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1. SARRERA
Sekuentzia didaktiko hau Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan garatua izateko
pentsatua dago. Euskara eta Literatura ikasgaiko helburu eta edukiak aintzat hartzen
ditu, ikasleek oinarrizko edo funtsezko konpetentziak eskuratu ditzaten.

2. SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN EZAUGARRI OROKORRAK
2.1. Sekuentzia didaktikoaren xede nagusia
Izena badu, bada sekuentzia didaktikoaren xede nagusia Arabako eta Euskal
Herriko mitologia eta zenbait elezahar zein ohitura ezagutzea eta haien berri ematea
da. Horrekin batera, garai bateko gizon-emakumeen bizimodua eta sinesmenak ere
ezagutu eta ezagutaraziko dituzte. Taldeka, ikasleek horma-irudiak egin beharko
dituzte eta ondoren azalpena emango dute beheko maila batean.

2.2. Landuko diren oinarrizko zehar-konpetentziak
a) hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
konpetentzia
b) ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
c) elkarbizitzarako konpetentzia
d) ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
e) norbera izaten ikasteko konpetentzia
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2.3. Landuko diren oinarrizko diziplina baitako konpetentziak
a) hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
b) zientziarako konpetentzia
c) gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
d) teknologiarako konpetentzia

2.4. Landuko diren etapako helburuak
2.4.1. Euskara eta Literatura
Sekuentzia didaktiko honek Euskara eta Literatura arloko etapako helburuen
artean honako hauek lantzen ditu:
1. Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikusentzunezko diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako komunikazio-egoerei
aurre egiteko.
2. Norberaren esperientziatik gertueneko esparruetan eraginkortasunez, errespetuz
eta elkarrekin lan egiteko gogoz bai ahoz eta bai idatziz komunikatzeko gai izatea, unean
uneko komunikazio-premiei behar bezala erantzuteko.
3. Hizkuntzen erabileraren oinarrizko konbentzio eta arauei buruz gogoeta egitea, eta
konbentzio zein arauok behar bezala aplikatzea, testuak ulertzeko eta sortzeko prozedura
nagusiak aintzat hartuta.
4. Hainbat generotako literatura-testuak irakurtzea eta entzutea, eta, hala, literaturaz
gozatzen ikastea, horrek sentsibilitate estetikoan aurrera egiteko, norberaren hizkuntzaondarea aberasteko eta identitate kulturala eraikitzeko aukera ematen duen aldetik.
7. Norbaiten laguntzarekin norberaren ikaskuntza-prozesuez gogoeta egitea, beste
hizkuntza

eta

ikasgai

batzuetan

ikasitako

komunikazio-ezaguerak

eta

-estrategiak

transferitzeko, eta norberaren ikaskuntza-gaitasunean konfiantza izatea, komunikaziorako
konpetentzia hobetzeko.
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2.4.2. Gizarte Zientziak
Sekuentzia didaktiko honek Gizarte Zientziak arloko etapako helburuen artean
honako hauek lantzen ditu:
1. Ezaugarri bereizgarriak dituzten gizarte- eta kultura-taldeetako kide direla
ohartzea eta balioestea, norberaren kultura-ezaugarri bereizgarriak eta beste talde
batzuekiko desberdintasunak aintzat hartzea, eta gainerako identitate, kultura eta
herriekiko errespetua izatea eta giza eskubideak errespetatzea ezinbestekoa dela
ohartzea.
2.

Talde-lanean

jardutea,

arduraz,

elkarlanean,

elkartasunez

eta

modu

konstruktiboan. Lan horretan, funtzionamendu demokratikoaren oinarrizko printzipioak
aplikatu, lan komunarekiko ardura garatzen joan, eta norberaren eta besteen ekarpenak
adostutako helburuaren arabera balioetsiko dira, komunitateari elkartasunez ekarpenak
egiteko, inolako bazterkeriarik gabe (generoa, arraza, kultura, erlijioa...).
3. Historiako etapa bakoitzaren ezaugarri nagusiak zein diren jakitea, etapa
bakoitzeko gertaera garrantzitsuenak aztertzea eta ohartzea batzuk aldiberekoak direla eta
beste batzuk elkarren segidakoak. Horren guztiaren helburua da historian zehar gertatu
diren aldaketei buruzko iritzi pertsonal eta kritikoa eratzea eta ezagutza horiek une
historikoak ongi ulertzeko erabiltzea.
4. Gizakiak ingurune fisikoan eta gizarte-ingurunean dituen esku-hartzeen zenbait
adibide ikusi eta kritikoki aztertzea, iraunkortasunaren ikuspegitik, eguneroko bizitzan
ingurumena eta ondare historikoa eta kulturala babesteko, berreskuratzeko eta
kontserbatzeko jarrera izateko.
5. Ingurune fisiko, sozial eta kulturaleko gertaerak, kontzeptuak eta prozesuak
zenbakizko kode bidez, kode grafiko bidez, kode kartografiko bidez eta errealitate
geografikoak, ekonomikoak eta historikoak adierazten dituzten beste kode batzuen bidez
adieraztea, zer gizarte-errealitatetan bizi garen ongi jakiteko.
6. Inguruko testuinguru geografiko, sozial eta historikoko elementu garrantzitsuei
lotutako zalantzak eta problemak zein diren jakin, planteatu eta ebaztea. Informazioaren
eta komunikazioaren teknologiak erabiliko dira informazioa bilatzeko eta informazioa eta
ezagutzak trukatzeko, eta hipotesiak egingo dira konponbide alternatiboak aztertzeko eta
ikaskuntza-prozesuari berari buruzko hausnarketa egiteko.
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7. Gatazkak izan badirela jakitea, eta eztabaidetan eta mahai-inguruetan jarrera
konstruktibo,

kritiko

eta

tolerantez

parte

hartzea,

eta

ikustea

elkarrizketa

eta

desadostasunak izatea ezinbesteko baliabideak direla gizakien eta gizarteen arazoei
konponbidea emateko, elkarbizitza ona lortzeko eta intolerantziarik eta tratu txarrik egon ez
dadin lortzeko.
8. Nork bere nortasuna eratzea, eta norberaren ahalegina eta hobetzeko nahia
sustatzen duten estrategiak bultzatzea, gizaki autonomo eta sozial moduan garatzeko,
gainerakoekin elkarrekintzan, sormena, ekintzaile-sena eta lankidetza sustatuz.
2.5. Landuko diren helburu didaktikoak
1. Arabako eta Euskal Herriko pertsonaia mitologikoak identifikatzea
2. Arabako eta Euskal Herriko elezaharrak ezagutzea eta kontatzeko gai izatea
3. Arabako eta Euskal Herriko sinesmenen berri izatea
4. Historiaurreko gizon-emakumeen hileta-ohiturak ezagutzea
5. Arabako trikuharriak identifikatzea
6. Zutarri eta harrespilak zer diren ezagutzea
7. Ipuin-kontaketaren teknika ezagutu eta erabiltzea

2.6. Landuko diren Lehen Hezkuntzako 1. zikloko edukiak
2.6.1. Euskara eta Literatura
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
1. EDUKI MULTZOA. Eduki komunak. Arlo guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak
Eduki multzo honetako prozedura eta jarreren xede dira:
•

Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta berreskuratzea.
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•

Informazio-iturrien eta informazioaren beraren egokitasuna ebaluatzea.

•

Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea, sekuentziatzea, aztertzea eta
laburbiltzea), buruz ikastea eta azaltzea (deskribatzea, definizioak eta laburpenak
egitea, azalpenak ematea, etab.).

•

Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea, arrazoiak ematea,
etab.).

•

Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea.

•

Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien bideragarritasuna
aztertzea.

•

Egindako plangintza betetzea eta, beharrezkoa baldin bada, hura doitzea.

•

Plangintzaren eta egindako lanen ebaluazioa egitea eta hobekuntza-proposamenak
lantzea.

•

Lortutako emaitzaren berri ematea.

•

Harremanak eta komunikazioa lantzea pertsonekin (enpatia eta asertibitatea).

•

Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.

•

Norberaren emozioak erregulatzea.

•

Norberaren alderdi kognitiboa erregulatzea.

•

Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa, hitzik gabekoa eta digitala).

•

Norberaren jokabide morala erregulatzea.

•

Norberaren motibazioa eta gogo-indarra erregulatzea.
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2. EDUKI MULTZOA. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta
elkarrekin solasean jardutea

•

Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako ahozko testuak ulertzea:
narrazioak, norberarengandik gertueneko bizipenen, gertaeren nahiz pasadizoen
kontakizunak, poemak, abestiak, emozio eta iritzien adierazpenak, jarraibideak,
azalpenak, deskribapenak…

•

Informazioa modu gidatuan antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea,
ahozko testuak ekoiztea helburu hartuta.

•

Harreman

interpertsonaletan

nahiz

hezkuntza-esparruan

sortu

ohi

diren

komunikazio-egoeretan eta egoera interaktiboetan parte hartzea eta kooperatzea.
•

Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauak aintzat hartzea: hitz
egiteko txanda, gaiari loturik hitz egiteko mekanismoak, besteen jardunari arreta
jartzea, besteen iritziekiko errespetua…

•

Ahozko komunikazioaren oinarrizko ezaugarriak eta espresio-elementu espezifiko
garrantzitsuenak.

•

Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak: solaskideak,
helburua, erregistroa, egitura, oinarrizko hizkuntza-elementuak…

•

Komunikazio-egoeretan modu proaktiboan eta konfiantza osoz aktiboki parte
hartzearen aldeko interesa izatea.

•

Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.
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3. EDUKI MULTZOA. Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea
•

Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako idatzizko testuak ulertzea: oharrak,
jakinarazpenak,

gonbidapenak,

albisteak,

ipuinak,

poemak,

jarraibideak,

deskribapenak.
•

Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako idatzizko testuak sortzea:
eguneroko bizitzako bizipenen eta gertaeren kontakizunak, ipuinak, oharrak,
jakinarazpenak, deskribapenak, azalpenak, eskema soil-soilak..

•

Informazioa modu gidatuan antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea,
idatzizko testuak ekoiztea helburu hartuta.

•

Idatzizko testuen ulermen-prozesuan zenbait estrategia modu gidatuan erabiltzea
eta transferitzea.

•

Idatzizko testuen ekoizpen-prozesuan zenbait estrategia modu gidatuan erabiltzea
eta transferitzea.

•

Ikasgelan landutako idatzizko generoen funtsezko ezaugarriak: helburua, egitura,
hizkuntza-elementu espezifikoak..

•

Idatziz modu proaktiboan eta konfiantza osoz espresatzearen aldeko interesa
izatea.

•

Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.

•

Idatzizko kodearen arauak barneratzea.

4. EDUKI MULTZOA. Literatura-hezkuntza
•

Ipuin, kontakizun, poema eta bertso laburrak denen artean irakurtzea eta entzutea.

•

Literatura-hizkuntzaren ezaugarri batzuk identifikatzea.

•

Ahozko nahiz idatzizko literatura-generoak: genero

narratiboa, lirikoa

eta

dramatikoa.
•

Bertsolaritza eta ahozko euskal literaturako beste genero batzuk.

•

Beste literatura-adierazpen batzuk: komikia, zinema…

•

Literatura-testuak irakurtzearen aldeko interesa izatea.
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5. EDUKI MULTZOA. Hizkuntza eta haren erabilerei buruzko gogoeta
•

Ahozko

komunikazioaren

eta

idatzizko

komunikazioaren

arteko

oinarrizko

zenbait

ezaugarri

desberdintasun formalei modu gidatuan igartzea.
•

Zikloan

zehar

landutako

genero

testualen

oinarrizko

identifikatzea: ipuinak, kontakizunak, poemak eta abestiak, albisteak, erreportajeak,
elkarrizketak, jarraibideak, aurkezpenak, debateak, iruzkinak, kritikak, eztabaidak,
deskribapenak...
•

Zenbait euskarritan argitaratutako eskola-hiztegiak modu gidatuan erabiltzea, hitz
ikasi berriek zer esan nahi duten jakiteko eta barneratzeko.

•

Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzea.

2.6.2. Gizarte Zientziak
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
1. MULTZOA. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin
lotutako edukiak
Arestian aipatu ditugu.
B. Arlo honetako multzo guztietan komunak diren edukiak
•

Jakintza zientifikoa ikasten hastea eta Gizarte Zientzietan aplikatzea.

•

Lortutako informazioa aztertu, antolatu eta buruz ikasteko trebetasunak garatzea,
eta ikertzeko eta jakintzak eskuratzeko interesa sustatzea.

•

Ikasgelako lana garatzeko estrategiak: erantzukizuna eta ahalegin-gaitasuna.

•

Talde-lana eta lankidetza-lana bultzatzeko estrategiak sustatzea.

•

Ikasteko

erantzukizuna,

ahalegin-ahalmena

eta

jarraitutasuna

garatzeko

estrategiak.
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Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzeko eta bizikidetza-arauak erabiltzeko
trebetasunak.

•

Bizikidetza-egoeren eta bizikidetza-gatazken simulazioak: gatazkaren aurretik,
gatazkaren garaian eta gatazkaren ondoren: konpontzeko modu demokratikoak.

•

Lan egiteko erabiltzen diren materialak behar bezala eta errespetuz erabiltzea.

•

Herriko eta eskualdeko geografia fisikoaren elementu garrantzitsuak non dauden
jakitea eta hainbat irudikapenen bidez interpretatzea (mapak, planoak, aireko
argazkiak eta abar).

•

Gizonek eta emakumeek historian subjektu gisa betetzen duten zeregina balioestea
3. EDUKI MULTZOA. Gizartean bizitzea

•

Inguruneko kulturen adierazpenekiko hurbilketa, errekonozimendua eta errespetua,
aniztasun eta aberastasunaren adierazgarri. Herriko eta Euskal Herriko kulturaadierazpen herrikoiak.

•

Elkarrizketa, gatazkak konpontzeko baliabidea.

•

Euskal Herriko ondare natural, historiko, kultural eta artistikoaren identifikazioa,
balioestea eta errespetua, eta ondare hori gorde eta hobetzeak dakartzan
erantzukizunak bere gain hartzea

•

Aztarna historikoekiko errespetua.

•

Bere inguruneko aztarna historiko eta arkeologikoak ezagutzeko interesa, eta
dagokien garai historikoarekin erlazioa.
4. EDUKI MULTZOA. Denboraren arrastoa

•

Jakin-mina izatea iraganean gizakia nola bizi zen jakiteko, Euskal Herriko eta
Espainiako aztarna arkeologikoek historia ezagutu eta aztertzeko duten garrantzia
aintzat hartzea, eta horiek guztiak zaindu beharreko eta pertsona orori helarazi
beharreko kultura-ondareak direnaren jakitun izatea.
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Euskal Herriko eta Espainiako iraganeko eta egungo ohitura, tradizio eta kulturaadierazpenekiko errespetua, eta haiekiko interesa.

•

Euskal Herriko eta Espainiako museo eta leku eta monumentu historikoen
garrantzia. Irakasteko eta ikasteko espazioak diren aldetik, ingurumen eta
kulturarekiko errespetua eta kultura-ondarearen balioespena.

2.7. Landuko diren eduki didaktikoak
1. Arabako eta Euskal Herriko pertsonaia mitologikoak
2. Arabako eta Euskal Herriko elezaharrak
3. Arabako eta Euskal Herriko sinesmenak
4. Historiaurreko gizon-emakumeen hileta-ohiturak
5. Arabako trikuharriak
6. Zutarri eta harrespilak
7. Ipuin-kontaketaren teknika

2.8. Ebaluazio-irizpideak
Curriculumak bere 47. artikuluan honela zehazten du: “Ikasleek ebaluatu egingo
dituzte ikasleen ikasketak, ikaskuntza-prozesua eta beren ikaste-lana. Horretarako, lorpenadierazleak ezarriko dira programazio didaktikoetan”.
Hona hemen, beraz, ikasleen ikasketa-prozesua ebaluatzeko erabiliko ditugun Lehen
Hezkuntzako 1. zikloko lorpen-adierazleak, curriculumean zehazturik datozenak:
2.8.1. Euskara
1. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan eta hezkuntzan sarri-sarri agertu
ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako ahozko testuak ulertzea
(ikaslearen bizipenetatik gertuen daudenak, batik bat), eta horretan, testuen zentzu
11
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orokorrari igartzea, informazio garrantzitsuena ondo bereiziz eta kasuan-kasuan
lortu beharreko helburuak erdiesteko informazio pertinentea hautatuz.
•

Testuko gaia eta ideia nagusiak ulertzen ditu.

•

Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu
gidatuan erabiltzeko: fitxak, taulak, mapa kontzeptualak…

•

Gai da ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko eskura dituen
estrategia sinpleak modu gidatuan erabiltzeko.

•

Badaki adi-adi entzuten eta solasaldietan parte hartzen.

•

Badaki besteei errespetu osoz entzuten.

•

Gai da testuaren zentzu orokorra ulertzeko.

•

Gai da irakurgaiaren helburuarekin bat datorren informazioa identifikatzeko eta
lortzeko.
3. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, hezkuntzan eta literaturan

sarri-sarri agertu ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako ahozko
testu soil-soilak sortzea norbaiten laguntzarekin.
•

Badaki ahozko testuetako edukia modu gidatuan antolatzen, eta, horretarako,
oharrak hartzen ditu, eskemak eta gidoiak egiten, eta abar.

•

Gai da proposatzen zaizkion iturrietan informazioa bilatzeko, eta badaki informazio
pertinentea aukeratzen, kasuan kasuko helburua zein den kontuan hartuta.

•

Ahozko testua txukun-txukun aurkezten du.

•

Gai da, bere ahozko ekoizpenetan, euskarri digitalen bat eta/edo IKT baliabideren
bat irakasleen laguntzarekin erabiltzeko.

•

Era onargarrian ahoskatzen eta intonatzen du.

•

Gai da bere gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez kontrolatzeko.
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•

Badaki oso ohikoak diren bazterketazko adierazpenak erabiltzeari uko egiten.

•

Bere ideien, gertaeren, bizipenen, sentimenduen eta iritzien berri emanez parte
hartzen du komunikazio-interakzioetan.

•

Gai da solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta amaitzeko. Hitz egiteko txandak
errespetatzen ditu.

•

Solaskideari entzuten dio, eta gai da entzundakoa aintzat hartuta erantzuteko.

•

Gai da galdera bat edo beste egin eta/edo azalpen egoki eta garrantzitsuak
emateko.

•

Badaki testuinguruarekin bat datozen hitz eta adierazpenak erabiltzen.

•

Gai da bere

intonazioa, gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez

kontrolatzeko.
4. Bai ikasgelako eta bai eskolako eguneroko egoera interaktiboetan parte
hartzea, eta horretan, komunikazio-trukearen oinarrizko arauak errespetatzea.
•

Bere ideien, gertaeren, bizipenen, sentimenduen eta iritzien berri emanez parte
hartzen du komunikazio-interakzioetan.

•

Gai da solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta amaitzeko. Hitz egiteko txandak
errespetatzen ditu.

•

Solaskideari entzuten dio, eta gai da entzundakoa aintzat hartuta erantzuteko.

•

Gai da galdera bat edo beste egin eta/edo azalpen egoki eta garrantzitsuak
emateko.

•

Badaki testuinguruarekin bat datozen hitz eta adierazpenak erabiltzen.

•

Gai da bere

intonazioa, gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez

kontrolatzeko.
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6. Testu, enuntziatu eta hitzak elkarrekin alderatu eta transformatu, eta
hizkuntza-sistemari

eta

hizkuntzaren

erabilera-arauei

buruz

gogoeta

egitea,

ezaguera horiek ulermen-arazoak konpontzeko eta testualizazio- eta berrikusketaprozesuak hobetzeko erabiltzea, eta, aldi berean, idazketa-sistemaren erabilera
finkatzen hastea.
•

Testuak ulertzen eta sortzen ari dela, gai da landutako ezaguera linguistikoak modu
gidatuan aplikatzeko.

•

Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, testu soil-soilak zuzen eta egoki
osatzeko eta transformatzeko.

•

Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, bai bere eta bai besteen testuetan
oinarrizko hutsegite linguistikoak identifikatzeko eta zuzentzeko.

•

Bere ekoizpenetan hizkuntza-arauak errespetatzearen aldeko interesa du.

•

Gai da bai bere eta bai besteen testuetan dakizkien hizkuntzen arteko zenbait kalko
identifikatzeko eta zuzentzeko.

•

Eskolako komunikazio-trukeetan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.

•

Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta enpatikoa du.
9. Gai izatea bai haur-literatura klasikoko eta bai gaur egungo haur-

literaturako testuak ulertzeko eta erreproduzitzeko, eta horretan, ahozko nahiz
idatzizko literaturari buruzko bere ezaguerak erabiltzea.
•

Bere interesekin bat datozen literatura-generoetako testuak arreta handiz irakurtzen
eta entzuten ditu.

•

Aktiboki parte hartzen du denen artean adostutako esanahiak eraikitzeko
negoziazio-prozesuetan.

•

Gai da ahozko eta idatzizko literatura-testuen zentzu orokorra ulertzeko.
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11. Ohitura eta jokabide linguistiko asertibo eta enpatikoak hartuz joatea, eta
eskolan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera izatea.
•

Eskolako komunikazio-trukeetan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.

•

Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta enpatikoa du.
13. Gai izatea baten baten laguntzarekin norberaren ikaskuntza linguistikoaz

gogoeta egiteko, eta horretan, nork bere ikaskuntza-gaitasunean konfiantza izatea.
•

Ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuan kontrol-zerrendak erabiltzen ditu modu
gidatuan.

•

Bai bere eta bai besteen sormen-lanak berrikusteko eta hobetzeko zereginetan
parte hartzen du modu gidatuan.

•

Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzen du, eta
bere burua hobetzearen aldeko jarrera du.

•

Ikaskuntzan aurrera egitearen aldeko jarrera du.

2.8.2. Gizarte Zientziak
1. MULTZOA. Eduki komunak
3. Erantzukizuna, ahaleginerako gaitasuna, ikasteko jarraitutasuna eta ikasteko
prozesuari berari buruzko hausnarketa garatzea.
•

Agindutako zereginak gogo handiz, jarraitutasunez eta arduraz egiten ditu, eta
lanak txukun, argi eta garbi aurkezten ditu.

•

Ahozko zein idatzizko produkzioetan, landutako gaietarako terminologia egokia
zehaztasunez erabiltzen saiatzen da.

•

Ikasteko prozesuan dituen zailtasunak detektatzen ditu, eta gai da laguntza
eskatzeko.
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4. Informazio geografiko, historiko edo sozialak bilatu, hautatu eta antolatzea
dakarten lan eta aurkezpen indibidualak eta taldekoak egitea.
•

Gizarte Zientzien oinarrizko kontzeptuak ulertzen ditu testu eta bestelako iturri
geografiko, historiko eta sozialak bilatu, hautatu eta kontsultatzearen bidez.

•

Lortutako informazioa proposatutako gaiari buruzko lanak eta aurkezpenak bakarka
edo taldean egiteko antolatzen du.

•

Arloarekin zerikusia duten eta landutako oinarrizko kontzeptuak ulertu direla
erakusten duten edukiak argi eta txukun azaltzen ditu, ahoz eta idatziz.
5. Talde-lana balioestea, lankidetza eta parte-hartze arduratsuko jarrerak

agertzea, eta elkarrizketa eta eztabaidetan gainerakoen ideia eta ekarpenekiko
desadostasunak errespetuz eta tolerantziaz onartzea.
•

Talde-lanetan bere erantzukizun indibiduala onartzen eta bere gain hartzen du, eta
gatazkak era baketsuan konpontzeko trebetasunak agertzen ditu.

•

Portaera konstruktiboa eta solidarioa agertzen du, taldeko erabakiak hartzean
aktiboki parte hartzen du, eta iritziak eta ideiak asertibitatez adierazten ditu.

•

Iritzi, ekarpen eta ideia guztiak errespetatzen ditu.
7. Sormena eta ekintzaile-sena lantzea, eta informazioa eta ideiak baliatzeko eta

hainbat egoeratan ondorio berritzaileak aurkezteko gaitasunak eta konpetentziak
handiagotzea.
•

Hainbat egoeratan aktibo izatera eta parte hartzera bultzatzen duten bere
buruarekiko konfiantza, ekimen pertsonala, jakin-mina, interesa eta sormena
agertzen ditu ikaskuntzan.

•

Ekintzak eta zereginak planifikatu eta egiteko autonomia du, eta gai da erabaki
pertsonalak hartzeko.
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•

Elkarlanean parte hartzen du talde-lanean.

•

Norberaren eta ikaskideen segurtasuna eta eskolako material eta instalazioen
erabilera egokia zaintzen laguntzen duten arauak eta portaerak bere gain hartu eta
agertzen ditu.

4. MULTZOA. Denboraren arrastoa
31. Herri batean denboran zehar gertatzen diren aldaketa sinpleak identifikatzea
eta aldaketa horiek elikaduraren, jantzien, teknologiaren, arkitekturaren eta
merkataritzaren bilakaerarekin lotzea.
•

Jakin badaki aztarna arkeologiko, usadio, ohitura, jarduera eta tresna jakin batzuk
garai historiko jakin bateko gizartearen berezko bizimoduaren adierazleak direla.

•

Herriko eta Euskal Herriko historiaren hainbat alditan elikaduran, jantzietan,
tresnetan, arkitekturan eta merkataritzan izandako aldaketen bilakaera alderatzen
eta kontrastatzen du.
32. Euskal Herriko museoek eta leku eta monumentu historikoek irakasteko

eta ikasteko gune gisa duten garrantzia balioestea, bertako ingurunea eta kultura
errespetatzeko jarrera agertzea eta kultura-herentzia aintzat hartzea.
•

Museoen eta monumentuen edota balio historiko, artistiko edo kulturaleko beste
eraikin batzuen garrantzia balioesten du, eta horietarako bisitaldietan errespetujarrera agertzen du.

•

Tokiko, Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta Europako kultura-herentzia ezagutu,
babestu eta zaindu beharreko aberastasun partekatu gisa estimatzen du.
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2.10. Sekuentzia didaktiko honekin zuzenean lotutako ebaluazio-adierazleak
1. Arabako eta Euskal Herriko pertsonaia mitologikoak identifikatzen ditu.
2. Arabako eta Euskal Herriko elezaharrak ezagutzen ditu eta kontatzeko gai da.
3. Arabako eta Euskal Herriko sinesmenak identifikatzen ditu.
4. Historia aurreko gizon-emakumeen hileta-ohiturak ezagutzen ditu.
5. Arabako trikuharriak identifikatzen ditu.
6. Zutarri eta harrespilak identifikatzen ditu eta bakoitzaren erabilera ulertzen du.
7. Ipuin-kontaketarako teknika ezagutzen du.

3. IZENA BADU, BADA SEKUENTZIA DIDAKTIKOA
URRATSEZ URRATS
Sekuentzia didaktikoa ikasturte osoan zehar burutua izateko pentsatuta dago.
Euskara eta Literatura arloko saioak erabiliko ditugu horretarako.

1. URRATSA. Girotzea
Saio honen helburua haurrak mitologian murgiltzea eta gaiarekiko interesa piztea
izango da. Horretarako, helbide honetara jo eta ipuin mitologiko bat edo batzuk entzungo
ditugu arbel digitalean:
http://www.aittu.net/?q=mitologiarentxokoa
Ondoren, entzundakoa ulertu duten jakiteko, ipuinaren inguruan arituko gara. Nahi
beste ipuin entzun ditzakete. Besteren bat ezagutzen duten galdetuko diegu, eta
kontatzera animatuko ditugu. Pertsonaia mitologiko gehiago ezagutzen duten galdetuko
diegu. Euskal Herriko pertsonaia mitologiko nagusiak ezagutzeko honako helbide
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honetara jo dezakegu:
http://www.amaroa.com/

2. URRATSA. Pertsonaia aurkeztea
Lehendabiziko pertsonaia mitologikoa aurkeztuko dugu: Mari. Berari dagokion fitxa
irakurri eta ulertuko dugu.

3. URRATSA. Elezaharrak ezagutzea
Mariri buruzko elezaharrak irakurri eta ulertuko ditugu.

4. URRATSA. Elezaharra nola kontatu behar den ikasi
Anbotoko sorgina ipuina entzungo dugu orrialde honetan:
http://www.aittu.net/?q=mitologiarentxokoa
Guztion artean komentatu ondoren, baten bati birkontatzeko eskatuko diogu eta bi
kontakizunak alderatuko ditugu. Jarraian, ipuinak nola kontatu behar diren ikasiko dugu.
“Ipuinak kontatzeko gida” irakurriko dugu horretarako. Irakasleentzat ere eskaintzen
dugu beste gida bat
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IPUINAK KONTATZEKO GIDA
1. GIROTZEA:
- Entzuleak normalean ez bezala eseri.
- Argiekin jolastu.
- Objektu, marrazki, irudi... lagungarriak eraman.
- Entzuleekin jolasen bat egin.

2. KONTALARIAREN TREBETASUNA.
- Ipuina ondo ikasita izan.
- Ipuina egi-egia balitz bezala kontatu behar duzu.
- Hitz eta esamolde sinpleak erabili.
- Hasieratik amaierara entzulearen arreta mantendu:
Gertakizunak segidan kontatu.
Erritmoa aldatu ipuinaren une ezberdinetan.
Bizitasuna emateko, esaldi motzak erabili.
Sekula ez egin geldiunerik.

3. HIRU ERREMINTA MAGIKOAK:
3.1.AHOTSA
- Atsegina, ulertzeko erraza izan behar du. Horretarako, lasaitasunez eta ez oso ozen hitz
egin behar da.
- Ahots ezberdinak erabili:
- Ipuinaren zati batzuetan: zerbait garrantzitsua adierazteko.
- Pertsonaia bakoitzari ere ahotsa jarri: pertsonaien nortasuna kontuan hartu.
- Zeure ahotsa itxuraldatu: ipuina beste ahots batekin kontatu.
3.2. AURPEGIA
- Oso garrantzitsua da esaten ari garena aurpegiko keinuez indartzea.
3.3.GORPUTZAREN MUGIMENDUAK
- Esaten ari garena keinuekin ere adieraztea oso garrantzitsua da. Ipuin-kontalaria ezin da
geldirik egon.
- Gorputzaren mugimenduek bat etorri behar dute hitzen jarioarekin.
- Bereziki, gorputzaren hiru zati hauek zaindu: besoak, eskuak eta aurpegia.

4. HIZKUNTZA-BALIABIDEAK:
4.1. ERREPIKAPENA: soinu edo esandako hitz konkretuak haurrei errepikarazi, edo
ipuinean gertatzen den zerbait behin eta berriz errepikatu, haurrek ipuinaren haria ondo
jarraitzeko.
4.2. TONUA: harridura, haserrea, poza, lasaitasuna, urduritasuna... baxuago edo altuago
hitz eginez, xuxurlatuz edo oihukatuz, polikiago edo azkarrago hitz eginez adierazten dira.
4.3. ERRITMOA:ipuina aspergarria ez izateko. Kontakizunari erritmoa ematearren, adibidez,
azkarrago hitz egitea, urduritasuna adierazteko, edo poliki-poliki, nekea erakusteko. Musika
ere erabil daiteke erritmoa nabarmentzeko.
4.4. ESAJERAZIOA: gehienetan konparazioak erabiltzen dira. Garrantzitsua izaten da
gorputzaren mugimenduarekin eta ahotsarekin ere laguntzea.
4.5. ONOMATOPEIA: miau! danba! zirt-zart! Narratzaileak hitzez deskribatzen duen hori
indartzeko eta bizitasuna emateko kontakizunari.
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IPUINAK KONTATZEKO GIDA
IRAKASLEARENTZAT
1. IPUINA KONTATU AURRETIK: GIROTZEA
Oso garrantzitsua da, ezertan hasi baino lehen, kontatu behar dugun ipuinaren
inguruko giroa sortzea. Horretarako, modu asko daude eta hemen dituzu batzuk:
•
•
•
•
•

Entzuleak gelan normalean ez bezala eseraraztea. Adibidez: ipuina haurrei
kontatu behar badiezu, komeni da haurrak eta kontalaria elkarrengandik oso gertu,
aurrez aurre egotea.
Gelako argiekin jolastea (argi batzuk itzalita, edo kandelaren bat piztuta…).
Kontaketan lagundu diezagukeen edozein objektu gelan jartzea. Pertsonaia
mitologikoaren marrazkia edo irudia, adibidez; edota elezaharrean ageri den
objektu bat gelara eramatea.
Entzuleekin jolasen bat egin daiteke ipuinaren inguruko giro berezia sortzeko.
Kendu begi bistatik umeen arreta desbidera dezakeen edozer.

Eredu gisa, Ipuin-entsalada ikus dezakegu: ikasle batzuek hainbat ipuin kontatzen
dituzte ikasgelan bertan. Gela zelan girotu duten ikusteko balio du.
http://www.youtube.com/watch?v=1B5kJGVhz4s&feature=related

2. KONTALARIAREN TREBETASUNA
•
•
•
•
•
•

Ondo ikasita izan behar duzu kontatzera zoazen ipuina.
Entzuleari kontatu behar diozun istorioa lehendabizi zeuk sinetsi behar duzu.
Ipuina egi-egia balitz bezala kontatu behar diozu, bestela ez du kontatu nahi diozun
hori ondo jasoko.
Sinpletasunez kontatu. Gertatzen ari den guztia bizitzen ari bazina bezala kontatu
behar duzu ipuina. Modu horretan lortuko duzu, konturatu barik, zeuk hitz eta
esamolde sinpleenak erabiltzea eta entzuleek ipuina erraz jarraitzea.
Entzulearen arreta erakartzen saiatu behar duzu hasieratik amaierara arte.
Gertakizunak segidan kontatu behar dituzu. Ipuina aurrera joan ahala, gainera,
geroz eta bizkorrago gertatuko dira.
Erritmoa: azkarra eta mugikorra izan daiteke, edo motela, entzulearengan tentsioa
edo urduritasuna sortzeko. Alda ezazu erritmoa kontatzen ari zarenaren arabera,
entzuleak gusturago entzungo dizu.
Ez da komenigarria kontaketa guztia erritmo berean kontatzea.
Zergatik? Entzulea berehala aspertuko litzatekeelako!

•
•

Kontakizunari bizitasuna emateko, erabili esaldi motzak. Adibidez: Joan zen, jan
zuen, etorri ziren, jolasean egin zuen…
Ez egin geldiunerik ipuina kontatzen ari zaren bitartean.
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3. KONTALARIAREN HIRU ERREMINTA MAGIKOAK
3.1. AHOTSA

•
•

Zure ahotsa atsegina izan dadin saiatu behar duzu eta ulertzeko erraza
Horretarako:
Lasaitasunez eta argi hitz egin, entzuleak ongi ulertzeko.
Ez hitz egin altuegi!

Beharrezkoa da ahots ezberdinak erabiltzea zenbait egoera adierazteko,
pertsonaiak bereizteko edo protagonistak zelan sentitzen diren adierazteko.
•

•

Ipuinaren zati batzuetan ahots ezberdina erabili dezakezu, zerbait garrantzitsua
gertatzen ari dela adierazteko, edo zeuk azpimarratu nahi duzun beste edozertaz
entzulea konturatzeko. Tonuarekin estu lotuta dago ahotsaren erabilera hau.
Adibidez, protagonista norabait ezkutuan doala kontatzen ari zarenean, isil-isilik hitz
egin dezakezu hori adierazteko.
Pertsonaia bakoitzari bere ahotsa. Narratzaileaz gain pertsonaiak ere hitz egiten
badu, bere ahotsa jarri behar diozu. Bi pertsonaiaren edo gehiagoren arteko
elkarrizketa baldin badago, bakoitzari bere ahotsa jarriko diozu, entzuleak bereizi
ditzan. Ahotsak jartzerako orduan, kontuan hartu ipuinaren hasieran zelan
deskribatu duzun pertsonaia. (Adibidez: Peru mutil handia dela esan baduzu, ahots
lodia jarri eta ez fina).
Ikus itzazu honako adibide hauek:

Maddiren erlojua. Maila honetakoek adi-adi entzun eta kontuan hartzeko ipuina da.
Ahotsaren oso erabilpen ona egiten du, tonu eta erritmo aldaketekin uztartuz.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10308
Hankak nahi zituen sugea. Haur batzuk, liburuaren orriak pasa ahala, ipuinak
kontatuz doaz bideo aurrean. Ahotsak lantzeko ederra da, baina euskara aldetik eskasa.
http://www.youtube.com/watch?v=dseqOalgGE4&feature=related
Sorginaren jokoa.
erabilpenaren aldetik.

Ipuin mitologikoa, oso ona ahotsaren zein tonuaren

http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10310
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Ahotsa itxuraldatu. Ipuina ez daukazu derrigorrez zeure ahots propioaz kontatu
beharrik. Ahots xelebreren bat erabiliz, barre eragin diezaiokezu entzuleari.
Ikus itzazu honako adibide hauek:

Ardiak eta larrea. Narratzaileak ahots xelebrea jartzen du. Ardiek hitz egiterakoan,
haien hotsa imitatzen du. Errepikapena: “bertan goxooo!, bertan goxooo!”.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10302
Gazte bi agertzen dira ahotsa jartzen ipuin bati, portatil bat aurrean dutela.
Mutilak ahotsa itxuraldatzen du zaharrarena eginez. Ondo dago ikasleek ikus dezaten
zelan doblatzen diren ikus-entzunezko ipuinak, filmak, marrazki bizidunak…
http://www.youtube.com/watch?v=YmNAOCDkHnI&feature=related

3.2. AURPEGIA
Erreminta hau ere oso erabilgarria da, esaten ari garena keinuz indartzen
laguntzeko.
•
•

Entzulearen arreta erakartzen duen lehen gauza kontalariaren aurpegia izaten
da. Beraz, aurpegiarekin egiteko keinuak lantzen badituzu, zeure alde izango
duzu kontaketa ona egiteko puntu garrantzitsu bat.
Aurpegiarekin keinu eginez, hitzez esaten ari zaren hori azpimarratu
dezakezu. Adibidez: pertsonaiaren bat deskribatzerakoan “zatarra” dela esaten
baduzu, entzuleak zatarra dela pentsatuko du. Baina zatarra dela esatearekin zure
aurpegia zimurtzen baduzu, jendeak oso zatarra dela pentsatuko du, eta seguru
aski, barre ere egingo du zure keinuagatik.

Beraz, lotsarik gabe egin behar ditu kontalariak keinuak aurpegiarekin. Oso
garrantzitsua da.

3.3. GORPUTZAREN MUGIMENDUAK
•
•
•

Esaten ari garena keinuekin ere adieraztea oso garrantzitsua da. Ipuinkontalaria ezin da geldirik egon.
Gorputzaren mugimenduek bat etorri behar dute hitzen jarioarekin. Hau da,
poliki hitz egiten ari bazara, poliki mugitu. Baxu hitz egiten ari bazara, mugimendu
suabeak egin.
Bereziki, gorputzaren hiru zati hauek zaindu behar dituzu: besoak, eskuak eta
aurpegia.
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Ikus itzazu honako adibide hauek:
Hiru txerrikumeak. Haur Hezkuntzako haurrek egindako antzerkia da eta
narratzailea irakaslea da. Gorputz-mugimendua erabiltzen dute “handia” moduko
adjektiboak edo “a ze gosea!”, “ai ene!” eta antzeko esamoldeak indartzeko. Amaieran
denek batera abesten dute. Iraupena: 7´53
http://www.youtube.com/watch?v=Grd7xnWTrys&feature=related
Txanogorritxo antzerkia bertsotan. Beraien adineko batzuek egindako antzerkia.
Gorputz-adierazpen aldetik oso aberatsa. Antzerkian egiten dituzten mugimenduok ipuina
kontatzerakoan erabil daitezke.
http://www.youtube.com/watch?v=wyakLTh8cos&NR=1
Wazemank. “Belarrijaleen aurkako erremedioa”. Imitazioa lantzen dute, AEBetako
iragarki tipiko bat eredu hartuta eta Euskal Herriko egoera erreal bat antzeztuz. Gorputzaz
egiten den interpretazioak zelako garrantzia duen ikusteko balio du.
http://www.youtube.com/watch?v=nxA5rrd0uUo

4. HIZKUNTZA-BALIABIDEAK
Errepikapena, tonua, erritmoa eta esajerazioa dira kontalariak erabiltzen dituen
hizkuntza-baliabide nagusiak. Edozelan ere, ez da nahikoa erreminta horiek zelan
erabiltzen dituzten ikustea. Komeni da ikasitakoa praktikan jartzea, zeuek kontalari
bihurtzea. Horretarako, hain zuzen, Ahozkotasuna lantzeko denetariko baliabideen
bilduman dituzue zerrendatuta onomatopeia, elipsia, hitz-jokoak, errepikapena, erritmoa
eta hizkuntza lantzeko beste zenbait baliabide: igarkizunak, txisteak, ipuinak …

4.1. ERREPIKAPENA
Normalean, haurrentzako zuzeneko kontakizunetan erabiltzen da, haien partehartzea eraginez arreta mantentzeko. Bi errepikapen mota erabiltzen dira:
•

Kontalariak soinu edo hitz konkretuak errepikarazten dizkie haurrei:

Ipuina (irakaslearentzako eredua). Irakasle batek haurrei gelan ipuina zelan
kontatzen dien ikusten da. Haurrek askotan errepikatu egiten dituzte hark egiten dituen
soinuak, kanta zatiak…(haurrek zakur, katu eta beste zenbait animaliaren hotsak ikasten
dituzte).
http://www.youtube.com/watch?v=z-x0kNfdoPk
• Kontalariak behin eta berriz errepikatzen du ipuinean gertatzen den zerbait.
Errepikapenaren bidez bermatzen da haurrek ipuinaren haria ondo jarraitzea.
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Koloreen mundua. Ipuin honek haurrei koloreak eta zenbakiak erakusteko balio
du. Istorio bera errepikatzen du 1 zenbakitik 4ra arte heltzeko. Zenbaki bakoitza kolore
batekin lotzen du, eta irudien bidez adierazten da bai zenbakia, bai kolorea.
http://www.youtube.com/watch?v=10q91J6QWLM&feature=related
Armiarmaren istorioa. Errepikapena erabiltzen da istorioa kontatzeko. Beraien
adineko haurrek egindako ahots eta marrazkien bidez egiten dute kontakizuna.
http://www.milcuentos.com/armiarma/index.html.
Txomin ipurdi. Irudiaren eta ahotsaren bitartez kontatzen du ipuina, musika lagun
duela.(Erregearen ahotsa lodi jartzen du. Erritmo ona). 3 minutu.
http://online-ikastaroa.blogspot.com/2009/04/ipuin-bat-txomin-ipurdi.html
Koldo Amestoy. Artzain baten ametsa kontatzen du errepikapena erabiliz.
http://www.eke.org/partaideak/blogak/koldo_amestoy/koldo_amestoy_multime
dia
Bizitzaren muga. Ipuin moduan kontatutako txistea da. Errepikapena
erakusteko adibide ona da. Bukaeran, ordura arte laua izan den erritmoa azkartzen du,
azken “gag”ari indarra emateko.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10317

4.2. TONUA
Pertsonaia harrituta, haserre, pozik, lasai, aspertuta, urduri… dagoen adierazteko
erabiltzen da batzuetan. Ipuinean zerbait txarra edo ona gertatzen ari dela deskribatzeko
ere balio du askotan. Normalean, kontalariak baxuago edo altuago hitz eginez, xuxurlatuz
edo oihukatuz, polikiago edo azkarrago hitz eginez adierazten ditu gauza horiek guztiak.
Horri esaten zaio, hain zuzen ere, “tonua” erabiltzea.
Maddiren erlojua. http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10308
Barbantxo. Tonu-aldaketa oso ona du eta onomatopeiak erabiltzen ditu. Nabari
da ume txiki bati ari zaiola ipuina kontatzen.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10303
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Katuak bakar-bakarrik sentitzen direnean. Ipuina baino gehiago, bakarrizketa
da eta kontakizunean zehar tonu-aldaketa nabariak egiten ditu goxotasuna, haserrea eta
beste zenbait sentimendu adierazteko.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediaype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10307

4.3. ERRITMOA
Ipuina aspergarria izan ez dadin, kontakizunari erritmoa jarri behar zaio. Ipuina
erritmo barik kontatzea, abestia doinu barik abestea bezala izango litzateke. Kontakizunari
erritmoa jartzeko, adibidez, narratzaileak azkarrago hitz egin dezake ipuineko pertsonaia
urduri dagoela adierazteko, edo poliki-poliki, nekatuta dagoela erakusteko. Zenbaitek
musika ere erabiltzen dute ipuinaren erritmoa nabariago izan dadin.
Ahuntz ama eta zazpi antxumeak. Heidiren kapitulu honetan, Klarak ipuin hau
kontatzen dio Heidiri. Erritmo-, tonu- eta ahots-aldaketak bikain menperatzen ditu.
http://www.youtube.com/watch?v=LQdKp0ceMpA&feature=related
Koldo Amestoy. Ipuina kontatzerakoan, erritmoa panderoarekin markatzen du une
batzuetan (ikasleek beraiek txalo bidez egin dezakete, esaterako) eta kantu-ukitua ematen
dio kontakizunari. Onomatopeiak, hitz-jokoak eta errepikapena ere nabarmenak dira.
Artzain baten ametsari buruzkoa da ipuina.
http://www.eke.org/partaideak/blogak/koldo_amestoy/koldo_amestoy_multimedia
Xamariko. Galtzagorrien ipuina kontatzen du eta gitarraren soinuaz markatzen du
erritmoa (altuago/baxuago edo erritmo azkarrago/geldoagoan joz). Espresio handiko
kontakizuna da, onomatopeietan ere aberatsa. Bukaeran bertso musikatuak abesten
dituzte.
http://euskaltube.com/play.php?vid=2932

4.4. ESAJERAZIOA
Ipuineko pertsonaien deskribapen fisiko zein psikikoa egiterakoan erabili ohi da.
Kontakizunean gertatzen den zerbait edo egoera jakin bat oso xelebrea, larria edo
pozgarria dela adierazteko ere erabiltzen da (normalean, ipuinaren korapiloan edo
amaieran). Esajerazioa egiteko, gehienetan konparazioak erabiltzen dira eta oso
garrantzitsua izaten da gorputz-mugimenduak eta ahotsa ere esajeratzea.
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Egia da! Ahoz aho kontatu ahala, gertakizun bat zelan esajeratu eta guztiz
desitxuratzen den erakusten du. Pertsonaia asko agertzen dira eta klasean gorputzadierazpena eta esajerazioa lantzeko erabil daiteke.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10315

4.5. ONOMATOPEIA
Miau! Danba! Zirt-zart!... gertakizun bat, mugimendu bat edo sentimendu bat
adierazten duten hotsak direla esan daiteke. Onomatopeiak askotan erabiltzen dira
ipuinak kontatzerakoan, narratzaileak hitzez deskribatzen duen hori indartzeko eta
bizitasuna emateko kontakizunari.
Adibidez: “Katua ortura joan eta janari eske hasi zitzaion Koxmeri”, esango luke
narratzaileak. Eta segidan… “Miau! Miau!”.
Ipuina. Oso eredu ona, onomatopeia askorekin. Haurrek sarritan errepikatzen
dituzte irakasleak egindako soinuak, kanta zatiak…(haurrek zakur, katu eta beste zenbait
animaliaren hotsak ikasten dituzte).
http://www.youtube.com/watch?v=z-x0kNfdoPk
Barbantxo. Tonu-aldaketa oso ona du eta onomatopeiak erabiltzen ditu. Nabari da
ume txiki bati ari zaiola ipuina kontatzen.
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/ipuinakdetalle?gid=10303
Hutsa hitza nondik datorren. Olatz Pagaldaik Zahar-Berrin kontatutakoa. 1´16.
Onomatopeiak.
http://www.youtube.com/watch?v=bQnuv4r4mgs&feature=related
Ipuin-entsalada. Ikasle batzuek hainbat ipuin kontatzen dituzte ikasgelan bertan.
Musikarekin laguntzen dute kontakizuna. Gainera, tonu, ahots eta onomatopeia aldetik
oso ondo dago. Txarrena, irudia eskas samarra dela. Iraupena: 5´29
http://www.youtube.com/watch?v=1B5kJGVhz4s&feature=related
Koldo Amestoy. Ipuinari laguntzeko hainbat baliabide agertzen ditu. Gitarrarekin
irudikatzen du ekaitza, edo urez betetako balde batean plisti-plasta eginez, olatuen
hotsa… Onomatopeiak eta objektuekin egindako hotsak musikarekin uztartzen ditu.
Irudirik ez dagoen kontakizunetarako da bereziki eredu interesgarria.
http://www.eke.org/partaideak/blogak/koldo_amestoy/koldo_amestoy_multimedia
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Xamariko. Galtzagorrien ipuina kontatzen du zuzenean, gitarra lagun duela.
Onomatopeia eta errepikapena asko erabiltzen ditu. Tonua altuago/baxuago edo erritmoa
azkarrago/ polikiago, gitarrak markatzen du. Bukaeran bertso musikatuak abesten dituzte.
Kontakizun guztian zehar, galtzagorri-mozorroak alde batetik bestera mugitzen dira
agertokian zein jendearen artean.
http://euskaltube.com/play.php?vid=2932

5. BIBLIOGRAFIA
Solasean eta Jolasean ( CDA, CDB, irakaslearen liburuak)
www.ikasbil.net
LARDIZABAL, Leire: Ipuinak kontatzeko gida, 2010 (moldatua)
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5. URRATSA. Ekin lanari!
Hurrengo urratsa ipuina buruz ikasi, girotzeko materiala bilatu edo prestatu (irudiak,
marrazkiak, horma-irudiak...) eta Ipuina kontatzeko gida hartuta ipuinaren kontaketa
prestatzea da. Zenbat ikasleren artean kontatuko duten, edo zein mailatako ikasleei
kontatuko dieten pentsatu beharko dute. Kontaketa grabatuko duten ere erabaki beharko
dute. Hala balitz, ebaluazioa aurrera eramateko aukera izango genuke Ipuina
kontatzeko gida bera hartuta.

6. URRATSA
Poliki-poliki

pertsonaia

mitologiko

guztiak

ezagutu

eta

horien

inguruko

elezaharrak kontatzea, eta Arabako beste zenbait sinesmen eta beste kondaira batzuk
ezagutaraztea da helburua. Ikasturte osoa izango dugu horretarako.
Korridorean Mitologia Txokoa sor dezakegu eta pertsonaien irudiak eta
marrazkiak itsatsi. Arte Hezkuntzako saioak ere erabil ditzakegu girotzeko materiala
sortzeko.
Gauza bera egin dezakegu Historiaurrearekin erlazionaturik ikasi ditugun
edukiekin: trikuharrien, zutarrien eta harrespilen inguruko kontuak biltzen dituen txokoa
egin dezakegu.
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MARI

Habe aldizkaria, 392. zk.

Lur azpian bizi den jainkosa honek botere handia du, gauzak egin eta
desegiten ditu eta. Esaten da, ostiral gauetan akelarreak ospatzeko
kobazuloetan biltzen denean, ekaitzak sortzen dituela.
Itxura asko hartzen ditu. Gehienetan animaliarena hartzen badu ere, suzko
igitaiarena edo gurdi batena ere hartzen du, zeruan batetik bestera mugitzeko.

Mariren bizilekuak

Mariren Anbotoko haitzuloa. http://mitologiadevasconia.amaroa.com/

Etxe asko ditu Marik, eta denak gure mendietan. Anboton bizi denean,
batzuetan zerua gurutzatzen du, Txindoki mendian duen bere beste etxera
joateko. Horregatik, jainkosak Anbotoko Dama edo Anbotoko Señorie izena
hartzen du.
Arabako Zaldiaran mendian ere badu bizitokia. Bertan badira haitzean egindako
bi zulo, Okabeko leihoak izenekoak. Aurrerago Marizulopea izena eman zieten.
Okondo herriko Mariasulo haitzuloan ere egoten omen da.

Mariren aurrean nola jokatu
Mariri beti hika egin behar zaio. Ezin da haren aurrean eseri, eta haren
kobazulotik sartutako modu berean atera behar da, ezin zaio bizkarra eman.
Ez dugu hartuko harena den objekturik, urrezkoak izan arren, kanpora atera
orduko makila bihurtzen baitira.
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ZUHATZU GANBOAKO MARI
Zuhatzu Ganboako herritarren esanetan, Mari Anbotoko bere
kobazuloan egoten ohi zen urrezko hariarekin harilkatzen. Ahari baten
adarrak erabiltzen omen zituen horretarako. Zerua suzko igitai bihurtuta
zeharkatu ahal zuela ere kontatzen zuten.

ARAMAIOKO ELEZAHARRA
Batzuetan Marik inguruko neska
gazteren bat bahitu eta preso edukitzen du
bere kobazuloan. Beste batzuetan, neska
gazteak eurak dira preso gelditzen
direnak,
amak
botatako
biraoren
batengatik. Horrela gertatu zitzaion
Aramaioko Bixigaña baserriko neska
gazteari.
Anboto Aramaiotik https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

ARREOKO EKAITZAK
Kuartangon esaten dute Arreoko lakutik ekaitza sortzen duten
hodeiak ateratzen direla. Hodeietatik txingorra eta harri-erauntsiak
erortzen dira eta horiek uzta suntsitu eta ganadua uxatzen dute.

MARI TEILATUKO
Arabako Olaeta eta Abezian ohitura da haurren lehendabiziko hortza
Mariri eskaintzea. Mari teilatuan bizi dela uste dute, hortik datorkio Mari
Talletuko izena.
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ERREKARRIAK TRIKUHARRIETAN
Bada oso antzinako ohitura bat Marirekin eta, beraz, ama lurrarekin,
zuzenean lotuta dagoena: Aizkomendiko eta Sorginaren txabolako
trikuharrietan, besteak beste, errekarriak botatzen zituzten barrura.
M

MARIREN AZTARNAK LEKU-IZENETAN
MARITURRI: Oreitia eta Arbulo artean dagoen iturriak hartzen duen
izena da. Sorginen iturria izenez ere ezaguna da. Sorginak bertan biltzen
omen ziren akelarrean. Elezaharrak dioenez, iturri hartako belarra zapaltzen
zuen bidaiariak orientazioa galtzen zuen.
Izen bera hartzen du Santa Teodosia inguruan dagoen iturriak.
MARITURRIGOIEN: Erroitegi herriko nekazaritza-lur baten izena da.
MARISOLO: Zalduondon badira izen hori duten larrea eta baserria
San Adrianerako bidean.
Arabatik kanpoko zenbait elezahar irakurriko ditugu orain.

SUPELEGORREKO MARI
Gorbeialdeko elezaharrek diotenez, aspalditik izan omen da
Supelegorreko haitzuloa Mariren bizileku. Mendi hauek lainopean
daudenean, zenbait herritarrek Anbotora zaldi gainean joaten ikusia dute.
Supelegor inguruan, ardiak lasai-lasai bazkatzen ari direla, bat-batean
izututa ihesari ematen badiote, Mari handik dabilelako omen da.
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IPIÑAKO APAIZA
Beste elezahar baten arabera, Marik artaldeetan kalte izugarriak
eragiten dituen ekaitzak sortzen ditu. Horrelakorik ez gertatzeko, Ipiñako
apaizari eskatu zioten haitzulora joateko konjuru bat botatzera. Elizgizona
joan zen San Joan egun batean bere isipuaz konjurua botatzera. Egun
horretan artaldeak bedeinkatzera joan ohi zen urtero. Apaiza lehen ere aritua
zen horrelako lanetan eta beldurrik gabe joan zen.
Sartu zen haitzulora eta bere ahots sendoaz konjuruarekin hasi zen,
artzainek eta herritarrek kanpotik begiratzen zuten bitartean. Baina batbatean haitzuloaren iluntasun hotzetik haize bero bat irteten hasi zen. Beroa
gero eta handiagoa zen, eta halako batean elizgizonaren sotana sutan jarri
zen. Hura ikustean, utzi konjurua eta korrika batean ihesari eman zion
izututa, sotanaren sugarrak itzaltzeko ahaleginak eginez. Artzain eta ikusle
guztiek ere alde egin zuten Mariren botereaz beldurtuta. Apaiza, bizi
izandako estutasun eta atsekabearen ondorioz, egun batzuetara hil egin
omen zen.

KATTALIN
Amezketan kontatzen dutenez, ba omen ziren zazpi
urte Mari Txindokiko bere haitzulotik desagertu zela.
Baina zaldi bat zeruan hegan azaldu, eta izugarrizko
euri-jasa hasi zuenean, herritarrak berehala konturatu
ziren Mari bueltatu zela. Marizulo kobazuloa zuen
bizileku. Dena urrezkoa omen zen barrutik, altzariak ere
bai. Behin batean, eurite baten ondoren, atertu eta
lainoak urruntzen ari zirenean, Txindokiri laino-txapela
gelditu zitzaion tontorrean. Orduan ohartu ziren Marik
labea piztu zuela.
http://www.amaroa.com
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Goiz batean, Kattalin izeneko neska gazte amezketar bat joan zen
mendira artaldearekin, eta, egun guztian ardiak larrean eduki ondoren,
artaldea biltzen hasi zen. Kontatu zituenean, bat falta zitzaiola konturatu zen.
Artaldearen jabearen beldur, mendian gora abiatu zen falta zitzaion ardiaren
bila. Batek baino gehiagok esana zion Mari Txindokin zenean ez
gerturatzeko inguru haietara, baina ardi galdua topatu beharra zeukan.
Aurrerago joan zenean, hara non ardia haitzulo baten sarreran aurkitu zuen,
eta haren ondoan andre eder bat, sekula ikusi ez zuen bezalako dama. Mari
zen. Marik nor zen eta zein familiatakoa zen galdetu zion neskatxari. Honek,
Kattalin zela bere izena esan zion, eta ez zuela familiarik, ardi haiek herriko
jaun batenak zirela. Orduan, Marik berarekin bizitzen gelditzeko esan zion,
eta zazpi urte berari laguntzen egoten bazen aberatsa egingo zuela agindu
zion.
Horrela, bada, Kattalin Marizuloko damari laguntzen gelditu zen, eta
zazpi urte haietan asko ikasi zuen neskatxak: haria egiten, ogia egiten,
landareen ezaugarri magikoak ezagutzen, abereen hizkera ulertzen, eta
beste hainbat zeregin. Baina, di-da batean pasa ziren urteak, eta, garaia iritsi
zenean, honela esan zion Marik:
—Kattalin, ondo bete duzu zure hitza, zintzo lagundu didazu, eta
esanekoa izan zara. Nik joan egin behar dut, eta aberatsa egingo zintudala
agindu nizunez, tori!
Marik ikatz-puska handi bat eman zion. Harrituta gelditu zen neska
gaztea, baina ez zen ausartu ezer esaten. Haitzulotik atera zenean, urre
distiratsu bihurtu zen ikatza. Neska pozaren pozez jaitsi zen herrira; etxea eta
artaldea erosi zituen, eta inoren aginduetara egon beharrik gabe bizi izan zen
handik aurrera.
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MURUMENDIKO DAMA
Murumendiko dama Beasain udalerriko baserri batekoa omen zen.
Hamar seme izan omen zituen. Ez zen oso elizazalea. Gaixo zegoelako
aitzakiarekin, behin ere ez zen mezatara joaten.
Bere azken haurra izan ondoren, elizara ez joatea ez ziola gehiago
onartuko esan zion senarrak. Honela bada, bere gurdira igoarazi zuen. Baina,
justu elizako sarrera zapaldu behar zuen unean, su eta garren artean denen
bistatik desagertu zen.
Ordudanik, noizbehinka, mendi batetik bestera joaten ikus daiteke. Bere
bizileku nagusia Murumendi mendia da.

AMILAMIAK
Amilamia izenez dira ezagunak Agurain inguruan lamiak. Hango
biztanleek esaten dutenez,
Lezaoko haitzuloan bizi dira.
Euskal mitologian, lamiek
hegazti-oinak, arrain-isatsa
edo hegazti motaren baten
*atzaparrak izaten dituzte. Ia
beti emakumezkoak dira, oso
ederrak. Ibai eta iturrietan bizi
dira, eta beren *adats luzeak
orrazten dituzte urrezko
orraziak erabiliz. Adatsa ere
urrezkoa izaten dute. Batzuetan
lamia bera da orrazten aritzen
dena, eta beste batzuetan bere senarrak orrazten du, baina ezin zaio inor
hurbildu.
Oso atseginak izaten dira, eta haserrarazteko modu bakarra da orrazia
lapurtzea. Orrazia oso objektu preziatua da eurentzat, eta norbaitek lapurtuz
gero, etxeraino segitzen diote lapurrari, haserre. Objektu magikoa da
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orrazia, eta orrazten ari direla, beren kobazuloaren sarreran, pasatzen diren
gizonak maitemindu egiten dira bat-batean.
Haria iruten, trikuharriak eraikitzen eta gauez arropa garbitzen ere
aritzen dira.
Esaten da, baita ere, gizonei lagundu dietela trikuharriak, harrespilak
eta zubiak egiten. Batzuetan pertsona *hilkorrekin maitemintzen dira, baina
ezin dira haiekin ezkondu. Batzuetan, seme-alabak izaten dituzte elkarrekin.
Habe aldizkaria, 392. zk.

*Atzaparra: zenbait animaliatan, azazkal zorrotz gogorrak dituen esku edo oina.
*Adatsa: buruko ileen multzoa.
*Hilkorra: hiltzen dena.

LEZAOKO HAITZULOA
Lezaoko haitzuloa Entzia mendilerroan dago, Agurain inguruko
Egileor eta Alangua herrien artean. Bertakoek ziotenez, Amilamia eder bat
bizi zen han. Egunsentian haitzulotik atera eta erreka bazterrean egoten
omen zen bere ilea orrazten eta kantuan. Honela kontatzen du elezaharrak:

Lezaoko haitzuloa. http://www.salvatierra-agurain.es/cuentos-y-leyendas-i.html
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Egun batean, artzain gazte bat bere artaldearekin zebilen Entzia
inguruan. Atokolarri haitzaren azpian lo gelditu zen, eta esnatu zenean,
neska gazte eder bat, ederretan ederrena, bere aurrean aurkitu zuen.
Lezaoko haitzuloaren azpian, errekak urmaela egiten zuen lekuan, bere
adats horia orrazten ari zen urrezko orrazi batekin.
Amilamiarekin liluratuta gelditu zen artzaina, eta hizketan egon ziren
arratsalde osoa. Ilundu aurretik, artaldea bildu eta herrira jaitsi zen mutila.
Handik aurrera egunero igotzen zen ubidean gora, eta orduak pasatzen
zituzten solasaldi atseginean. Herrian maiteminduta zegoela igarri zioten, eta
orduan kontatu zuen egunero itxaroten ziola emakume hark haitzuloaren
sarreran. Baina herrian ez zioten sinistu, eta jendeak adarra jo besterik ez
zion egiten, dena asmakizuna zela esanez.
Gogaiturik, artzainak kontatu zion Amilamiari herritarrek burla egiten
ziotela, eta honek, errukituta, haitzulora sartu eta galbahe bat ekarri zion.
Honela esan zion:
—Har ezazu galbahe hau. Eragiten diozun bakoitzean irina emango
dizu. Horrela ez dizu inork gehiago burla egingo eta ez duzu inoiz goserik
pasako berriro.
Artzain gaztea bere etxera joan zen, familiari erakutsi zion Amilamiak
oparitutakoa, eta ogia egiteko irina ematen zuela ikusirik, harrituta gelditu
ziren denak. Orduan familia guztiarekin Agurainera jaitsi zen. Okindegi bat
jarri zuen eta urte askotan zoriontsua izan zen.
Hil zenean, galbahearen bila joan ziren okindegira,
baina inork ez zuen aurkitu. Lezaoko haitzuloan omen
dago lurperatuta, Amilamiaren urrezko orraziarekin
batera.
Bahea edo galbahea
https://eu.wikipedia.org
/wiki/Bahe
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GOIURIKO UR-JAUZIA
Itsasora bidean, Jaundia ibaiak bere urak Altube ibaira isurtzen ditu
ehun metroko amildegi batetik behera. Ur-jauzia ikusteko garairik onenak
udaberria eta udazkena dira, udan emari txikia izaten du eta.
Elezahar batek Goiuriko ur-jauzia nola sortu zen kontatzen digu.
Bazen behin Goiuri inguruan Urjauzi izeneko artzain bat. Mutil honek
urrezko orrazia lapurtu omen zion erreka ondoan bere ile horia orrazten ari
zen amilamiari. Lapurtu ostean, zuhaitz baten azpian lo geratu zen. Baina
amilamiak artzaina aurkitu eta gertatutakoagatik errieta egin zion.
Gazteak orduan, guztiz lotsatuta, bere burua bota zuen amildegian behera,
eta ur-jauzi bihurtu zen.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Goiuriko_ur-jauzia
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LAMINERREKAKO LAMIA

https://1276orozko.wordpress.com/

Gorbeialdeko herritarrek hainbat elezahar gorde dituzte, eta Zeberioko
herritarrek lamien inguruko elezahar ugari konta ohi zuten antzina. Herriaren
inguruetan lamiak bizi ziren leku asko zeuden: ezagunena Laminerreka zen.

San Joan egunean ateratzeko ohitura zuten lamiek, eta zeberiotarrek
lamia bat harrapatzea lortu zuten Laminerrekan. Eginahalak eginda ere ez
zuten lortzen hitz eginaraztea, eta halako batean, esnea izugarri gustatzen
zitzaiela gogoratu ziren. Horrela bada, esnea berotzen jarri zuten eltze
batean, eta irakin zuenean, honela esan omen zuen Lamiak: “Zuria goian!
Zuria goian!”.
Hitz egitea lortu zutenez, erreka hartatik Lamiak desagertzeko zer egin
beharra zegoen galdetu zioten. Honek erantzun zien, lamiak Laminerrekatik
berehala alde egitea nahi bazuten, San Joan egunean jaiotako bi txahal
gorrirekin erein beharra zeukatela erreka.
Horrela egin zuten, eta bertako jende nagusiak dioenez, erreka ereitean
lamien adats horiak atera ziren eta ura odolez gorritu zen.
Ordutik, Laminerrekan ez da lamiarik ikusten.
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LAMIEN AZTARNAK ARABAN

Lamioxin urmela http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=6001069

Lamien presentziaren aztarnak ugari dira Araban. Zenbait leku-izen
lamiekin lotuta daude:
•

Altubeko basoetan bada urmael bat Lamioxin izenekoa.

•

Kanpezun bada erromatar garaiko hilarri bat. Emakume baten irudia
ageri da bertan eta honek orrazi bat dauka eskuan. Lamia baten irudia
dela ematen du.

•

Entzia mendilerroan, haitz azpian, bada historiaurreko babesleku bat.
Lamikela du izena.
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SORGINAK

http://www.amaroa.com/

Gehienetan emakumeak dira, dohain bereziak dituzte eta gaiztakeriak
egiten dituzte. Emakume hauek taldean dihardute, eta, egun jakinetan,
gauez ospatzen dituzten batzarretara joaten dira hegan. Batzar horiei
akelarrea esaten zaie. Hegan joan ahal izateko, ukendu batez igurzten dute
gorputza, eta esaldi hau esaten dute:
—Sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik!
Bilkura horietan Akerbeltz zen gidaria. Bertan, gorputza ukenduz igurtzi,
eta belarrekin egindako edabeak edaten zituzten. Dantzaldiak egiten
zituzten musikaren laguntzarekin. Animalia forma hartzen zuten nahi
zutenean, batez ere katu beltz itxura.
Pertsona arrunt bat sorgin bihurtzeko zenbait modu zeuden:
• Elizari hiru itzuli ematea.
• Ondo bataiatu gabe egotea.
• Beste sorgin batengandik “kuttuna” jasotzea, gehienetan, orratzontzi
bat.
• Hiltzear dagoen sorgina ukitzea.
• Etsaiari muxu eman eta gurutzearen seinalea egitea hanka batez, hau
esaten den bitartean: “Porla se, zalpate, funte fa, funte fi, txiri, biri,
ekatzu ekatzu, amen”.
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Asko dira Arabako mitologian sorginei buruz hitz egiten diguten ipuin
eta elezaharrak, hasi Arabako Errioxatik eta Zuiaraino. Bastidan zenbait
biztanlek akelarreetan parte hartu izana aitortu zuten; Buradon Gatzagan,
sorginak argi itxuran agertzen ziren; Añes herrian bada trikuharri bat “Mato
de las Brujas” izenekoa eta bertan akelarreak egiten omen ziren; Narbaizan
“Sorginen Iturria” aurkitu dezakegu.
Hona hemen Araban sorginei buruz jaso izan diren zenbait ipuin eta
elezahar:

ARAMAIOKO ELEZAHARRA
Etxaguen auzoko baserri batean bazen etxekoandre bat. Gauerogauero sutondoan haria iruteko ohitura zuen. Gau batean, katu bat
sukaldean sartu zela ikusi zuen, eta senarrari kontatu zion. Hurrengo gauean,
etxekoandrearen arropa jantzi eta sutondoan eseri zen senarra, emaztea
balitz bezala. Katua, gauero bezala, sutondoan sartu zen, eta orduan
senarrak pala batez jo eta larri zauritu zuen. Hurrengo egunean, auzoko atso
bat guztiz kolpatuta agertu zen herrian. Orduan, denek pentsatu zuten
sorgina zela.

ZOKORRA, AGURAIN INGURUKO SORGINA
Zokorra, Agurain inguruan eskean ibiltzen omen zen sorgin baten izena
da. Badirudi Egileorreko Lezaoko baserrira hurbiltzen zenean ateak eurak
bakarrik irekitzen zirela, eta korta barruan zegoen ganadua kanpora
ateratzen zela. Baserri hartako kipulak dantzan jartzen zituela ere esaten da.
Argala eta altueraz arrunta omen zen. Zapia eramaten zuen buruan, azpiko
gona, amantal beltza, abarketak eta eskuetan saskia.
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NI NEU NAIZ
Gatzagako andre batek, lixiba egiten zuenean, arropa zuhaitzen
adarretan zabaltzen zuen, eta gau osoan han uzten zuen lehortzen. Baina,
aspaldian arropak desagertzen zitzaizkiola eta, gau batean, arropa zaintzen
geratzeko eskatu zion senarrari, lapurra harrapatu eta lixiba lapurtzeko gogoa
kentzeko esanez.
Gizonak hartu zuen urdai zati bat, ogia eta ardoa, eta gaua esna
igarotzeko prestatu zen. Adar batzuekin sua piztu, urdai zatia burruntzi
batean jarri eta hura erretzen hasi zen. Han zegoen, koipez ogia lasai
gantzutzen eta oheko berotasunean zein ederki egon zitekeen pentsatzen,
sorgin bat agertu zitzaionean.
Sorgin itsusi aparta zen. Begi bakarra zuen bekokiaren erdian. Hark
ere bazuen burruntzia eta, bertan, apo bat. Sutondoan eseri zen, gizonaren
ondoan, eta hura ere apoa erretzen hasi zen. Ogia koipetan bustitzen zuen
bitartean, hau esaten zion gizonari:
—Zuk past-past egiten duzu, nik gauza bera egingo dut...
Gizonak sorgina ikustean sekulako beldurra izan zuen eta, burruntzia
hartuta, begi bakar hartan sartu zion, itsu utziz. Sorginak herrialde osoan
entzuteko moduko garrasia egin zuen, eta gero, oraindik oihuka, gizonari
galdezka hasi zitzaion:
—Nola duzu izena? Nola duzu izena?
Gizonak ez zekien zer erantzun, baina sorginak galdezka jarraitzen
zuen.
—Nola duzu izena? Nola duzu izena?
Azkenean honela esan zion gizonak:
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—Ni Neu naiz.
Eta etxera joan zen lasterka, sorgina oihuka eta bere kideei laguntza
eske ari zen bitartean.
Sortu zuen iskanbila ikaragarria izan zen eta beste sorginak Euskal
Herri osotik agertu ziren.
—Nork zauritu zaitu? —galdetu zioten.
Eta berak erantzun:
—Neuk! Neuk! Neuk zauritu nau!
—Zeuk egin baduzu, guk ez dugu zertan parte harturik. Beste noizbait
beste erokeriaren bat egin nahi baduzu, egin ezazu gu alde batera utzita!
Eta etorri bezala, sorgin guztiak gauaren ilunean desagertu ziren,
zorigaiztoko itsua oihuka eta zer egin ez zekiela utzita.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)

DOMINIKA
Urkizan, Arabako Urizaharratik hurbil, akelarrea ospatzen zuten
asteartero. Han biltzen ziren eskualdeko sorgin guztiak, baita urrunetik
etorritakoak ere. Sorginek ukendu magiko batez gantzatzen zuten gorputza,
honako hau esaten zuten bitartean: “Sasi guztien gainetik eta hodei guztien
azpitik”, eta airean joaten ziren akelarrera. Han, txistu eta danbolinaren
soinura, dantzan jarduten ziren goizaldera arte, eta oilarrak kantatu aurretik,
etxera itzultzen ziren.
Zenbaitetan, Deabrua bera ere han izaten zen, aker itxuran, bere adar
ikaragarri eta bizar zorrotzarekin. Sekulako kiratsa botatzen zuen, zenbait
kilometrotara ere antzeman zitekeena.
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Habe aldizkaria, 392. zk.

Gaizkine akelarreetara joaten zenean, hango denek ipurdian muxu
eman behar izaten zioten, beren begirunea adieraziz.
Behin batean, Petralinek, taldeko sorgin batek, Dominika izenekoneska
gazte eder bati bota zion begia. Kide berriak lortzen zituzten sorginak
Gaizkinek berak aipatzen zituen denen aurrean eta horixe izaten zen, hain
zuzen, akelarre batean jaso zitekeen ohorerik handiena. Ez bat eta ez bi,
gaztea eskolatzen hasi zen Petralin, sorgin izateak zituen abantailez hitz
egiten zion bitartean.
Hasera batean, Dominikak gogor egin zuen, sorgin izate hura ez
zitzaion batere interesgarria
iruditzen eta. Azken finean, zahar ero batzuekin bilerak egitea ez zitekeen
hain aparteko gauza izan...
Baina Petralinek etengabe adierazten zizkion sorgina izanez egin ahal
izango zituen gauzak.
—Asto bihurtu ahal izango zara, edo txerri, katu, txakur edo euli.
—A zer gauza! —erantzun zion Dominikak—, nahiago nuke beltxarga,
orein edo arrano beltz bihurtu...
—Birao bat bota ahal izango diozu zerbait txarra egiten dizunari...
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—Hori baino nahiago nuke Martini begia botatzea, beti hor dabil neska
guztien atzetik eta...
—Segundo gutxitan zuk nahi duzun lekura joan ahal izango zara...
-zioen sorgin zaharrak.
—Hara! Hori besterik da, hori gehiago gustatzen zait...
Sorgin zaharrak azkenean lortu zuen Dominika akelarrera berarekin
joatea eta han agertu ziren biak, gorputza ukenduz igurtzi eta formula
magikoa esan ondoren.
Zelaia ehunka sorginez betea zegoen. Denak su handi batzuen
inguruan dantzan ari ziren. Sekulako zaratotsa egiten zuten eta, zelaiaren
erdi-erdian, harrizko aldare bat zegoen. Honen gainean aker bat zegoen,
gaurik beltzena baino beltzagoa.

www.amaroa.com

Atsoak esan zion gazteari zer egin behar zuen sorgin izateko eta
ezkerreko begiaren zurian apo-seinalea eraman ahal izateko.
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Biak ilaran jarri ziren Gaizkineren ipurdia noiz musukatuko zain eta,
txanda iritsi zitzaienean, Petralinek bere sorgingaia aurkeztu zuen.
—Hau Dominika da, Urizaharrakoa.
Animalia itzuli zen eta, bere begi gorri beldurgarri haiekin begiratuz, hau
esan zuen:
—Petralinek kide berri bat ekarri digu!
Denak txaloka hasi ziren, eta Petralin gaixoak garbi ikusi zuen huraxe
zela bere bizitzan ezagutuko zuen unerik zoragarriena.
Akerrak jaso zuen isatsa, eta Dominika bere begirune-erritoa betetzeko
zain zegoen, baina hura ikusi zuenean, berehala oihukatu zuen:
—Jainko maitea! Hauxe ipurdi zikina!
Erabateko isilunea gertatu zen eta, ondoren, herrialde osoan entzun
ziren oihuak egin zituzten. Gero... ezer ez. Denak desagertu ziren. Dominika
bakar-bakarrik zegoen zelaiaren erdian, lasterka abiatu zen, eta ez zen
gelditu bere burua ohean ikusi arte.
Biharamun goizean, Petralinekin egin zuen topo, baina honek, ikusi
orduko, beste aldera jo zuen eta parean igarotzerakoan ez zion begiratu ere
egin.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)
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SORGINEN BESTE BAT...
Sorginen elezaharretan bada gai bat askotan agertzen dena, bai
Gipuzkoan, bai Bizkaian, baita Araban ere. Sorginak akelarrera doazenean,
“sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik” esan ohi dute, eta norbaitek
hori entzun eta berak ere froga egin nahi duenean, formula horren ordez,
“sasi guztien azpitik eta hodei guztien gainetik” esaten du.
Sorginek, zenbaitetan, animalia itxura hartzen dute alde batetik bestera
joateko eta, ohikoan, hanka edota isatsa falta izaten zaio animalia horri.
Barandiaranek honako bertsio hau jaso zuen Arabako Salzedon:
Ibilaldi asko egiten zituen mandazain bat ostatu batean geratu zen
behin. Berak ez zekien, baina ostatuko etxekoandrea sorgina zen, eta
mandazainak semea zuela jakin zuenean, hau galdetu zion
—Zer moduz semea?
Mandazaina harro zegoen semeaz eta honela erantzun zion:
—A! Sano eta eder, bere aita bezalaxe!
Gau hartan bertan, sorgina mandazainaren etxera joan zen eta, haurra
sehaskatik aterata, gogor jo zuen, oso gaixo eta itxura txarrean utzi arte.
Mandazaina etxera itzuli zenean, zeharo atsekabetuta aurkitu zuen emaztea.
Haurra sendatu zen, baina aitak ez zuen pentsatu ostalariak zerikusirik izan
zezakeenik.
Behin eta berriro, mandazaina ostatu hartara joaten zen eta ostalari
sorginak galdera bera egiten zion beti:
—Zer moduz semea?
Eta etxera itzulitakoan, oso larri aurkitzen zuen beti semea. Han
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sorginkeriaren bat bazela pentsatu zuen eta, agian, ostatuko etxekoandreak
zerikusirik izango zuelako susmoa hartu zuen. Ostatu hartan geratu zen
hurrengo aldian, oso nekatuta zegoela eta, sutondoan lo planta egin zuen.
Gauerdia iritsi zenean, sorginak poto bat atera zuen ukendu magikoz
betea eta gorputza igurtzi zuen, hau esaten zuen bitartean:
—Sasi guztien gainetik, ordu erdi batean mandazainaren etxeraino.
Eta desagertu egin zen.
Mandazaina adi egon zen denbora guztian, eta potoko ukendua hartu
zuen berehala, baina formula magikoa esaterakoan nahastu egin zen eta hau
esan zuen:
—Sasi guztien artetik, ordu erdi batean nire etxeraino.
Harramazkaz eta ubelduz josia iritsi zen etxera, eta han aurkitu zuen
ostalaria haurra jotzen. Sutondoko burruntzia hartu eta kolpe batez eskuineko
besoa moztu zion. Sorginak sekulako garrasia egin zuen eta desagertu egin
zen. Aitak haurra sehaskan utzi eta ostatura itzuli zen. Emakumea etorri
baino lehen sutondoan etzan zen, denbora guztian lotan egon balitz bezala.
Biharamun goizean, mandazaina ostalariarengana joan zen agurtzera
eta ohean aurkitu zuen, oso gaizki. Eskuineko besoa falta zitzaion. Jakina,
sorginak ez zuen haurra inoiz gehiago jo eta mandazaina ere geroztik ez zen
ostatu hartan geratu.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)
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SORGINAREN UKENDUA
Duela ehunka urte, mairuek Arabako lurrez jabetu nahi zuten, eta
arabarrak haien aurka borrokatu ziren. Garai hartan, jazoera bitxi bat gertatu
zen.
Behin batean, arabarrek sekulako bajak lortu zituzten mairuen
armadan, eta amore eman eta alde egingo zutela uste izan zuten. Baina ez
zen horrelakorik gertatu. Biharamunean, mairuen armada bezperan bezain
indartsu agertu zen. Berriro ere egin zuten borroka, eta zelaia mairuen
gorputzez betea geratu zen, baina egunsentian etsaien armadan bezperan
hainbat soldadu zeuden.
Gauza bera gertatu zen eguna joan eta eguna etorri eta, halako batean,
arabar soldadu batek egia jakitea erabaki zuen. Beste borroka bat egin zuten
eta milaka soldadu mairu hil zituzten. Orduan, bere lagunak lotan zeuden
bitartean, arabar gaztea zaindari geratu zen, begia etsaiaren zelaitik kendu
gabe.
Gauerdian, itzal bat agertu zen, eta hildako mairu baten alboan makurtu
zen. Zeraman lapiko handi batetik ukendu pixka bat hartu eta zauriak igurtzi
zizkion; hau berehala jaiki zen siesta baten ondoren esnatu izan balitz
bezala.
Arabarrak ezin zuen sinetsi bere begiek ikusten zutena. Kontuz kontuz
hurbildu zitzaion eta sorgina zela ikusi zuen, bere ekintza gaiztoengatik
Arabatik kanpora bidali izandako sorgin bat. Horregatik, mendekua lortzeko,
geroztik mairuen artean bizi zen eta hauek hil ahala piztu egiten zituen,
arabarrak menpera zitzaten.
Luzaroan pentsatzen jardun gabe, soldaduak bere lantza hartu eta
sorginaren eta mairuaren gorputzak zeharkatu zituen. Biak hilda geratu ziren.
Lapikoa hartu zuen eta ukendu pixka batez atsoaren zauria igurtzi zuen,
funtzionatzen zuenetz ikusteko. Bat-batean, sorgina piztu zen eta honela
esan zion:
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—Arren, ez nazazu hil! Ukendu miresgarri hori egiten irakatsiko dizut...
Baina soldaduak, haren hitzak aintzat hartu gabe, lantza sartu zion eta
behin betiko hil zuen.
Jakin berria zuenarekin pozik, gaztea laster joan zen bere
kanpamentura eta gertatutakoaren berri eman zien hangoei. Haiek ezin zuten
sinetsi entzuten ari zirena. Orduan, hau esan zien soldaduak:
—Hil nazazue eta gero igurtzi ondo zauriak ukendu honekin, ikusiko
duzue!
Jakina, lagunek ez zuten horrelakorik egin nahi, baina gazteak gauza
bera esaten zien behin eta berriz eta, azkenean, hil egin zuten. Gero
ukenduaz igurtzi zuten eta bat-batean piztu zen.
Ukendu magikoa berehala hartu eta aurreko egunetan hildako arabar
guziak igurtzi zituzten. Hauek piztu zirenean, behin betiko menperatu ahal
izan zituzten mairuak.
Eta zer gertatu zen ukenduarekin? Ba... agortu egin zitzaiela, eta ez
zitzaien bururatu zerbait gordetzea gehiago egiteko. Horrela bada, formula
magikoa galdu egin zen. Geroztik asko izan dira formula haren berdina
ateratzen saiatu direnak, baina, guk dakigula behintzat, ez du inork lortu…
oraindaino bitartean.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)
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ARRABAKO USOA
Elezaharrak dioenez, orain dela urte asko, bazen Markinan uso ehiza
ikaragarri gustatzen zitzaion artzain gazte bat. Behin batean, atera zen
ehizara eta uso bati bete-betean eman zion bere geziarekin, eta lurrera erori
zen hegaztia. Jaso zuenean, bizirik zegoela ohartu zen. Penatuta, hil
beharrean jaten eman eta zaindu egin zuen.
Handik egun batzuetara, sendatuta zegoela ikusita, libre utzi zuen eta
hegan joan zen usoa. Baina, mutilaren buru gainean hegaldi batzuk egin
ondoren, uso zuria haren sorbaldan pausatu zen. Ordutik aurrera, harreman
berezi bat sortu zen usoaren eta artzainaren artean: gazteak egunero jaten
ematen zion, eta usoa etxolaren gainetik hegan ibiltzen zen, zelatan, artzaina
babestuko balu legez. Usoa hainbeste maite zuela ikusita, gaztearen aitak
esan zion ehiza egitera zihoanean ez ateratzeko usoa, bestela aztore batek
hil zezakeela eta.
Artzaina ahuntz batzuen bila joanda zegoen egun batean, txabola
ondotik ehiztari bat pasa zen eta usoa uzteko eskatu zion aitari, ehizarako
behar zuela eta. Aitak ezetz esan zion, baina ehiztaria temati jarri zen eta diru
mordoxka bat eskaini zion. Orduan, aitak utziko ziola esan zion, baina eguna
bukatu aurretik itzultzekotan.
Ehiztaria Lekanda ingurura joan zen eta usoa libre utzi zuen. Artzain
gaztea ere inguruan zebilen, eta ahuntz baten bila zebilela, oreka galdu zuen
harkaitz batean. Usoa begira geratu zitzaion, larrituta. Une horretan, aztore
bat etorri eta harrapatu egin zuen.
Ilunabarrean ehiztariak usorik gabe itzuli behar izan zuen txabolara,
eta, orduan, semea eta usoa desagertu zirela ohartzean, aitak okerrena
pentsatu zuen.
Denbora asko egin zuten haien bila, eta, halako batean, amildegian
topatu zituzten biak elkarren ondoan hilik. Biak elkarrekin lurperatu zituzten.
Aitak burua galdu zuen penaren penaz, eta ordutik basoan dabil noraezean,
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negar-zotinka.
Beste batzuek, usoa benetan sorgin bat zela diote, eta Lekandako
haitzean dauden bi orban gorriak sorgin maiteminduaren odol tantak omen
dira.

SORGINETXEKO TRIKUHARRIA
Sorginetxe izena du Arrizalan dagoen trikuharri honek. Bertakoen
esanetan, sorginek eraiki zuten, harriak Entziako haitzetatik euren goruetan
jaitsita. Sorginak handik gertu dagoen Lezaoko iturrian bizi omen ziren, eta
trikuharrira jaisten ziren urrezko orraziarekin euren ile horiak orraztera. Inguru
horretako esaera baten arabera, trikuharritik hogei bat urratsetara, lurrean
lurperatuta, zezen-larru bat omen dago urrez beteta.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Sorginetxeko_trikuharria

SORGINAREN TXABOLA
Arabako Errioxako Bilar herriaren inguruetako trikuharria da. Paraje
ikusgarrian kokatuta dago, Toloño mendilerroaren azpian, hain zuzen ere.
Trikuharria bera ere oso ikusgarria da, handia izateaz gain, oso ongi
kontserbatuta baitago.
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Bederatzi harlauzaz eta estalkiaren funtzioa egiten duen lauza batez
osatua dago. Hiru harlauza handik estalkiari eusten diote. Korridoreak,
berriz, bost harlauza gorde ditu, eta zeharkako bat, pasabidea banatzen
duena. Tumulua oso suntsitua aurkitu zuten, ez zuen trikuharria osorik
estaltzen.
Harrien azpian ehortzitako pertsonak gutxienez 39 dira. Hainbat garaitako
tresna batzuk ere aurkitu dira: harrizko bi mailu, aizkora bat, gezi-punta
batzuk, kanpai formako zeramika... Giza aztarnak zein tresnak Bibat.
Arkeologia, Fournier de Naipes Museoan daude erakusgai.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Sorginaren_Txabola
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Hainbat
elezaharrek
kontatzen
dutenez, sorgin edo azti bat bizi izan omen
zen bertan. Beste batzuen arabera,
trikuharria sorginak berak egin zuen.
Trikuharriaren
barruan
hainbat
*errekarri agertu dira. Mari jainkosa
gurtzeko ohitura batekin lotuta dagoela
ematen
du:
ilargi
beteko
gauetan
trikuharriaren barrura harri txikiak botatzeko
ohiturarekin.
*Errekarri: erreketako harri laua, borobila, ertzik ez duena.
http://www.euskalnet.net/lmpipaon/trikuharriak/

LOS LLANOSEKO TRIKUHARRIA
Harearrizko sei lauzako gela eta zazpi
lauzako korridorea ditu. Estalkiaren
aztarnarik ez da gorde. Tumulua ukitu
gabe zegoen, baita gela ere. Hori dela
eta, hainbat material eta giza hezur
aurkitu ahal izan zituzten. Ehun dira
gutxienez han lurperatutako pertsonak.
http://www.euskal-herria.org/node/9647

Hilobi hau mila urtean zehar erabili zen,
jarraitasunik gabe. Lehenik, K.a. 3240
inguruan,
gorpuen
ondoan
*harri
mugerrezko piezak utzi ziren (batez ere gezi
puntak), leundutako aizkorak, koilarealeak, harri-kristalak eta "idolo-espatula"
bereizgarriak. Geroago, K.a. 2200 aldean,
kanpai formako zeramikak utzi ziren,
kobrezko lehenengo gauzekin batera.
http://www.euskal-herria.org/node/9647
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Hileta-erritualetan hilobian uzten ziren objektuak
http://www.euskalnet.net/lmpipaon/trikuharriak/

*Harri mugerra: mineral oso gogorra. Historiaurrean erremintak egiteko erabilia izan zen.
*Idolo-espatula: giza itxurako piezak, ardi eta ahuntzen hanken hezurretan landutakoak

SAN MARTINGO TRIKUHARRIA

http://www.arqueomas.com/peninsula-iberica-megalitismo-dolmenes-de-la-rioja-alavesa.htm

Guardia herrian dago. Hamar harlauzaz osatua. Estalkiaren harlauza
bakarra geratzen da. Korridorea badauka, bost harlauzaz osatua. Oso
trikuharri berezia da, zeren, Euskal Herriko zaharrenetarikoa izateaz gain,
hilarri modura erabilitako harri *antropomorfoak baititu. Hainbat garaitako
objektuak eta hogeita bat lagunen aztarnak aurkitu zituzten bertan.
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*antropomorfoa: gizakiaren forma duena.

http://www.euskalnet.net/lmpipaon/trikuharriak/

AIZKOMENDIKO TRIKUHARRIA
Trikuharri hau Egilaz herrian dago, Aizkomendi deritzon muino baten
ondoan, hortik datorkio izena. Trikuharriaren beste izen bat Egilaz edo
Egiratzeko trikuharria da.
Euskal Herriko handiena da:
hamar harlauzak 3 metroko luzera,
metro bateko zabalera eta 3
metroko garaiera duen esparrua
osatzen dute.

http://www.euskalnet.net/lmpipaon/trikuharriak/
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Sei harlauzak osatzen dute gela. Tumulua oso handia da, eta zati bat
gorde da. Bertan, harriz osatutako biribil bat nabari da. Leku batean hutsune
bat dago, eta hantxe korridorea egongo zen. Ekialdeko ganbera eta
korridore handietan, gizaki asko lurperatu zuten. Aurrerago, jende gehiago
erraustu zuten trikuharriaren gaineko harri- eta lur-pilaketan. Trikuharri honen
ekialdeko aldean, ikatz- eta hauts-pilaketa handiak azaldu ziren,
lurperatutakoen ohorez pizten omen zituzten suen ondorioz.
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MENDILUZEKO HARRESPILA

https://eu.wikipedia.org/wiki/Mendiluze_harrespila

Mendiluzeko harrespila Arabako Entziako mendilerroan dagoen
harrespila da. 1983an topatu zuten Legaireko zelaietan. Harrespila edo
cromlecha harri eta zutarriekin zirkulu edo elipse bat osatuz eraikitzen den
monumentu megalitikoa da.
Mendiluzeko harrespilan, harri txikiz egindako zirkuluan, lau zutarri
edo menhir handi nabarmentzen dira. Barruan, hezur- eta ikatz-hondakinak
zituen hilobia aurkitu zuten. 2.700 urte inguru ditu.
Euskal mitologian toki bereziak ziren harrespilak. Jentil-baratza edo
mairu-baratza izenez ere deitzen zaie, jentilek edo mairuek egin zituztela
uste baitzuen jendeak.
Eztabaida dago harrespilak eraikitzeko asmo
eta helburuei buruz: batzuk hildakoak lurperatzeko
erabili diren arren, bilera-leku gisa eta astronomiabehatoki moduan ere interpretatu dira.
Menhirra, zutarria edo iruinarria, lurrean
zutik jarritako harri luze batez osaturiko Antzinaroko
monumentu megalitikoa da. Bakarrik ager
daitezke, monolito moduan, nahiz beste zutarriekin
batera egitura konplexuak osatuz eta beste
monumentu megalitiko handiagoen elementu
osagarri moduan. Menhir hitza bretainieratik dator, Arlobiko zutarria (Zuia)
maen
(harria)
eta
hir
(luzea)
hitzetatik. http://www.euskalherria.org/
node/21687
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BASAJAUNA

Habe aldizkaria, 392. zk.

Basajauna basoetan edo leizeetan bizi den pertsonaia da. Bere izenak
"basoko jauna" edo "jaun basatia" esan nahi du.
Gizakiaren itxurako gorputza du, baina oso altua da eta ilez estalita
dago. Ile hori belaunetaraino heltzen zaio eta aurpegia, bularra eta sabela
estaltzen dizkio.
Artaldeak zaindu eta babesten ditu Basajaunak. Ekaitza datorrenean,
berriz, artzainek artaldea bildu dezaten garrasi egiten du. Otsoei ere ez die
inguratzen uzten.
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SAN MARTIN ETA BASAJAUNA:
NEKAZARITZAREN SEKRETUA

Habe aldizkaria, 392. zk.

Ataunera etorri zenean, San Martinek ez zuen nekazaritzaren berririk.
Eliza bat egin nahi zuen zelai batean, ibarraren tokirik zabalenean. Baina
Basajaunak muino gainean egin nahi zuen, gaurko kanposantuan. Egunez
Basajaunak egindako lanak gauez San Martinek ibarrera ekartzen zituen.

Gau batean, atso bat begira zegoen. San Martinek ikusi zuenean esan
zien bere idiei:
Aida zuria, aida gorria
hor zelatan dagoen
atso horri
ateraiok begia.
Idi batek bere adarrez atera zion atsoari begia.
San Martinek eliza egin zuen. Baina zerbitzarientzat ez zuen ez
laborerik ez sororik. Basajaunari laguntza eskatu zion, baina alferrik.
Basajauna, bitartean, saltoka zebilen gari gainean. San Martinek, hura hala
ikusita, izterrerainoko polainak egin eta jantzi egin zituen. Gero,
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Basajaunarengana joan zen:
–Nik ere hik bezala egingo diat –esan zion Basajaunari.
Basajaunak barre egin zion:
–Baina ba al duzu zuk pilo batetik bestera salto egiteko ahalmena? –eta
barrez jarraitu zuen.
–Bai, noski! Oraintxe ikusiko duk.
Saltoka hasi zen bera ere pilo batetik bestera eta polainak gariz bete
zitzaizkion. Horrela, garia lapurtu zion Basajaunari.
Gero, galdera hau egin zion:
–Noiz ereiten da garia?
Basajaunak barre egin, eta esan zuen:
Hosto irtete, arto ereite;
Hosto lehorte, arbi ereite;
Hosto erortze, gari ereite.
San Martinek Basajaunaren hitzak entzun eta ereiten ikasi zuen. Eta,
harrezkero, ederki elikatu zituen zerbitzariak. San Martin eguneko otoitza
hauxe da:
Janak on dagigula,
edanak gaitzik ez;
gorputzak osasuna,
ariman kalterik ez.
Habe aldizkaria, 392. zk., 32.or.
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SAN MARTIN ETA BASAJAUNA:
ZERRA EGITEKO MODUAREN SEKRETUA
Elezaharrak dioenez, behin batean, San Martin izeneko gizon ausart
batek zerra egiteko moduaren sekretua atera omen zion Basajaunari. San
Martinek ba omen zuen Basajaunak sortu zuen zerraren berri, baina berak
ez zekien nola egin. Jakin-minak bultzatuta, trikimailu bat bururatu zitzaion.
Horrela, bidali zuen morroia herrira, eta hark bere nagusiak zerra egitea lortu
zuela zabaldu zuen herritarren artean.

http://www.amaroa.com/

Basajaunaren belarrietara ere iritsi zen berria, eta morroiari horrela
galdetu omen zion:
–Hire nagusiak gaztainondo hostoa ikusi dik, ala?
Orduan, morroiak honela erantzun omen zion:
–Ez du ikusi baina ikusiko du!
Morroiak berehala kontatu zion San Martini sekretua, eta hark, ezeri
itxaron gabe, zerra egin zuen.
Basajauna, gauez, San Martinen etxera joan zen berria ziurtatzera.
Zerra egina zegoela ikustean, amorruaren amorruz, zerraren hortzak,
banaka-banaka, bata eskuinera eta bestea ezkerrera okertu omen zituen,
zerratzeko gauza ez zela uzteko. Baina, hara non, kaltetzeko asmoz
egindako ekintza gaizto hark onura ekarri zion San Martini, hortzak modu
horretan jarrita, askoz hobeto zerratzen baitzituen tresnak.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.
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SAN MARTIN ETA BASAJAUNA:
BURDINA SOLDATZEKO MODUA
Beste batean, San Martinek burdina soldatzeko sekretua atera omen
zion Basajaunari. San Martinek ba omen zekien Basajauna gai zela burdina
soldatzeko, eta sekretua atera nahian, berak ere bazekiela zabaldu omen
zuen Kortezubiko bailaran. Orduan, Basajaunak honela galdetu omen zion
berria zabaltzen ari zenari:
–San Martinikok buztin urtsuarekin ihinztatu dizkik burdin zatiak ala?
–Ez du egin, baina egingo du! –erantzun zion.
Horrelaxe, bi burdin zati buztin urtsua erabiliz soldatzea lortu zuen San
Martinek. Handik aurrera, munduan zehar hedatu zen burdina soldatzeko
modua.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.

SAN MARTIN ETA BASAJAUNA: ERROTA-ARDATZA
Sara inguruan kontatzen denez, San Martinen errota-ardatza haritz
egurrez egindakoa zen, eta nahiko arin erretzen zen, bere eginkizunerako
hondatua geldituz. Basajaunaren errotak luzaro irauten zuen, ordea. San
Martinek, sekretua jakin nahian, bere errota atsedenik gabe lanean ari zela
zabaldu omen zuen. Orduan, Basajaunak honela galdetu omen zion berria
zabaltzen ari zenari:
–San Martinek errotari haltzaren ardatza jarri dio ala?
–Ez, baina jarriko dio! –erantzun zion.
Horrelaxe, San Martinen trikimailua dela medio, etengabe lanean
aritzeko moduko errotak zabaldu ziren munduan.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.
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BASAJAUNA ETA IKAZKINA
Basajaun Askoa mendiko (Ataun) haitzulo batean bizi zen. Egun
batean, basoan lanean ari ziren ikazkin batzuekin topo egin zuen. Ikazkin
batek aizkora enbor batean sartua zuen, eta hain gogor sartu zuenez ezin
zuen atera. Basajauni eskatu zion laguntza. Aizkoraren ahoak egindako
zirrikituan atzamarrak sartzeko eskatu zion Basajauni, horrela errazago
aterako zuela eta. Esandakoa egin zuen basoko jeinuak, baina ikazkinak
aizkora ateratzean zirrikitua estutu zen eta atzamarrak enborrean preso
gelditu zitzaizkion. Basajauna ikazkinaren trikimailuan erori zen.
Basoko erraldoiak eskuak enborrari lotuak zituen, eta hori aprobetxatuz,
ikazkinak Ataungo herrira eraman zuen jendeak ikusi eta barre egin zezan.
Gero libre utzi zuen, eta Askoako bere haitzulora itzuli zen. Ikazkina bere
etxera joan zen, baina ordutik ez omen du inork ikusi; desagertu egin zen.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.

SAN MARTIN ETA BASAJAUNA:
GARIAREN SEKRETUA
Garai batean Muskiko koban (Ataun) basajaunak bizi omen ziren.
Han, inguruko mendi-gainak erabilita, sekulako gari mordoa biltzen omen
zuten. Beheko lurretan, berriz, kristauak bizi omen ziren, eta artean ez omen
zuten garirik ereiten, alerik ez baitzuten.

Garia.https://eu.wikipedia.org/wiki/Gari
65

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

IZENA BADU, BADA

Behin, San Martin abarka handi batzuk jantzita igo omen zen
Muskiko kobara. Hango gari-pila ikusita, basajaunei apustua egin zien, ea
zeinek salto handiagoa egin gari-pilaren gainetik.
Basajaunek erraztasun handiz igaro omen zuten saltoan gari-pila; San
Martin, berriz, gari-pilaren erdian erori omen zen, baina baita abarkak garialez bete ere! Gero, handik alde eginda, San Martin etxera bidean zela,
basajaun bat konturatu omen zen San Martinek egindakoaz, eta aizkora
txikia bota omen zion, baina ez zuen hura harrapatu. Olasagastiko
gaztainondo baten gerrian sartu omen zen aizkora txikia.
Kristauek, hala ere, nahiz eta gari-alea izan, ez omen zekiten noiz
erein; halako batean, ordea, basajaun bati entzun omen zioten barrezka nola
esaten zuen:
Ja jaaaai! Balekite, hartuko lukete:
Orri irtete, artoa ereite
Orri erortze, garia ereite
Eta San Lorentzotan, arbia ereite.
Ordutik zabaldu omen zen garia inguruko herri guztietan.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.

BASANDERE
Basandere Mondarrain mendiko haitzulo-atarian egoten omen zen
urrezko orraziarekin ilea orrazten. Behin batean, Itsasuko artzain batek
orrazia ostu zion, eta Basandere atzetik joan zen. Artzaina harrapatzekotan
zegoenean, egunsentiko lehen printzak jo zuen harkaitz bat ukitu zuen, eta
honela esan zion Basanderek:
–Eman iezazkiok eskerrak eguzkiari! –eta bere leizera itzuli zen.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.
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ZUTARGIA
Basandere Irati oihanaren ondoan dagoen Galharbekopotxa leizean
bizi omen zen. Haitzuloan Basajaunek lapurtutako zutargi bat zuen.
Mendibe herriko Lohibarria baserriko semea bere behiekin larrean zebilela,
Basanderek garbitu berria zuen zutargiaren dirdira ikusi omen zuen.
Xalbatore baselizakoa zela ohartuta, zutargia hartu zion, eta azkar batean
bere lekura itzultzera joan zen.

Zutargia https://es.wikipedia.org/wiki/Candelero

Basandere haserrearen haserrez orroka hasi zen, eta Basajaun erakarri
zuen bere ondora. Biak behizainaren atzetik abiatu ziren, eta harrapatzera
zihoazela, mutila Xalbatore baselizara iritsi zen.
–Xalbatore jauna, zuregana nekarren zutargia, erruki zaitez nitaz! –
esan zuen.
Une horretan, baselizako kanpaiak jotzen hasi ziren.
–Kanpai-hotsak libratu hau, baina baraurik harrapatzen haudan
egunean gogoratuko haiz! –esan zion Basajaunek.
Handik egun batzuetara baserritarra baraurik topatu zuen Basajaunek.
Gazteak, izututa, eskuak burura eraman zituen, eta ile artean gari ale bat
topatu zuen. Berehala, garia ahora eraman zuen, honela baraua apurtuz, eta
arriskuaz libratuz.
Oraindik ere zutargiak Xalbatore baselizan dirau.
http://www.amaroa.com/ orrialdetik hartua.
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TARTALO

Habe aldizkaria, 392. zk.

Begi bakarreko izaki gaiztoa da Tartalo. Lanbidez artzaina da.
Haitzuloetan bizi da eta gazteak harrapatu eta jan egiten ditu. Oso handia
eta basatia da. Hori dela eta, izua eragiten du Euskal Herriko zenbait
bailaratan.
Munduko mitologia ezberdinetan oso ezaguna da ziklope hau. Greziar
eta erromatar mitologia klasikoan aurki dezakegu: Homeroren Odisean
agertzen den Polifemo pertsonaiaren antzekoa da. Kantabriako eta
Gaztelako mitologian ere antzerako pertsonaia aurki genezake. Azken
horietan Ojancano izena hartzen du.
Araban, Domaikian, Anxo izeneko pertsonaia aipatzen da. Bizkaian,
aldiz, Alarabi izena ematen diote.

68

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

IZENA BADU, BADA

Hona hemen Arabako mitologian ezaguna den elezaharra

ANXO
Orain aspaldi, Domaikia herriko haitzulo batean, erraldoi ikaragarri bat
bizi zen. Oso handia zen, indar gaitzarekin, eta begi bakarra zuen bekokiaren
erdian. Zuhaitz handi bat erraz atera zezakeen hondotik esku bakarraz
baliaturik.
Bertako biztanleak zeharo beldurtuta bizi ziren, Anxok janari mota
guztiak osten baitzituen, batez ere behiak eta ardiak. Kezka areagotu egin
zen erraldoiaren ingurutik igarotzen ziren bidaiariak desagertzen hasi
zirenean. Erraldoiak bahitu egiten zituen eta berriro ez zituen inork bizirik
ikusten.
Domaikiako biztanle askok beste lekuren batera bizitzera joateko
erabakia hartu zuten. Bertan geratu zirenei, berriz, egunetik egunera gutxitu
egiten zitzaizkien abereak, eta fruta-arbolak apurtuta eta baratzeak suntsituta
aurkitzen ziren goizero. Miseria geroz eta nabarmenagoa zen.
Egoera jasanezin hori ikusirik, batida bat eman eta munstroa hiltzea
erabaki zuten. Bildu ziren herriko gazterik indartsuenak eta, ahal zuten
armarik gehienez horniturik, haitzulorantz abiatu ziren. Adoretsu zihoazen,
baina, haitzulora hurbiltzen ari ziren eran, beldurra eta kezka nabaritzen
zitzaien. Haitzulotik metro gutxira zeudenean, Anxo beldurgarria azaldu
zitzaien. Denak lurrean josiak bezala geratu ziren Anxok bere begi bakarraz
begiratzen zien bitartean, irribarre antzeko zerbait ahoan zuela.
–Ja, ja, ja! –barre egiten zuen erraldoiak, sekulako zarata eginez, eta
inguruko txori guztiek ihes egin zuten.
–Bisita dudala dirudi. Zatozte, jaunak, nire etxebizitza apalera. Sartu,
sartu!
Baina gazteak ez ziren beren lekutik mugitu eta erasorako armak
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prestatzen hasi ziren. Anxok barre egiteari utzi, eta haiengana jo zuen. Une
gutxi barru, denak hilda zeuzkan, hil-itxura egiten zuen bat izan ezik.
Anxok gazteen gorpuak hartu eta haitzuloaren barrura bota zituen,
baita hil-itxura egiten ari zen gaztea ere. Mutil hau, erabat ikaratuta, ez zen
mugitu ere egiten. Gero erraldoiari entzun zion hau esaten:
–Txarranka. Itxi hadi!
Eta harri borobil handi batek haitzuloaren sarrera itxi zuen. Luzaroan,
gaztea ez zen mugitu. Gero, burua jaso zuen, eta orduan konturatu zen
erraldoia ez zegoela haitzuloan. Bere inguruan begiratu eta, bere lagunak ez
ezik, han beste gorpu eta eskeleto asko zegoela ikusi zuen, ziuraski
desagertutako bidaiari haienak. Nahigabea jabetu zitzaion eta negarrari ekin
zion, bere lagunen eta beraren zoriaz ohartu zenean. Gero, pixka bat lasaitu
zen, eta leku ikaragarri hartatik nola atera pentsatzen jardun zuen. Horretan
ari zen, haitzuloaren kanpo aldean erraldoiaren ahotsa entzun zuenean:
–Txarranka, zabal hadi!
Eta sarrerako harria alde batera egin zen, lekua utziz. Gaztea berehala
bere lagun baten gorpuaren azpian gorde, eta zain jarri zen.
Anxok gaztearen gainean zegoena hartu eta, tximiniko su bizian erre
ondoren, jan egin zuen.
Erraldoia lotan zegoela ikusirik, eta sarrera zabalik, gaztea irteerara
joan zen hotsik atera gabe, eta gero ez zen gelditu bere burua handik
kilometro batzuetara ikusi zuen arte. Ibai txiki batera iritsi zenean, ur pixka bat
edaten gelditu zen; belar gainean etzan zen eta loak hartu zuen.
Eguzkiaren lehen izpiek esnatu zuten. Bere bideari jarraitzea pentsatu
zuen, baina bere lagunak etorri zitzaizkion burura.
–Mendekatu behar ditut –pentsatu zuen–. Piztia edo delako hori akatu
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egin behar dut behingoz.
Eta, berriro ere, haitzulorantz joan zen. Zuhaitz batera igo eta, adar
tartean gorderik, erraldoiarenak nola egin pentsatzen hasi zen. Orduan ideia
bat bururatu zitzaion eta oihu egin zuen:
–Anxo! E! Anxo!
–Nor ausartzen da niri dei egitera? –esan zuen begibakarrak.
–Ni naiz! Domaikiako Joxe Martin! Nire lagunak hil egin dituzu eta
zurekin borroka egitera nator.
–Ja! Ja! Ja! Inuxente bat besterik ez haiz! Akabo haiz!
Erraldoiak burua atera zuen haitzuloaren zulotik, bera desafiatzera
ausartzen zen hura ikusteko. Orduan, Joxe Martinek oihukatu zuen:
–Txarranka, itxi hadi!
Harria mugitu egin zen, eta Anxoren burua harrapatu eta bertan hil
zuen.
Geroztik, Domaikiako biztanleak lasai bizi izan ziren, alde egindakoak
itzuli ziren, eta fruta-arbolak berriro loratu ziren zelaietan.

M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)
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Jarraian, Euskal Herrian oso ezaguna den elezaharra irakurriko dugu.

TARTALO ETA HAMALAU
Ba omen ziren bi gizon indartsu. Tartalo bata, begibakarra eta
erraldoia, eta Hamalau artzain gaztea bestea. Tartalo mendian bizi zen eta
ardi eta giza haragiz elikatzen zen. Behin batean, mendira ardi bila zihoala,
artzain gazteak Tartalorekin egin zuen topo.
–Nora hoa, mutiko?
–Ardi bila.
–Goazemak nire kobazulora.
Eta kobazulo hartara joan ziren.
Tartalok mutila oso ondo hartu zuen
eta ederki afaldu zuten biek elkarrekin.
http://amaroatxo.amaroa.com/

–Jar ezak, mutil, burruntzalia sutan eta jan ezak horrako izter hori, hik
ere jana izan behar duk eta.
Ondoren, lotara joan ziren. Hamalau oso beldurturik zegoen: bazter
batean pertz handi bat zintzilik ikusi zuen, giza besoz eta izterrez beteta.
Beste zoko batzuetan, berriz, ardi-larru eta gizon eta emakume askoren
soinekoak. Hura ikusirik, gorpu bat bere ohean sartu, eta bera ohe azpian
ezkutatu zen Hamalau.
Gauerdian, Tartalo ganbarara etorri zen, eta labana sartu zion ustez
Hamalauri. Ondoren, ohe azpira bota zuen gorpua eta lotara joan zen.
Hamalauk, erabat izuturik, sua piztu eta burruntzalia goritu zuen. Gero,
Tartalo lo seko zegoela ikusirik, artzainak itsuturik utzi zuen. Haren garrasi
eta uluak! Mutila ardi-larru artean gorde zen.
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Tartalo kobazuloko atean zegoen, izterrak erdi zabalik zituela. Ardiak
bere izterpetik kanpora zihoazen. Tartalok ardi bakoitza ilean ukitzen zuen.
–Galdua nauk! –zioen bere artean mutilak.

Habe aldizkaria, 392. zk.

Baina burutapen on bat izan zuen: Tartalok ez ezagutzeko, bera ere
ardi-larruz jantzita igarotzea. Hala jantzi zen, eta erraldoiaren izterpetik igaro
zenean, bizkarrean ukitu zuen. Baina Tartalok ez zuen nor zen igarri.
Hamalau handik irten zenean, pozik ardi-larrua bota eta korrika hasi zen.
–To, hau hirea duk!
–Hago pixka bat! –erantzun zion Tartalok, eta eraztun bat bota zion.
– To eraztun hau, eta sar ezak hatzean.
Polita zen eraztuna eta Hamalauk hatzean sartu zuen. Eraztuna,
ordea, hiztuna zen. Eta honela esaten zuen:
–Hemen nauk, hemen nauk!
Tartalo lasterka zihoan mutilaren atzetik. Mutilak ezin zuen hatzetik
eraztun salataria kendu. Labana batez moztu zuen hatz txikia eta putzu
batera bota zuen eraztun eta guzti.
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Eraztunak berriz ere:
–Hemen nauk!
Tartalo uretara blast! erori eta hantxe ito zen. Eta handik aurrera,
artzain hura nahi bezala bizi izan zen.

JENTILAK
Gizon basatiak dira jentilak, oso
indartsuak eta erraldoiak. Esaten da
eurek egin dituztela gure mendietako
hainbat eta hainbat trikuharri. Opakuako
eta Zurbanoko elizak eraikitzen ere
lagundu omen zuten.
Nahiko inozoak dira, eta gehienetan
bakean bizi dira inguruko kristauekin.
Beste batzuetan, aldiz, ez dira hain
adiskidetsuak, eta harritzarrak hartuta
mendi puntatik, elizak suntsitzen saiatzen
dira.
Bakarrik eta gizakiengandik aparte bizi
ohi dira Euskal Herriko haitzulo askotan.
Eginoko Jentilzulo deritzon haitzuloa,
esate baterako, euren bizileku ezaguna da.

Habe aldizkaria, 392. zk.
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KIXMI
Aralarko
Martxabaleta
izeneko
zelaian dantzan omen zebiltzan jentilak jai
egun batean. Bat-batean, laino argi bat
ikusi zuten ekialdean, haiengana zetorrela.
Beren txabolan bazegoen jentil zahar bat
izar eta lainoez asko zekiena. Deitu eta
galdetu zioten ea laino argi hura zer zen.
Jentil zahar hark esan zien orduan:
–A, a, nire umeak! Jaio da Kixmi eta
gureak egin du; ez dut gehiago bizi nahi
eta bota nazazue amildegi horretatik.
Habe aldizkaria, 392. zk.

Hala, bota zuten jentil zaharra amildegian behera eta han hil zen.
Lainoa bazetorren eta denak beldurturik korrika abiatu ziren inguruko
pagadirantz. Gain-gainean zegoen lainoa eta denak harri-pila baten azpian
sartu omen ziren.
Han omen daude Euskal Herriko azkeneko jentilak, Kixmirengandik
ihes eginda. Geroztik, harri-pila haren izena Jentilarria da.
Kixmi, haien hizkuntzan, Kristo esan nahi zuen hitza da. Baten batek
ihes egin omen zuen eta inguruetako jentilei Kixmi jaio zela adieraztera joan
zen. Esan ohi da berri ematera joan zen jentila Olentzero dela.
Dulantzin eta Agurainen Olentzerori Galerre esan ohi diote, Euskal
Herriko beste zenbait lekutan bezala. Amaritan, aldiz, Gutierre izena
erabiltzen dute, eta Ullibarrin Katerre.
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AZKEN JENTILA
Trebiñuko Laño herrian bada magiaz beteriko leku bat. Bertan,
antzinako eremitek euren etxeak egin zituzten haitza zulatuta. “Gobas”
deitzen zaie haitzulo horiei. Elezahar batek kontatzen duenez, azken
emakume jentila bertan bizi izan omen zen. Beste batzuen esanetan, ordea,
emakume bat izan zen han.

JENTILEN HAITZULOA
Batzuetan jentilek Ziklope itxura dute, hau da, bekokian begi bakarra
duten erraldoiak izaten dira.
Elezahar batek kontatzen duenez, behin Eginoko gizon bat, menditik
zihoala, jentil batek harrapatu eta haitzulora eraman zuen jateko asmoz. Hara
heltzean, adineko emakume jentil batek honela esan zuen:
–¡Higadillos frescos quiero! ¡Higadillos frescos quiero!!
Gizona orduan handik nola atera pentsatzen hasi zen, eta tripako min
handia zeukala eta komunera joaten uzteko eskatu zien. Jentilek baietz
erantzun zioten, baina ihes egiteko asmoa zeukala susmatu zutenez, soka
bat lotu zioten hankari.
Gizona haitz baten atzera joan zen. Handik tarte batera, honako hau
galdetu zioten:
–Bukatu al duzu?
–Ez, oraindik ez –erantzun zuen berak.
Galdera etengabe egiten zioten, eta bertan zegoela ziurtatzeko, sokatik
tiratzen zuten. Gizonak, orduan, soka sustrai bati lotu eta mendian behera
hasi zen. Jentilek sokatik tira, eta han jarraitzen zuela konprobatzen zuten.
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Baina berriro ere bukatu al zuen galdetu eta erantzunik jaso ez zutenean,
gertatutakoa ulertu zuten, eta gizonaren bila hasi ziren euren bi txakur
ankerrak hartuta.

Txakurrek arrastoari jarraitu zioten, baina halako batean bueltaka hasi
ziren. Arrastoa galdu zuten. Jentilek orduan, burumakur, bilatzeari utzi zioten.
Gizona urruti egongo zela pentsu zuten. Oker zeuden, ordea. Ondoan
zeukaten zuhaitzaren punta-puntan zegoen ezkutatuta.

GALTXAGORRIAK
Galtxa gorriz jantzitako gizontxoak
dira. Intsektu txiki-txikiak ere izan daitezke.
Bizkorrak, biziak, zintzoak eta jostalariak dira
jeinu ongile hauek.
Jabeak orratzontzi edo kutxatxo batean
izaten ditu, eta haren esanetara daude
edozein lanetan laguntzeko, lan hori
harrigarriena izanda ere. Arabako Añes
herrian esan ohi da galtxagorriak igitai
baten kirtenean bizi direla, eta kirtena
apurtuz gero, galtxagorriak desagertu
egiten direla. Herri horretan, jeinu txiki hauek
enemiguillos izena dute. Aiaran, aldiz,
familiarrak esaten zaie.

http://amaroatxo.amaroa.com/

Orratzontzia irekitzean, nagusiaren buru inguruan biraka hasten dira, zer
egitea nahi duen galdezka. Jabeak agindutako lanak egiten ematen dute
gaua, eta, etxekoen pozerako, hurrengo goizerako amaituta izaten dituzte.
Gauzarik harrigarrienak egiteko gai izaten dira: idi pare batek dema
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irabaztea, zelai bat une batean goldatzea, ala jabea leku urrunetara
eramatea.
Igarleek, aztiek edo petrikiloek gauza miresgarriren bat egiten dutenean,
esan ohi da galtxagorrien laguntza izan dutela.
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SAN JOAN BEZPERA
Araba aldean esaten dutenaren arabera,
enemiguillo edo familiarren laguntza jaso nahi
izanez gero, San Joan gauean orratzontzia zabalik
utzi behar da. Modu horretara, kutxatik atera, eta
laguntza eskatzen ari den pertsonaren buruari
bueltaka hasten dira. Agindutako zeregina bete bezain
pronto, beste bat eskatzen dute.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedazo

Laguntza behar izan duen pertsonak beste lanik ez badauka, betetzeko
ezinezkoa den zerbait agintzen die, esate baterako, galbahe batean ura
ekartzea. Orduan, enemiguillo edo familiarrek bertan behera uzten dute
lana.

FAMILIARRAK
Arabako Añes herrian bazen gizon bat aztitzat zeukatena. Haren etxea
herritik urrun zegoen eta inor gutxi hurbiltzen zen leku hartara. Mundu guztiak
beldurra zion, uzta on bat suntsi baitzezakeen. Edota egun batzuetan
desagertu, eta usterik gutxienean berriro itzultzen zen, herririk urrunenetatik
gauzak eta ukenduak ekarriz. Horiek, gero, bere magia egiteko erabiltzen
zituen.
Urte askotan zehar, harreman onak izan zituzten bertako biztanleek eta
aztiak, zeren eta, gustura edukitzeagatik, nahikoa janariz eta sua egiteko
egurrez hornitzen baitzuten. Baina urteen joanean, aztia zakar eta berekoi
bihurtu zen. Egunetik egunera gauza gehiago eskatzen hasi zen. Noizbait
bere gustuko zaldiren bat ikusten bazuen, bere jabeari eskatzen zion, eta
honek ez bazion onez onean eman nahi, ukuiluko animalia denak hiltzearekin
mehatxatzen zuen... Beste batzuetan, sukalderen bateko urdaiazpikoaren
gutizia izaten zuen, edota kupel-ardo on batena...
Herriko biztanleek egoera hori jasan egiten zuten, ez baitzitzaien
komeni aztia etsaitzat edukitzea... Baina geroz eta asegaitzago bihurtzen ari
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zen, eta haien haserrea areagotzen joan zen.
–Zerbait egin beharko dugu –esaten zuten.
–Azti hori akabatu egin behar dugu! –zioten batzuek.
–Eta nor izango da hori egingo duena? –erantzuten zuten besteek.
Egoerak bere horretan jarraituko zuen aztiak ez balu ezkontzeko
erabakia hartu izan. Alkateari mandatu bat bidali zion, ezkondu egin nahi
zuela eta, beraz, biharamunerako andregai bat prest edukitzeko. Haren
eskaera ez bazuen betetzen, herria suntsituko zuela.
Mehatxuaren aurrean, alkateak ez zuen izan neska bat aukeratu beste
irtenbiderik. Grazia izeneko neska gazte, alai eta eder bat hautatu zuen,
buruz oso argia. Gazte honek ez zuen aztiarekin inolaz ere ezkondu nahi,
baina, bestalde, herria ez zuen inolako arriskuan jarri nahi.
Arazoa nola konpondu ez zekiela, gau hartan aztiaren etxeraino
inguratu zen isil-isilik eta leihotik begira jarri zen. Aztia bere nahasketa
haietako bat egiten ari zen. Lapiko handi batean belarrak eta hautsak
botatzen zituen, eta gero makila handi batez nahasten zituen. Horrela jardun
zuen luzaroan, eta lapikoa surtatik baztertu nahi izan zuenean ezinezkoa izan
zitzaion. Orduan igitai bat hartu zuen mahai gainetik eta, kirtena kenduz, han
barrutik lau gizontxo atera zituen. Praka gorriak zeramatzaten eta jauzika
hasi ziren hau esaten zuten bitartean:
–Zer egitea nahi duzu? Zer egitea nahi duzu?
–Bazter ezazue lapiko hori surtatik –esan zien aztiak.
Graziaren harridura, lau gizontxo haiek lapikotzar hura baztertzen ikusi
zituenean!
–Eta orain? Zer egitea nahi duzu? –galdetu zuten berriro.
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–Orain, ezer ez, maitetxoak. Ez dakit zer egingo nukeen zuek gabe...
Herrian jakingo balute zuek zaretela nire magia... Ja, ja, ja!... baina... ez dute
inoiz jakingo! Bihar goizerako ez badidate andregairik aurkitzen zuek bidaliko
zaituztet herria suntsitzera. Zelaiak hondatu eta animaliak denak hilko
dituzue... Eta, orain, sar zaitezte igitaiaren kirtenean.
Agindu bezala egin zuten lau familiarrek eta aztiak kirtena estutu zuen.
Gero, argia itzali eta lotara joan zen.
Grazia luzaroan geldirik egon zen, leihoaren kontra eserita, pentsatzen.
Igitaia osteko erabakia hartu zuen eta, leihoa kontu handiz zabalduz, etxean
sartu zen. Mahairaino joan eta igitaia hartu zuen. Orduan, jeinutxoak oihuka
hasi ziren:
–Nagusi! Zu al zara? Zer egitea nahi duzu?
Grazia lasterka atera zen etxetik, igitaia eskuan zuela, baina egin zuen
zaratak eta gizontxoen oihuek aztia esnatu zuten. Zer gertatzen zen ikusi
zuenean, ohetik jauzi egin eta neskaren atzetik abiatu zen. Grazia ahal
bezain bizkor zihoan, baina aztiak abiadura handiagoa zekarren.
–Itzul iezadazu igitaia! –esaten zion.
Graziak aztia geroz eta hurbilago nabaritzen zuen, eta ia bere ondoan
zuenean, igitaia ahal bezain urrun jaurti zuen, harrizko bideraino. Igitaiak hiru
bider errebotatu zuen eta kirtena apurtu egin zen. Lau gizontxoak handik
atera eta desagertu egin ziren.
Aztia bat-batean gelditu zen. Eguna argitzera zihoan.
–Madarikatua! Zer egin duzu? –galdetu zion ahots ahul batez.
Grazia hari begiratzera itzuli zen. Egia ote zen ikusten ari zena? Aztia
desagertzen ari zen! Segundo gutxi barru, zeraman janzkia bakarrik geratu
zen neskaren begien aurrean. Grazia lasterka itzuli zen herrira eta
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gertatutakoren berri eman zuen. Talde bat bildu zen ikertzera joateko, baina
aztiaren etxera heldu zirenean, ez zuten ezer aurkitu. Dena desagertua zen.
Geroztik, urte askoan zehar, herri hartako biztanleek gizontxoak
eskuratu nahi izaten dituzte. Horretarako, igitai baten kirtena sasi gainean
uzten dute San Joan bezperako gauean. Baina, guk dakigula behintzat,
oraindik ez du inork lortu familiarrak eskuratzea.

OTEOKO ENEMIGUILLOAK
Oteoko herrian, Kanpezun, kaletik zihoan eskale batek neska bati ogi
zati bat eman ondoren, honakoa gertatu omen zen: kortan zegoen ganadua
aztoratu, eta eskaileretan gora igo zen. Han, altzariak bakarrik bueltaka
zebiltzan eta leihotik kalera ateratzen ziren. Gizon zahar jakintsu batek
formula magiko bat esan eta enemiguilloak, etsaitxoak, desagertu egin
ziren.
ZEZENGORRI
Izenak dioen bezala, zezen gorri baten itxura hartzen du. Batzuetan
sudur-zulotik eta ahotik sugarrak botatzen ditu, arerioak kiskaltzeko; beste
batzuetan, aldiz, haitzuloko iluntasunean distiratsu agertzen da, bere
adarrak eta buztana suzkoak baitira.

http://amaroatxo.amaroa.c
om/
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Haitzuloetan bizi da normalean, leku haien zaindari izan ohi baita.
Mariren etxeak zaintzen omen ditu. Haren eremuan sartu edota leizearen
bakea eta isiltasuna apurtuz gero, haserretu egiten da, eta gaiztoa bezain
beldurgarria izan daiteke. Horregatik, leku batzuetan Etsai deitzen diote.
Haitzulora harriak botaz gero, Zezengorri haserretu egiten da, eta
erasokor agertzen zaigu. Batzuetan giza irudia hartu, eta herrietara jaisten
da bera mindu edo iraindu duten pertsonak zigortzek

ONRAITA, ZEZENGORRIREN ELEZAHARRA

http://menditxiki.org/archives/7261

Onraita-Erroeta Arabako hiribildurik altuena da. Oso ezaguna den
elezaharra kontatzen da bertan. Ez omen da komeni inolaz ere Okinako
leizeko isiltasuna eta bakea haustea. Inork barrura harriren bat botako balu,
berehala agertuko litzaioke Zezengorri, haserre, ahotik eta sudur-zuloetatik
sua dariola.

ATXULARKO LAPURRA
Orozkon kontatzen dute lapur bat bizi izan zela Itxinako mendian
dagoen Atxularko haitzuloan. Lapur hark, urteetan eginiko lapurretei esker,
izugarrizko urre pila bildu omen zuen haitzuloaren barruan. Lapurretara beste
lurralde batera joan zen batean, hil egin omen zen, eta inork ez zekien non
gorde zuen bere altxorra.
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Atxularko begia http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=6364130

Behin batean, kanpotar batzuk Atxularko leizera joan ziren altxorraren
jabe egiteko asmotan, baina, hurbildu zirenean, ahotik eta sudur-zuloetatik
sua zerion zezen gorri izugarri bat atera omen zen mehatxuka haitzulotik.
Lapurraren espiritua omen zen.
Hurrengo batean, hildako lapurraren hezurrekin joan ziren haitzulora
kanpotar haiek, eta bertan utzi zituzten. Orduan bai, orduan atera ahal izan
zuten altxorra haitzuloko zulo sakonetik, lapurraren gorpuak betiko atsedena
lortu baitzuen.

IRABIKO NESKATXA
Amezketan kontatzen dutenez, behin batean, Irabi baserriko neskatxa
Aralar mendira igo zen larrean zeukan behi baten bila. Txahal gorri bat ikusi
zuen, eta berea zela pentsatuta, buztanetik heldu eta haren atzetik joan zen
Marizulo kobazuloraino. Marizulo Mariren bizilekua zen.
Neskatxaren familia haren bila ibili zen, baina alferrik. Herrian esaten
dutenez, beste batean ikusi omen zuten neskatxa hura Marizulon zakur gorri
bat ondoan zuela, haitzuloa zelatatzen.
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EHIZTARI BELTZA EDO MATEO TXISTU
Ehiztari beltza euskal mitologian askotan
azaltzen den pertsonaia da. Mendi eta haranetan barrena ibiltzen da atsedenik gabe bere
harrapakinaren bila.
Beste izen batzuekin ere ezaguna da:
Martin, Errege Xalomon, Juaniko Txistularia, Salomon apaiza, Prixki Joan... edo
Mateo Txistu. Mito hau euskal geografian
oso zabalduta dago, baina baita Europa guztian barrena ere.
Habe aldizkaria, 392. zk

MATEO TXISTU
Mateo Txistu izeneko gizon hau apaiza eta ehiztaria zen. Nahiz eta
apaiz ona izan, ehiztari hobea zen, eta mugitzen zen edozeren atzetik
abiatzen zen.
Behin, meza ematen ari zela, txakur-zaunkak entzun zituen eliz
barrutik. Mateo Txistu, orduan, leihora inguratu zen:
–Hara, txakur hauek erbia dakarte aurretik –pentsatu zuen.
Eta jantzita zeramatzan ornamentuak kentzeko astirik gabe, elizatik
atera eta txakurren atzetik joan zen.
Geroztik, ez omen du inork ikusi. Hori gertatu zenetik hor dabil Mateo
Txistu, beti ibili eta ibili, behin ere gelditu gabe. Norbaitengandik gertu
dabilenean hiru txakurren zaunkak entzuten dira. Batak: au, au, au; besteak:
i, i, i; eta azkenak: gro, gro, gro egiten dute zaunka. Mateo Txistuk, pasatzen
denean, ekaitza ekartzen omen du, eta ekaitz horrek hamabost egun irauten
du.
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MARTIN ABADE
Martin Abade gipuzkoarra zen, eta herriko apaiza zen. Ehiztari
amorratua zen, eta behin, meza ematen ari zela, bere txakurrak zaunka
zeudela entzun zuen. Geroxeago herritar bat sartu zen elizan eta honela
esan zion apaizari:
–Apaiz jauna, txakurrak jaiki dira eta txekor bat baino handiago den erbi
baten atzetik ari dira.
Martin Abadek meza utzi, bere armak hartu eta erbia ehizatzera joan
zen bere txakurrekin. Ez ziren inoiz gehiago itzuli.
Mende asko igaro dira eta apaiz bekatariaren arima baso, haran eta
mendi guztietatik dabil, Jaungoikoak barkatzen dion arte. Batzuek apaizaren
txistuak entzun dituztela diote. Beste batzuek kontatzen dute haren txakurren
zaunkak baso guztietatik entzuten direla. Beste batzuek diote, haizea
indartsu dabilenean, apaizaren damu-kexuak entzuten direla barkamen eske.
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Hona hemen Arabako beste zenbait elezahar:

URGELDIKO BASILISKOA
Arabako Mendozan bada Urrialdo izeneko auzo bat. Aspaldi, jende
asko bizi zen han, etxe ugari zituen, eta aberastasuna nonahi nabarmen zen.
Egun batean, itxuraz garrantzirik ez zuen zerbait gertatu zen, baina
gertakari horrek Urrialdo herria larritu eta hango biztanleen poza
deuseztatzea lortu zuen.
Suge batek oilo-arrautza bat lapurtu zuen, eta txitatu zitzaionean,
arrautza puskatu eta basilisko bat atera zen barrutik. Katu bat bezain handia
zen, oilar-buruarekin eta suge-gorputzarekin. Hegoak arantzaz beteak zituen
eta bere isatsa lantza bezain luzea eta mutur-zorrotza zen.
Izan daitekeen animaliarik beldurgarriena da basiliskoa. Armarik
hoberenak, begiak eta hortzak ditu. Basiliskoaren begirada heriozkoa da,
pertsonarik nobleenak ere ez dezake garaitu. Basiliskoaren begiradak
gauzarik txarrenak egin ditzake: landareak zimeldu, arbolak ihartu, hegaztiak
hegan doazenean lurrera bota... Begirada horri eusteko gaitasuna duen
bakarra boskoitza izeneko sendabelarra da, basiliskoaren hortzek egindako
zauriak senda baititzake. Bi animalia dira borroka batean basiliskoa
gainditzeko ahalmena dutenak: oilarra eta erbinudea. Animalia beldurgarri
hori hil egiten da oilarraren kukurrukua entzutean, baita erbinudeak hortzak
gorputzean sartzen dizkionean ere.
Baina Urrialdoko biztanleek ez zuten horrelakoen berririk. Egun
batean, basiliskoa putzuan azaldu zen, uretan zegoen enbor baten gainean
eserita. Lehen-lehenik, arropa garbitzera hurbildu ziren bi emakumek ikusi
zuten.
–Zer da hor uraren erdian dagoen hori? –galdetu zuen batek.
–Ba... ez dakit ba… Nik esan behar banu, oilar bat –erantzun zion
besteak.
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–Oilar bat uretan? Noiz ikusi duzu horrelakorik?
Hartan, basiliskoak bere begirada bota zien, bi emakumeak hilik
geratu ziren, eta munstroa desagertu egin zen. Inork ez zuen garbi ikusten
heriotza haien arrazoia, eta Urrialdoko biztanleen beldurra areagotu egin
zen biharamunean gizon bat hilik agertu zenean, eta hurrengoan beste bat,
eta gero beste bat... Heriotza guztiak putzutik hurbil gertatzen ziren, baina
inork ez zuen gauza arrarorik ikusi. Hori ikertu beharra zegoela eta, gazte bat
bidali zuten zelatan egon zedin. Mutila zuhaitz batera igo zen egunak argitu
baino lehen eta, adar tartean ezkutaturik, itxoiten jarri zen.
Goiz osoan ez zen ezer gertatu. Baina, eguerdi inguruan, zalgurdi bat
ikusi zuen putzurako bidean zetorrela. Bidaiariek, paisaiari begira, etxeei
buruz hitz egiten zuten. Halako batean, aintzirara begiratu zuten eta,
zuhaitzean gordeta zegoen mutilari zer gertatzen zen ikusteko astirik eman
gabe, zalgurdia eta pertsonak desagertu egin ziren. Une batzuetan, mutila
josita bezala geratu zen. Gero begiak igurtzi zituen eta aintzirara begiratu
zuen, baina basiliskoa desagertua zen ordurako.
Gertatutakoaren berri izan zutenean, Urrialdoko biztanleei beldur-ikara
gainditu zitzaien. Ez zekitela nola borrokatu halako izaki ahaltsua, eta
gehienek herritik alde egitea erabaki zuten, lehenengo gauza bizia gordetzea
baitzen.
Bakar batzuk geratu ziren. Baina denbora aurrera zihoan,
abandonaturiko etxeak erortzen ari ziren, eta geratu ziren biztanleak gero eta
kikilduago zeuden; izan ere, ez ziren ateratzen basiliskoarekin topatzeko
beldurrez eta ez ziren ausartzen putzu hartako ura erabiltzera ere.
Eta orduan gertatu zen. Animaliak aske zebiltzan, janaria aurkitu
nahian, jabeak ez baitziren jadanik haietaz arduratzen. Ura edatera putzura
hurbiltzen zirenean, basiliskoa azaltzen zen eta hil egiten zituen. Egun
batean, ordea, ia lumarik ez zuen oilar zahar bat inguratu zen putzura.
Basiliskoa azaldu, eta oilarrak ere begirada itzuli zion. Horrela egon ziren
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une batez. Orduan, oilarrak, beste hura oilategiko lekua kentzera joan
zitzaiolakoan, haizea hartu zuen, bere bular argal hura puztu zuen, eta bere
sasoirik hoberenean bezala kantatu.
Basiliskoa harri bihurtu zen, zatitu zen eta urperatu egin zen.
Harrezkero ez dute basiliskorik ikusi herrialde hartan, baina alde egin
zuten haiek ez ziren inoiz itzuli eta Urrialdoko herriak geroztik ez du ezagutu
garai batean izan zuen aberastasunik.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)

ARBULOKO INDARTSUA
Orain dela ehunka urte, erromatarrek Iberiar penintsula inbaditu zuten.
Beren bidean topatzen zituzten lurraldeak konkistatu eta, salbuespen bakar
batzuk izan ezik, ez zuten garrantzizko oposiziorik aurkitzen. Baina gaur
egungo Arabaren eta Nafarroaren hegoaldera heldu zirenean, hemengo
konkista uste baino zailagoa gertatuko zitzaiela ohartu ziren. Hasieran,
lurralde zabalak ziren eta, ez zuten zailtasun handirik topatu, baina aurrera
zihoazen eran, geroz eta erresistentzia gogorragoa aurkitu zuten.
Euskaldunak zeharo independenteak izan dira beti; ez dute
konkistatzeko gerrarik egin izan, baina besteek menperatu nahi izan
dituztenean gogor defendatu dute beraiena dena. Euskaldunek ez zuten
entrenaturiko soldadurik, ez armadarik, ez gerrarako taktikarik eta, batez ere,
erromatarrak baino askoz gutxiago ziren. Hala ere, ezpata eta arma
jaurtigarriak ondo erabiltzen zituzten eta, gainera, “gerrila-gerra” izeneko
borroka ondo ezagutzen zuten. Era horretako borrokan, etsaiari ez zioten
aurrez aurre erasotzen, ustekabean eta leku eta une jakinetan baizik.
Gerra egiteko era hori erabat berria zen erromatarrentzat, eta, askoz
gehiago baziren ere, borroka amaitzea ezinezkoa gertatzen zitzaien. Hori
dela eta, galera handiak zituzten gizon eta dirutan. Horrela bada, akordio
batera iristea erabaki zuten basati ile-luze eta bizardun haiekin.
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Bi aldeak ados jarri ziren eta bi borroka egitekotan geratu ziren: bata,
Euskal Herrian eta bestea, Erroman. Ez dugu gure lurreko borrokaren
berririk, baina bai bestearena. Euskaldunek gizonik indartsuenak eta
borrokarako hoberenak hautatu zituzten Erromara joateko, eta bidaiarako
prestakuntzak egiten hasi ziren.
Arbulo izeneko herrian, Gasteiztik hurbil, baserritar bat bizi zen, bere
lurrez eta animaliez arduratzen zena soil-soilik. Izugarrizko gizona zen.
Gizonik handiena sorbaldaraino baizik ez zitzaion iristen. Handia bezain
indartsua zen: gurdiari helduta, idi pare baten lana egin zezakeen berak
bakarrik. Inork ez zuen haren familiaren berririk, ez zekiten nondik etorria
zen. Gizakien bizimodura moldatutako Jentil bat zela pentsatzen zuten askok.
Baina isila zenez, eta herriko eginbeharretan parte hartzen zuenez, denek
maitatzen eta errespetatzen zuten.
Erromarako bidaia prestatzen ari ziren euskal buruzagiek erraldoi
honen berri izan zuten. Beste borrokalariengana biltzeko eskatzera joan
zitzaizkion. Arbuloko Indartsuak, hasieran, ezetz esan zuen.
–Ni ez naiz soldadua –zioen behin eta berriro.
Buruzagiek eman zizkioten arrazoiek ez zuten asko balio izan: bera
nekazaria zela, ez soldadua, esaten zuen. Etsi zutenean, alde egin zuen.
Gau hartan, Indartsuak gaizki egin zuen lo eta amets arraro bat izan zuen.
Bere zela ikusten zuen ernetzera zihoazen galburuz betea. Halako batean,
ordea, bele talde bat etorri eta mokoka hasi ziren, galburu denak apurtuz.
Etxetik atera, eta bere lana hondatzen ari ziren hegazti haiek uxatzen
saiatzen zen, baina alferrik, gari eta bele gehiago azaltzen ziren. Orduan,
urrunean, euskal soldadu haiek ikusten zituen, eta haiengana jotzen zuen
laguntza eske, baina honela erantzuten zioten:
–Gu ez gara nekazariak.
Arbuloko Indartsua izerdi-patsetan esnatu zen.
–Nire beharrean daude eta nik ere haiek behar ditut –pentsatu zuen,
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eta besterik gabe, bere etxea utzi eta borrokalari haiengana joan zen.
Erroman gizalegez hartu zituzten euskaldunak. Borroka egiteko eguna
iritsi zen. Koliseo handia bete-betea zegoen. Berrogeita hamar euskaldun eta
beste hainbeste erromatar atera ziren hondarretara. Euskaldunak, beren
ezpata eta ahuntz-larruzko ezkutuekin; erromatarrak, koraza, kasko eta
Inperio osoko armarik hoberenez horniturik.
Gizon guztiek hil edo bizi jotzen zuten, baina euskaldunen ausardia
erromatarren armadurarekin topatzen zen eta lurrera erortzen ziren bata
bestearen ondoren. Hura ikustean, erromatar ikusleek garrasi sutsuz
animatzen zituzten beren soldaduak.
Mundu guztiak garaipena erromatarrena izango zela uste zuenean,
Arbuloko Indartsuak oihu egin zuen:
–Sabelean!!!
Minutu gutxi barru, borrokak erabat bestelako itxura hartu zuen.
Euskaldunek erromatarren sabelera jotzen zuten, korazaren behealdera,
honek bularra bakarrik estaltzen baitzien, eta berehala berrogeita hamar
erromatarrak hilik zeuden hondar gainean. Euskaldun askorik ere ez zen
geratzen, baina borroka irabazia zuten behintzat, eta Arbuloko Indartsua
inguratzen zuten irrintzi eta pozezko oihu artean.
Erromatarrek onartu egin zuten derrota, zaurituak sendatu zituzten, eta
opariz bete zituzten Euskal Herrira itzuli baino lehen. Urte askotan bakea izan
genuen gure lurretan, eta nola euskaldunek hala erromatarrek egindako
paktua bete zuten.
Arbuloko Indartsua bere baserrira itzuli zen eta han bizi izan zen ehun
eta hamar urte bete zituen arte. Ez zuen inoiz gehiago borrokarik egin, baina
Euskal Herriko gizonik indartsuena eta ausartena bezala errespetatua eta
oroitua izan zen.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)
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URREZKO TXEKORRA
Araban, Okina izeneko herrian, bada leize bat elezahar ugaritan
aipatzen dena. Zezen, ahari edo ardi itxuran agertzen diren jeinuen bizileku
da eta, diotenez, han barruan urrezko txekor bat omen dago, sorginek eta
beste izaki beldurgarriek zaindua.
Garai batean artzaintxo batek Okinako leize ingurura eramaten zuen
bere artaldea bazkatzera. Leizearen aurrean eseri, eta jendeak aipatzen
zituen gauza haietaz pentsatzen zuen: hango altxorrak, haiek zaintzen
zeuden sorgin eta munstroak... Gerlari ausarta zela amesten zuen. Leize
barruan inolako beldurrik gabe sartu, zaintzaileekin borroka egin, eta etxera
eramaten zuela altxorra. Mundu guztiak goraipatzen zuela, eta bere ama oso
pozik zegoela hain seme ausarta izateagatik... Behin edo behin burua luzatu
zuen zulo barrura, baina hango iluntasunak eta entzuten zituen oihuek odola
hormatzen zioten.
Egun batean, ohi bezala leize aurrean eserita zegoela, arkume beltz bat
ikusi zuen, triste, beeka, handik ateratzen. Hasieran, deabrua zela pentsatu
zuen, baina arkumeak hain triste begiratzen zion, non berehala pentsatu
zuen beste artalderen batetik galdu eta haitzuloan gerizpetu zela. Mutila
arkumearengana hurbildu eta ukitu egin zuen, baina berehala, aparteko indar
batek bultzatuta bezala, bere burua leizearen barruan ikusi zuen. Arkumeak
barre egiten zuela iruditu zitzaion, eta barre hark ileak tente jarri zizkion.
Leizearen hondoraino iritsi zenean, haitzulo handi bat zela ikusi zuen.
Su bizi batzuk zeuden, garrak sabairaino iristen zirelarik. Mutila ohartu zen
arkumea desagertu eta bakarrik zegoela. Orduan, gela zabal haren erdian
zegoen estatua ikusi zuen, plataforma baten gainean. Amonak kontatzen zion
elezaharretako urrezko txekorra zen! Hurbildu zitzaion eta ondo behatu zuen.
Burua itzulika sumatu zuen. Txekorra urrezkoa zen eta eguerdiko eguzkia
baino distiratsuagoa zen.
–Hau zorte ona!, altxorra aurkitu dut! –esan zuen.
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Orduan, txekorrak begiak zabaldu zituen eta adi-adi begiratu zion
mutilari. Begi gorri-gorriak zituen, hango suetako garrak bezalakoak. Mutil
gizajoa josita bezala geratu zen, muskulurik mugitu gabe eta begirada
txekorrarengandik kendu gabe.
–Deabruaren begirada! –esan zuen.
–Zeuk esan duzu! -erantzun zion estatuak, baina ahorik zabaldu gabe.
Haren begi gorri haiek zuten, soilik, bizia.
–Asko izan dira nire altxorra eramateko asmoz bizileku honetan sartu
nahi izan duten gizajoak –jarraitu zuen txekorrak–, baina oraindaino ez da
inor bizirik atera hemendik. Zu, oraingo honetan aterako zara, baina noizbait
hona itzultzen ausartzen bazara, ez duzu azken onik izango!
Miazka ari zitzaion ardi batek esnatu zuen. Une batzuetan ez zuen jakin
non zegoen. Gero konturatu zen betiko lekuan zegoela, Okinako leizearen
aurrean eta bere ardiez inguratuta. Gertatutakoaz gogoratu zen eta gogotik
egin zuen barre:
–A zer ametsa egin dudana!
Beeka triste bat entzun zuenean, leizearen sarrerara begiratu eta
hantxe ikusi zuen bere ametsetako arkumetxoa. Une batzuetan elkarri begira
egon ziren. Gero, mutila bat-batean jaiki eta ardiak bildu bezain laster herrira
itzuli zen. Ametsaren berri ez zion inoiz inori eman, baina leize hartara ez zen
bere bizi osoan itzuli.
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984. (Moldatua)
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