
MUNGIA ALDEKO
SEASKA KANTAK

Zoriotxarrez gure errietako kantu zar eta atsegiñak galtzen edo beintzat
erdi-aztutzen duaz. Igarten da gaurko amak ez dabela gure zarrak aiña den-
bora galtzen umeei lo eragin eziñik, eta orretan emoten dabezan orduak bes-
te era baten igaroko dabezala. Baiña gure zarren kantak benetan samurrak
ziran, politak eta umerik negartiena be samurtu, irribarrez ipini eta baketzen
ekienak.

Gaurko onetan amar batu dodaz. Ez dauke bata besteagaz zer ikusirik.
Bakarrekoak dira.

1.- Alboan dekoten senarra baiño
maiteago zaittut zu,
zeuk gura dozun orduren baten
biyok egingo dogu lo ta lo.

2.- Amuma lepoan artute
aitite dator iturritik
amoma bidien galdute.

3.- Gure umetxue lo "tiritaña",
ez egin lorik basuan.
atsoren batek jan ez daitsun
bildotsa zarelakoan.

4.- Lo-lotxu dau Aingerue,
zeruan ze barri?
Zeruen barri onak
orain eta beti.

5.- Lobatsxue lo-lo egiñez
zu zara gure tanboliñe,
tanboliñe ta gaitie
zu zara nire maitie.



6.- Arako sekuletan
neuk egin nuñian berba,
labañik asko zendula miñian.

7.- Txikitxu polit ori
norena zara zeu?
aittena ta amana
ta Jaungo!kuarena.

8.- Urrurrun "corderito divino"
gaur juan eta biar erdu,
etxatzien dauen papaua baiño
gurago nendukezula zeu.

9.- Amona koitadia taloak erreten,
aitite koitadue kortatik dedanez,
katu demonlyuak talua dandarrez.

10.- Dinbilin donbolon zegon lo,
akerra Frantzian balego,
akerra kanta, idia dantzan
etzunda egizu zuk lo.

MUNGIALDEKO ESAERAK
1.- Aberatsa, popan atsa.
2.- Mungialdeko zekorra, txikia bala gogorra.
3.- Jakiñek ez deko kalterik.
4.- Ustea erdi ustel.
5.- Asto petrolio.
6.- Aurrian ederra, atzian gerra.
7.- Txitxean pitxean, txirí txiri, pltxike-pitxike.
8.- Eurie el da sano!
9.- Orrek buruek emoten ba deutso eiten dau.
10.- Orreri zoratu ein jako.
11.- Orrek dirue satsa deko.
12.- Oiñetako merkiak ez dau kaderia asko berotan.
13.- Saltu baten eroango zaittut.
14.- Alper batek esana: Nik izerdie oian baiño ez dot emoten.
15.- Txakurrak eulasike asteko desgrazí baten señala da.
16.- Orrek berbia aiziak eroana. Orren berbak aiziak eroanak.
17.- Geldi zauz, "txintxilimaituori".
18.- Aittu katue, begi nabar-nabarrakaz.
19.- Ori ume makarra!
20.- Gizon orrek lupuek dekoz. Gizon ori lupu utse da.
21.- Kanpoak zuretzat eta etxekoa iñuzentetzat.
22.- Geiau egotearren ez da obia.
23.- Ekiñau txarrau. (Zenbat eta)



24.- Ekiñe txarra da.
25.- Ikutu apurtu.
26.- Ondo ibili, gitxi gasteu eta sobrak amari.
27.- San Markoatan otzak auntze iI zauen Gatiken.
28.- Ez dau inbidie baiño gaiso txarraurik munduen.
29.- Guzurre, eperdien erdien azurre.
30.- Saldue galdue. Saldukoa galdukoa.
31.- Orrek partikeria bero deko.
32.- Orrek aurrian dekon santueri baiño ez deutso eiten argirik.
33.- "Tomaki txakurre"; "Txipi katue".
34.- Sustentzi bako lagune.
35.- Asi ta ezi.
36.- Asi ta akabeu.
37.- Aita eta ama zelako, semeak alako.
38.- Buru asko, baia barruko gitxi.
39.- Bikoiztu, erditu edo erdian gelditu.
40.- Jaun eta jabe.
41.- Ori jutille tiroalez dabil.
42.- Au da etxe ingurue.
43.- Berana beti ondo ta bestiana beti txarto.
44.- Iñoiz ez da eiten iñogaitik ezer.
45.- Sentaillia!
46.- Gauze bat asi ba dozu akabeu.
47.- Zuri dituek boltsilloan min eiten deutsu.
48.- Gizon ori taketalea dau.
49.- Mutil ori iñestue baiño ariñau dabil.
50.- Iru ilebetako umian eperdie baiño garbiau deko orrek arpeie.
51.- Katuen moduen garbitzen dau orrek arpegie goizetan.
52.- Berezkorik ez dau ezer.
53.- Isilik zauz, sorki ostixori!
54.- Zu egunetik egunera iñuzentiau zoaz.
55.- Sietz-mietz.
56.- Kontakatillu ori!
57.- Zelako ipuñak dabilkoz ome orrek. •
58.- San Dios gure beiye!
59.- Bi ikusten izen dautsuz begi bategaz.
60.- Emen dau lupetzia (basatzia).
61.- Etorri sapa sapa.
62.- Lenengo etxekoa ta gero erbestekoa.
63.- Zer daki ta zer ez daki!
64.- Amorebietako eurie egun guztiko eurie.
65.- Lapuk txiak kastigatzeko nun-nai badago kartzela; aundiak or ikus-

ten ditut pasaian dabiltzala.
66.- ori eingo edo esango leiken aman semerik ez dau.
67.- Kontakatillu, Nontxebarri; txortxobasiku.
68.- Gizon ori "potixalez" dau.
69.- Belarri aundiak dekozan gizon bat ikusikeran: "Zelako aza orri xek

dekozan".
70.- Ogieri bueltia emon ezian, arimak sufrietan dauz.

ASIER LEGARRETA.


