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Maiz eta erraz esaten ditugu honelakoak. Pentsatu apur batean eta ea esaldi
hauek era jatorragoan jartzen dituzun:
1. Eta haren lanei buruz bakarrik esan ez dugula ez poeta eta ez antzerkigile bezala
gogoratzen.

2. Beti lagunak izan gara, eta aber berak irabazten duen oraingoan!

3. Aita, ya bukatu ditut etxeko lanak!

4. Bada, segun eta zer nahi dugun azpimarratu. Hiztunaren helburua “katua” hil
zaiela esatea bada, eta ez txakurra, orduan, “katua hil zaigu” esango dugu.

5. Espabilatu beharra daukazu zuk galanta; aber, badakizu zertarako erabiltzen den hau?

HERRI ARDURALARITZAREN
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6. Harremanok segun nolakoak izan, halakoxea da gure garapena.

7. Aber ez haizen gelditzen Gasteizko pisuan lo egiten azkenean... baten batekin!

8. Iake zure eguna den, ordainduko diguzu sagardo bana, ezta?

9. Tira, gaurkoz nahikoa ibili zarete; oseake… hala! jaso jostailuak eta bakoitza bere
habiara.

10. Aber, aber, erakutsi!
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11. Berak, berriz, pentsioa eskatzeko asmoa zuela aitortu zion, aunke horretarako Burgosera joan
beharra izan.

12. Honelako eguraldiarekin txarto ibiliko dira musikariak kanpoan jotzeko; asike hasi aterpe baten
bila.

13. Joan beharko nuke bisitatzera; aunke… ez dakit, ondoezik badago, zer?

14. Bukatzeko aipatu txanda eskatzeko epea pasatzen denean ezingo dela parte hartu.

15. Bai, erantzun behar nizun eguerdia orduko, baina entreke atzeratutako txostena amaitu eta telefono dei guztiei erantzun, ezin izan dut.

16. Beti entzun behar izan dut hizkera txarra daukadala; enkanbio lehengo eguneko maisuak esan
zidan egiteko etxean egiten nuen bezala, ederki egiten nuela-eta.

17. Ba, gu gaur ez goaz inora honelako eguraldiarekin; oseake zeuk erabaki: etxean gelditu edo
bidera irten.

18. Jo, ez eman beste idazlanik etxerako, si oraindik ez dugu amaitu atzokoa!

19. Horrek ez dauka erremediorik, porke nik pentsatzen dut agintariek ez daukatela inolako asmorik
gazteei kiroldegia merkeago jartzeko.

20. Eske desde luego, zuk ere dena ametitzen diozu, eta gero horrelakoak entzun behar!

21. Izango ote dut astirik? Segun… irakurgaia bizkor egiten baduzu bai, bestela…

22. Olentzero ya etorri da!
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SOLUZIOAK

1

Hona hemen irtenbide batzuk, seguru zuek besteren bat asmatu duzuela, bejondeizuela!
1. Eta haren lanei buruz bakarrik esan nahi dut / argitu nahi dut ez dugula ez poeta eta ez antzerkigile bezala
gogoratzen.
2. Beti lagunak izan gara, eta ea berak irabazten duen oraingoan!
Beti lagunak izan gara, eta irabaziko ahal du berak oraingoan!
3. Aita, amaitu ditut etxeko lanak!
Aita, dagoeneko amaitu ditut etxeko lanak!
4. Bada, ikusi egin behar zer nahi dugun azpimarratu. Hiztunaren helburua “katua” hil
zaiela esatea bada, eta ez txakurra, orduan, “katua hil zaigu” esango dugu.
5. Espabilatu beharra daukazu zuk galanta; ea, badakizu zertarako erabiltzen den hau?
6. Harremanok nolakoak (izan), halakoxea da gure garapena.
7. Ea ez haizen gelditzen Gasteizko pisuan lo egiten azkenean... baten batekin!
8. Zure eguna denez, ordainduko diguzu sagardo bana, ezta?
Zure eguna ere bada eta ordainduko diguzu sagardo bana, ezta?
9. Tira, gaurkoz nahikoa ibili zarete; beraz… hala! jaso jostailuak eta bakoitza bere habiara.
10. Ea, erakutsi!
Erakutsi, ea!
11. Berak, berriz, pentsioa eskatzeko asmoa zuela aitortu zion, nahiz eta horretarako Burgosera joan beharra izan.
12. Honelako eguraldiarekin txarto ibiliko dira musikariak kanpoan jotzeko; hortaz hasi aterpe baten bila.
13. Joan beharko nuke bisitatzera; baina… ez dakit, ondoezik badago, zer?
14. Bukatu baino lehen aipatu behar dut txanda eskatzeko epea pasatzen denean ezingo dela parte hartu.
15. Bai, erantzun behar nizun eguerdia orduko, baina bateko atzeratutako txostena (amaitu) eta besteko telefono
deiak (erantzun), ezin izan dut.
Bai, erantzun behar nizun eguerdia orduko, baina orduak joan egin zaizkit atzeratutako txostena amaitu eta
telefono dei guztiei erantzun bitartean, eta ezin izan dut.
16. Beti entzun behar izan dut hizkera txarra daukadala; lehengo eguneko maisuak, ordea, esan zidan egiteko
etxean egiten nuen bezala, ederki egiten nuela-eta.
Beti entzun behar izan dut hizkera txarra daukadala; hala ere lehengo eguneko maisuak esan zidan egiteko
etxean egiten nuen bezala, ederki egiten nuela-eta.
17. Ba, gu gaur ez goaz inora honelako eguraldiarekin eta zeuk erabaki: etxean gelditu edo bidera irten.
Ba, gu gaur ez goaz inora honelako eguraldiarekin; hortaz zeuk erabaki: etxean gelditu edo bidera irten.
18. Oraindik ez dugu amaitu atzokoa eta ez eman ba beste idazlanik etxerako!
Atzokoa amaitu arte ez eman ba beste idazlanik etxerako!
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19. Horrek ez dauka erremediorik, ze / izan ere nik pentsatzen dut agintariek ez daukatela inolako asmorik
gazteei kiroldegia merkeago jartzeko.
20. Zuk ere dena ametitzen diozu, eta gero horrelakoak entzun behar!
Bai, bai, ametitu dena, eta hurrengoan ere entzun beharko dituzu!
21. Izango ote dut astirik? Auskalo! / Ikusi egin behar… irakurgaia bizkor egiten baduzu bai, bestela…
Izango ote dut astirik? Irakurgaia bizkor egiten baduzu bai, bestela…
22. Olentzero etorri da!

