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SARRERA GISA

Euskararen arloan bada sail bat nahi
ko gutxi jorratua dagoena: egunerdko
hizketa eta harremanetan erabiltzen di
ren kortesiazko esaera eta formulak,
alegia. Euskaraz barra-barra erabili izan
dira eta oraindik ere erabiltzen dira,
baina hor daude inor gutxik jaramon
egiten dielarik.

Euskarak azken urteetan jasan duen
erosioak izan du ondoriorik sail hone
tan ere. Lehen euskaraz aise eta egoki
asko adierazten ziren egoerak gaurregun
nahiko erdaldunduak daude halabeha
rrez, eta askotan ez dakigu zenbait gau
za nola esan ere. Euskarak jasan duen
erosioaren ondoriorik latzena ez da
zenbait hitz edo esaldi galtzearena, bai
zik lehen normalki euskaraz funtziona
tzen zuten egoerak gaur sarritan arro
tzak gertatzea, horrek gure hizkuntza
rentzat dakarren kalte izugarriarekin.

Hori dela eta, biziki interesgarria eta
garrantzizkoa da noizbait euskaldunak
izan diren situazio guztiak, beroiei da
gozkien esaera eta formulekin, biltzea
eta jasotzea. Esate baterako, situazio
asko eta asko dago lehen norrnalean
euskaraz funtzionatzen zuena (agurrak,
kortesiazko esaerak, kunplimenduak eta
abar) eta gaurregun ia galduta edota er
dararen menpean ezin bizirik dagoena.

Euskararentzat hondamendia izan lite
keen galera hori saihesteko bide jatorra
garai batean euskaraz adierazten ziren
egoera bizi horiek berbiztea da, horreta
rako egoera horietako bakoitzari zegoz
kion esaerak bildu behar direlarik.

Horrelako zerbait egin nahi izan du
gu hemen euskal kunplimenduen saila·
jorratzean, Hain zuzen, eguneroko sola
sean erabiltzen diren kortesiazko for
mulak biltzeko plan koxkor bat egin
genuen iazko ikasturtean talde tekni
koko zenbait lagunen artean. Eta he
mentxe daude ondorenak.

Kunplimendu hauetariko asko HA
BE aldízkarian argitaratuak daude ja
danik, «euskararen kutxa» deritzan
sailean. Han, nolabait esan, zabaldue
nak eta erabilgarrienak diren formulak
eskaini ditugu, orain bilketa osoaren
fruitua ematen dugularik.

Lan hau ez da osoa, ezta urrik
eman ere. Arlo honetan dagoen hutsu
nea betetzeko bide-urratze bat izan nahi
du. Lan hau osoagotzeko, Euskal Herri
ko eskualde guztietan (euskaraz hitz
egiten denetan) egin beharko litzateke
bilketa, eta horrela ikusiko lítzateke,
arlo honetan daukagun aberastasun
haundiaz gainera, zeintzu diren zabal
duenak <lauden formulak, zeintzu erre
pikatzen diren leku desberdinetan,
etab. Ekarpen ederra: litzateke euskara-
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rentzat hemen hasi dugun lana borobil
tzea eta osatzea. Aski da horretarako
guk hemen proposatzen ditugun saile
tan zerno1ako esaera eta moldeak era
biltzen diren biltzea. Zenbait liburu ere
egokiak dira bilketa hori egiteko, batez
ere ahozko Iiteraturatik hurbil daude
nak.

Ez dago esan beharrik kortesiazko
formula hauek oso aproposak direla
euskara ikasten eta irakasten ari den
jendearentzat, Alde batetik, euskararen
arlo bat jorratu eta berreskuratzeko bi
de egokia izan daitezke eta, bestetik,
eguneroko euskaran sartzeko ere giltza
onak dita. Hizkuntz irakaskuntzan ko
munikazio-hurbilbidea hainbeste aipa
tzen den aro honetan, euskal kunpli
menduak biltzea, sailkatzea eta zabal
tzea oso lan baliagarria gerta daiteke.

Gure lan honen iturriak ahozko lite
raturan ipini beharko lirateke gehien
bat, gehienak ahoz aho bilduak izan bait
dira. Eta liburuetatik jaso direnak ere
ahozko literaturaren inguruan kdka dai
tezke, puntu honetan Auspoako antzer
ki-lanak .aipatu behar direlarik.

Bistan denez, hemen ageri díren for
mulak Gipuzkoa aldekoak dira gehien
bát,- Bizkaikoak (B) eta Iparralde
koak (I) espreski seínalatzen direlarik.

Azkenik, eta esker onaren adieraz
garri, bona hemen bilketa honetan par
te hartu dutenak: Pello Esnal, Joxe
joan Txabarri, Agurtzane Maíz, Irna
nol Unzurrunzaga, Erramun Baxok, Pia
rres Xarríton, Sabin Barruetabeña eta
Felix 'I'orrealdai. Denoi mila esker.
Portatu zarete. Eta ea nork jarraitzen
dion hemen hasitako lanari.

l. AGURRAK

Hasierako Agurrak
=-Egun on, Itziar.
-Arratsalde on denoi.
-Gabon, jaun-andreok,
~Egun on dizuela Jainkoak.
-Gabon Jainkoak.

-bai zuri: ere.
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-baita zuri ere.
-berdin.
-halan ekarri (B).

-Kaixo, motel.
-Kaixo, aspaldiko.
-Aupa, Andoni.
-Agur, jaunak.
-Agur t'erdi.

-Zer modu(z)?
-Onda, eta zuek?
-Hainbestean. Bagabiltza bebin-

tzat eta, zer esango duzu?
-Zer moduz gabiltza?

-Onda esan bebarleo. Bizi gara
bebintzat eta...

-Zer moduz bizi zarete?
-Ongi, [aunari eskerrak.

-Zer moduz umeak? (emaztea, gi-
zona... )

-Zer bizilege dugu ha aspaldian?
-Zer bizimodu dugu ba?
-Ondo al zarete etxean?

-Bai, denok ando, eskerrik asko.
Zuek ere bai?

-Ondo ibiliko zarete, ala?
-Zer dugu ba, Mari Jose?
-Bizi al gara edo?

~Baita nahi ere.
-Ba algara edo?

-Ba, bemen gabiltza.

-Zer zabiltza hemen(dik)?
-Hementxe denbora pasa:
-Hementxe batetik bestera.

-Zer gabiltza ba?
-Zu ere hemendik?
-Hemengo aldi?
__:_zer,Bílbo .aldetik zu ere?
-Zer, erosketak egiten?
-Zer, pasian?

-Bai, hementxe gablltza pixka
bat egurasien.

-Agur, jaun-andreok, agur denoi.
-Arratsalde on, jaunak.
-Egun on, adiskide,
-Gau on, lagun zahar.
-Eup, mutilak.
-Hola, aspaldiko.
-Kaixo, adiskideok.
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-/: •.rratsalde on <li2uelaJainkci~k.·
- Jainkoak arra tsalde on digula, .·
- ] aungoikoak gabon, osaba.
- Jaungoikoak dizula egurr on.

-Hala ekarri.
-Halaxe deigula.
-Baita zuri ere.-Leire.

-Egun on jainkoak,
-Gau on dizula J aungoikoak, amatxo.
-Jaínkoak gabon dizula, Txirrita.

-Bai zuri 'ere. ·
~Batzurtere, semetxo.

..·:..
-Agur, Beñat. Zer berri?
-Kaíxo, Antxíkó. Zer diok?
-Agur, Bixente, Zer nioduz? ·
-Kaíxo, Míkel. Zer dfok, aspaldíko

horrek? ·: · · ·
-Zer dugu, Bentaberri jauna?

-Ni onda, eta 'zuele?
-Onda gü ere.

-'-Nola zaitugu hemengo aldi?
-Nolaz hemengo aldí?
-Hemengo aldí? ·
-Oí! Zu ere hemen, Mertxe?
· ~Bai, bementxe nabil erosketak

·ei,iten.
-To! .Hor al. híntzen? Ondo al haíz?

-Ah, zu al zinen, Pili? ·Nola ·za.rete
aspaldían?
····~Gu onda; eta zítek?

-Ondo esan beharko.
. - . ..--, .

-Kaíxo, Eñaut. Etorri garela, beraz?
Ondo? ....
.. :,"7-Bai, Jawkoari eskerrak. Zuek

ere ando? ·
-Baí, denok ondo gara..

-Oí! Zu hemen, Maritxti? ·Origi · al
zaude?

-Bai, oso ongi, eta zu?
-Ederkí, Jaunari eskerrak. Asko

pozten nau, Maritxu, zu 'hemen
ikusteak. ··· -·

-Zer berri?
=-Zabarrak:berri, gazteen amorra

garri.
-Zer berri daga Bizkai aldean?

-Ez daga aparteko gauzaril«.
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_,_:,:Etá ·herrian zer berti?
-Zaharrak berri,

-Ta? ... Zer berri dugu?.
-Aparteko ezer ez. ·

-Eta Baiona aldetik zer berri?
-Zer berri etxe aldean,

-Denok ando gara.
-Zer berri dugu ha?

-Ez daga aparteko ezer.
-Zer berri dago Parisen?

:_Han ere -txakurrak oinutsik.
-Berririk ba al da?

-:-Ez dut ezer jakin .
-"-"Bit al da ezeren 'berririk edo?
-Ta? Zer berri ekarri' duk?
-Zer? Gauza berrírik?

=Bzer ez, nik daktldanez.
-Berrí onik ba al da?

~Zaharrak berri, esan beharko.

-Zer modu?
=Ondo, eta zu?

-Zer moduz; aspaldiko?
-Ongi, eta zuek?

-Zer moduz, Txomín?
·. =Hementxe, motel, larri samar.

-Zer moduz, jauna?
-Oso ederki. Zu ere baí?

-Zer moduz zabiltzate?
-Onda gabiltza. Zuek ere ando

izango zarete, ala?
-Zer moduz bizi zarete? Denok ondo,

ezta?
=-Bai, ez dugu okerragorik.

-Zer modu etxe aldetik?
-Oso ongi denak .

-Zer moduz ikasketak?
~Larri samar aurten,

-Ondo al zabiltzate Iantegían?
-Beno, beti bezala.

-Gaínerakoan ondo?
=-Ba, betiko moduan.

-Gaínerantzean zer moduz?
-Betika martxan. Ei daga nobé-

daderik. ·· ·
-Osterantzean ondo, ala?

-Ba, onda esan bebarko.

-Etxean ondo zarete denok?
-Bai, denok ando, eskerrik asko.

-Denok ondo?
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-Onda esan bebarko, eskerrikás
ka. Zu ere bai?

-Bizi al gara?
-Baila nabi ere.

-Gogor al zabiltza, Ana?
-Hainbestean.

-Ongi al zabiltzate?
-Bai, bainbestean.

-Bizi al haiz, motel?
-Bai, gizona, komeria ederrak
ikusi dizkiat, baina oraindikere
bizi nauk.

-Zer moduz osasunez?
-Makal samar ibili naiz, baina

orain hobeto nago,
-Eta osasunezondo al zabiltza?

-Bai, inoiz baino sendoago nabil.
-Zertan da ama?

-Poliki dabilaspa/dihonetan.
-Nola duzue amona?

-Nolabait samar.
-Nola da aspaldian zuen aita?

-Onda dtlbil. Ez dauka okerra-
gorik.

-Sendatu al zen izeba?
-Makal samar dabil berriz ere.

-Nola zaude?
-Inoiz baino bobeto, neska.

Bukaerako Agurrak
-Agur.

-Bai, agur.
-Adío.

-Bai, adio.
-Agur, ez adiorik.
-Agur honenbestez.
-Agur, ondo izan.
-Ostegun arte.
-Gabon pasa.
-Egt1n ona igaro.

-Gero arte.
-Bihar arte.
-Laster arte.
-Aurki arte.
-Etzi arte.
-Hurren arte.
-Hurrengorarte.
-Igandera arte.
-Ikusi arte.
-Agur, izeba. Izan ongi.
-Adío Jon.
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-,-Bai, adio, Iker.
-Gero arte, bada.

-Bai, geroarte.
-Laster arte, Beñat.

-Bai, laster arte.
-Agur, osaba. Egun ona pasa.
-Ongi izan, osaba.
-Aurki arte, Maite.
-Agur, ikusi arte.
-Adío, gabon pasa.

-Dena ondo gerta dadila.
-Ea dena ondo egokitzenzaizuen.
-Umorerik ez galdu behintzat.

-Laster ondo bazkaldu.
-Bai, berdin.

-Ondo lo egin laster.
-Bai, igualmente.

-Goraintziak denei.
-Bai, zure pártetik.

-Eskum(u)inak etxekoei.
=Bai, emango diet zure partetik.

-Eskum(u)inak emazteari.
-Zure partetik.

-Goraintziak etxean.
-Agur eta goraintziak hire emazteari.

=Bai, Mikel, bire partetik.

-Agur eta osasunak lagun zaitzala.
-Agur, eta eutsi goiari.

-Bai, agur.
-Ondo joan eta suerteak lagun zaitza-

tela.
-Agur, Tristan; Jaungoikoa bego zue
kin.

-Agur, ama, eta laster arte.
-Jaungoikoak lagun zaltzatela,

ene semeok. ·
-Ondo izan.
-Ongi izan.
-Ondo íbíli.
-Ondo segi.
-Ondo bizi.
-Ondo joan.
-Ondo bazkaldu (afaldu... ).
-Ondo lo egin.
-Hurren arte, Eñaut,

-Bai, hurrengo arte.
-Agur eta ongi izan.
-Ondo segi eta ikusi arte.
-Ongi izan eta hurren(go) arte.
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-Beno, beste bat arte.
-Bai, ikusi arte.

-Segi aurrera.
-Segi horrelaxe,
-Eutsi goiari,
-Segi bizkor.

-Zorte ona izan.
-Suerte on.
-Ea zorte ona izaren duzuen.

~Bai, eskerrik asko.
-Zorte ona opa dizuet.
-Adur ona opa díat.

-Eskerrik asko, eta orobat.
-Bidaia ona egin (dezazuela).
-Bidaia ona egin eta ondo bizi.
-Egin dezazuela bidaia ona.
-Ongi joan.
-Ongi ibili.

-Nahi duzuen arte.
-Berriz ere etorri nahi duzuenean.
-Ea berriz ere elkar ikusten dugun,
-Ea noiz elkar ikusten dugun.
-Laster ikusiko dugu elkar.
-Beno, berriro elkar ikusi arte.

2. LAGUNARTEKO
AURKEZPENAK EGITEKO

-Hau nire andregaia da.
-Urte askotarako. Alegratzen

naiz.
-Hona hemen nire ama.

-Urte askotarako. Oso ama gaz-
tea daukazu.

-Hau Itziar da, Bergarako nire laguna.
-Pozten naiz xu ezagutzea: (agur-

tzeaz ... ).
-Hau nire iloba Iker da.

-Urte askotarako. Alegratzen
naiz zu ezagutzeaz.

-Nire izeba Miren aurkezten dizut.
-Atsegin dut zu ezagutzea (ileus-

tea, agurtzea),
-Poz handia bartzen dut zu ikus

tearekin.
-Banuen za ezagutzeleo gogoa.

-Gogoan al nauzu?
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-Barkatu, baina... hainbeste jen
de pasatzen da bemendikl

-Hara hementxe nire lagun batzu.
-Gaur lagun berria dakarkizuet.

-Ongi etorri gure artera.

-Hortaz, hemendik aurrera maizago
ikusiko dugu elkar.

-Eman dezagun baletz.
-Poz hartzen dut etorri izana.

-Nor zaitut, dama eder hori?
=Elizabet Goñiko deritzat.

-Barka, jaun horrek, nire atrebentzia
ri, baina nor zaitugu?

-Zu ikusteko irrikitzen nengoen.
-Atsegin haundi dut gaurko ezagutze

hau.
-Bai nik ere.

-Asko poztutzen nau, Kepa, zu he-
men ikusteak (zu ezagutzeak... ).

-Oi, Beñat! Zu hemen? Ez nuen us
te zu hemen aurkitzerik,

=-Lebengoxea zaude, Karmen.
Orain sei urte bezaln gazte aur
kitzen zaitut.

-Ba zu ere orduko herbera zaude.

-Hemen nire lagun bat.

-Zure aditzea (entzutea) banuen le-
hendik ere.

-Zerbitzeko.
-Atsegin zait zu ezagutzea.
-Elgar ezagutzen duzue? (I)

-Hau nire senarra da.
-Hara, bau al duzu?

-Hire berri banian.
-Banuen zu ezagutzeko gogoa.

-Hemen duzu nire koinatu Andoni
Sukia.

-Oso pozien nau zu ezagutua.
-Mikel, Amala ...

-Urte askotan.
-Pozten naiz.

-Hau nire emaztea duzu.
-Oi! Bz al dugu elkar ezagatzen?
-Ez dut uste.
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-Aurpegi ezaguna egiter: zait.
-Urte askotarako ba.

-Izen handia daukazu.
-Asko pozten naiz zu ezagutzeagatik.
-Atsegin dut zu ezagutu izana.
-Nor zaitut zu? (I)

3. ONGI-ETORRIA EGITEKO

-Zer berri?
_.;.Zahqrrak berri.

-Eup!
-Aupi! Aspaldiko!
-Jupi! Ordu onean zatozte!
-Altzaportl.l!
·"""';""'-Kaixo!Zer dugu?
-Hola!

-:-Ze moduz gera? : . . .
-Ez daukazue itxura txarrik.
-Ez <lagogaldetu bebarrik, ikus-

ten ·da.

-Ze moduz?
. :_Onda esan beharko.

-Aupa, hil
-Begira zeintzu datozenl
-Epa!
-Egunon!
-"-Ongi etorri,
-Gabon!
-Arratsalde on!

-Ondo al gen~? .· . . .. .
-Oso ederki, Jainkoari eskerrak.
-Bai, eskerrik asko, 'eta zu?

-Bizi al gera?
-Nahi ere bai! Zer uste duk, ba?

-Bizi dírenak agertzen direla!
-Kontxo, eguraldi onarekin zatozte!
-Etorri al zarete?

-Hementxe gera, ba!

-Ongi etorri.
-Zeure etxean zaude.
-Zer poza zu ikustea. Hau poza...
-Urte askotarako. Uére askoz.

-Ongi etorria gurera, ·

--Jaungoikonk deiola egun on.
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-Hark dei-zuela zuei ere· orobat.
Onik al zprete? ·. . .

-Ezin hobeto eta zeurok?
-Gu ere onda, fau.iitirieskerra]:

-Onda tratatu zaituzte_?•

-Egun on, Bidart jauna, ongi 'etortfa
Errazura.

-Eskerrik asko.

-Ongi eÚitti, )~:fi§¡it~t.Zer' moduz? ..
-Ongi, eta ./uek? . . . . ··
-Osasunez ühgi, Jainkoari eske-

rrak. · ·

-Ongi etorrí, adiskide;
-Ongi, etorri, motel: ·
-Ongí etorri gure etxera: ·
-Zer poza zu ikustea !
-Hau poza zu ikustea!
-Onda etorri.

. ~Jja(an ekarri °(13): .
.,-E·un ón, · ·.. g . . .. ...... ,
-~ · .:::_Bqitazur! be (B).
-Egun ·on Jainkoak.

-:-13qíta;zuri' be (B).
-Egu:Íi 'on jainkoak.

-Bardin (B).
-Agur, egun on, heldu zirezte? (1)
-Ez zara guk nahi · órduko etorri,

-Uste genuen ahaztu ere 'egin ·zihda.
::.::::Pasa,' pasa, ez gelditu atarían
-Baringo atarira iritsi etá ·sukaldera

sartu gabe .ez. da oraindik inor gel-
. ditu. ... · . ·.... . . . · ··
-Jainkoak ekarri zaitu,'
-Ai Maria. ·

=-Aurrera birla '(bidea).
=-Aspaldian ikusi .gabe-ta:··
-Ongi al zerate?
-Zer moduz Lezo aldean?
-Kaixo eta keai (esaten diotena berai).
~Zer tamainatan ba? · ·

-Onda esan bebarko. ·
-Zer esango dugu ba.
=-Hainbestean. ·

.,-Bejondeizula. gurean ...
-Sar zaitezte (I)
-Kaixo, zer mcdu? .
-Hara aspaldiko ezaguna!
=-Ongi etorri.
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-Etorri al haiz?
-Aspaldian ez haut ikusi.
-Non ibili haiz orain arte.

-Asko pozten naiz zu ikusteagatik,
-Ez nuen asko pentsatzen zu hemen

ikustea.
-Sarriago etortzen hasi behar duzu.
-Ene! Baneukan oraintxe zurekin hi-

tzegiteko gogoa. Aspaldiko kontu za
harrak berritzeko,

-Honbre, ze asmo?
-Honbre, bazan garaial
-Berandu ·zatozte.

-Baí, galdu egín gera eta. ·
-Hata, harritzekoa zu hemen ikustea!
-A zer poza, zu hemen ikusiz!'
-Hara non bildu garen aspaldiko par-

tez !
-Poz hartzen dut zu ikusiaz,
-Pozak nago zu ikusiz,
-'-Horra, Gernikan bizi den beste fami-

lia!
-Ez al zaituztegu ezagunak? .

-Noskí, uda-partean elkarrekín
izan ginen Zarautzen,

-Non edo non ikusi zaitut zu?
-Bai? Jendea ezagutzeleo makala

naiz eta ez dizut esango ezetzik.
-Hona hemen zuk behar zenuen la

guna.
-Zu ikusteko irrikitan nengoen.
-Kaixo Mertxe, bai eguraldi ederra,

~? . .

-Zer moduz Joseba eta seme-alabak?
-Ongi, ]ainkoari eskerrak. Txi-

kia dugu nolabait samar.

4. ZORIONAK EMATEKO
-Zorionak.
-Bejondeizula.
-Urte askotarako.

-Eskerrik asko.
-Zorionak, Mertxe. Ez dakizu zenbat

pozten nauen albiste horrek.
-Zorionak, gazteak.

-Esker aunitz (I).
-Eskerrak bibotzez,

-Bejondeizula !
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-Bejondeiola !
-Urte askotarako.

-Eskerrik asko.
-Urte askoan txapela kaskoan,
-Urte askoan memoria kaskoan.
-Goresmenak (I).
-Zoiionak bada, eta utte askotan.
-:Beste hainbeste betetzeko grazia.

-Ongí pasa.
...,.-'Eskerrikasko.

-Mila zorion eta urte askotarako,
-Urte askotarako.
-Urte askoz.
-Zorionak opa dizkizut.
-Egun ona eta zoriontsua opa dizut.

-Eskerrik asko. · ·
:;_:_Mita esleer ..
-Anitz esleer (I).
~Esiímatzen ·dizut,
-Eskerrik asko benetan.

-Biba zu (I).
_:_Hau gizona.
-Hori mutikoa (gizona, neska) (I).

-Egun on, Edurne, eta zorionak biho-
tzez,

-Gaur bezalako eguna urte askotan
ospatu izan ahal dezazula.

· · - -'-Eskerrik asko, ama! Eta zule
ikusi ahal izan dezazula.

-Zorionak, Edurne! Beti, baina gaur
batez ei:e, zeure buruari opa diozun
zoririk hoberena opa dizut.

-Eskerrik asko, aita!
-Zenbatgarrena erori zaizu?- Hogeita

laugarrena? Ez al da pisu askotxo?

-.:.Berrogei urterekin aldapan behera
hasia zara dagoeneko.

-Ez borixe, nik bebintzat ez dut
etsiko.

---:Bihotz gaztekoa naiz eta sasoian
nago.

-Remen gara berriz ere. Arratsalde
ederra egin digu.

-Hogei urte betetzeak eman di
.zun nahigabea gozatu abal du
zu?

-Ez ezazu txorakeriarik esan.

-Ez dut hogei urte betetzearen minik,
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-Zorionak, urte askoan.
-Bapo, gazteok! Txalorik beroena.
-Zahartzen hasia zara!
-Neska handia egiten ari zara!

-Urte askotan horrela.
-Eskerrik asko. Zuk ikustekotan.

-Urte on askotan.
-Urte asko bete ditzazula eta besteok

ikus dezagula.
-Urte on asko, osasun onarekin,
-Zorionak, semetxoarengatik. Ea aita

adinekoa izaten den.
-Urte askotarako.

-Bizitzak dirauen arteiño (B).

-Urte asko?
-beste bat barrapatzea [irmatu-

ko nuke gustara!
-hemendik aurrera banaka eskatu

beharko!

-Zer, sasoian?
-Sasoian? Orain dela hogei urte

bal sasoian!
-Zorionak!

-Eskerrik asko.

-Zer, hemezortzi urte, ezta?
-Bai.
-Orain zaudete onenean; eutsi

horri!

5. DOLUMINA EMATEKO
--Lagun nauzu atsekabean.

-Eskerrik asko.
-Atsekabean laguntzen dizut.

-Ixtimatzen dizut,
-Atsekabean batean ni ere hor nauzu
-Atsekabetan laguntzen dizut.
-Atsekabez laguntzen dizut.

-Sentitzen dut.
-Laguntzen dizut sentimentuan.
-Laguntzen dizut nahigabean.
-Atsekabean bat egiten dugu.
-Pena hartzen dut zure pena handian.
-Nere doluminak eskaintzen dizki-

zut (I).
-Parte hartzen dut zure pena handian

(I).
-Laguntzen dizut atsekabean.
-Atsekabean lagun! (B).

Itzuipenak eta lankidetzak

-Makina bat on zabaldu du bazterre-
tan!

-Makina bat aztarrika egindakoa da.
-Denoi iristen zaigu ordua eta.
-Ez dago! Horren bukaera ere horre-

la beharko zuen.
-J aunak bere glorian eduki dezala.
-Makina bat sufrituta joan da gaixoa!

-Bai, balaxe da, ez zuen borrela-
ko askorik merezi baino.

-Gerra haundirik gabe joan da gaixoa.
-Minketa haundirik gabe joan da be-

hintzat,
-On askoa zen, baina horri ere ordua

iritsi.
-Makina bat lan eginda joan da!
-Ederki aprobetxatuta joan duk!
-Fuerte askoa zen, baino hori ere joan

da.
-Jesus! Bai ederki dagoela; bizirik da

goela ematen du.
-Igual-iguala dago, ez da batere al

datu!
-Hori baino gutxiago eginda makina

bat joango zen.
-Ez dago! Etortzen den bezala hartu

behar!
=-Bai, pena da bonenbeste urte

eman umearl eta... (gazteekin).
-Gizon bizkorra zan horixe, baina ...
-Jainkoak garai onean eraman du.
- Jainkoak eraman dik, Sufrí.
-Ahaleginak egin dituzue. Hori egin

duzue,
-Hala beharko zuen. Gure Jainkoaren

tzat orain izango zen garairik ego
kiena.

-Laguntzen zaitut sentimentuan, nahi-
gabean, atsekabean.

-Gizarajoa, deskantsatu da.
-On askoa zen behintzat.
-Inori traba handirik egin gabe joan

da mundu honetatik.
-Jaunak berekin dezala.
-Hamaika mesede egindako ...
-Deskantsu ederra hartu du gaixoak.
-Ez zen gaiztoa!
-Ederki sufrituta joan da mundu ho-

netatik.
-Horren gazterik hil behar zuela esa

tea ere ...
-Jaunak hala nahiko zuen eta.



ltzulpenak eta lankídetzak

-Etxe honek hura gabe hutsa dirudi.
-Zulo galanta utzi du.
-Odoletan daude (familia bat lutoan

dagoenean).
-Agoni luzea izan du.
-Agonian dago.
-Hilzorian dago.
-Gure Jainkoak zergatik eramaten ote

ditu horrelakoak mundu honetatik?
-Kalte handirik egin gabe joan da.
-Nere hitzak ez dezala ofenditu.
-Une Iarri honetan zurekin gaude.

6. OTORDUAN

-On eginl
~on egin diezazuela!
-On egin diezagula janak, kalterik ez

edanak!
-On dagizula.

=-Igualmente, gazte; eskerrik as
ko.

-On egin deizula janak eta kalterik ez
edanak.

-On egin.
-Bai zuri ere.

-On egin dizuela.
-Eskerrik asko eta berdin.

-Buen· probetxo !
-On daizuela !
-On eginl

-Bapo ari zarete!
-Ari gerala ...

=Bai, hemen ari. gera; gusto ba
duzu ... ?

-Eskerrik asko.
-Egizue bazkari (1).
-Gusto baduzu?

-Eskerrik asko. Oraintxe egin
dut mokadu bat jatea.

-On egin.
-Bazendu atseglnl ... (B).
-Bardin (B).
-Eskerrik asko.

-Ardo pixkat, sagardo pixkat, edango
duzu ... ?
=Beno, egarri pixkat ere badugu

ta.
-Beste pixkat jango duzu?

-Eskerrik asko, baina nahikoa
egin dut.
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-Oso ona dago hau, etxekoandre.
=-Sagardo polita.
-Aspaldian halako ... goxorik jan ga

bea nintzen.
-Sagardo ederra! Nondik ekarri du-

zue?
-Ez zegok txarra !
-Idia jango nuke, adar eta guzti.
-Hori dek gosea, motel!
-Sake ederra daukazu.
-Harako hura jale galanta zen.
-Apetitua galanta du horrek.
-Arraijale amorratuak dira gure ume

hauek.
-Utne honek ez dir ezertxo ere jaten.
-Oso jale txarra da hau.
-Utzi litxarkeriak, aitu (aditu)? · _
-Nahi ez duenarentzat afaria pronto.
.:_Honek ez dizu hori jango, oso Iitxa

rreroa baita.

-Ederki nago. Jan ere ongi jan dugu-
ta.

-Oraíntxe berdindu naiz.
-Legea egin dugu.
-A zer betekada egin genuen !
-Nahikoa jan -al duzu?

-Oraintxe lo ederra egiteko mo-
duan nago.

-Oraindik bainbeste badugu, Jau
nari eskerrak.

-Oraintxe ere ni baino hobeto dagoe
na ez dago gaizki!

-Honez gero berdinduko zinen, ez?
-Beste hainbeste ere [ango nuke!
=Berriz ere hasiko nintzateke ! .

-Tok, jan ezak motel! Asetuko al dia
gu mutil hau!

-Hau da hau, ez duela sekulan jaten
ematen du!

-Hau da komeria, goseak akabatzen
dagoela ematen du!

-Ño! Honako honetan berdindu gara!
-Oraintxe ere idia jango nuke adar

eta guzti!
-Izan dezagula behintzat tripa bete

tzeko adina !
-Datorren urtean ere gaur bezelaxe!
-Hurrengoan ere gaur baino gutxiago

ez dezagula izan!
-Okerrena gu bezala baldin badago,

ez dihoa gaizki mundua !
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- Jan lotsarik gabe (umeari).
-Garai batean ez genuen honelako as-

ko jaten.
-Ogia eta ardoa dagoen lekuan ez <la

go goserik.
-Elkarrekin otordutxo bat egingo ote

dugun ba ...
-Hamaiketako pixkat egingo al dugu?

7. GAISOA BISITATZERAKOAN

-Ze, zer moduz gaude gaur?
-Ba, ba...
-Atzoko aldean beste aurpegi bat

daukazu bada.

-Ze, zer moduz zaude bada?
=-Ba, bainbestean, zer eskatuka

dugú bada...

-Zer, sendatu al gara?
-Sendatu edo ...

-Zer, ohetik jaikitzeko gauza algara?
-Nerea orain bemen daga.

-Onik izango zara, ezta?
=Bagoaz, eta gustara!

-Nola zira?
=-Hobeki izaten ahal (I).

-Ondo al hago?
-Kaixo,. zer egiten duzu?
-Zer moduz zaúde? Ez daukazu itxu-

ra txarrik.

-Laster sendatuko zara.
-Laster zara kalean.
---'-Nikuste baino hobeto zaude.
-Oso ondo ikusten zaitut.
-Hobeto ikusten zaitut, eta zure bu-

rua?
-Laster zaitugu kalean.
-Zu zaude gazte, zu. Larru-azala fres-

koa daukazu.
-Asko alegratzen naiz hola bilatzea.

Berriz ere segi ondo.
~Laster zaitugu berriro sasoian.
-Laster sendatzeko moduan edo?
-Ez daukazu itxura txarrik.

-Barrua gaizki eta azala ezin on-
da egon.

-Lehenbailehen bizkortu,
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-'-EZ diezazula txarrera jo.
-Laster sendatuko zara.
=-Mejoratu.
-Animo, udaberria gainean dugu-ta.
-Azkar sendatu.
-Bizkortu lehenbailehen.
-Izan pizkor (I).
~Izan kuraie (I).
-Lehenbailehen bizkortu hadi, halako

lekutara joan gaitezen.
-Ondo izan.
-Ea lehenbailehen elkar ikusten du-

gun kalean.
-Ondo segitu eta urte asko elkar hola

ikusi dezagula (elkar ikusteko gra
zia dezagula).

-:---Ezdago, pasa egin behar etortzen de
nean.

-Egun batzu pasatu beharko dituzu
ohean, besterik ez.

-Oraindik bizirik?
-Bai, ez naiz oraindik hil. Belar

txarra izan eta...
-Hottxe ondo ohean epel-epel.

-Bai, baina osasuna falta.
-Eguraldi hau eta zer egiten duzu zuk
hemen?

-Barruka eguraldia txarra ...
-Honek on egingo dizu.
-Horiek ere etorri egiten <lira-ta.
-Guretzako <laude denak. ·
-Horrelakoak bila ibili gabe etortzen

<lira.
-Zerbait garelakoan ibiltzen gara, bai-

na ...
-Ez gata ezer asko.
-Guk bai uste zerbait gerala.
-Gu ere gai gaude (gaisotzeko).
_:_Egun on, mediku jauna, eskerrak eto

rri zaren!
-Zer dugu?
-Dardarak nago eta aharruginka

hasi naiz.
-Lehenbailehen oberatzea duzu

onena.

-Ixtimatzen zaitut etorria.
-Ixtimatzen det, ba, gaur zu etorria.
-Ixtimatzen det, ba, gaur guretzat

(gurekin) akordatzea.
-Akordatzea ere franko da.
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s.. .MESEDEA ESKAT.ZEKO

.,.,--Faborez,emango al didazu olio pix
.·· ka bat? Erostea ahaztu egin zait eta.

-Bai, emakumea . .Hainbeste zor
dizut .leben ..ere. .

'--bs¿. pozik :gainera. [!,lkarri la
guntiea da [aunaren legea. ~.

-,--}r[undubonetan. ez al gaude ba
..· elkarri laguntzeko>.

,, : _;.Lehen ere bainbeste egina zera
zu.

"""':"Lotsatuere egiten naiz, beti eskean
_. ari. naiz . eta, baina azukre pixkat
emango al ·didazu? . · . . ..

·.;,-:.Esaiozu· Manuelari azukre :pi~at
emateko, gero bueltatuko diodala-ta.

~Hemen naiz. bada ..ni berriz ere; ba
. dakizu .pobreak horrelaxe ihili behar
izaten dugu ... · · · .

-Lehen ere hamaika mesede egin di-
dazu-ta. ;, · · · · ..

-Amari esan lasai egoteko¿ eta
gehiago bebar ba'duzü~;'.-eiorrí
berriz ere. · · · · ·· · · ---

-Zaude· lasat :eÍJtakuinea, elkarii
bainbestetxozor diogti. ·

-Mesedez ... ··. ' ·
-Faborez:·
-Inporta ez bazaizu,
-Arren.
-Otoi (l).
-Mesedez eta faborez li;tgundukü ba-

zeunskit, · ·
-Mesede barik (B).

-Lagunduko nuzea? (l).
-Hea esku ukaldi bat (I).
-Eidazu mesede ;., tzea.
-Zerbitzu bat egin behar dautazu (l).
~Aizu, •hauxe. egingo bazenit, rnesede

ederra egingo zenidake.
-s=Faborez, hauxe. egingo bazenit-jhala-

koa ekarríko bazenit ... ) , .·
-Mesede. ederra egingo zenidake, .hau

xe egingo (ekarriko, eramango ... )
bazenit.

-Mesede bat egingo al didazu?.
-Estimatuko nizuke .. ,
-Fabore (mesede) bat eskatuko .dizut.
-Ixtimatuko nizuke .
-Eskertuko nizuke .
-Asko ixtimatuko nuke ...
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-Nik zuri mesede bat. .eskatuko al ni
zuke ...

-Inola emateko modurik, baldin ba-
zenu ...

-Hauxe egingo bazenida .. ,
-Gizona, arren eskatzen dizut.
-Mesede bat egingo al didazu?

-:-N,ik -egiteleomodukoa baldin ba-. da... - ·
-Pixka bat erorriko al hintzake' lagun-
: -'.'tzera.·,.•

9.' BARKAMEN ESKATZEKO
-Barkatu, nahigabe egin det eta.
"-':"B.arkatu,·ustegabean •izan da. :.~.
-Ez nuen uste baina ... badakizu .
-Ez da beti.nahi dena egiten eta .
-Ez gaizkitarako hartu, baina .
.,...,.,.,Ezdakit ondo irudituko zaizun, bai

na ...
;._,,..:.Horrelakorikez egiteko esan zenidan,

baina ...
-UstegabeatL·egin .dut,
-Ez luke.horrela behar, baino ... ··
- Jakin izan banu ...
~fü; -dut berríz egingo.
-Gauzak ez dita beti nahi bezela ger

tatzen eta ...
-Halaxe .suertatu :da ba, eta nik zer

egitea nahi duzue ... ?
-Barkat;.u, baina beste.biderik ez nuen.
-Nahrfa riahiez egin beharra nuen,
-Parkatu, asko sentitzen dothori egi-

na•.;i ·(B):
-Barka, otoi (l) .·_•
=--Oroi, ·barka (I).
-Barkatzen al didak ... ?
=-Egindeko okerragatik barkazioa eska
. tzen dizut, ·

-Egindako nahigabeagatik barkazioa
eskatzen dizut.

-Barkatu. Nahita ez diat egin. Nik ha
. · la •uste nian, baina ...
-Ene, barkatu eidazu.
-'-"'Damu dut benetan.
-Gaizki egin badizut, barkatu.
~Gaizki esanak. barkatu eta onda esa-

nak onda (gogoan) hartu. ·
-Barka zadazu. ·
-Barkatu.
-Damu dut benetan.
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-Sentitzen dut.
-Barkatu, baina ...
=-Damu naiz.
-Barka, otoi, andereok.

-Barkatuta dago.
-Gaizki esanak barkatu.

10. BAIMENA ESKATZEKO
---'Barkatu erditik noalako.
-Utziko al didazu hemendik pasatzen?
-Pasatuko al naiz?
-Inporta ez badizu ... (Ajola ez badi-

zu ... ).
-Ibili al leike hemendik?
-Baimena emango al didazu komune-

ra joateko?
-Ama, utziko al didazu kanpinera joa

ten?
=-Libertadea emango al didazu holako

lekutara joateko?
-Ahal badozu itziko daustazu, ez da?

(B).
-Emango al diak baimena ... ?
-Hi behartzen bahaiz nigana ...
-Sartu al liteke?
-Zure baimenarekin bagoazkizu, he·

raz.
-A trebentziarekin.
-Hau egiten ahal dut? (I).

11. HELBIDEA ESKATZEKO
KALEAN

-Aizu faborez, erakutsiko (esango) al
didazu halako kalea non dagoen?

-Aizu, nondik joaten da holako leku
tara?

-Aizu, non dago holako kalea?
-Ba al dakizu nondik joaten den (non

dagoen) holako kalea?
-Urruti al dago holako kalea?
-Bide luzea al dago.. ,?
-Esango al zenidake nondik nora joan

litekeen holako lekutara?
-Aizu, zer ordutan dago autobusa (tre

na) ... ?
=-joanda al da trena (autobusa ... )? Zer

ordutan etorriko da?
-Bilborako bidea, mesedez?
-Nundik da Etxepareko bidea? (I).
-Nun bizi da X? (I).

.Itsul.penak eta lankidetzak

-Easo kalera joan beharrean naiz;
nondik joko nuke?

-Adizu ! Ba al dakizu non dagoen
Errota kalea?

-Kalebarrena, mesedez?
-Egizu mesede, zein da Kale Nagusia?
-Aizu, faborez, ha al dakizu non da·
goen...

-Bai, pena da, baina ezin dizut
esan. Ni ere kanpotarra naiz.

-Sentitzen dut, baina ez dakit.
Ez naiz bemengoa.

-Damu dut, baina ez nizulee esan
go. Bz dut ezagutzen berri bau.

-Parkatu; non dago... ? (B).
-Mesedez ha dakizu nondik joan be-

har nazen ... ? (B).
-Mesedez, kalterik ez badakartsut,

XX-rako helbidea nondik da? (B).

12. ESKERRAK EMATEKO

-Eskerrik asko.
-Zuri eskerrak.
-Mila esker. Esker mila.
-Anitz esker (I).
-Eskerrik asko benetan.
-Eskerrik asko haundi bat.
-Estimatuta dago ..
-Estimatzen dizut.

-Ez horregatik.
-Zuri.
:._Ez da zeri.
-Ez da ezer hori.

-Esker aunitz (I).
-Es'kerrak bihotzez,
-Eskertzeko da.
-Eskertzen dizut.
-Mila esker egin didazun faboreaga-

tik.
-Eskerrik asko egin duzun mesedea

gatik.
-Ixtimatuta dago, hartuta bezelaxe.
-Eskerrik asko.

-Ez da gauzaasko.
-Eskerrik asko; zenbat behar dek?

-Onda eman ere!
-Eskerrak zuri (elizan) (I).
-Milesker anitz (I).
-Mertzi (I).

-Ez da horregatik.
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..' -.+-:-7Lehenere hainbeste zor dizut
nik zuri.

-Eskerrik. beroenak,
-Ez da asko, baina...

-,-f esus, gugatík molestatu zara!
Ez zenuen horrelakorik egin be
bar ..

-Eskerrik asko,· ez da triste izan
go gure gizona, gaztainak asko
gustatzen zaizka-ta.

-Ekarri berriz ere, horrelakoek ez du-
te tristurarik ematen,

-Nala pagatuko dizut nik hori dena?
-Eskerrik asko, pagurik errezena.
-Jainkaak ordainduko dizu.
-Hanen beharrean nintzen.

-Gure etxean ez da hori alferrik gal-
duko,

-Onda etorriko da zuk ekarritakoa...
-Harrexen premian nengoen,
-Badugu etxe honetan zure premia.
-Akardatuka gara.
-'-Ez da geldituko ordaindu gabe.
-Ixtimatuta daga.
-Ez daga gaizki esana.
-Alkar ikusiko diagu eta konponduko

gaituk.
-Bai, gizona, ez dago zer ibiliri

kan horregatik.
-Ez dakizu zenbat estimatzen dizu

dan!
-Mesede rnajoa egin didazu-ta, eske

rrik asko,
-Partatu zeral
-Eskerrik asko, Hurrengo batean egin

beharko dizut nik fabore bat.
-Zenbat ixtimatzen dizudan zuk egi

na!
-Aska ixtimatzen dizut.
-Mila esker.

-Ez zeukazun esan beharrik.
-Elkarren berri jakingo diagu eta

egongo gaituk,

13. DAMUA EDO SENTIMENDUA
ADIERAZTEKO

-Damutu zait ederki.
-Damua patrikan baneuka, horrega-

tik!
-Aska sentitzen det ha.

-Pena hartzen det ha.
-Jesus, pena ematen didazu ba.
-Ez dakizu zenbat...
-Damurik hain gaztea balta (I).
-Sentítzen dut; ·bene-benetan senti-

tzen dut.
-Sentítzen dut aldegin beharra, bai-

na., ,
-Sentitzen dut benetan.
-Damu dut, baina...
-Sentitzen dut, baina...
-Damurik, baina .
-Tamala da, baina .
-Zaritxarrez ...
-Ondikatz.
-Pena hartzen dut, baina zer egingo

da ha?
-Aska naigabetzen naz (B).
-Sentitzen dot ba! (B).
-Badakizu zenbat sentitzen dodan (B)
-Zer pena! (I).
--,-Benetan sentitu dut.

14. NORBAITI EDO
NORBAITENGATIK GAZTE,
APAIN... DAGOELA
ESATEKO

-Gizana galanta da horí.
-Zelaka kokotia daukon! (B).
-Mutil egokia da hori,
-Hari duk neska, hori,
-Neska galanta da hori.
-A ze gauza palita heril
-A zer nolako zangoak dauzkan!
-Zelaka alea dagon gero! (B).

-Hau neska pertxenta !
-Gizan puska galanta egin zara...
-Zenbat handitu zaren!
-Hau da neskamotza!
-Ez dago gose handirik Lezo alde ha-

rretan.
-Non erosi duzu soineko polit hari?
-Hauxe da jantzi polita!
-Aingeru txiki palita!
-Dotore dator gaur gure neskatila.

-Oso onik zaude.
-Ez zera azaren azpiko arria!
-Sasai ederra daukazu.
-Zuxe zera markesaren alaba!
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-Hori da edertasuna; hori! ..•.
-Nongo zalduna zaitugu.zu halakoa!
-Bai polita zaudela!
-Hori duk sasoia heril . ·
--"EZ zaude badaezpadakoa!
-Ez zaude makala!
---,,-Osoonik zaude ....
-Pinu orriak lez..gordin garatan zagoz

beti (B). • . • .i .

-Beti egunsenti zu! ·(B).
-Nere bihotzeko szukre-koxkorra !
-Zer jauna zul (I). · ··, · . ··
-Zer gizon ederra zu! :(I}.'
-Nora zoaz hain dotore? •· ········
-Hau ha gizon (I).
~Erabat gaztetuta zaude.
-Ez daukazu itxura txarrik.
-Gaztetu egin zara aspaldian. ·
-Ederki kontserbatuta zaude.
-Oso·. mejoratuta zaude:
-Oso apain etorrí zara gaur: ·
-Horixe apaina (dotorea, gazrea) zau-

dena!
-Horixe ponpoxa jarl'i zerana!
=-Neska muxugorria.
-Neska ederra ..Neska polita.
-Gazte apaina (ederra) ·etorri zara

gaur.

-Ai, nere bihotzeko p~~ka!
-Izarra baíno ederragoa zaude.
-Ondo ponpoxa etorri zara!
-Pintxo-pintxo jarri zera]
-Oso polita zaude.
-Horixe ·.da guapa, gazte .... zaudenal
-Oso apain zaude.
-Oso gazte zaude.
-Oso dotore zaude.
-Itxura ederra daukazu.
-Ez daukazu .okerragorik.
-Ederkí ematen dizu (jantzi- batek):

Orido daúkazu.
-Elegantzia sobran dakarzu gaur. ·
~Zure onean zaude. · ·

15.
. . : ··.. ..

.NORBAITEN LAN ONA .
GORAIPATU EDO
GORESTEKO ·

ltzulpenok. eta lankidetzak

-i-Prímeran. .dago..: Horrela ·gustatzen
zait niri,

-Benetan ongi dago, Hau da lan {ma-
rrazki ... ) ederra !e . .,

--'Üso ederki egin duzu, Segi·horrela.
.-c,.Bejondeizula;.portatu zara.
-Po.rtatu zara benetan. Mesede ederra
.·egin diguzu.

__:_Éclerki egina!
=-Benjondeizula !
-Portatu zara!
-JI<:>ti daIar; egÚea, li.orl~
-Ez ..dago zu .be.zalakorik,. ·
-Oso ondol ·· ··.· · .
-Portatu haiz, motei ..O~oondo.
~Biba.zu! .·..
__:_Emaz~hola! (I). ·· ...· .. ·
-Sekulako lana!
-Hori duk lana!
-Hori duk behar baliotsua! (B). "'
-Lan bikaina egin dek, motel. .. '. .
-Badaukak abilidadea (burua, keme-.

na, indarra ... )!
-Zoríonak horrenbeste Ian egin duzu-
. lako. . .. · .··· .

__:_Hori~kdituk pulamentuak mutilare-
nak! · ... ·. . . . ···

-Abenjundaiola! ·Hik aterako dituk
otarrapetik txitak (eltzetik babak).

-Bejondaikela, motel. Lan asarriak
egin ditµ~,.

-Hori da gauza ederra egin duzunal
---:-:Il~usg¡miada hori! ····
_:Gaiiza egokia da.
--:-Ha11da gauza egokia hau!
~Osó .ondo] (bikaina, ederra)."
-Lan haundia egin duzu ..
-Kristoren Iana egin duzu. . .
-A .ze lanak egin dituzun!. . . ··
........,Aze lana hark egin zuena L ·.
_:::_:_Ezzen ..txaritxetako lanal . ..
-Ez zeta edozein!

16. NORBAITl ONDO JOKATU
DUELA ESAT~KO

-l{oti Huk jokatzea hori!
-Oso ondo. Bejondeizula. -Hori duk sasoia!
-Ederki.dago. Hori da lan egiteahori! -Ez dik parerik horrekl
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-Hori bezalakorik ez zegok!
-Itzal egin dozu (B).
-Hori da hori jokabidea! (B).
-Ezin hobeto egina!
-'Heu beteko lana egin dok! (B).
-Portatu haiz!
-Segi horran!
-Ederki hori (I).
-Zein ederki! (I).
-Gaur óndo egon haiz.
-Joko ona egin duk.
-Beti ez haiz lo egoten. Burua neka-

tzen dek noiz edo noiz.
-Bai ando egon zerala!
-Biba zu! (I).
-Emazu hola! (I).

17. TOPA (BRINDIS) EGITEKO ·

-Zure osasunerako,
-Gure osasunerako izan dadila.
-Gure onerako izan dadila.
-Urte askotan holaxe.
_:__zureízenean.

111

-Gure izenean.
-Zure osagarriari (I).
-Zure osagarrirat (I).
-Zeure omenez (B).
-Topa! Gure zorionari!
-Zure osasunerako!

-Bai, zure osasunerako!

-Topa!
=-Bai, zuen osasunerako,
-Ni ere zuen xorionera 'edatera

noa. Topa, Agirre jauna.
-Topa, zure izenean.
-Jan eta edan dezagun zuen osasune-
rako.

-Ósasuna!
-Bejondeigula !
-Zuen osasunerako eta nere onerako.
-Zure izenean eta nire gizenean.
-On egin guztioi!
-On egin dezaizuela!
-Bejondeizuela!
-Zeure osasunerako (B).
-Zeure onerako (B).

como cualquier otro idioma, y que es necesa
rio dominar para poderse comunicar normal
mente en nuestra lengua. En este trabajo se
reunen las más usuales, clasificadas por los
actos socialesen que se pueden emplear. Aun
que la colecciónno es completa, la considera
mos muy útil y tiene la cualidad de haber
sido elaborada entre varios y en diversos lu
gares de Euskal Herria.

FORMULAS DE CORTESIA DEL
EUSKARA

Aprender una lengua es ser capaz de co
municarse a través de la misma en todos los
casos de relación entre personas. Eso supo
ne además de una serie de reglas gramatica
les y una colección lexical, el dominio de
fórmulas y expresiones corrientes en la len.
gua de que se trate.
En este terreno están incluidas de lleno

las fórmulas de cortesía que el euskara tiene
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FORMULES DE POLITESSE EN BASQUE

Apprendre une tangue ueut dire: étre ca·
pable de communiquer dans cette tangue auec
d'autres personnes quelle que soit la relatlon.
Cela suppose, en plus d'une série de regles
grammaticales et d'un ensemble lexical, la
maitrlse de formules et d'expresslons cou
rantes de la tangue.

Les formules de politesse sont inclues a
part entiére dans ce domalne. L'Euskara en

posséde, comme toutes les autres tangues, et
11 est nécessalre de les maitrlser pour com
muniquer alsément dans notre .langue. Cette
étude réunit les plus usuelles, classiiiées
d'apres les relations sociales, ou elles peuuent
étre utilisées. Bien que l'ensemble ne soit pas
complet, nous le consldérons tres utile et il
présente la qualité d'avoir été dressé sans
plusieurs et divers endroits d'Buskal Herria.

FORMS OF ADRESS IN BASOUE

learning a language Is being able to com
municate with each other in any kind of rela
tlonship. That means, apart from a number of
grammar rules and vocabÚlary, having a good
command of expressions and idioms of the
language in questlon,
This also applies ·to the forms of adress Bas

que has a any other lanquaqe, for they are

essential to comrnunlcate with each other in
our lanquaqe in a usual way. This artlcle offers
the most common ones, sorted out according
to the different social activities in whlch they
can be used. lt Is not a complete account of
them. However we think it mlght be very use·
ful and has the peculiarity of having been wor
ked out by many people and in different places
in the Basque Country.
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