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1- ¿Ba al dakizu zer egin bear dozun gida

-txakur bategaz ?

-¡Entzun berari !

2- Eup! gida-txakur bat naz eta 

erakutsi gure deutzut zelan jokatu 

bear dozun nire usaba itsuakin aurki-

tzen nauzunean.

3- Aurren aurrena, jakin egizu langille 

txakurra nazala, eta ez maskota edo josta-

gai bat.

Zenbat eta gitxiago ni ezagutu, ainbat eta obeto 

nire jaubearentzat eta nitzako be bai.

4- Nire portaera ta artuemona guztiz ezbar-

diñak dira beste txakurren ondoan eta adeita-

sunez artu bear nabe nire nausi itsuarekiko 

gidatze ta laguntza zintzo eginkizunetan.

5- Mesedez ez nagizu ikutu ta ez laztandu, 

lanean nabillen bitartean; obeto esanda, 

arnes jantziagaz ikusten nauzunean. Ori 

eginik zabartu nagikezulako ta nik sekulan 

be ezin neike utsik egin.

6- Artezena leiteke, jaramonik ez egitea. 

Ez zara bildurtu bear orregaitk. Gida txa-

kurrok ondo ikasita gagoz eta sekulan be 

ez deutzugu iñolako kalterik egingo.

7- Ori bai! Beste txakurren bategaz ba za-

toz, zaindu egizu arazoen bat gerta ez dadin 

nire ondotik edo nire nausi itsuaren albotik 

igarotzean.

8- Mesedez ez eidazu mizkeri, gozoki ta 

janaririk ekarri. Nire usaba itsua ardura-

tuten da ondo asko orretaz.

Ederto jaten dot eta badakit noz dan ja-

teko ordua.
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9- Ni lango gida-txakurregaz dagoan itsu batengana ba zoaz, berba eiozu berari artezean 

eta ez niri.

10- Gida-txakurregaz dagon itsuen batek laguntza eskatuten ba deutzu, urreratu 

zaitez beragana eskumaldetik, ni ezker aldean eukita.

11- Geroago, aginduko daust zuri jarraituteko, edo eskatuko deutzu emon 

dagiozun ezkerreko ukondoa. Une orretan keñu baten bidez aituazoko daust 

aske gelditzen nazala.

12- Gida-txakurdun itsu batek norabideari buruz itanduten ba deutzu, 

esan egiozu, argi ta garbi norantza joan bear dan, jakin gura dauan lekura 

elduteko.

13- Ez ibilli korrika ta ez oratu besotik, gida-txakurregaz dagon itsua-

ri, aurretik ezebe esanbarik. Ez eta ikutu nire arnes- jantzia, berau lagun-

tzen dodan nire nausi itsuarentzat dalako bakarrik.

14- Gida-txakurrok ba doguz txisa ta kaka egiteko leku ta ordu au-

keratuak. 

15- Gida-txakurra nazan aldetik, oituta nago edozein garraio motan 

ibilten, nausi itsuaren oñetan itxunda, bidelarieri iñolako arazorik sortu 

barik.

16- Jarduera gogor baten bidez gida-txakurrok oituta gagoz ta gai gara 

sartu ta egoteko bakoitza bere nausien ondoan nonaiko leku, osasunetxe, 

salerostoki, jatetxe, kafetegi, zinema, ikastoki ta edo ta lantokitan… da-

goan gizakiari iñolango kalterik edo ozto-

porik ezarri barik.

17- Gida-txaku-

rren jabeak gai 

dira, aldean dau-

kiezan bitartean, 

dabiltzan lanto-

kietan eginbearrak 

zuzen osatzen. Ikaskizunen 

arabera gida-txakurrak sekula be 

eztira, bastarrik baster, usmetan 

ibilten, bai ordea, nausien oñetan 

egoten.

Gida-txakurrek euren nagusiek aña 

eskubide daukie, artzeko edozein leku 

publikoan.

18- ¿Lagunduko ote daustazu guzti au 
zabalduten?
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