bezain bizkor ondoren, 
sitsa bezain xahutzaile, azkenen. 
Nahi al duzu ostera entzun gosetu baino lehen? 
 
Tximinian enborrek 
purrut, pirrit eta parrat; 
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suak esan zidan bart 
berakatzaren ele bat: 
 
Asko munduan bezala, 
bi hegoko bele bat, 
bata zuen hego luzea, 
bestea hego laburra. 
Labur-laburraren ordez 
eduki balu luzea, 
berakatzaren eleak 
izan behar zuen luzea, 
baina laburra baitzuen,  
berakatza laburra da. 
Garbi gelditu da? 
 
Bai. 
Garbi gelditu delako, 
Entzun ezazu berriro 
Berakatzaren elea: 
Asko munduan bezala… 
 

5.4. IPUIN LABURRETAN LABURRENAK 
 

Ahozko tradiziotik jasotakoak: 

 

Ezkontzerakoan ere, aharrausi egin zuen. (Toribio Etxebarria, in Lexicón del 
euskera dialectal de Eibar) 

 

Lehenago egurrak dei eginda etortzen ziren etxera. Moxo-enean behin larregi 
etorri zitzaizkion. Moxok atzera bidali zituen, eta egurrok ez dira gehiago 
etxeratu. (Azkuek Murelagan bildua). 

 

Urkabean zegoena bi gauzak ikaratu omen zuten: ostarteko eguzkiak eta 
elurraren gaineko hego-haizeak. 

 

Aker zahar adarbakarrak egin zuen doministikua, lurpeko satorren begiek 
ikusteko modukoa. (Herrikoia). 

 

Lehenago satorrak begiak zeuzkan eta buztanik ez. Egun batean igel bat 
aurkitu zuen. Igelak buztana bazeukan; begirik ez, ostera. Euron gauzok 
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aldatu behar ziztuztela asmoa hartuta, satorra begirik gabe gelditu zen, 
buztanik gabe igela. (Azkuek jasoa). 

 

Gitarra jo zion Peruk Mariari, eta umea ekarri. 

 

Iaz neukan nik bizarra beltza, eta aurten daukat zuria: ez dakit zelan bihurtu 
naizen urik gabeko errotarria. (Azkuek jasoa). 

 

Laster egingo dik trikuak otsoari egin ziona: txoko bat eskatu, eta gero dena 
hartu. (Pedro Artetxe) 

 

Egosi al haiz, aza txarra? 

Mugitu al naun, andretzarra? (Herrikoia). 

 

Gizon bat heldu omen zen zama bat oterekin. Eta esan omen zion ilargiari: 

Ederki hago hor! 

Eta ilargiak esan omen zion: 

Hator hi ere, nahi baduk. 

Eta, horregatik, ilargiak omen du gizona zama bat oterekin (Aita Donostia). 

 

5.5. ZOTZ EGITEKO JOLASAK  

 

Isabela-Manuela-Katalina 
tente-mulente 
tipi-tapa-ton 
Martin-zapaton 
kaskabela tronpeta 
lau kilikon. 
 

Kuku-miku kañola 
kainaberea larrosa 
pitxoke ta pitxoke 
jaunak nora zoazte. 
Kalean gora 
kalean be(he)ra 
biribiltxua alkate. 
Eskuan daukat hazia 
poltsan urregorria 
amamatxuak balekia 
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aterako lidake begia. 
 

Atxea-motxea konilipan 
zeure semea errotan 
errota txikerra klin-klan 
Katalina bentan korrentan 
tipirripiton, Martin zapaton 
kañabera tronpeta 
lau kirikon. 
Txirripi-txarrapa... 
Txaust! 
Pispit ala koskot? 
 

Atxea-motxea konilipan, 
zeure semea errotan, 
joan nintzan basora, 
topa neban erbi bat, 
jaurti neutsan harri bat, 
atera neutsan ezkerreko 
begi gorri handi bat, 
zelemina kanpa... 
Txaust! 
Pispit ala koskot? 
 

Atxa-mitxa zilarra, 
joan joan olara, 
ardi beltzen bilara. 
pitxon biribilton: 
txin-txan-txon. 
 
Txirristi Mirristi 
gerrena, plata, 
olio zopa, kiri salda, 
ura bero klik. 
 

Martin Bonbin, 
Erregeren sorgin, 
Kipula eta gatz, 
Martin buru-latz, 
Egin ipurdian hatz. 
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Harla-marla, 
kin-kuan-kin, 
portan zela, 
portan min, 
arraxilonet 
marraxinolet, 
segeren-megeren, 
kirun-karun, pek! 
 

Don, don beledon, 
Beledongo elizan, 
zazpi gizon dantzan, 
zu mozkorra,  
ni mozkorra, 
nahi duena,  
nahi duena,  
kan-po-ra. 
 
Xegeren, megeren, 
kiru, karun, pek, 
eta itsu! 
 
Gora, 
behera, 
xikitun, 
xakatun,  
Fuera! 
 
Terrela, merrela, 
kin-kun-kin, 
portan zela,  
portan min, 
karru, 
sinu,  
minu, 
let! 
 
Kuku! Miku! 
Kukumiku! 
Anianiku! 
Zozoak umeak sasian ditu! 
Birigarroak adarrean, 
kaka egin dizu bizkarrean. 
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5.6. IGARKIZUNEN HASIERAK 

 

-Tipitaki, tapataki, zer ote den nork daki? Basoan biltzen naute morkots 
zorrotzez jantzia, erreta zein egosia. Nor naiz ni? Gaztaina. 

 

-Piipitaki, paapataki, nik badakit gauza bat: elurra bezain zuria, izugarria eztia, 
hau esnetara botata edango dut guztia. Ni naiz azukrea. 

 

-Pipitaki, papataki, nik dakidana, nork daki? Gorputza luzea du, eta buru argia, 
berotzen hasten denean, dena da negar eta izerdia. Ni naiz kandela. 

 

-Asmabelar miriku, zer den ba al dakizu: lehen bost letrek gazta naizela diote; 
gezur bikaina naizelako……….. gaztaina. 

 

-Ikusi-makusi, nik ikusi. Haritzen fruitua, txerriek amets. Atoan igarri baietz! 
Igarri arin, mesedez! Ezkurra. 

-Zuk gaizoto, nik gaizoto, ez du txapelik baina bai burua. Orririk badu eta ez da 
liburua. 

Zer da? Zuhaitza. 

 

-Nik papaita, zuk papaita, nik badakit gauza bat, zuk asma dezakezuna. Jo 
egiten dute, eta ez da inoiz haserretzen. Deitu egiten dute, eta ez du inoiz 
erantzuten. Ni naiz atea. 

 

Orain igarri igarkizun hauek: 

 

Zerk ditu zainak urdintzen, 

larrua zimurtzen, 

ilea zuritzen 

eta pausoa mantsotzen? (adina) 

 

Zer dela eta zer da… 

kutxa txiki bat aizkoraz beterik? (ahoa) 

 

Mendian jaio, mendian hazi, 

herrira etorri eta bera nagusi. (alkatearen makila) 
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Burua martxan jarrita al daukazu? Rrr. 

 

Biribil eta biribil, 

biran presaka dabil; 

ibilean badabil, 

dabilela ibil: 

igartzen dion hori, 

izango da abil.  (lurra, mundua, gurpila) 

 

5.7. ESAERAK 

 

Joxe mari 

marabiri, 

ipur-zuri, 

lau hanka  

eta bost belarri; 

pausoan pausoan 

kakalarri. 

 

Jose Mari gitarra, 

zazpi ontzako bizarra, 

hemendik eta Sondikaraino 

botako leuke uzkarra. 

 

Kaixo, Joxe Bizente, 

hementxe gaude, 

zu jarrita 

eta ni tente. 

 

Santi manti, 

txarri-buztanki 

Santi baratzan; 

akerrak dantzan. 
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–Astelehena, atsolena; asteartea, atso-artea; asteazkena, atsoazkena; 
osteguna, atso-eguna; larunbata, atso-olata; igandea, atso begi-handia. 

 

–1, 2, 3, 4, 10, 14: aitak saldu nau; amak erosi nau, Beasaingo alkate zaharrak 
preso sartu nau. 

 

–Amen, omen; hi hor, eta ni hemen. 

 

–Asko daki zaharrak erakusi beharrak. 

 

Bat: Katxin parrat. 

Bi: hara bi, bata zu eta bestea ni. Zu bat eta bestea ni. 

Hiru: hara hiru, Txitxalope, Txupira eta Kirru. 

Hiru: kolkoak bete diru. 

Lau: andreak galdu nau. Goseak galdu dau. 

Bost: jo buruan eta kosk. Andreak seina egin dost. 

Bost: ahoan hagin eta hortz. 

Sei: ilargian idi eta behi. 

Zazpi: horiek badituk aski. Ez zabiltza gaizki. 

Zortzi: otzara bete zorri. Bizirik ehortzi. 

Bederatzi: sartzak ipurdian behatz bi. 

Hamar: hik beti mar-mar. 

 

Katxin bat eta Katxin bi, 

Katxin putzura erori, 

edan zuen pitxar bi, 

ez zen orduan egarri. 

 

–Kutxi-kutxi, koipe asko ta urdai gutxi. 

 

–Kutxi-kutxi, salda asko eta koipe gutxi. 

 

–Agur: bidea luze ta pausoa labur. 
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–Agur: ekarri lepo bete egur. 

 

–Nola duzu izena? Etxean txotxo eta kanpoan gizena. Etxean txotxolo... 

 

–Gure seme Belasko, seme bat eta hura asko. 

 

–Mari Belasko, okela gutxi eta salda asko. 

 

–Zuk esateko, ez da gauza asko. 

 

–Mari oilasko, Lekeitioko atsoek bizar asko. 

 

–Ene Maria! 

–Urak daroa garia! 

 

–Maria! 

–Orratza eta haria! 

 

–Maria! 

–Orion trumoia eta Markinan euria! 

 

–Ai Maria! 

–Hortzik ez duenak, ogi mamia. 

 

–Zenbat Mari, hainbeste Peru. Mari zelako, odolkia halako. 

 

–Kaixo! Hik arre eta nik so. 

 

–Pan! 

–Ebaki eta jan! 

–Zopa! 

–Ez daukanak topa! 

–Patata! 

–Ez dadila falta! 
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–Lenteja! 

–Ez hadi keja! 

–Olio! 

–Ozpinaren nobio! 

–Zezina! 

–Hamaikak badik ezina! 

 

–Ai-ai-ai, astegun guztiak balira jai! Alferrak hori nahi. 

 

–Han zulo eta hemen zulo, hiru mila kakazulo. 

 

–Alperra beti gazte. 

 

–Antzina baten gauza nintzen, orain egin naiz agura, emazteak eta umeak ez 
nabe ikusi gura. 

 

–Zereko zeraren zera zertu da zerean. 

 

–Itsuak ikusgura, errenak ibilgura, gorrak entzungura. 

 

–Enero, febrero, marzo, abril: pepetin kalboa ondo dabil. 

 

–Enero, febrero, marzo, abril: aitonak akuiluz jo ta oiloak hil. 

 

–Enero, febrero, marzo, abril: errotako popotxo dantzan dabil. 

 

–Hi ta ni bi: hire amak titi bi. 

 

–Jose Mari gitarra, ahuntzen adinako bizarra, botako luke botako luke, 
Frantziarainoko puzkarra. 

 

–Atso zaharra balendrin, hire bentak egin din, hortzak ere joan zaizkin, sorgin 
zaharra dirudin. 

 

–Baserritarra, tirri-tarra; bota uzkarra, jan bedarra. 
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–Txominek dauka dendea sagar ustelez betea, denda hortara bazoaz, joko 
zaituzte mazoaz. 

 

–Bueno, señor: eztago gure etxean inor. 

 

–Gabaz erronda eta goizean logura, neska nagiak horixe gura. 

 

–Gure pozak pozura, amets zoroen modura. 

 

–Hi paleagaz kaka batzen, ni koilareagaz esnea jaten. 

 

–Nik bai igerri nor den egarri. 

 

–Hiru eta hiru sei, hiru bederatzi, hamar hemeretzi, batekin hogei, beste 
hainbesterekin berrogei. 

 

–¿Qué dijo el cura de Obanos? Bebamos. ¿El de Eriz? Edan dezagun berriz. ¿El 
de Larraga? Edan dezagun barra-barra. 

 

–Mus, kartak ikus. 

 

–Ole, Pilili, holan ez ibili, ole morena, mozkorra da txarrena. 

 

–Osasuna eta pakea, lapiko ondo betea, ardo zaharrekin betea. 

 

–Otxandiora tirri-tarra; hik uzkarra, nik sagarra, tela-puntan, zorri zaharra. 

 

–Patxi, kaka egin eta bertan itxi. 

 

–Rau-rau-rau, sardina bakalau; daukanak jaten dau. 

 

–Tira ta tira: aurtengo nire uzkarrak guztiak zeuretzat dira. 

 

–Ze barri da munduan? Bakoitza bizi dela bere moduan. 
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–Zelan duzu izena? Okela gizena, Juaniko barra zuzena. 

 

–Aizak hi, txapelgorri, nola duk izena? Etxean txotxoko ta kanpoan gizena. 

 

–Zer da berri? Iaz hil zena aurten ez dela ageri. 

 

–Zu beti ero, hotz ez dena bero. 

 

–Egunon, zeinek emon? Jaungoikoak emon. 

 

–Gizonak ekin, eta Jaungoikoak egin. 

 

–Jose: jan da bera gose; edan ta bera egarri; Jose barregarri. 

 

–Apaizak belarra ebaki, eguraldi txarra seguraski. 

 

–Arabarra tirri-tarra, hik uzkarra, nik sagarra. 

 

–Bete betean, Peru atean. 

  

–Errege berri, lege berri. 

 

–Joakin, hi noiz hilko haizen guk ez jakin. 

 

–Marixe eta Peru bitxi, haserre direnean diru gutxi. 

 

–Hor konpon, Mari Anton; txakurren buztanak begiak on. 

 

–Arre burro kondenao, aurrera joan behar ta hemen hago. 

 

–Asto nola, uzkerra hala. 

 

–Axeri, oiloen predikari. 
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–Bee! ahuntzak adarra me. Bee! 

 

–Bene-benetan, katua berbetan. 

 

–Edonon dagoz txakurrak haginak zabalik. 

 

–Kukuak maiatzean kuku, uztailean mutu. 

 

–Luki zaharra, beti goiztar. 

 

–Marigorri, bihar eguzki ta etzi euri. 

 

–Oilo gosea kantari, neska gosea dantzari. 

 

–Okila kantetan, euria atetan. 

 

–Zorriak nor du laguna? –Bartza, jauna. 

 

–Aharrausia ahorik aho, katamixarra pagorik pago. 

 

–Egia, sudurraren ondoan begia, ha baino gorago bekoki zabal handia. 

 

–Galdua, zure aurpegiko narrua. 

 

–Lepoa moztu ta txapela eseri. 

 

–Kito! Ahuntza larrean ito! 

 

–Hobe da gutxi izan eta kito, ez asko nahi eta zorrez ito. 

 

–Ito! Hondoa jotzeari, hil. Hondora joateari, ito. Kostan kostako lez berba egin, 
eta kito! 

  

–Atso bat hil, eta beste bat ito. 
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–Hoa, hoa oilotokitik, Luki barrabasa! 

 

–Klaro! 

–Zaldia ez bada, asto; garia ez bada, lasto. Debatik gertu, Mendaro. 

 

–Patxi, taloa jan eta ipurdia itxi. 

 

–Hasiak egina dirudi, eginak urregorri. 

 

–Zelan dagoz garixak? 

–Giputzak, jauna, giputzak. 

–Giputz labaina, giputz uger huts. 

 

-Gizon hotza, etxerako lotsa. Gizon epela, lanean ergela. Gizon beroa, zerbaiten 
esperoa. 

 

–Getariko kalean, iskina batean, hiru kaka-mokordo erreal batean. 

 

–Gure kanpaiak ez du ikasi latin, baina ederki jotzen du talantan-tilintin. 

 

–Tilin-talan, tilin-talan! Quisiera un poco pan! 

 

–Tan-talantan! Tan-talantan! Ebakita jan! Ebakita jan! 

 

–Dilin-dandalan! Dilin-dandalan! Bisigua saltsan, bisigua saltsan! 

 

–Talan! Talan! Talan! Eman! Eman! Eman! 

 

–Etxean ez dago inor! 

–Señora! Horrela ez goaz inora! 

 

–Neure begiz ikusia, katuaren ondoan odolkia. 

–Benetan? 

–Katua eta sagua berbetan. 

–Egia? 
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–Katuaren belarrian egin du saguak habia. 

–Serio? 

–Saguak katuari horzka egin dio. 

 

Kutxi, kutxi, 
baba asko, 
ta urdai gutxi, 
abadeari etxean 
ez sartzen utzi. 
 

Urte barri-barri 
daukonak eztaukonari 
nik eztaukot eta niri 
emoten eztaustana... 
txarri-belarri! 
 
Lehenengo, osasuna. 
bigarren bakea. 
Bizitzeko on dira 
bata eta bestea, 
baina diruak lasaitzen du 
Petirisantsen sabelea. 
 
Asto zaharrak 
indarra urri, 
lakia ugari 
eta putza sarri. 
 

5.8. JOLASAK, JOLASERAKO FORMULAK, BITXIKERIAK 

 

Din-dan balendan, 
elizako atetan, 
gizon bat dilindan. 
–Zer egin du? 
–Bekatu! 
–Emaztea urkatu? 
–Hori ez da pekatu! 
–Zakurra zanpatu? 
–Hori da, hori, bekatu! 
 

-Din dan. 
-Nor hil da? 
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–Pedro zapataria. 
–Zer egin dau? 
–Pekatu, auzoko txakurra urkatu, 
txitxalopean beratu, 
tela gainean zikatu. 
hori ez da bekatu. 
enterretan daroela 
kakarraldoak uxatu. 
 

–Din-don! 
–Nor hil don? 
–Peru zapataria. 
–Zer egin du pekatu? 
–Auzoko txakurra urkatu. 
–Hori ez don pekatu. 
–Ostiralean koipatsu. 
–Horixe don pekatu. 
 
–Maria goikoa. 
–Zer duzu behekoa? 
–Zatoz iturrira. 
–Baina ezin etorri. 
–Zer duzu ba? 
–Senarra etorri. 
–Zer ekarri? 
–Zapata ta galtzerdi. 
–Zer kolore? 
–Zuri eta gorri ta kikirriki! 
 
Arre, arre, mandako, 
bihar Iruñarako, 
etzi Tafallarako. 
–Handik zer ekarriko? 
–Zapata eta gerriko. 
–Haiek zeinentzako? 
–Etxean dagoenarentzako. 
 
Katalin-Matalin, Kattin-Mattin 
titarako, al denean triparako, 
sobratzen jatzuna kutxarako. 
 
Kyrie eleyson, 
lapiko baten 
hiru gizon. 
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Itsuak ikusi du 
etxea erretzen, 
hankamotzak badaki 
bideak korritzen; 
mutua deadarka 
jendeari deitzen; 
gorra ere han zegoen 
guztiak aditzen. 
 
Xanko-manko 
berria franko, 
ona bada 
etxerako; 
txarra bada 
kanporako. 
Hau esanda gero 
turruturru 
horrentzako. 
 
Drakian-dran! 
hamalau frailek eta hiru andrak 
ai, zer afaria genuen bart! 
Jan genuen eper bat. 
(... ... ...) 
Drakian-dran! 
hamaika karga ardo zuri, 
hamar karga ardo gorri, 
bederatzi zezen buruhandi, 
zortzi zaldi buztangorri, 
zazpi behi eta sei ahari, 
ta bost antzar, 
ta lau oilo ta hiru uso, 
ta tortoilo bi, ta eper bat: 
drakian-dran! 
Hamalau fraidek eta hiru andrak 
ai, zer afaria genuen bart! 
 
Honek eta honek eta honek 
bart eztaiak zituzten, 
honek honi zer esan, 
gonbidatzeko hau eta hau, 
gonbidatzaile hau eta hau, 
hona non diren hogeita lau. 
 
Hau eta hau ezkondu 
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hau ta hori konbidatu. 
Honek eta harek esan dutela 
ez dela hau ta bai dela hau, 
hemen ez badaude hogeitalau 
Pantxikoari (...ri) kokota pikau. 
 
Zenbat diren, hamar diren 
zenbat diren ikusi, 
oiloak kakaritzen eta 
oilarrak ari ikasten. 
Xakurtxoa josten eta 
arratoitxoa laietan. 
Txinurria berriketan, 
kakalardoa ametsetan. 
Eperra nabo, 
idia dantzan 
astoak danbolina jo. 
 
Bat hori zan alkate jauna, 
bestea errejidorea zan, 
hirugarrena... ez esan... bai esan... 
herriko erretore jauna zan, 
hura zan, bera zan, hala zan, 
herriko erretore jauna zan. 
 
Nik ikusi dut Holandan sagua mandora igotzen, 
arratoia pausatzen, 
katua argi egiten, 
harriturik egon nintzen 
haiek nola ziren konpontzen. 
 
Pater noster, 
txanpona laster, 
zulora laster, 
opila laster. 
 
Txantxin kapotxin, 
hator etxera Matxin, 
taloa zegok adarrean, 
bere aulkitxo nabarrean, 
katua zapaian gora ta behera, 
bere bost umeak ondoan dituela: 
aitak afaririk eman nahi ez, 
amak txitxirik eman nahi ez: 
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Mau, mau, 
mimirrimi mau, 
Matxin alproja hori 
katuak jango hau! 
 
Ni nauzu Martin 
eta zu zara Kattalin: 
atea ireki ezazu 
barnera sar dadin. 
 
Kuku-miku 
txantxa perro, 
kastellano, plin-plon, 
ikusi nuen erbie, 
gari sailaren erdien. 
Egin zuen putz, 
esan nion: Santa Krutz, 
erretorearengana, 
aide! segizuz. 
 
Neure kriau txoritxe, 
zeuk esan zenidan egixe: 
arratsean ikusiko nuela 
dantzan neure emazte marixe. 
ai, oi, ai, egixe, 
zeuretzat kortan dagoen zaldi zurixe... 
 
–Uso zuri ederra, 
zeruan zer berri? 
–Zeruan berri onak 
orain eta beti. 
 
Goizean lo, 
egunez egon, 
gauean alfer, 
zorraren koska 
etxean laster. 
 
Peru tabernan, 
Marixe jokoan, 
berriz ere egongo dituk 
linaiak zokuan 
eta praka zaharrak kakuan. 
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Joan nintzen joan nintzen montera, 
monte zela mendia, 
ikusi nuen ikusi nuen 
pajaro zela txoria, 
tiratu nion tiratu nion 
piedra zela harria, 
atera nion, atera nion 
odol sangre gorria. 
Pin-pin txoria, 
txori papogorria, 
jan, jan koinata 
txori-saltsa on bat da. 
 
Osasuna eta bakea, 
lapiko ondo betea, 
andre galanta eta dotea, 
askoren amesetea. 
 
Eskola-mutilak 
da saririk sasi, 
asko jan 
eta gitxi ikasi. 
 
 
Aizu, ttikurru-ttaku, 
ni ez naiz eroa, 
sardina-burua baino, 
hobe dut oiloa. 
 
 
Kukuketan jolasean ibiltzeko: 
 
Kuku! Miku! 
Zozoak bost ume ditu! 
Kuku! Miku! 
Txoriak sasian umeak ditu! 
Kuku! Miku! 
Saguzarrak jango al ditu! 
Saguzarra txantxate! 
Txantxangorria alkate! 
 

Harrapaketara ibiltzean kantatzen dena: 
 

Putzuko lamia, 
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neska polit gaztea, 

non duzu orrazia? 

Ez gehiago orraztu 

eta hona begiratu. 

Ezetz harrapatu! 

 

Barrezko hitz-joko bat: 
Agustin Piarres, 

ate-zokoan negarrez: 

arto-puska eskutan,  

eta ogi-puska nahiez. 

 

Hala eta halatsu, 

berdinak ez, bai berdintsu. 

Hau, hori eta bestea, 

zakurraren odolostea. 

Hau, hori eta hura, 

gure poz denak putzura. 

 

 

5.9. SORGIN-FORMULAK ETA ESALDIAK 
 

 

Ris-ras, 
Mendi-mendian 
sorgin zaharrak, 
triskiti-trauski, 
triskiti-traust, 
salto eta brinko 
ibiltzen dira. 
Artzainak bitartean, lo. 
Txilarrezko erratzekin, 
ris-ras, 
ris-ras-ras, 
ris-ras, 
ris ras, 
ris-ras-ras, 
Uuuuuuuu! 
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In nomine patrika, 
Aragoeko Petrika, 
Lapurdiko Joanikot, 
eman elkarri pot. 
 
Mundua mundu deno 
eta garanoa garano, 
sorginak sorginari hi ta no. 
 
Mirri-marrau, 
higi hadi, liburu hau. 
 
Ardoila-mardoila, 
kinkuran kin, 
portera ziria, 
portera min, 
deabru guztien 
laguntzaikin 
honexen gogoa 
nahi diat jakin. 
 
Atxia-motxia perolipan, 
egur idorra ipurdian, 
baga ta biga airean, 
biribilika ortzazpian, 
haizerik haize lurretik at, 
goazen biak ziztuan. 
 
Xirristi-mirristi, 
gerrena plat, 
olio-zopa 
kikili-salda, 
urrup edan edo klik. 
Ikimilikiliklik. 
 

Harriola-marriola 
kinkuran-kin, 
portera ziria, portera min, 
xera, mera, kirun, karun, plet. 
 

–Baga, biga, higa, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, arma, tiro, pum.  

 

–Sarian zunzun, sarian zunzun, sarian zunzun zena; 

laun kirinkun, laun kirinkun, laun kirinkun zena. 
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Mari-kriskitin, 
Mari-kriskiton, 
adizue ene errana, 
Zugarramurdiko Graziana, 
Senpereko Joana, 
Hondarribiko Martina, 
Olagueko Ana, 
zuen eskuen indarrez 
ilunpetik ekarri ama. 
 
Xirristi-mirrixti, gerrena plat, 
olio-zopa, kikili-salda, 
urrup, edan edo klik 
ikimilikiliklik! 
 

–Harriola-marriola, ardoila-mordoila; arrela-marrela, terrela-merrela; argala-
margala; arla-marla, arrabila-bila, arrengula-perrengula. 

 

Ardoila-mordoila, kinkuran kin! 
Arrela-marrela, zertzelin! 
terrela-marrela, kin-kun-kin. 
 
Ordu bat harako, 
ordu bat horrerako, 
ordu bat honako, 
hodeien petik, 
sasien gainetik 
eta frist! 
 

Harriola-marriola, 
orratza zorrotza, 
xista gaitza, 
harri txarra, 
tira-bira, 
zirrin-zarran, 
eta zart. 
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5.10. AHO-KORAPILOAK 

 

Oraingoan arin-arin irakurri aho-korapilook. 

 

Zer ikusi ote duzu? 
Ikusi dut aker okerrik, 
adar makar okerrik. 
Baina ez dut ikusi  
Akerreneko akerra bezain 
 Aker-adar okerragorik 
 dituen aker-adar okerrik. 
 

Nolakoa ote zen Akarregiko adar okerra? 
 
Ez dut inoiz ikusi 
Akarrekiko aker-maker 
adar okerrra baino 
aker-maker adar okerragorik. 
 
 
Zer dauka akerrak? 
Akerrak adarrak okerrak ditu, 
adarrak akerrak okerrak ditu, 
okerrak akerrak adarrak ditu. 
Baditu bere, bereak ditu. 
 

Zer esan diote Juanikori? 
 
Juanikotxu: 
akerra Matarrapeiko 
aker-adar okerragorik 
ez dut nik ikusi. 
 

Ezetz esan arin batean hamar aldiz jarraian aho-korapilo hau? 

 

Sei sorgin sasian, 
solasaldi soilean, 
sasi baten sarean, 
solasaldi soilean, 
sei sorgin sasian. 
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Zer darama beleak? 

 

Beleak Berreagara 
zerbait daroa: 
badaroa, 
berea daroa, 
baba errea 
ahoan daroa. 
 

Nolakoak ote olagarroaren erroak? 

 

Olagarroaren erro errea 
larra errean gora. 
 

Errepikatu zortzi aldiz honako hau: 

 

Soro berriko 
artoaren 
orriaren gorria. 
 

Errepikatu hamar aldiz gelditu barik. 

 

Murku zahar arkapeko, 
arkapeko murku zahar. 
 

Zenbakiak antzina-antzina, sorginen erara. 

 

Baga, biga, higa, 
laga, boga, sega, 
zahi, zoi, bele, harma, 
zixpa, tiro, punp.  
 

Arin esan: 

Aitta ttunttun, 
ama ttunttun, 
ttunttun ere alaba. 
Oro ttunttun izateko, 
ttunttun behar dun senarra. 
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Azkarra zara gero! Listua irentsi gabe eta arnas batean errepikatuko 
duzu bost aldiz aho-korapilo hau? 

 

Beleak Berreagara zerbait daroa; 
Badaroa berea daroa: 
Baba errea ahoan daroa. 
 

Hamar aldiz trabatu barik esaten baduzu, zu bai txapelduna! 

 

Martin Akerramakerrakoren aker-adar 
okerra baino aker-adar okerragorik 
ez dut ikusi nik. 
 

Eta aho korapilo hau ozen errepikatu lau aldiz: 

 

Rau, rau, rau, 
rapataplau! 
Danborrak kalean, 
rau, rau, rau. 
rapataplau, 
plau, plau, 
danborren danbarra 
rapataplau! 
Txirulin, brinkulin, 
brinkulin, txirulin, 
txirulin brinkulin atsoa. 
Supazterrean dagoenean 
ez dauka mozkorra gaiztoa! 
 

Risti-rasta, 
risti-rasta, 
risti-rastaka, 
zorroztarria 
segan tarraztaka. 
Risti-rasta, 
risti-rasta, 
risti-rasta-ristarria, 
sega zorrozten 
zorroztarria. 
 
Ris-ras, ris-ras, 
paperak urratzen has. 
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Ris-ras, ris-ras, 
paperontzira doaz. 
 

Abelek bala balu? 
Abelen bala bele bila. 
 

 

 

5.11. HAU AKABUAK 

 

Gor batek entzun zuen 
mutu batek kontatzen zuela 
itsu batek ikusi zuela 
herren bat dantzan 
soka baten gainean. 
Ez da egia! 
Gezurra, egia, 
ohe azpian txerria! 
 

 

Halako gisaz, halako gisaz, 
ez zekiat zerk eman zidan gogora 
eskua sartzeko kolkora, 
handik atera nian zorri handi bat, 
hartaz egin nian 
ehun kantarako zahagi bat. 
Gezurra ez badiat, egia diat. 
Gezurra diok! 
Amak aitari 
zahagia eman ziok. 
 
 
Neuk ikusi nuen Berrizen 
sagua mandora igotzen, 
arratoia sokatik tiratzen, 
katua argi egiten; 
harriturik egon nintzen 
haiek nola ziren konpontzen. 
Ez dizut ezer sinesten. 
Ez dut gezurrik esaten: 
neuk ikusi nuen Berrizen. 
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Saski bat ardo 
eta pitxer bat ogia, 
begiokin entzuteko 
bazkari zoragarria. 
Gezur gorotza diozu! 
Gezur gorotza ala ez, 
bazkariak kalterik ez! 
 

 

5.12. ONOMATOPEIAK 

Euskal onomatopeiak eta erdal onomatopeiak berdinak direla uste du jende 
askok. Onomatopeiak gauzek eta gizakiek ateratzen dituzten hotsak 
deskribatzen ditu. 

Bi onomatopeia mota irakurriko dituzu: batetik, animaliek egiten dituztenak eta 
bestelakoak. 

 

ANIMALIAK: 

Ba al dakizu nola egiten duten animalia hauek, adibidez, euskaraz? 

Oilarrak: kukurruku, (gandorra mugitzean blisti-blasta). 

Oiloak: karaka, kakaraka, kokoratz. 

Jatean: taka-taka. 

Oilaskoak: kokokot, txutxurrutxu. 

Txitoak: txirru-txirru. 

Ahateak: piu-piu, ua-ua. 

Usoak: purrut, ttukurrukutu. 

Ardiak: meeee, jaubaa. 

Ahuntzak: marra-marra. 

Behiak: baauu, muurruuum. 

Zezenak: marro. 

Txerriak: Ku, krux, kurrin. 

Txakur txikiak: sau-sau, zaun-zaun.  

txikiak: ttau-ttau.  

Txakur handiak: jau-jau. 

Katua: ñau, meao, mau, marrau. 

Zaldiak: ijijijijiji. 

Astoak: aaaaaa. 

Erleak: sata–sata.  
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Ziztada: zizt, txixt. 

Euliak: frixt, fir-fir, firrindan.  

Euli xomorroak: burrrunnn. 

Eltxoak: purru ta murru. 

Kilkirrak: kir-kir, txirri-txirri. 

Igelak: kro-kro, korrok. 

Apoak: klik-klok, kluk-kluk. 

Txoritxoak: txio-txio, xiru-xiru, txau-txau. 

Kukuak: kuku. 

Hontzak: uhuuu, buhuhu. 

Beleak: kua-kua, karrak, koak-koak. 

Arranoa:  kra-kra, kaanka. 

Kurriloak: kuru-kuru. 

Kaioak: txirriiin. 

Zozoak: txor-txor. 

Eperrak: txor-txor-txor. 

Saguzarrak: txirri. 

Azeriak: xanpa, txanpa. 

Otsoak: uluu, aiu, uru, julu, ohulgu. 

 

BESTELAKOAK: 

Brau!: ustekabea azaldu. 

Brast!: hartu /kendu / erauzi. 

Briu-brau!: arrapaladan. 

Dzart!: erabaki. 

Kiski-kaska!: makilaz jo. 

Krak!: zerbait puskatu 

Prost!: kolpean erori. 

Ttaka!: iritsi. 

Zanga-zanga: edan. 

Dan-dan!: ate joka. 

Bor-bor!: ura irakiten. 

Drausk!: koska egin. 

Bolo-bolo: inoren ahotan ibili. 

Di-da, ti-ta: istant batean. 
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Txitean-pitean: noizbehinka. 

Bala-bala: berria hedatzen. 

Gur-gur!: tripetako hotsa. 

Parra-parra: gauza asko eman. 

Zapa-zapa: gauza ugari. 

Tipi-tapa!: pauso laburrak eginez ibili. 

Zapla!: masailean jo. 

Dinbi-danba: jipoia eman. 

Draka-draka: zaldia trostan. 

Danba: tiroa 

Far-far: hostoak zuhaitzean. 

Firri-farra: eroaren gisa, araurik gabe. 

Tikili-takala: baldarraren ibilera. 

Tirri-tarra: puzkerra egin. 

Txat-txat: itokinaren hotsa. 

Txin-txin: diru askoren hotsa. 

Txotx ala motx:  zozketa egin. 

Ttapa-ttapa: poliki-poliki. 

Ttirriki-ttarraka: poliki-poliki. 

Narraz eta barraz: arrastaka. 

Txotx ala motx: zozketa, txanpona bota. 

Txapla-txapla: uretan ibili. 

Zarra-zarra: euri ugari. 

Buuun!: lehertu. 

Apa-apa joan: haur-hizkeran paseatzera joan. 

Bol-bol, bor-bor: ura irakiten. 

Dranga-dranga: tiroa. 

Dsast: zerbait indarrean sartu. 

Dzanga: uretara jauzi. 
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Ikus-entzunezko materiala 

JIRA-BIRA 1-2-3-4  ipuinak. (Kasetak). Ibaizabal argitaletxea. 

KOLDO AMESTOI KONDALARI. (Kasetak.1-2). Behin bazen Euskal herrian. IZ 
estudioa. 

BAZEN BEHINGO IPUINAK. (Kasetak. 3-4). Eder Track estudioa. 

BEHIN BAZEN. Koldo Amestoi / Bizente Martinez. (Kaseta). 

KONTU-KONTARI programa. Canal Bizkaiak egina. (bideoak). 
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