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Pirinioko PlanaPirinioko Plana martxan da, Mendebaldeko ibar eta herrietatik Nafa-

rroako Ekialteraino. Lurralde zabala da, baina gauza eta sentipen au-

nitzek batzen gaituzte. Urte bakar batean herritar, instituzio, teknikari 

eta Pirinioko Mahaiaren arteko lankidetza errotu dugu eta ez da espe-

rimentu makala izaten ari! Kogobernantza sistema berritzailea, zinez. 

Landa-eremua balioan jartzeko momentua da, hainbeste urtez gu-

txietsia izan eta gero.  Pirinioa eragile aktiboa da bere etorkizuna ga-

ratzeko, bere esku baitu gauzak aldatzeko erronka, eta horretan ari 

da. Herritarren parte-hartzea ezinbestekoa denez prozesu horretan, 

Gu Pirinioak hori du oinarri; hausnarketak taldean beti aberasgarria-

goak direlako. 

Eta hain zuzen, Pirinioaren inguruko gogoeta-kolektiboa sustatu 

nahian, Narratiba Komunitarioa tailerra antolatu genuen 2021eko 

abuztuan Ariben. Pirinioko bazter ezberdinetako jendea bildu ginen 

arratsalde sargori zenbaitetan; oso ordu atseginak pasa genituen 

elkarrekin idazten, eleekin jostatzen eta bizipenak partekatzen. Orain 

zuekin guztiekin partekatu nahiko genituzke eta gonbita luzatzen di-

zuegu guk egin dugun bezala, zuek ere Pirinioari idaztea, konplexurik 

gabe eta askatasun osoz. Gozatu!

Gu Pirinioa

ZER OTE DA NARRATIBA KOMUNITARIOA? 

Gai baten inguruan, denon artean idazten dugun hori da. Gu Pirinioak 

batu gintuen eta hona hemen tailerraren parte hartzaileek sortutako 

idazkiak. Hartu zuek ere gonbitea eta saia zaitezte idazten!

Niretzat plazer izugarria izan da udako arratsalde horietan Aribera 

joatea hitzekin jolastera. Esker aunitz Gu Pirinioa erronka eder honen-

gatik.

Ariketak nola sortu azalduko dizuegu bakoitzean eta animatuz gero, 

bidali zuen lanak   info@gupirinioa.eus posta elektronikora. 

Jarrai dezagun Pirinioa idazten! 

Kati Leatxe Aristu. Karekin Kultura.
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PANTOUM. Poema mota bat

ETA OLERKIAK. Nolakoa da Pirinioari idaztea?

AUDIO-LIBURUA. Entzun Pirinioa



Hartu arnasa eta eman buruari pentsatu eta sentitzeko denbora. Noiz 
ohartu zinen lehendabiziko aldiz Piriniokoa zinela? Zein dira zure 
lehen oroitzapenak? Idatzi zure gogoeta guztiak eta bukatutakoan, 
asmatu izenburu polit bat!

Inspiratzeko, horra tailerrean idatzi genituenak.

IDATZ 
DEZAGUN 
PIRINIOA
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Igande arratsaldea iritsi zen 
udazken egun motz hartan. Igan-
dero bezala, asteburua pasatze-
ra etorritako familia eta lagun 
guztiak Iruñerat itzuli ziren. Ni 
ordea, lehenbizikoz ene bizitzan, 
Burgin geldituko nintzen, bakar-
bakarrik, etxe handi eta ilun har-
tan. 

Garai horretan, ikasketak amai-
tu berri, langabezian nengoen 
eta uda lanean pasa eta gero, 
bolada luzea nuen nire gisara 
ibiltzeko. Gainera, lau urte Bilbo 
bezalako hiri handi batean igaro 
ondoren, herri-samina nuen. Gu-
rasoak Atarrabian ziren, bikotea 
Iruñean, eta amañi eta aitañi Iru-
ñera negua pasatzera xuan berri, 
etxea momentu horretan bes-

te bat zirudien, udan hainbeste 
jende batera eta bestera ibili eta 
gero. 

Hori izanen zen, bada, nik hala 
hautatuta, herriko etxean bakar-
bakarrik pasatuko nuen lehen-
biziko gaua. Kanpoan hotz zen, 
arratsaldeko bostetatik ilun ze-
goen eta lagunekin azkeneko po-
tea herriko ostatuan duela ordu 
batzuk hartua nuen. Etxean ez 
zen giro eta paretako eta sabaiko 
zurek sortzen zituzten karraskak 
ez zitzaizkidan batere atseginak 
egiten; isiltasuna nagusitu zen 
eta momentu horretan madari-
katu nuen hor gelditzea erabaki 
izana. Hurrengo egunean men-
dira xuatearen ideiari eutsi nion 
kotxea hartu eta Iruñerat ospa 

ez egiteko. Sutondoari begiratu 
nion, “gai izanen ote nintzen sua 
egiteko?” Saiatu beharra zen. 

Bajerara xeitsi nintzen egur eta 
ezpal bila eta aita eta aitañiri 
hainbestetan ikusia nien mo-
duan, sua pizteko pastilla bate-
kin baliatu nintzen. Su ziztrin bat 
besterik ez nuen lortu. Horrekin 
xei nuen egongela berotu nahi 
banuen! Orduan tximiniak zuen 
kaxoiari tiratu eta sugarra izu-
garri bizitu zen, hori poza! Ene 
lehenbiziko sua lortua nuen! Oso 
harro sentitu nintzen ene buruaz. 

Telefonoa hartu eta argazki bat 
egin nion gurasoei bidaltzeko. 

Momentu hartatik aitzin, arratsa 
biziki goxotu egin zen; bakarda-
deaz inoiz baino gehiago gozatu 
nuen eta oso zoriontsu sentitu 
nintzen Burgin ene gordeleku 
berezia izan nezakeela ohartu 
nintzelako. Ene gordelekua au-
rretik nuen negu luze hartan. 

Ainhoa Elizalde Ojer

BAKARDE BILATUA EZ DA INOIZ BAKARDADE
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Inoiz ez dut pentsatu zein mo-
mentutan konturatu nintzen piri-
niotarra nintzela. Hemen sortua, 
beti lurrari, herriei eta hemengo 
jendeari lotuta... Sentimendu hori 
adierazteko txikitan nintzelarik 
bizi izandako bi momentu bitxi 
aipatuko ditut. 

Bata, Berragu mendian. Lagune-
kin  eserita zulo handi batean, 
harriak goroldioz beterik, lu-
rrean hostoak kris-kras egiten 
mugitzen ginenean eta goitik, 
pagoen abarrek arkuak osatuz. 
Leku miresgarria, lasaia baina 
misteriotsua. Han lagun guziekin 

solasean, helduengandik urrun, 
askatasun osoz nahi genuena 
egiten... Baina momentu batean, 
isiltasuna apurtu nahian edo, 
akaso, beldurtzeko asmoare-
kin, baten ahotsa: “...eta sorgi-
nak agertzen badira?” Leizez 
betetako  mendi batean ginela 
ahazturik, denok ikaraturik eta 
arriskuak ikusi gabe, korrika hasi 
ginen aldapa behera herriraino. 
Hurrengo egun baten artio!

Bertzea, urte batzuk geroago 
suertatutakoa. Garai hartan Za-
raitzu bailarako herri batean bizi 
ginen eta uztaila aldetik, fami-

liarekin Irati basorantz hurbildu 
ginen eguna pasatzera. Egun 
ederra, denok kontent. Heldu 
eta errekara. Ez zitzaigun inporta 
ura hotza zegoela bainatu nahi 
genuelako. Gero amak prestatu-
tako oilasko goxoa bazkaldu ge-
nuen belarra eta loreen usainaz 
inguraturik. Arratsaldean bata 
bestearen atzean korrika ibiltzen 
ginelarik, marrubiz betetako zati 
handi bat aurkitu genuen alfon-
bra bat bezalako bide bat osatuz; 
gorria, berdea, lurraren kolorea, 

usain sakona, zapore ezin ho-
bea... 

Askotan pentsatu dut naturare-
kin lotutako txikitako nire  irudi-
rik bereziena izan dela.

Hau da piriniotarra sentitzea? Ez 
dakit. Beti Pirinioko txoko ba-
tean bizi izan naiz. 

Blanca Carballo Erburu

PIRINIOTARRA NAIZ
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Igande eguerdia zen. Erro-
txapean ginen aiton-amonaren 
etxearen atarian. Tinbrea jo, por-
tala ireki, 4. pisura igo eta hor-
txe agertu ginen, ama, aita eta 
hirurok. Izebak ireki zigun atea. 
Etxean sartu, osaba eta amona 
agurtu eta hortxe zegoen aitona 
Maxi otapurrak zatitzen sukal-
dean, trapua belaunean zuela 
eta labanaz lagunduta ogi gogo-
rrari kirris-karras egiten. 

Aitonak otapurrak egiten nola 
ikasi zuen kontatzen hasi zitzai-
dan, nola ibilia zen artzain lane-
tan Erronkarin eta Iparralden. Bi-
zimodua nolakoa zen kontatzen 
zidalarik zartagian koipea frijitzen 

hasi zen, tipula eta xingarra hartu 
baino lehen. 

Kontatzen zidan nolakoa zen 
bere bizimodua, nolatan ibiltzen 
ziren mendi eta larre artean hara 
eta hona. Otapurrak prest zituela 
koipea, tipula eta xingarra zituen 
lapikora bota zituen eta erritmo 
lausotuaz mugitzen hasi zituen. 
Minutu horiek ostera urre bezala 
gorde izan ditut beti, mugetako 
pasadizoak, almadian aritutako 
garaiak, herriko giroa. Bitartean, 
besteak etxeko egongelan ziren, 
ni aldiz aitonari konpainia egi-
ten, besteak futbolan suertatu-
tako emaitzak ikusten ari zirela. 
Herrian etxea eduki ez dudan 

arren, esan nezake aitatxik kon-
tatzen zizkidan pasarteek era-
maten nindutela bertara, bere 
oroimenarekin batera nik ere 
bizitzen nituela abentura horiek.

Otapurrak prest ziren eta ohikoa 
den moduan, mahaiaren bueltan 
jezarri ginen denak eta zartagi 
beratik jaten hasi ginen. Orduan-
txe, bizi ez ezik Pirinioa zer zen 
dastatu ere egin nuen; gauza 
xinple eta ohikoekin egindako 
jaki goxo eta ederra. 

Hainbat urte beranduago, Piri-
nioan lan egin ahal izateko auke-
ra suertatu zitzaidan. Hainbat 
zalantza edukita ere hautua egin 
eta Pirinioetara bizitzera etorri 
nintzen. Urte betez, soilik lanera, 
2017tik aurrera lan eta bizitzen 
hasi nintzen. Hemen txorien eta 

naturaren soinuetaz jabetu nintzen 
lehenengoz, bizitzaz gozatzea 
zer den ezagutu nuen eta are 
gehiago: komunitate baten par-
te nintzela sentitu nuen. Ez hori 
bakarrik, txikitatik herri bat ez 
eduki izanak sortzen zidan hutsu-
nea lortu nuen eina handi batean 
betetzen. 

Aitatxi Maxiren istorioek lagun-
du ninduten egoera berri hau 
arrotz ez izatea. Esanen nuke, 
hemen nire benetako nia edo 
nitasuna ezagutzea lortu nue-
la. Amaitu gabe zegoen puzzle 
bat amaitzea lortu izan bainuen 
bezala sentitu nuen, barne poza 
ikaragarria, nire erroetara buel-
tatzea izango balitz bezala.

Eneko Villegas Amezketa

OTAPURREN MINTZOA
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Zortzi-bederatzi urteko mutikoa 
nintzen, osaba Enrike zenaren 4L 
txurian, aita eta amarekin etorri 
nintzen udazkeneko igande ba-
tez. Maia baserria ez zen eroria, 
baina hamarkada batez itxita 
egotearen ondorioak hasiak zi-
ren nabaritzen. Osaba Enriquek 
ehiza garaian baliatzen zuen, 
aterpe eta jantoki, baita eskope-
ta-biltegi ere.

Igande goiz hartan Enriquek 
ekarri gintuen 4L txurian, ez ai-
tak ez amak ez baitzuten autorik, 
ezta gidatzen jakin ere; gutxitan 
izaten zen aukera osabaren au-
toan etortzeko, eta udazken goiz 

hura arbasoen baserrira etortze-
ko profitatu genuen.

Ezkaratzean hotz zen, eta heze-
dura-usain sarkorrak ongietorria 
eman zigun. Eskaileratik gora 
egin genuen bata bestearen 
atzetik; osaba, aita, ama eta ni 
azkenik, amak zapaldutako es-
kailera-maila bakoitzaren aztar-
netan nik ere oinak pausatzen, 
zuraren karraskak lagun.

Gora helduta, iluntasuna nagusi, 
eta bizitzako usaina sarkorragoa 
zegoen, eta amak sukaldearen 
leihoak zabaldu zituen udazkene-
ko haize epela sar zedin. Leihoaren 

orriak zabaltzearekin batera, argi 
izpiek iluntasuna urratu eta or-
duan ikusi genuen, lanpara baten 
gakotik zintzilik, basurde bat hilik, 
odol zurrusta lehorra ahotik zeriola; 
eskopetak ez ezik, ehizakiak ere 
biltzen zituen bertan osaba Enri-
quek, 4L txuria zikintzeko beldur, 
agian.

Urte anitz iraganik ere, gogoan 
dut iltzaturik oraindik gure ama 
zena belauniko, igande goiz ho-

rretan zehar, ur beroz betetako 
balde eta trapu batekin odol 
arrasto gorri-iluna garbitu nahian; 
goiz erdia eman zuen, osaba ehi-
zan aritzera mendira joan zelarik.  

Sarrik idatzi zuen “Ni ez naiz 
hemengoa”; baina ni hemengoa 
naiz.

Josu Jimenez Maia

NI HEMENGOA NAIZ
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Esan nuen bezala, Baztangoa 
naiz. Saioa mendia, Pirinioen ba-
rruan izanen dela, uste dut. Dena 
den, garai hartan, ez nintzen 
ohartu. 

Nire lehendabiziko lana, Sallent 
de Gállegon aurkitu nuen, Formi-
galen, eta, orduan, bai, benetako 
Pirinioak bizi eta sentitu nituen: 
mendiko isiltasuna, elurraren 
usaina, Naturaren barietatea, 
mendien ahalmena... 

Hiru urte haien bitartean, asko 
ikasi nuen; oso aberasgarria izan 
zen. Geroago, urte dexente pa-
satu ondoren, Xanti eta biok 
Aezkoara etorri ginen. Hiriberri 

herrian etxetxo bat eduki ge-
nuen, Berrendiko magalean. 
Zenbat gorabehera mendi haie-
tan! Benetan, oso gustura izan 
nintzen han. 

Egoerarengatik, batez ere, hango 
bideengatik, alde egin genuen; 
nik ez nuen inola ere nahi, baina, 
bueno, orain Auritzen bizi gara, 
eta, hor ere, gustura. 

Horrela izanik ere, eta, egia 
esateko, Aezkoak, niretzat, 
badu ezaugarri berezi bat. 

Teresa Fagoaga Rekalde

NOLA EZAGUTU NITUEN PIRINIOAK
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Hamar bat urte inguru nitue-
nean, gurasoek, Etxarri Larraun-
dik Iruñera eraman ninduten, 
Julian Gaiarre kalera, hain zuzen 
ere, izeba-osaba batzuen etxera, 
alegia, Kontxa eta Julianenera. 
Berehalaxe konturatu nintzen, 
hango mahaitxo txiki baten gai-
nean, nire intereseko liburu eta 
aldizkari batzuk zeudela. 

-Izeba!, utziko al didazu hemen-
go liburutxoren bat hartzen, 
mesedez? 

-Bai noski, polita, hartu nahi 
dituzun guztiak! -izeba Kon-
txa gozoaren erantzuna. 

Segituan ohartu nintzen, liburu 
bat nire oso gustukoa zela. Hartu, 
zabaldu eta hantxe topatu nuen 
Julian Gaiarre tenor handiaren 
biografia xume, baina interes-
garri bat; hark eraman ninduen 
lehendabiziko aldiz, Nafarroako 
Erronkaribar erakargarriraino. 

Handik urte batzuetara, Iruñeko 
Apezgaitegian, Aurizko ikaskide 
bat ezagutu nuen, Pablo Urdi-
rotz, gela berekoa. Berak sarri-
tan hitz egiten zidan herrian bo-

tatzen zituen elurte handiez eta 
hotzez; (batzuetan, leihoetatik 
atera behar izaten zutela kalera, 
elur lodiera zela eta); Iratiko oi-
hanetik ateratzen zituzten pago 
erraldoiez ere mintzatzen zitzai-
dan. Zoritxarrez, batxilergoko 
bosgarren mailan ari ginela, 
eritasun gaizto eta azkar batek, 
aida batean, mundu honetatik 
eraman zuen; hilerrian, Agur 
Jaunak txistuaz jotzerakoan, le-
hendabiziko aldiz egon nintzen 
Auritzen; orain, bere aurre-au-
rrean bizi gara. Zer den bizitza! 

Geroago etorriko zen Benito Ler-
txundiren Orbaizetako Arma Ola 
izeneko kanta, eta, berari esker, 
eskualde hura ere hasi nintzen 
ezagutzen, hitzez baino ez baldin 
bazen izan ere. 

Beste une jakin batean, Mikel Za-
baltzaren heriotza lazgarriaren 
berria ere iritsiko zen, eta, hare-
kin batera, bere hileta tristea; ni 
ere ekitaldi ilun haren lekukoa 
izan nintzen. Egoera negargarri 
hartan ezagutu nuen lehenda-
biziko aldiz, Pirinioetako herri 
erakargarri hori. 

Askoz geroago, 1999 eta 2007 
bitartean, Hiriberrin izan ginen 
bizitzen, lanak uzten zigun neu-
rririk handienean, eta, hantxe 
ezagutu genuen herriko jende 
jator asko, beren jarduerekin. 
Horrekin batera, hango elurteak, 
mendiak, kezkak, arazoak, eta Bi-
ttori Burusko, besteak beste. Iña-
ki Camino Lertxundiren (berriz 
Lertxundi; kointzidentzia) dok-
tore-tesi bikainean sakontzeko 
aukera ona ere izan genuen. 

Azkenik, 2011tik aurrera Auritzen 
bizi gara; oso gustura. Hor, Piri-
nioetako bizimoduaren ezagutza 
jarraitzen dugu sakontzen eta ho-

naino iritsi gara. Nik nire larraun-
dartasunari ez diot inola ere uko 
eta muzin egiten, noski, baina 
hemen ere oso gogo onez nabil, 
eta ez daukat batere arazorik bi 
identitateak uztartzeko.   

Bestalde, orain arte, eta hau ere 
azpimarratu nahi dut, oro har, 
behinik behin, jendearen aldetik, 
oso ongi hartuak izan gara es-
kualde honetan, “kanpotik” eto-
rri bagara  ere.

Xanti Begiristain Madotz

PIRINIOAK EZAGUTZEA
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Txikitan beti asko gustatzen 
zitzaigun herrian jolastea, ume 
koadrila bat ginen. Ni Oderitzen 
jaio nintzen, hamar anaia-arra-
batan zaharrena nintzen; etxean 
lan asko zegoen, etxe nekazaria 
zen. Amari lagundu beharra ge-
nion, aita gabe gelditu bainintzen 
hamaika urterekin. Baina beti jo-
lastera eskapatzen ginen ahal ge-
nuenean: kuriketan, ikuttuketan, 
pilotan, alakainin...

Hemezortzi urterekin Iruñera la-
nera eta handik Lizarrako ikasto-
lara. 

Hogeita sei urterekin Aezkoara 
etorri nintzen, Piriniora. Bost se-
me-alaba izan nituen. Berehala 
hasi nintzen parte hartzen he-
mengo bilera eta elkarteetan, 
bereziki guraso elkartean. Ni 
euskalduna izanik pena handia 
sentitzen nuen hemengo jen-
de askok ez zekielako euskara. 
Umeak eskolan hasi zirenean, 
sinadurak biltzeari ekin nion D 
eredua Aezkoan ezartzeko. Nire 

seme-alabek etxean jaso zuten 
euskara eta laugarren semeak, 
Josetxok, Jon  eta Idoiarekin ba-
tera hasi zuten D eredua lehen-
bizikoz orai dela 35 urte. Hori 
enetako oso pozgarria izan zen 
eta oso harro sentitu nintzen lor-
tutakoaz. Harrezkero, Aezkoako 
gazteri guzia euskalduna da! 
Garai horretan, ahal nuen guzia-
rekin euskaraz egiten nuen eta 
batzuk hala erraten zidaten: 

“Claro, como tú eres vasca!” eta 
nik erantzuten nien: “Eta zuek, 
nongoak zarete ba? Denak Eus-
kal Herrikoak gara eta!”

Pirinioa maitagarria eta zoraga-
rria da, aunitz maite dut; bere 
paisaia, bere herriak, bere jen-
dea… Pena handia ematen dit 
urtero euskaldun-zahar asko 
hiltzen ari zaigulako, hori bai 
mingarria. 

Piriniokoa sentintzen naiz, aetza. 
Dagoeneko hiru belaunaldi gau-
de eta gainera nire seme-alaba 

guziek bere sorterria maite dute 
eta hemen bizitzeko gogoekin 
daude. Edozein lekutan bizi za-
rela oso garrantzitsua da familia 
eta lagunak izatea. 

Duela urte batzuk  Aezkoako 
Batzorde Nagusian egon nintzen 
eta orain berriro sartu naiz. Orduan 
lehen emakumea izan nintzen 
eta orain aldiz, gehiago gara 
emakume gizon baino. Pozga-
rria da ikustea politikan emaku-
me gehiago. Plan aunitz dauzka-

gu gure artean eta ilusioa dugu 
gauzak aurrera eramateko. 

Ariben bizi naiz eta dagoeneko 
72 urte dauzkat baina bailaran 
egiten diren jai eta ospakizune-
tan ez diot parte hartzeari utzi; 
eta nola ez, irrintziak botatzeari, 
oraingoak motzagoak badira ere. 

Aurrera gure Pirinioa!

Karmele Galarza Larraioz

BIBA PIRINIOA!!
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Orain zure txanda da. Noiz ohartu zinen zu, bihotzean eta lehen aldiz, 

Piriniokoa zinela?

22 23



Gianni Rodarik fantasia mundua zabaldu zuen eta idazteko tresna 
interesgarri asko garatu zuen. Horien artean, bikote fantastikoa ize-
nekoa. Ariketa bi ideia, izen edota kontzeptu oso ezberdinak idazki 
berean erabiltzean datza. Kasu!

BIKOTE 
FANTASTIKOA
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Ez errusiarrak ezta estatu batuarrak ere ez 
ziren ausartu lehenbiziko bidaia horretan 
haietako gizon bat bidaltzera, eta hamaika 
deliberazio egin ostean, erabaki bat hartu 
zuten: animalia bat bidaliko zuten Marteko 
lehenbiziko araketa egitera. 

Baina zein? 

Sanpetesburgoko base-espazialean bizi zen 
euskaldun batek honakoa proposatu zuen: 

“Pirinioko behorra!”– Eta hala xuan zen pla-
neta gorrira gure behorra espazio-ontzian, 
Marteko lehen bisitaria.  

Ainhoa Elizalde Ojer

LEHEN BISITARIA
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Mendiak. Mendiak ikusten nituen, ia beste-
rik ez. 

Mendi altuak, baxuak, zabalak, estuak, ber-
deak, gorriak, marroiak, handiak, txikiak, 
haritzekin, izaiekin, pagoekin, hutsik, ze-
laiekin, belarrekin, elurrez beteak, eguzkiaz 
argituak, hotzak, beroak, bustiak, lehorrak, 
herri txiki batekin ondoan, ibaiak, errekak, 
bideak, bidezidorrak, bidexkak...

Gero eta gehiago hurbildu, orduan eta gu-
txiago ikusi... tontorrean lurra hartu genuen 
arte. 

Globo aerostatikoa maldan behera erori 
zen, berde kolorekoa zen eta mendiarekin 
nahastu zen ikusezin bihurtu arte.

 
Maite Madoz Bañez

GLOBO BERDEA
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Gustatu al zaizkizu? Sortu zuk ere zure errelato fantastikoa Pirinioaren 

ideia eta irudi  hauetariko bat lotuz. Hitzak: kakalardo magikoa, mototsa 

galdua, Venus planetatik etorritako neskato bat.
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Malaysiako forma batetik eratorrita, Victor Hugok Mendebalderantz 
ekarri zuen XIX. mendean. Lehenik, gozatu tailerrean idatzitakoarekin 
eta ondoren, eredua aurkituko duzue zuek ere zuen Pantoum ederra 
sortzeko.

PANTOUM 
Poema mota bat
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Pirinioari idaztea
sua piztea bezalakoa da

sugar bizi, zein apal
bainan ene bizigarri.

Sua piztea bezalakoa da 
ezpal-sortaz suturik
bainan ene bizigarri

herri hauen pozgarri.

Ezpal-sortaz suturik
txinpart txikiak jauzirik

herri hauen pozgarri
tximiniek kea marraztea bezalakoa da.

Txinpart txikiak jauzirik
Pirinioari idaztea

tximiniek kea marraztea bezalakoa da
sugar bizi zein apal.

 
Ainhoa Elizalde Ojer

PIRINIOARI IDAZTEA
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Pirinioari idaztea
baratzea ureztatzea da

udaroaren lehorrean edaten ematea Amalurrari
hitz emankorrak eman ditzan.

Baratzea ureztatzea da
Amalurrari edaten ematea,

hitz emankorrak eman ditzan
Pirinoaren alde banatan.

Amalurrari edaten ematea
ur bizia har eman eman dezan

Pirinioaren alde banatan
dugu egizkigun eta plazer.

Ur bizia har eta eman dezan
Pirinioari idaztea

dugu egizkigun eta plazer
udaroaren lehorrean edaten ematea Amalurrari.

 
Josu Jiménez Maia

PIRINIOARI IDAZTEA
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Pirinioa idaztea
Bidaia bat egitea bezalakoa da

haurtzaroa, nerabezaroa, heldutasuna eta zahartzaroa,
bizitzaren bidaia.

Bidaia bat egitea bezalakoa da
amaren erditzean du irteera

bizitzaren bidaia
eta helmuga... non da?

Amaren erditzean du irteera
Pirinioetan mendiz mendi ibiltzea

(eta) helmuga... non da?
gora eta behera.

Pirinioetan mendiz mendi ibiltzea
Pirinioa idaztea
gora eta behera

haurtzaroa, nerabezaroa, heldutasuna eta zahartzaroa.

Maite Madoz Bañez

PIRINIOARI IDAZTEA
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Pirinioari idaztea
so egin eta kantatzea

ondo jan, goxo edatea
eta amets egitea.

So egin eta kantatzea
begirada ez agortzea

eta amets egitea
mendiak damaigun bakea.

Begirada ez agortzea
egon eta ez aspertzea

mendiak damaigun bakea
zurekin horrela egotea.

Egon eta ez aspertzea
Pirinioari idaztea

zurekin horrela egotea
ondo jan, goxo edatea.

Patxi Gaztelumendi

PIRINIOARI IDAZTEA
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Eta orain, zuen txanda! 

Hasi lehenengo 4 lerroak betetzen, gero berridatzi errepikatzen diren 

zenbakiak eta jarraitu sortzen.  Anima zaitezte, oso olerki polita sortuko 

duzue eta!

1     Pirinioari idaztea

2

3

4

2

5

4

6

5

7

6

8

7

1     Pirinioari idaztea

8

3
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ETA OLERKIAK 
Nolakoa da 
Pirinioari idaztea? 
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Ene bizileku izan delakoz, badelakoz eta izanen delakoz
idatzi nahi diot Pirinioari.

Ene gordeleku behar dudan momentuetan, eta ihes-leku 
beste hainbatetan.

Bizipen anitxen poz zein tristura iturri delakoz 
idatzi nahi diot Pirinioari. 

Senide eta lagunak maitatu eta agur erran diedan leku.
Mendiko sekretuak erakutsi dizkidana delakoz 

idatzi nahi diot Pirinioari.
Erreka, ibai, putzu zoragarrik eskaintzen dizkidana baita.

Urtaro guziak marrazten dizkidalakoz
idatzi nahi diot Pirinioari.

Larre zuri zein berde, zuhaitz gorri zein biluz. 
Berak ematen baitit bizitzeko arnas eta hauspo.

Ainhoa Elizalde Ojer

ZERGATIK IDATZI NAHI DIOT PIRINIOARI?
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Goi mendietan elurra dago
erreketako urak dir-dir egiten du

hemendik so eginda.
Zuhaitzik handienak ere txikiak dira

horren azkar begiratuta.
Bapatean,

beherantz eraman nau haizeak,
Errozatea eta Arpea gainetik

arin narama;
Urkuluko dorrea albo albotik pasa dut,

Orbaiezetako fabrikatik kea dator
eta ez dut deus ikusten ahal

Behelainoa dago, lanbroa.

Pago artera erori behar dudala dirudi
eta gorostiak baino ez ditut ikusten,

ai, ai, ai!

Esnatu naiz.
Oheari gogor heldu diot.

Globo eroriaren itxura hartu dute ene izarek.

Jeiki, jantzi eta mendira oinez joanen naiz.
Bortura.

Patxi Gaztelumendi

Askotan amets egin dut gure herria goitik ikusteak
izugarri polita izan behar duela. 

Txorien begirada gure bortuen gainetik

Herriak txiki ikusi, batetik bestera bidaiatu
eta hor behean dagoenari so,

mendien gainetik
etxeak eta errekak
kabalak eta jendea.

Globo aerostatiko batean noa,
Irati basoan gora

hegan
Abodi hor

Orhi ondoan
Zuberoako lursailak

Arbailak
Hiru erregeen mahaia

eta Auñamendi.

AMETSETAKO BIDAIA 
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Erraza da olerki polit bat idaztea, ausartu eta bidali zuen lanak 

info@gupirinioa.eus posta elektronikora, hurrengo bilduma 

erraldoia osatzen joateko!
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Harri txiki zein itzel,
harri isil zein ozen,

harri zorrotz zein eder:
bazihoan heroia haitzak pilatzen

gaur ezagutzen ditugun gailurrak sortu arte.

Urteak igaro badira ere 
Pirinioek jarraitzen dute sigi-sagan gora egiten.

Hitz txiki zein itzel,
hitz isil zein ozen,

hitz zorrotz zein eder, 
segitzen baitugu gure patua idazten.

Herkulesek Pirene hil zelako
zuen dena haitzez bete

eta guk, Pirinioa ez dadin hil,
jarraituko dugu herriak

hitzez betetzen.

Oihane Zuberoa Garmendia Glaria 
Erronkarin, 2021/11/28ko arrats elurtuan

Urrutiko kondairek diote
Pirinioak sortu zituela behin Herkulesek.
Izan ere, gailurren kate izan baino lehen

gurea zen lur lau eta lerden.
Tubal eta alaba Pirene ziren bertan jaun eta jabe.

Behin, Herkules bera ere
printzesaren printzaz liluraturik geratu zen.

Alabaina, Gerion erraldoiak Pirene harentzat soilik nahi izan zuen
eta jeloskorkeria gupidagabez

Pirene eta lurrak sutan kiskali zituen.

Tragedia xakin zelarik
Herkulesen arrangura ezin neur zitekeen;

arrano zein orein, denek errukiz begiratzen zuten
eta maitalearen omenez, omen,

hasi zen penaturik bere hilarria eraikitzen.

HITZAK ETA HAITZAK
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Hemen dituzu entzungai liburu honen zenbait 

lan. Itxi begiak eta idurikatu Pirinioa...
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