
ESAERA ZAHARRAK  
1. Alimento kiriki, ibilli hadi poliki! Pipa eta litxarrerixiaren gaiñian.  
2. Artian banastapeian gegontzen. Oso txikiñak gintzala esateko.  
3. Bizitza aldiz, astoz edo zaldiz. Oraintxe ondo, oraintxe geizki.  
4. Egi hutsa, gorrixa. Egi-egixa entzutia askotan gogorra izaten da, min egitten dau.  
5. Ehunak ehun lan. Ehuna liñuaz eginddako telia da. Berau moduketako, prozesu 

luze eta lantsua bihar izaten zan: liñazixa soruan erein, hazittakuan liñu-landaria 
lurretik atara, liñapotzuan beraketan euki, handik atara eta sikatu, karraman eta 
txarrantxan leundu, eta beste hainbat harixa egin orduko. Gero harixa 
ehuliarengana eruan bihar izaten zan, harek ehuna moldau egixen. Ehun lan ez, 
baiña hogetakadak bai, behintzat.  

6. Errotarixa doillor askoren zerbitzarixa. Errotarixak, mereziuta ala mereziu barik, 
lapur-famia eukain. Hortik aparte, agintarixakin-eta ondo konponketan zirala 
esaten zan.  

7. Eskopetia bizkarrian eta pitiliña iztarrian. Kazatik ezer harrapo barik etortten 
ziranian esaten euen. Hemen gatozak eskopetia bizkarrian eta pitiliña iztarrian.  

8. Harixak orraatza baiño luziagua izan bihar dauela betik. Esan gura dau batek 
amore emun bihar dauela zeozer egingo bada.  

9. Hemen don amillana fraka zaharren billa dabillena. Amillana Gorbeixa aldetik 
datoren laiñua/haizia da, ez epela; hortaz, fraka barririk be ez amillanagaz. 
Amillanak ez Dakar fraka barririk.  

10. Ondo egiñen pagua, ate ostian palua. Ondo egitten ibilli, ondo egitten ibilli eta 
eskerrik asko gutxi; eta, askotan, muturretako ederrak ordaiñetan.  

11. Otsailgo lora, ezpalitz hoba. Otsaillian izotzak gogorrak izaten diralako, epelaldiren 
batian agertutako lora goiztiarrak alperrik galtzeko arrisku haundixa dakoi.  

12. Andartora begira egon. “Estar en Babia”, “Estar en la luna de Valencia”. Egon hadi 
Andartora begira!  

13. Askazubi eta San Juan Artixa. Gure amandria hasarraketan zanian esaten ei osten 
bere semiairi berak ezaguketan ebn munduan urriñen egozen bi puntuak 
seiñalauaz. Bialduko zauet punta banatara bat Askazurira eta bestia San Juan 
Artixara.  

14. Bazkarixa pospolotan. Banoia etxera, orainddiok bazkarixa pospolotan dakot-eta.  
15. Fan eta etorri, kapela gorri. Hau da, fan zarien letxe etorri zarela, ezer barri barik.  
16. Gatzian ondo probau! Gatzian ondo probau eragin dostazu pazientzia, e! “Me has 

hecho sufrir; me has puesto a prueba!” 
17. Iruzur eta lau mutur egin xao. Engaiñau egin dau.  
18. Pobrien mintegixa. Hau dok hau pobrien mintegixa. Erderazko “a perro flaco todo 

son pulgas”  
19. Sorgiñak puxetia joten. Errekia ur askorekin, zaratatsu etorrenian esaten zan.  
20. Tonto faltia etorri. Hemen laster tonto faltia etorriko da/ Tonto faltia etorrita 

xagok! (Danak injineruak diralako). 



21. Txakurrak xakok buztanpeian! Bost milloi pagau bihar diala? Txakurrak jakok 
buztanpe 

22. Zegamarra etorri. Loguria etorri. Zegamarra eotrri da eta eruan ume horreik uhera! 
23. Firri-farra. Asko begiratu barik. Erixau. Ez ba bota hazixa firri-farra. / Firri-farra 

gastauten dozue zuek dirua.  
24. Jera-jeraka. Illaran alkarri eskutik edo gerrittik obatuta. Jera-jeraka fan ziran 

Elizondotik Ugaranera/ Jera-jeraka dabiltz kalian gora kalian behera.  
25. Triki-traukua. Atzera geraketan eztana. Patxi pertsona triki-traukua zan.  
26. Adar azala bota. Min hartu. Okerren bat egin. Adar azala botatzeko aukerako 

lekua/ Adar azala bota barik ibilli zatezai! 
27. Apo-apuan: Larri eta estu. Apo-Apuan salbau zan. 
28. Argixa erre. Arginddarra gastau. Guazen uhera argixa erreten besterik ezkabiltz-

eta. 
29. Asun egon. Haserre egon, muturbaltz egon.  
30. Azaak jo. Ederra egin. Horrek jo xoskuk/n azaak!  
31. Bardinberora fan. Uhera fan. Uheratu. Ni banoia bardinberora.  
32. Berbia jan. Aginddutakorik ez bete.  
33. Biko egin. Azertau. Asmau. Danak ondo urten. Horretxek egin dau biko.  
34. Entramia euki. Jatuna izan. Horrek dako entramia; horrek egin dau janaldixa!  
35. Erdú hona. Etorri, zatoz. Erdú hona. Erdú ume! 
36. Hortzak erakutsi. Baten bat estu hartu, baltz jarri. Batzuetan hortzak be erakutsi 

bihar izaten dittut. /Hortzak erakutsi biharra dago.  
37. Jopet egin. Iges, hanka, ospa egin. Jopet egin dau/ Jopet egitteko gertu.  
38. Kaspaxio izan. Zelebria izan. Hi haiz Kaspaxio!  
39. Kina jo. Behia jo. Lurra jo. Kuku jo. Izotzorrek tomatiak kina jota itzi dittu./ Makiña 

hau be kina jota dago.  
40. Kiski-miskixa izan. Tikismikisa izan.  
41. Larakuan egin. Ttakuan egin. Narrua jo. Zein harrapauko, eta abaria larakuan.  
42. Senper(renak) egin. Tremendakuak, egundokuak, kristuenak egin.  
43. Txikar(ra) egin. Ikaslia eskolarala, euskaltegira, unibersidadera fan ez. Piper egin, 

kalba egin.  
44. Txipistin baten ibilli. Demandan, alaketan ibilli. Hauxe da hauxe, betik txipistin 

baten!  
45. Txitto garbi dago. Dana garbi dago.  
46. Zaixo egon. Argi egon.  
47. Zapua euki. Hasarria euki.  
48. Zartadia euki. Harrikadia, zoro-aizia. Horrek dako zartadia! 
49. Zoli egon. Argi, arlet, zaixo egon.  
50. Arabako mutilzaharra. Hego haiziari esaten xako Araotzen. Arabako mutilzaharra 

xabilk. 
  


