
Haikuak Instagramen...

zergatik ez?

Arloa: Euskara eta Literatura

Gaia: Haikuak

Maila: DBH 4

Saio Kopurua: 10

Proposamenaren justifikazioa: Poesia, zer da poesia? Sarrionandiak HNUY ILLA NYHA

MAJAH YAHOO liburuko olerki batean “limonada prestatzea

bezain ekintza humano eta duina dela” esan zuen. Xabier

Letek, ordea, honela definitu zuen poesia: “Esan ezin dena

nolabait esaten saiatzea. [...] Barruan daramatzagun eta

zehaztea askotan zaila den sentimendu, pentsamendu,

hunkidura, min eta zantzuak hitz batzuetara eramatea da

batez ere poesia”. Eta gure ikasleei (XXI. mendean jaio,

segapotoa eskuan dutela hazi, eta komunikatzeko Twitter,

Instagram, Whatsapp... lako sare sozialak darabiltzaten

gazteei) benetan arrotz egiten zaie sormenaren eta

bulkaden mundu hau. 

Gazte literaturan ez da askotan lantzen den generoa poesia;

eta gazteak poesiara hurbildu nahi baditugu, aurrena,

poema ez hain jasoak, jostariak eta errazagoak eman

beharko dizkiegu. Eta bidea urratzeko, hitzarekin jolas

egitetik objektu estetikoa sortu eta gozatzera daraman bidea

egiteko, haikuak erabiliko ditugu. Poesia forma horrek

aspaldi gainditu ditu Japoniako mugak, eta hainbat toki eta

hizkuntzatan sortzen dira haikuak gaur egun.

Unitate didaktiko honen bidez, beraz, haikuak izango ditugu

inspirazio iturri gazteak poesian zaletzeko, eta hainbat

euskal haikulari eta euren obra ezagutzeko.



Arazo-Egoera: Testuingurua: Martxoaren 21ean UNESCOk “Poesiaren

Munduko Eguna” ospatzen du, eta hizkuntza poetikoaren

indarrari eta guztion sormen ahalmenari buruz hausnartzera

gonbidatzen gaitu. Geuk ere asmo horri helduko diogu, eta

poesiak gure egunerokotasunean izan dezakeen lekuaz

hausnartuko dugu.

Arazoa: Badute hitzek lekurik Instagramen argitaratzen

ditugun argazkietan? Alda  daiteke ikusle/irakurlearen

ikuspuntua argazkietan olerki laburren bat, haikuren bat

idatziz gero? Adieraz daitezke hitzez irudi batek gugan sor

ditzakeen zirrarak? Izan daitezke sare sozialak sormen iturri?

Helburua: Hitzekin jolastuz, sorkuntza espazio berriak

sortzea, eta gazteak poesian murgiltzea.

Ataza: Martxoaren 21ean, Instagram bidez argitaratutako haikudun

irudien inguruko solasaldi dialogikoa eraikiko dugu.

Oinarrizko Konpetentziak: Zeharkako konpetentziak:
Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko•

konpetentzia (jarduera guztietan)

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (16., 17.•

eta 20. jardueretan)

Elkarbizitzarako konpetentzia (1., 2., 3. eta 19.•

jardueretan)

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia•

(18. jardueran)

Izaten ikasteko konpetentzia ((3., 14., 16. eta 20.•

jardueretan)

Konpetentzia espezifikoak:
Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako•

konpetentzia (jarduera guztietan)

Teknologiarako konpetentzia (18. eta 20. jardueretan)•

Helburu Didaktikoak: Helburu orokorrak:
Poesia era dinamikoan eta aktiboan lantzea.•

Beste idazle batzuek sortu dutenetik ikastea eta norbera•

bere kabuz barruak agintzen dion hura azaltzeko gai

izatea.

Olerkia ikasleei gerturatzea eta bere baliagarritasunaz•

jabetzea.



Helburu zehatzak:
Haikuak ezagutzea eta haren oinarrizko ezaugarriez•

jabetzea.

Autore ezagunen poemak inspirazio eta sormen-•

iturritzat harturik, haiek imitatuz eta eraldatuz, nork

bere poemak idaztea. 

Ahozko euskal literaturaren zenbait ezaugarri ezagutzea.•

Zenbait baliabide literario ezagutzea eta erabiltzea.•

Baliabide digitalak modu eraginkorrean erabiltzea.•

Lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta•

besteenak errespetatuz.

Auto-ebaluazio prozeduretan trebatzea.•

Edukiak: Haikuak: definizioa eta ezaugarriak.•

Hizkuntza baliabideak eta baliabide fonikoak.•

Hitzekin eta haiek sortzen dituzten efektuekin•

esperimentatzeko prozedurak.

Ahozko euskal literaturaren zenbait ezaugarri.•

Euskal haikulariak.•

XX. mendeko abangoardiako olerkigintza.•

Autore ezagunen poemak imitatuz eta eraldatuz, nork•

bere poemak idazteko jarduerak.

Iritzia eta informazioa partekatzea eskatzen duten•

ahozko elkarreraginetan, modu aktiboan eta

eraginkorrean parte hartzeko prozedurak.

Jardueren sekuentzia: Hasierako fasea:
jarduera: Zer da poesia?1

jarduera: Zer diote X.Letek, J.Sarrionandiak eta K.Uribek2

poesiaz?

jarduera: Izan dezake poesiak lekurik gure eguneroko3

bizimoduan?

Garapen-fasea:
jarduera: Zer dira haikuak?4

jarduera: Zer ikasi dut?5

jarduera: Haikuaren bi muturrak.6

jarduera: Baliabide fonikoak.7

jarduera: Baliabide fonikoak euskal olerkietan bereizten.8

jarduera: Sagarrondo bati sehaska kanta.9

jarduera: Zenbait euskal onomatopeia.10

jarduera: Euskal haikulariak.11

jarduera: Ereduari leial?12



Aplikazio-fasea:
jarduera: Hamasei haiku (launa urtaroko).13

jarduera: Urtaro bati lotutako oroitzapenak.14

jarduera: Esaera zaharrak.15

jarduera: Euriari buruzko haikua.16

jarduera: Ezkutuko haikuen bila.17

jarduera: Instagramen, haikudun argazkia argitaratu.18

Orokortze- eta transferentzia-fasea:
jarduera: Solasaldi dialogikoa.19

jarduera: Portfolio digitalean, auto-ebaluazioa egin.20

Ebaluazioa: Adierazleak:
Ea haikuak eta olerkiak aztertzean parte-hartze aktiboa•

izan duen.

Ea sormena landuz landutako literatura-ereduak berak•

egindako testuetan erabiltzeko gai den.

Ea sentiberatasun estetikoa eta sormena erakutsiz•

norberaren bizipenak, sentimenduak edota

hausnarketak adierazteko gai den. 

Ea literatura-lanarekin lotutako elkarrizketa batean•

aktiboki parte-hartzeko eta bere esperientziak eta

ikuspegia adierazteko gai den.

Ea literaturaz baliatuz gozatzeko, mundua ezagutzeko•

eta norberaren identitate pertsonala, kulturala eta

soziala eraikitzeko gai den. 

Ea taldeko zereginetan erantzukizunez aritzeko gai den,•

erabakiak hartuz, iritziak emanez eta gainerakoenak

errespetatuz.

Ea norberak egin duen ikas-prozesuaz hausnartzeko eta•

idatziz azaltzeko gai den.

Tresnak:
Hasierako ebaluazioa: 1. eta 3. jarduerak.•

Prozesuaren ebaluazioa: 5., 16., 17., eta 18. jarduerak.•

Amaierako ebaluazioa: 19. eta 20. jarduerak.•



Haikuak

Instagramen...

Zergatik ez?

Haikuak Instagramen... zergatik ez?

Haikuak aztertzen

Haiku japoniarrak
Euskal haikulariak
Gu geu sortzaile

Gure lana aztertzen
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Haikuak Instagramen... zergatik ez?

1 Zer da zure ustez poesia?

Ni naiz

Erreka zikinen iturri garbiak

Aurkitu nahi dituen poeta tristea

Zer da zuretzat poesia?

Esan ezin dena nolabait esaten

saiatzea. Poesia idazterakoan,

gutxitan esaten diozu zeure buruari

“halako gai hartaz idatziko dut”.

Barruan daramatzazun eta zehaztea

askotan zaila den sentimendu,

hunkidura eta minak hitz batzuetara

eramatea da, batez ere, poesia.

Niretzat hori oso zaila da; lortzen

baduzu, eta ateratzen bada, oso

ederra. Askotan esan izan didate,

“poema hartan zer esan nahi huen?”,

eta nik ez dut jakin izan azaltzen. Nik

bakarrik dakit zer esan nuen eta

batzuetan zer esan nahi nuen azal

dezakedan arren, beste batzuetan

ezin dut. 

Lander Arbelaitz. Argia, 2010-12-09

Saiatu zaitez poesia definitzen.•

Taldeka jarri eta idatzitako definizioak irakurri. Ados•

zaudete entzundakoarekin? Argudiatu zuen iritzia.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2 Irakurri Xabier Letek, Joseba Sarrionandiak eta Kirmen Uribek

poesiaz esandakoak. Ados zaude? 

Poesia bizitza da. Bizitza baino

gehiago, bizitza eta gehiago. Izan ere,

bizitzan oinarritzen da baina pixka bat

sakonago joaten da. Poesiak bizitzan

benetan inportanteak diren

momentuak kontatzen ditu. Nik uste

oso genero aproposa dela

horretarako; hutsunea azaltzeko eta

poza azaltzeko ere bai. Zenbat kanta

tradizional dauden poza azaltzen

dutenak! Kanta ere poesia da. Nik

poesia oso-oso maite dut, hitz

gutxirekin gauza asko esan

baitaitezke.
Kirmen Uribe. Euskaljakintza, 2013-05-02

Gauzen izendatze etengabe bat

Poesia

gauzak izendatzeko era bat da.

Beraz

ez dizut

lorategi aberats ugaria

erakutsiko

ez eta izarren ordenarik

agertuko. 

Gure bideak ez darama

eskainitako hirira

bide soila baizik ez da: 

gauzen izendatze etengabe bat. 

Gure bidea

bide soila, 

eta gure mintzaira

gizon kateatuen lur lehorra

bustitzen duen

euri epel baten antzeko. 

X.Lete: Bigarren poema liburua (1974)



2

Haikuak Instagramen... zergatik ez?

Poesiaren gauza galdua

Ene aberri eta sasoiko poetok, mundua ahoskatzeko

maneran partaide garelarik,

zuekin batera aurkitu nahi nuke gure hitzen

zentzu eder galdua.

Nork daki okerreko eskaileratik igo ez garen 

honaino.

Gure lur okupatuari, gure arbaso zakarrei, gure

hizkuntza baztertuari erreparatzen badiogu

badirudi ez dugula aberri, ez sasoi,

ez mintzaira,

ez kantarik, geuk asmatuko duguna baizik.

Auskalo norena den errua,

agian geurea da, eta urrutirago joan gabe

geure buruaren aurka ekin beharko dugu.

Gure bakardadea baino zabalagoak gara eta

leiho tipirik ez,

zabal dezagun leihoa horma baino zabalago:

Kanta dezagun sehaska kanta bat!

Ganbarako botila hutsak zaborretara. Eta lore,

eta ilargi, eta ispilu, eta begi,

eta amets, eta izar, eta bihotz dekoratiboak

eta amour eta toujours lako

errimak zaborretara. Astin dezagun hautsa

domistikunera arte.

Altza dezagun maldarik malda gure gogoaren bandera

baldartua.

Kanta diezaiogun sehaska kanta bat

gure aberriari.

Poesiak ez du deus aldatzen, ez inor

fanatiko bihurtzen

baina ekin dezagun harik eta gure aberri eta

sasoiaren tankerako hitzak aurkitu arte,

munduarekin, mendearekin, jendearekin 

nahasteko modukoak.

Poesia egitea ez da gauza itzela, lengoaia

ber egitearen joko hutsala,

gogoeta harilkatzeko manera emendatzea,

obra inperfektua gehienik,

eman dezagun limonada prestatzea bezain

ekintza humano eta duina dela.

Kanta diezaiogun sehaska kanta bat gure aberriaren

sehaska hutsari.

J.Sarrionandia. Hnuy illa nyha majah yaahoo (Poemak 1985-1995)

...

Lehendabizi: beti iruditu zait

poemagintza literaturaren eremuko

alor sagaratuena, idazteko zein

irakurtzeko zailena, eta, aldi berean,

profanatuena.

...

...

Errez idazten dira poemak, baina

poesia ona idaztea gauzarik zailena

da. Nire aldetik, narratibaren alorrean

hobeto sentitzen dut ene burua:

aisago eskribatzen dut eta lasaiago

geratzen naiz argitaratzerakoan.

Poesia egitean zalantzak ditut, eta

argitaratzerakoan gehiago, ez ote

dudanetz poetikarik gabeko edo

poetika ahuleko poemagintza egiten.

Edozelan ere badakit gauza bat,

aitzakia izan nahi ez duena: ez dudala

aurrerantzean era honetako poesiarik

eginen.

...

J.Sarrionandia. Izuen gordelekuetan barrena, 1981

Ruper Ordorikak 2003. urtean Metak

diskoetxearekin ateratako diskoan poema

honen moldaketa aurki daiteke: “Poesiaren

gauza galdua” izenburua beharrean

“Kantuaren gauza galdua” izango du izen,

eta “poetok” “lagunok” bilakatuko da

bertan, “hitzak” “soinuak” bilakatuko dira,

“poesia” “musika” edo “kantua”. 
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Jarri taldeka, eta adierazi elkarri zuen iritzia:

Zuen ustez bada olerkirik kanta horien oinarrian? •

Kanta batean entzun beharrean liburu batean,•

argazki batean, graffiti batean... irakurriz gero,

efektua bestelakoa izango litzatekeela uste duzue?

Zer iradokitzen dizuete?•

Izan dezake poesiak lekurik zuen eguneroko•

bizitzan?

Kulturaz blai!

Sagarroi: Ugaztun intsektujalea,1

gorputzaren gaina eta alboak

arantzaz beteak dituena.

Kirikino, triku.

Sagarroi: Kortatu, Delirium2

Tremens, Negu Gorriak eta Joxe

Ripiau taldeetan aritu ostean,

Sagarroi sortu zuen Iñigo

Muguruzak. Hasierako asmoa

hardcore doinu ilunak jorratzea

baldin bazuen ere, lehen

diskoaren ondotik taldeak

dantza doinu beroetara jo zuen

(ska, reggae, raggamuffin,

runba…). Bost disko argitaratu

ostean, taldea 2010ean

banandu zen.

ELur MAluTAk
Elur malutak

bihotz zaurituentzat

bake ukendu

3 Entzun ditzagun arretaz honako kanta hauek, eta ondoren erantzun galderei.

BAKARDADEA

Arnas taupada

euri tantak leihoan

bakardadea

Haikuak Instagramen... zergatik ez?
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Haikuak Instagramen... zergatik ez?

Irudi batek mila hitz baino gehiago balio du. Berez, irudi bat
erabakigarria izan daiteke: erabiltzaileei arreta eman eta klikatzeko gogoa
piztu diezaieke; edo, aitzitik, erabiltzaileak uxa ditzake. Argi dago irudiak
elementu garrantzitsuak direla gure bizitzan, baita sare sozialetan ere.

Eta zer gertatuko litzateke irudi horri mezu iradokitzaileren bat gehituz
gero?

Haikuak Instagramen... 
zergatik ez? JARRAITU

Neure burua
zigortuko dut: berriz
maiteko zaitut.

J.Azkona

Metro bagoia.
Inor ez da mintzatzen
inoren ondoan.

J.Azkona

Etxeko patioan
kulero eta bularretakoak.

Haizearen dilindan.
J.Azkona

Poesiaren Munduko Egu
na ospatzen da martxoaren 21ean,

UNESCOk proposatuta, eta
 hizkuntza poetikoaren in

darrari eta

guztion sormen-ahalmenari buruz hausnartzer
a gonbidatzen

gaitu. Hauxe da proposatz
en dizugun ERRONKA: gelaki

deontzat

berenberegi sortutako Ins
tagram kontuan olerkidun, haiku

dun

argazkia partekatzea. 
Animatuko zara?

Komun bustia.
Ez dauka aitonak
punteria ona..

Ez da afera bera
norberaren heriotza
eta bertzerena..

J.Azkona

Haize hotsa
baizik ez zen aditu.
Minutu bat isilik.

J.Azkona

Baietz lortu?
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4 Zer dira haikuak? Hona hemen zenbait haiku klasiko:

Haikuak aztertzen: haiku japoniarra

Haikuak
Japoniako konposizio poetiko

tradizionala; laburra eta sintetikoa,

hiru lerroz osatua. Igerabidek

dioenez, “lirikaren perlarik txikiena

da haikua”.

Poesia forma horrek tradizio luzea

du Japonian eta, aldi berean, oso

zabalduta dago egun ere:

egunkarietan argitaratzen dira,

aldizkari espezializatuak daude,

bidaiak antolatzen dira haikuaren

historiarekin lotura duten tokietara,

etab. Gainera, hain berezia den

poesia mota honek Japoniako mugak

gainditu egin ditu aspaldidanik, eta

hainbat toki eta hizkuntzatan sortzen

dira haikuak gaur egun. Euskal

literaturan ere jarraitzaile ugari eta

finak dauzka.

hitzokei

HAIKU: Esnea jasotzeko

Japoniako bertsolariek

erabiltzen duten eskuz

egindako egurrezko ontzia.

Twitterreko euskarazko hitz-

jokoen bilduma

Adar ihartuan

belea pausatzen da;

udazken arrats.

Basho

Urmael zahar;
igelak jauzi dira
uraren hotsa.

Basho

Ihintz zuria,
elorri arantzetan
tanta banaka.                      

Buson

Ipar haizea,

haitzean apurtzen da

euri ahotsa.

Buson

Loto lorea;

zorriak kentzen nabil

bakar-bakarrik.

Issa

Eder-ederra,

leihoko zulotik so

esne-bidea.

Issa

Irakurritako haikuak genero honek zer ezaugarri dituen aztertzeko

erabiliko dituzu.

a) Metrika

Haikuak hiru bertso-lerro ditu. Zenbat silaba ditu lerro bakoitzak?

Lehen bertso-lerroa

Bigarren bertso-lerroa

Hirugarren bertso-lerroa

Silaba kopurua

Kaikua ez da

haiku gordailua.

Kaiku halakoa!

J.Azkona
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Haikuak aztertzen: haiku japoniarra

b) Edukia

Azter itzazu haikuen ezaugarriak:

Poema narratiboak dira: berez gertatzen diren ekintzak kontatzen dituzte.

Errealitatearen alderdiren bat deskribatzen duten poemak dira.

Munduari eta naturari era objektiboan begiratzen diote.

Poemaren igorleak sentimentuez hitz egiten du.

Poemak berak dioena baino gehiago iradokitzen du.

Bai Ez

c) Erabilitako hizkera

Orain hizkuntzari erreparatuko diozu:

Aditzak dira nagusi.

Adjektiboak dira nagusi.

Izenak dira nagusi.

Aditzak iraganean daude.

Bai Ez

5 Zer dakit haikuez? Laburbil itzazu haikuen ezaugarriak testu batean. 

Haikua tradizio japoniarretik datorkigun poema mota tradizionala da. Honako ezaugarri

hauek ditu:

a)...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b)...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

c)...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



6 Haikuaren bi muturrak.

Haiku batean bi zati bereizi ohi dira, eta bi zati horien arteko talka

moduko batean oinarritzen da haikuaren eragin poetikoa.

Lehen zatia deskripzio bat izan ohi da. Egoera bat adierazten•

du, denbora eta lekua (udazkena, negua, eguerdia, zuhaitz

bat, lorea…), eskuarki urtaro bati lotua.

Bigarren zatiak ezusteko osagai bat darama. •

Bi zati horien baturak halako eztanda poetiko bat sortzen du. 

Bila itzazu honako haiku hauetan tentsioan dauden elementuak.

Ondoren, azal ezazu haien arteko harremana, eta egotekotan,

bien arteko aurkakotasuna. 

7

Haikuak aztertzen: haiku japoniarra

Haiku honetan bi elementuren

lotura ikus daiteke:

Tenpluaren kanpaia.•

Lotan, geldi-geldi dagoen•

pinpilinpauxa.

Tenpluko kanpai handian eta

pisutsuan, tximeleta ahul bat

pausatu da. 

Haikuak jasotzen duen gai nagusia:

kanpaiaren sendotasuna eta

iraunkortasuna eternala den horren

sinbolo dira, eta tximeleta ahula

iragankorra eta aldakorra denarena.

Tenplu-kanpaian

lotan da geldi-geldi,

pinpilinpauxa.

Buson

Urmael zahar;

igelak jauzi dira

uraren hotsa.

Basho

Loto lorea;
zorriak kentzen nabil
bakar-bakarrik.

Issa

Mendiak urrutian

burruntzi baten ninietan

islatzen.

Buson

Buda handia,
sudurzulotik hegan…
enara bat da!

Issa

Mundu honetan,
tximeleta bizitza
nekez betea.

Issa

Haur itsua:
amak gereziondo loratuen
artetik darama!

Kikaku

Eder-ederra,

leihoko zulotik so

Esne-bidea.

Issa

Aurpegi horri…
zerbait ikusten diot:
sugegorria.

Issa
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Haikuak aztertzen: haiku japoniarra

7 Baliabide fonikoak.

Baliabide gisa aliterazioa eta onomatopeia sarri erabili ohi ditu

haikuak:

Urmahel zahar:

igelak txas! jauzia;

txapla-txaplaka.

Basho

Badago onomatopeiarik haiku honetan? •

Zergatik erabili ote ditu poetak? Zer adierazteko?•

Irakurri aldamenean aliterazioari buruz esandakoa, eta•

antzeko hausnarketa egin.

Poetak soinuen bidez efektu berezia

lortzea, hau da, musikalitatea bilatu

nahi duenean, baliabide fonikoak

erabiltzen dituela esan ohi da.

Onomatopeia
Onomatopeia hitzen bidez egindako

naturako soinu baten imitazioa da.

Aliterazioa
Batzuetan, iradoki nahi dugunarekin

bat etorriz, jarraian doazen hitzen

hots eta silaba batzuk errepikatzen

dira gogortasun edota samurtasun

aire bat emanez poesiari.

枯枝に烏の止まりけり秋の暮

Udazken arrats batean, belea adar

ihartu batean pausatzen da. Irudi bat

iradokitzen du poesiak, eta arratseko

iluntasuna eta belea udazkenarekin

eta naturaren loaldiarekin lotzen ditu.

Gainera, aliterazio bat ere badagoela

esan daiteke: kare (ihartu), karasu

(bele), kure (arrats); azken hitz hori

gainera kuroi (iluna) hitzarekin lotuta

dago.

8 Irakurri olerkiak eta erantzun galderei. 

Ageri al da onomatopeiarik bertan? Zer adierazi nahi dute?•

Eta aliteraziorik? Zein fonema edo soinu errepikatzen dira•

gehien? Zer adierazten dute, zure ustez, aliterazio horiek?

Kareeda ni

Karasu no tomarikeri

Aki no kure
Basho

Adar ihartuan
belea pausatu da;
udazken arrats.

Basho

Dzu! Dzu! Dzu!

Gorriak dzu!

Urdinak dzu!

Horiak dzu!

Ilunak, arreak, ugarrak dzu!

Auto bakoitzak dzu diotsu

Oinaztu ziztu halatsu.
Bitoriano Gandiaga, 

Uda batez Madrilen, 1977.

Anuntzioak dist-dast

mila zaplada

mila blastada 

mila tamaina

tankera mailatan,

mila  lekutan 

ziplika, zaplaka

hiria zehar

blisti-blast.

Anuntzioak argiz,

argi zirtada biziz,

kolore zirtakariz,

bristakoan, begiz.

Irriz anuntzioak,

eskaintza kilikariz 

irritsa irristaraziz

hirrikatuz gizona

tirriatuz zirriz.

Bitoriano Gandiaga, Uda batez Madrilen, 1977. (Moldatua)

Etxe txiki txukun baten
zure aita ta amekin
zinen bizi, zintzo bizi
ene maite Kattalin.

Jon Mirande

Arrainak eder errekan

Eder herriko karrikan,

Gaua orduko ibilten diren

Puta maiteak herrokan.
Jon Mirande
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9 Ondoren daukazun testutik 10 hitz ezabatu ditugu. Segidan

datozkizun hauek, hain zuzen: behera, buztan, loti, mara-mara,

potolo, ttanttoak, ttipi, txintxo, xume, zirt-zart.

Testua patxadaz irakurri, eta ea behar den moduan kokatzen•

dituzun.

Kanta entzun eta aztertu zenbateraino ziren zuzenak zuen•

aukerak.

Kantuaren edertasunaz behar bezala ohartzeko, azter itzazu ageri•

diren onomatopeiak. Nola lotzen dira hots horiek kantuan ageri

diren irudiekin?

SAGARRONDO BATI SEHASKA KANTA

Geldiro haziko zara 1....................

sagarrondo 2 .................... zipristin toto

doi-doi gizenduz sagarrondo 3....................

berrogei urtez gero egonen zara 4....................

Zure abarrez txintxilikatuko dira

armiarma euritsuaren 5....................

zure txulotan gordeko kattagorriak

kattagorri lapur 6.................... handiak.

7.................... etorriko zaizu apirila

sagarrondo maite sagarrondo txuri

txurigo maiatzaz sagarrondo 8....................

soineko berriaz printzesa irudi.

Ekainean bareak zuri begira

zure fruituak noiz jausiko ote 9....................

banketea nahi dugu zure kontura

sagarrondo 10.................... sagarrondo ona.

Hitzak: Bernardo Atxaga

Musika: Ruper Ordorika

Joxe Irazu Garmendia, literaturan

Bernardo Atxaga, Asteasun jaio

zen, 1951n. Bera izan zen Aresti hil

ondoren (1975, Francoren heriotzako

urte bera) abiatutako literatur

mugimenduko egile nagusietako bat;

eta gaur egungo euskal idazlerik

ezagunena da, bai Euskal Herrian, bai

hemendik kanpo, bere lanek izan

dituzten sari eta itzulpen ugariei

esker.

«Sagarrondo bati sehaska kanta»

poema xinple bat da itxuraz, arbola

pertsonifikatuari kantatzen zaiona;

baina bestelako interpretazioak ere

egin izan dira, neskatila batekin

konparatuz sagarrondoa, alegoria

batean, edo biziaren zikloen analogia

bat eginez.

Ruper Ordorika euskal kantagintzak

eman duen bakarlaririk enblematiko

eta gorenetakoa da. 80ko

hamarkadan Pott literatur taldean

ibili zen, eta musika arloan herri

kantaren tradizioa eta rock egilearen

nortasuna batu ditu.
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Bart non ote nintzen ni?

Gan nintzen Arbosera

danbore baten erostera,

danbore orrek ton-ton-ton.

Bart non ote nintzen ni.

Gan nintzen Arbosera

xulubita baten erostera,

xulubita orrek fri-fri-fri,

danbore orrek tton-tton-tton.

Bart non ote nintzen ni?

Azkenik:

Bart non ote nintzen ni?

Gan nintzen Arbosera

antxume baten erostera:

10, antxume ori beaka;

9, oilo ori karaka;

8, neskatxa orrek ajaja;

7, atso zar orrek marmarmar;

6, zorotzar orrek farfarfar;

5, zanbonba orrek bunbunbun;

4, atabala orrek tarrapatapa;

3, kitarra orrek gringringrin;

2, xulubita orrek frifrifri;

1, danbore orrek ttonttontton.

Bart non ote nintzen ni?

Azkue, Cancionero Popular Vasco.

10 Inguratzen gaituzten hotsen inbentarioa egingo dugu. Multzoka

itzazu behean dituzun hotsak gaia kontuan hartuta.

Onomatopeietariko batzuk Azkuek bildutako abestian dituzu.

Ezagutzen duzu besterik?

Anima
liak

zaldia     arraina       astoa

otsoa       kilkerra

hontza     txerria    eulia

hartza

tximinoa         sugea

kukua

Pertsonak

begiak kliskatzean

bihotza taupadaka

korroskada botatzean

mukiak kentzean

murtxikatzean

musu ematean
puzkerra botatzean

putz egitean
zotina dugunean

ahopeka hitz egiten dugunean
zarata eginez edaten dugunean

Natura eta hiria Musika tresnak
haizea    kanpaia    ehiztaria

elurra          suziriak   

izarren argiak      dirua   

autoa       euri suabea

hi-han hi-han

kurrin-kurrin

grrrg kir-kirkuku

uluuuuuuu

zssssss

uh-uh-ah-ahaan

bop

ijijijiiiii

bzzz

zintz

txutxu-mutxu egin,
xuxurlatu, marmar

egin

paaa

klisk, klix, klix-klixrrinkorrok, korrosk, kurrunk

hip

fu

kriski-kraska

bun-bun, pal-pal,

sast-sast, taupa-

taupa

ttakun

dinbi-danba

dilin-dalan

firin-faran

mara-mara

ñir-ñir

txin-txin

zirimiri

burrun-burrun

txis-pun

ujujujuju

tarrat, pret, parrat

zurrut egin
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11 Juan Kruz Igerabide, Karlos Linazasoro, Josu Jimenez Maia eta

Josetxo Azkona euskaraz haikuei bidea zabaldu dieten lau idazle dira.

Irakurri, lehenengo eta behin, haikuez diotena.

Nola definitzen du idazle bakoitzak haikua?•

Ikusten duzu beheko haikuetan lau haikulariek aipatu duten•

ezaugarririk?

Juan Kruz Igerabide
Haikua meditazio baten emaitza da.

Kontenplazioan, meditazioan izan

dezakegun sentsazioa, argi-printza

bat. Horrela irakurtzen ditut nik haiku

klasikoak. Zentzumenetik abiatzen

da, nahiz eta Mendebaldean

gehienbat bestelako haikuak,

zerebralagoak, egiten ditugun.

Sentsazio bat, hamazazpikotan –

hamazazpi silabatan–, emana. Baina,

berez, nahiko librea da, japoniar

tradizioan bertan ere. Meditazioa

gorputz-jarrera jakin batean egiten

da, gehienbat. Bada, haikua, berdin:

hamazazpi silabakoa da jarrera,

silabaren bat gorabehera.
Haikuak: Lau haikugile hamazazpiko isilaren

inguruan mintzo, Argia 2292.

Karlos Linazasoro
Betiko badoan une hori harrapatzea

da haikua. Idatzi, eta hortxe,

harrapatuta geratu da betiko.

Sentsazioa, emozioa, flasha… da

lehenengo; hamazazpi silabatan

errenditzea, berriz, bigarren, hau da,

arkitektura lana: bost-zazpi-bost.

Lehenengo Eguzkia ateri hartan ez

dakit hamazazpikorik dagoen ere.

Bigarrenean bai, izenburuak agintzen

duenez, hamazazpikotan jardun

nuen, estu-estu, zehaztasun osoz,

halaxe nahi izan nuelako.

Arkitekturak ere badu alderdi politik!
Haikuak: Lau haikugile hamazazpiko isilaren

inguruan mintzo, Argia 2292.

Tximistak egun

bihurtu zuen gaua,

une bakar batez.

J.Azkona

Bidez bide noa
harri koxkorrak botaz
itzulbidea gogoan.

Igerabide

Beldur al dira
hostoak udazkenaz,
horren ederrik?

Igerabide

Haurdun negua.

Sabel doi-doi puztuan,

udaberria.

Linazasoro

Behor ezkilak
urratzen du eguna
mendi gainean.

Jimenez Maia

Jaiki da eguna.
Txoriek badakite
non den herio.

Linazasoro

Txoriak arrainka
urrezko olatuetan.
Garia itsaso.

J.Azkona

Iluntzean da,
baina ez naiz bakarrik;
haritz ezkurrak.

Jimenez Maia
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Josetxo Azkona
Poesia bidezko emanaldi gozatsua

da haikua; mundua poetikoki

esploratzeko bide erakargarria.

Tamainak erakartzen nau, oroz gain.

Horixe da gakoa: nola egin

horrelako poesia. Hain elementu

gutxi ditu, eta hain da eder! Eta

irakurleari eragiten dion emozio

poetikoa! Arnasa laburreko lanak

gustatzen zaizkidala ohartu naiz.

Badu ikustekoa nire ibilbidearekin,

prentsan ere kondentsazio handiko

lan motzak egiten baititut. Eta baita

irratian ere. Poesian, berdin,

motzetik jo dut, laburretik. Tamaina

txikiari dagokionean, goia da haikua

poesiaren barruan.
Haikuak: Lau haikugile hamazazpiko isilaren

inguruan mintzo, Argia 2292.

Josu Jimenez Maia
Ontzi tipi horretan, arauek

zedarritzen duten horretan, une

jakin batean bizitakoa, ikusitakoa,

usaindutakoa biltzea dut, nik,

haikua. Sentimenduen argazkia

formula magiko horretan biltzea,

eta era iradokitzailean

transmititzen ahalegintzea. [...]

Erdia jaso, irakurleak berak

osatuko du gainerakoa. [...] Nik

hitzetan biltzen dut nire

sentimendua, eta marrazteko

gaitasuna duen beste batek

irudikatu du nire hitz kate hori.
Haikuak: Lau haikugile hamazazpiko isilaren

inguruan mintzo, Argia 2292.

12 Ereduari leial?

1946an, Kuwabara Takeok zalantzan jarri zuen haikuen balioa.

Galdeketa bat egin zuen: jendeari eskatu zion haiku anonimo

onak eta txarrak bereizteko, eta itxuraz emaitzak ez ziren bat

etorri kanonarekin. 

Une horretatik aurrera bide berriak zabaldu ziren, eta gaur egun

haiku garaikidea askotarikoa da. Betiko bideari eusten dioten

haikulariak badaude, baina berritzaileak ere bai, haiku askea

erabiltzen dutenak, silaba kopurua zehazki kontuan hartu gabe,

eta gaien aldetik ere kontu eta arazo garaikideak ukitzen

dituztenak, naturarekiko lotura alde batera utziz. 

Orain, lau idazle hauek idatzitako haikuak aztertuko dituzu. Saiatu

honako hauek bereizten:

haiku klasikoetan azaldutako ezaugarriren bat.•

eredutik aldentzen den zerbait.•

Oroitzapenez
otartekoak egin
bi hostorekin.

Igerabide

Gaur kafesnean
eguzkigaina irten da
neu gosaltzera.

Linazasoro

Bolbora haziak.
Zenbat neska-andere
izorratu dute halaxe!

J.Azkona

Gizonaren irribarrea,
emakumearen irribarrea,
musu bat, eta ni.

Igerabide

Gaur San Balendin.
Maitasuna opari
diruaren truk.

Linazasoro

Nori esan, maite,
zure katean soilik
naizela aske?

Linazasoro

Zuri eta beltz:
xake-sasoian dabil
ilargi-gaua.

Linazasoro

Kazetako eskelak.
Egunaren arabera,
terrorezko ipuinak.

J.Azkona
Lapiko barruan
txipiroiak borborka.
Belztasun bizia.

J.Azkona

Semaforo gorria.
Kristalez bestaldetik:
“Kleenexak nahi?...”.

J.Azkona

Begi-begiko zuten elkar:
bat erori eta bestea ere bai.
Harako dorre biki haiek.

J.Azkona

Ur-ispiluan
nire ile urdina:
beste urte bat.

J.Jimenez Maia
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13 HAMASEI HAIKU (launa urtaroko).

Karlos Linazasorok A zer lau elementu! liburuan idatzitako

hamasei haikuekin jolasean ibiliko gara.

NegUa
Ahapaldi guztiei lehen bertso-lerroa kendu diegu. Jakingo

zenuke ahapaldi bakoitzari zein esaldi dagokion?

A zer lau elementu!
K.Linazasoro

“Sua, Lurra, Airea eta Ura: hauexek

dira Grezia zaharreko lau oinarriak,

mundua azaltzeko erabiltzen zituzten

lau elementuak. Kosmosean bizi ziren

gauza guztiak lau elementu hauen

bidez uler zitezkeen. Teoria hau guztia

Kristo jaio aurretik sortu zen, eta

Berpizkunde garaietaraino iritsi zen,

indarrez beterik. [...] Ez zintuzket

ikaratu nahi kontu hauekin, gazte, are

gutxiago aspertu, eta oraintxe bertan

esango dizut, beraz, liburu hau ez

dela filosofiazko liburu bat, ez eta

entsegu aspergarri astun bat ere; ez.

Liburu hau, zerbait izatez gerotan,

jolas-liburu bat da, poemez eta esaldi

umoretsuz eta antzerkiz eta hitz eta

burutazio bitxiz betetako kutxa edo

gordailu bat, zure hatzek ireki zain

dagoena. [...] Liburuan azaltzen den

guztia, hori bai, lau elementu horien

jiran kiribiltzen da; idazten den

guztiak zerikusi zuzena (edo ez) du lau

elementuekin; eurak dira gai, jomuga,

helburu, aitzakia, jolastoki, hausnar-

gai, poema gehienen arrazoi eta

antzerkitxo eta gainerakoen

pertsonaia nagusi. Nolabait

esatearren, liburua barru-barrutik

josten duen hari fin ez hain

ikusezina”.

Urak izotza Oi, neguko lur; Sua etxez-etxe
Neguko airean

..............................

burduntzien balleta

zeru-edergarri.

..............................

lo zaude ala hilik?

Erantzun zuhur!

..............................

dauka begi arraietan,

beirazko soa.

..............................

Butano partiketan;

“Utzi bi hementxe!”

UdaBErRiA
Oraingoan, onomatopeiak eta errepikapenak kendu ditugu:•

aire-airetan, sigi-saga, lili-loloan, mara-mara.

Zer adierazi nahi dute onomatopeiok?•

Badago aliteraziorik? Non? Zein dira errepikatzen diren•

hotsak?

Lorean lore

lurrezko loredian

................

..............., su,

sega segalari so,

sasian sutan.

...............

punta puntaren puntan

txoria eletan.

Ura, mirari,

............... amari:

bizi-sorkari.

13
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Uda

Udako aire:

oi, ijito beltzaran,

kilker tenore.

Lur etzanean

eguzkia pilotan.

Haurrak, bitsetan.

Sua basoan

piromanoa atzeman

nahian, zaindari.

Urak, ze zori!

udan hiru kolore:

berde, hori, gorri.

Irakurri udari eta udazkenari buruz diozanak. Urtaro horien zer

momentu islatu nahi izan du haikuen bidez?

UdaZkENa

Hegoalderantz,

kontrapasa isilean,

airea, so.

Lur minak azken

puskak jasotzen ditu

negukatzeko.

Hego haizeak

putz eta putz suari.

Eta itzali ezin!

Ur azalean

hosto erorien dantza.

Nora hain pozarren?

14 Hitz egin zure oroitzapenei buruz.

Urtaro bati lotutako pasadizo bat edo dituzun oroitzapenak

kontatuko dizkiezu ikaskideei. Hori bai, pasadizoan ez duzu

urtaroa aipatu behar. Horren ordez, erabili: urte sasoi horretan,

garai horretan, urtaro horretan... Entzuten duenak zein urtaroz

ari zaren asmatu behar du.

Nahi baduzu, erabili beheko gidoia.

GIDOI-PROPOSAMENA:

Zer eguraldi egiten zuen eta zenbat urte zenituen?•

Norekin eta non zeunden?•

Zer gertatu zen egun horretan?•

Nola sentitu zinen?...•
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15 Ikusi duzu Iberdrolak esaera zaharrak baliatuz egin duen

iragarkia?  Ikus dezagun.

Badakizu naturarekin, urtaroekin, hilabeteekin... lotutako esaera•

zaharrik?

Hona hemen Gotzon Garateren Atsotitzak liburutik hartutako•

esaera zahar batzuk. Lotu zutabeak:

Esaera zaharrak
Esaera zaharrak esaldi gogoetatsu

laburrak dira; batzuetan esaldi

izatera ere ez dira heltzen, hitz bi ere

nahikoa izaten baitira esaera zaharra

osatzeko. Baina bere laburrean,

esaera zaharrak herri jakituria

jasotzen du bizitzarekin eta

inguruarekin zerikusia duten hainbat

gai edo arlotan. Esaldia laburra

izateak erraztu egiten du gogoan

hartzea, baina gogoratzen laguntzen

duten beste baliabide batzuk ere

baditu: erritmoa, geldialdi

erritmikoak; errima edo soinu-

jokoak, antzeko hotsa duten hitzen

bitartez eginak; antzeko-kontrako

soinu-esanahien arteko jokoak.

Gero eta gutxiago entzun eta

erabiltzen ditugu esaera zaharrak.

Hori dela eta, hainbat dira atsotitzak

berreskuratzeko egiten diren

ekimenak: lehiaketak Instagramen,

bildumak Twitteren...

Heldu zaizu inoiz holakorik

Whatsappera?

Negua zaharraren hilgarri

Maiatzeko lorea,

Eguzkia nora,

Udazkeneko loreak,

Udan negurako, neguan udarako,

Udaberria,

Elur urte,

Negu hotza,

Martxoko haizea,

ezkontza urte.

urteko gosea.

urrea baino hobea.

fruta gutxi.

gogorik ez lanerako.

eta gaztearen zahargarri.

uda beroa.

odol berria.

geriza bere ondora.

ESAERA ZAHARRAK BERRITZEN•

Ezagutzen dituzuen esaera zahar edo atsotitzak gogora ekarri1

beharko dituzue jarduera honetan, esaera zahar-berrituak

sortzea izango baita jarraian egin beharko duzuena.

Horretarako, esaera zahar batzuk hartu eta zuen egungo

errealitatera egokitu beharko dituzue.

Bideo honetan aurkituko dituzue adibide batzuk!

Jarraian, talde txikitan banatu; eta, esaera zaharren edozein2

bilduma erabiliz, edo gogoan dituzuenak abiapuntutzat

hartuz, bakoitzak esaera zahar-berritu bat sortu beharko

duzue.

21:29  //

21:30  //



 

 

 
AADDJJEEKKTTIIBBOOAAKK 

xehe molestagarri 

lodi temati 

isil bizigarri 

zaratatsu mesedegarri 

desiragarri kaltegarri 
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Ezagutzen duzue Ondarroan

abiatutako Esaera Zaharrak gaurko

erara arte-proiektua?

Proeiktu horrek 100 esaera zahar

hartu eta haien bertsioa egiten du

euskarri modernoan, kaleko

graffitian, hain zuzen ere. Herriko

hormak apaindu eta bide batez

esaera zaharrak ezagutzera eman eta

erabiltzea sustatu. Ideia ona, ezta?
http://www.azkuefundazioarenegunkaria.eus/esaera-zaharrak-eta-teknologia/

16 Euria. Euskal Herrian urtaro guztietan izaten ditugu euri

zaparradak.

Atal honetan duzun hiztegia erabiliz, euriaren inguruko haiku bat•

sortu beharko duzu.

IIZZEENNAAKK 
lanbro oskarbi ekaitz 
zirimiri haize erreka 
hodei tximista zingira 
ibai ostadar itsaso 

zaparrada trumoi ubide 
kazkabar uholde potxingo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AADDIITTZZAAKK 

eraso etzan 
atertu blai egin 
garbitu hoztu 
hondatu epeldu 
berpiztu berotu 
suspertu lehortu 

busti hezetu 

 
 

 

 

Denok ez dugu euriarekiko uste bera. Batzuentzat

gogaikarria izan daiteke, naturarentzat beharrezkoa, eta

Gatibu taldeko kideak, seguru antzean, gustura asko

ibiliko dira euritan dantzan.

Zein dira euriak zugan sortzen dituen•

bihotzondokoak?

Pentsatu argazki-kamera eskuetan duzula, zein da•

islatu, harrapatu nahiko zenukeen une, irudi hori?

Zelan laburbil dezakezu flash hori hitz gutxitan?•

Goiko zein hitz erabil dezakezu? Zelan esan•

dezakezu buruan duzun hori modu iradokitzaile

batean?

Gogoan izan!

 

 

 

 

 

 

 
 

OONNOOMMAATTOOPPEEIIAAKK 

Euria  zapar-zapar (zaparrada), zara-zara (euri 

nahikotxo, baina ez zaparrada), ziri-ziri... 

Trumoia  borronbonbonn, bur-bur... 

Tximista  brist-brist (tximista agertzen denean), dzirt-

dzart, flist-flast... 

Txingorra   kiski-kaska, karrak... 

Ura  blai-blai, mela-mela, plisti-plasta, tanta-

tanga (likidoak tantaz tanta jaustea), zapla-

zapla (kolpeak emanez edo mugimenduak 

eginez uretan ibiltzea)... 
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17 Ezkutuko haikuen bila.

XX. mendearen bigarren erdialdean sortutako euskal

poesiagintzan haiku itxurako zenbait olerki aurki ditzakegu.

Atal honetan J.A. Artzeren eta J. Sarrionaindiaren olerki batzuekin

jolasean ibiliko gara. Irakurri eta bilatu haikuen tankera izan

dezaketen bertso-lerroak. Molda itzazu: hitzak kendu, ordezkatu,

ordena aldatu, aditzak orainera ekarri... Eta ondoren, sortu haiku

bakarra zein haiku segida.

Gogoan izan honako aholku hauek:

Aditza zenbat eta gutxiago erabili, orduan eta hobeto. Dena•

dela, aditza erabiltzekotan orainaldian jokatu.

Substantiboaren presentzia eta zeregina ezinbestekoak dira.•

Izenondoa, berriz, bigarren mailakoa da; ez gehiegi erabili.•

Lexiko arrunta eskatzen du era poetiko honek.•

Subjektibotasunak toki gutxi dauka. Saiatu ni-a ezkutatzen.•

Ahal izanez gero, saiatu eztanda poetikoa piztuko duen•

haustura sortzen.

1900 ingurutik aurrera, haikua
AEBn eta Frantzian zabaldu zen, eta

eragina izan zuen modernismoan eta

garaiko abangoardietan.

Euskal poesiagintzan, XX.

mendearen bigarren erdi aldean

agertu dira abangoardiak. Joxe

Anton Artze poetak, hitzen

fonetismoa eta alde espaziala

elkartuz, kaligramak landu zituen,

forma hutsaren bidez esanahia

azaltzeko asmoz.

Mugimendu hau laburra izan zen

gurean; izan ere, Artzek ez zuen

jarraitzailerik lortu eta garaiko idazle

gehienek surrealismoaren bidea

hartu zuten: Bernardo Atxagak,

Joseba Sarrionandiak, Koldo

Izagirrek...

J.A. Artze (Usurbil, 1939), Ez dok

Amairu taldearen eta Baga, Biga,

Higa sentikariaren eragile

nagusienetakoa izan zen, eta bere

anaia Jesus Marirekin batera

txalapartaren erabilera modernoa

sustatu zuen. Poesia plazara,

eszenariora eraman duen lehen

poeta izan da, eta bizitza literariotik

eta eztabaidetatik urrundua egon da

MAITE DITUT  

Maite ditut 
maite

geure bazterrak
lanbroak

izkutatzen dizkidanean
zer izkutatzen duen
ez didanean ikusten 

uzten orduan hasten bainaiz
izkutukoa...

neure barruan bizten diren
bazter miresgarriak

ikusten.
Artze
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lili bat
hartu
eta hostoz hosto
erantzi
eta harek zu ere
amets
eta harek zu ere
erantzi
eta hostoz hosto
hartu
lili bat

Sarrionandia

SORTERRIKO KOPLAK

Oihaneko pagoak blai
aideratuz hiru elai.
Ostadarraren harian dira
hirurak pausatu nahi.

Larrosak dira gorriak
edo bestelan xuriak.
Hagitzez dira ederragoak
neskatilaren irriak.

Maldan behera urratsa
betiko bidean latsa.
Hodei ilunak gaua belzten du
udazkena da ez bedatsa.

Usapalak ostantzean
huts bat badut bihotzean
Zatoz maitea gure etxera
dostatzera arratsean.

Eder basoan haritza
haran aldean garitza.
Fruitu antzera ontzen da hemen
gizasemeen bizitza.

Sagar gorriak dilindan
damea dago ganbaran
maite laztanez hartzeko eta
elkartzeko ohantzean.

Iluntasuna abailtzen da
luma galdu bat bezala
begiak uso, mingaina arana
zure bihotza ene aingura.

Hurrun gauhontzak uluka
zakur deslaiak zaunkaka
Mende oso bat iraganen dut
zure ondoan koblaka.

Sarrionandia

MARGOA PINPILINPAUSA
LEKUA

Pinpilipausa margoaren lekua
lekua pinpilipausaren margoa
margoa lekuaren pinpilipausa
pinpilipausa lekuaren margoa
lekua margoaren pinpilipausa
margoa pinpilipausaren lekua.

Sarrionandia

Kopla zaharrak

Gurean bada haikuaren antza ez

baina haren oihartzuna ekartzen

digun adierazpidea: kopla zaharra.

Ikusiko dugun legez, Sarrionandiaren

“Sorterriko Koplak” olerkiko

ahapaldiek kopla zaharren egitura

dute.

Euskal tradizioko kopla zaharrek

haikuen antzeko teknika bat

erabiltzen duten arren, esanahiaren

eraketa oso bestelakoa da. Euskal

kopla zaharrean, lehen bi lerroek

egoera bat, denbora bat, girotze bat

adierazten dute (8A / 8A). Gero beste

bi lerro datoz (10- / 8A), azkenekoa

errimaduna; azken bi lerroek mezu

bat daramate, bertsolari estilokoa,

agur bat, gogoeta bat. Lehenengo

zatiak mezuari giro bat ipintzen dio,

nolabait barne-jarrera bat sortu

nahirik edo, eta gero dator mezua,

ildo bertsutik, analogiaz, eta ez lotura

logikoz. Alabaina, ez dauka haikuaren

esanahi-talka hori, halako harridura

jarrera edo ikuspegi mistiko baten

antzekorik.

Igerabide: “Haur poesiaz gogoeta zenbait”, Behinola, 22

(moldatua).

Larrosak dira gorriak 8A
edo bestelan xuriak. 8A
Hagitzez dira ederragoak 10
neskatilaren irriak. 8A

Lurra lorez
da jazten
lotatik esnatzean,

eguzkia agertzean.

Ortzia izarrez
apaintzen

loak hartzean, 
eguzkia agurtzean…

Artze

Izar-ihintzez zamaturik
jaisten da goizero

ximeleta ortzitik
lurrera

lore artera…

Lore-hautsez zamaturik

igotzen da arratsero

ximeleta lurretik
ortzira

izar artera…
Artze



Haikuak Instagramen... 
zergatik ez? JARRAITU

18Erronka!
Instagramen argitaratuko duzun haikua idazteko unea heldu da.

Idazten hasi aurretik baina, hainbat erabaki hartu beharko dituzu.

Hona hemen lana bideratzen lagun diezazuketen zenbait aholku:

Argazkia eta haikua uztartu behar dituzu. Zein izango da•

abiapuntua?

Badakizu haiku klasikoetan urtaroekin, naturarekin zerikusia•

duen elementuren bat agertu ohi dela. Zein da zure asmoa?

Zein dira zure interesak? Natura islatuko duzu ala nahiago

duzu zure eguneroko une, leku, sentsazioren bat izoztu?

Gogoratu “haikuaren bi muturrak” atalean esandakoa.•

Badakigu bi sentsazioak elkar jotzearen ondorioz norberaren

baitan sortzen den eztanda hori aurkitzea zaila izan

daitekeela. Beraz, lortzen ez baduzu, lasai.

Gogoan dituzu egiturari buruz esandakoak? Neurri jakina izan•

ohi dute; aditz gutxi eta orainaldian; izenek garrantzi handia

dute; adjektiboak, ordea, bigarren mailakoak dira; zure txio-

txioak, zure ni hori, ez gehiegi nabarmendu...

Dena prest daukazunean, igo zure haikudun argazkia

Instagramera. 
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Haikuttoaren 

harira tiraka

haizea aztarka.

Linazasoro

Hitza gorpuztuz

gorpuzten da haikua.

Negua legez.

Linazasoro

Hitza gorpuztuz, haikuttoaren hariari tiraka jos dezagun aramu-

sarea! 

Amaraunean 

txirikordatzen zaizkit

oroitzapenak.

J.Jimenez Maia
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19Solasaldi dialogikoa
Ohiko irakurketa egilearen eta irakurlearen arteko harreman

pribatu gisa ulertzen da. Baina lagunekin solasean, bizitzaz eta

literaturaz ikasten dugu elkarrekin hitz egiten dugun bitartean.

Eta horixe da martxoaren 21ean egingo dugun solasaldi

dialogikoaren helburua: gure arteko loturak sortzea, hitzen,

sentimenduen eta esperientzien trukearen bidez.

Martxoaren 21ean, beraz, Poesiaren Munduko Eguna ospatzeko,

idatzitako haikuen inguruko solasaldi dialogikoa sortuko dugu.

Horretarako, zuetariko bakoitzak kideren batek idatzitako haikua

etxean irakurri, eta sorkuntza lan horretara heltzeko zer bide egin

duen hausnartu beharko duzue. 

Zer zirrara sortu du zugan haikuak? Eta irudiak? Zer une, zer

sentsazio islatu nahi izan ditu? Zergatik? Eta ondoren, idazleak

berak, zuen kideak, haikua sortzeko eta argazkia aukeratzeko

egindako prozesua argituko digu.

Gogoratu, ez duzu testu-iruzkinik egin behar. Literatura

partekatutako plazer bihurtzeaz gain, helburu nagusia elkarrekin

hausnartzea eta elkarrengandik ikastea da, gure arteko aramu-

sarea sendotzea.



20 Auto-ebaluazioa.

Sekuentziari amaiera emateko, egindako lanaren prozesua agertu

beharko duzu zure portfolio digitalean. Gogoratu,

hausnarketaz gain, erabilitako argazkiak, haiku zirriborroak...

erabil ditzakezu.

Hemen duzu eguneroko lana laburbiltzeko lagungarri suerta

dakizukeen auto-ebaluazio txantiloia.
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Sekuentzia didaktikoa

Azaldu zer ikasi duzun hai
kuen inguruan.

•
Zein atal iruditu zaizu inte

resgarriena?
•

Zein da gutxien gustatu za
izuna?

•
Zertan ikusi duzu zeure bu

rua erosoen? Eta zertan
•

deseroso?

Sorkuntza prozesua

Gustura ibili zara haiku so
rkuntzan?

•
Zein zailtasun izan dituzu?•
Lortu duzu lortu nahi zenu

ena?
•
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Solasaldi dialogikoa

Solasaldiaren zein alderdirekin zaude harro edo
•
pozik?
Zein atalek erakarri zaitu gehien?

•
Zer unetan sentitu zara nahasita edo deseroso?

•

Sorkuntza prozesua

Saioa berriro egitekotan, zer egingo zenuke modu
•
berean? Eta zer beste modu batean?
Zelan ebaluatuko zenuke zure ikas-prozesua?

•
Zer aldatuko zenuke egin dugun prozesuan?

•
Zergatik? Zelan?
Haiku, olerki gehiago irakurri nahiko zenituzke?

•
Unitatea landu eta gero, poesiak zure bizitzan

•
lekurik izan dezakeela uste duzu? Eta poesiaksarean lekurik izan dezake?


