
3 TXERRIKUMEAK ETA OTSOA 
 

3 txerrikumeak: Kilometro bat oinez, ibiltzen, ibiltzen. 

Kilometro bat oinez, zapatak urratzen. 

Kurrin, kurrin. 

Txerrikume handia: Ni txerrikume handia naiz. 

Txerrikume ertaina: Ni txerrikume ertaina naiz. 

Txerrikume txikia: Ni txerrikume txikia naiz. 

Otsoa: Hara, 3 txerrikumeak. Ummm, gose naiz. 

Txerrikumeak: Goazen! Azkar, azkar. 

 

Txerrikume txikia: Nik lastozko etxea egingo dut. Handi-handia eta polit-polita. 

Kurrinka, kurrin-kurrin, etxe bat nahi dut egin, lasto bat eta lasto bi, otsoa 

basotik dabil. 

Txerrikume ertaina: Nik egurrezko etxea egingo dut. Handi-handia eta txukun-

txukuna. Kurrinka, kurrin-kurrin, etxe bat nahi dut egin, egur bat eta egur bi, 

otsoa basotik dabil. 

 

Txerrikume handia: Nik harrizko etxea egingo dut. Handi-handia eta sendo-

sendoa. Kurrinka, kurrin-kurrin, etxe bat nahi dut egin, harri bat eta harri bi, 

otsoa basotik dabil. 

Otsoa: Harrapatu eta jan egingo zaituztet! 

Otsoa: Kax-kax 

Txerrikume txikia: Nor da?  

Otsoa: Otsoa naiz. Ireki atea! 

Txerrikume txikia: Ez, ez, ez eta ez. 

Otsoa: Ba, putz eta putz egingo dut eta zure lastozko etxea botako dut.  

 

Txerrikume txikia: Txerrikume ertaina, txerrikume ertaina ireki atea. O-o-otsoa 

dator. 

Txerrikume ertaina: Sartu, sartu barrura. 



Otsoa: Kax-kax 

Txerrikume ertaina eta txikia: Nor da?  

Otsoa: Otsoa naiz. Ireki atea! 

Txerrikume ertaina eta txikia: Ez, ez, ez eta ez. 

Otsoa: Ba, putz eta putz egingo dut eta zure egurrezko etxea botako dut. 

Otsoa: Bultza eta bultza egingo dut eta zure egurrezko etxea botako dut. 

 

Txerrikume txikia eta txerrikume ertaina: Txerrikume handia, txerrikume 

handia ireki atea. O-o-otsoa dator. 

Txerrikume handia: Sartu, sartu barrura. 

Otsoa: Kax-kax 

Txerrikume handia, ertaina eta txikia: Nor da?  

Otsoa: Otsoa naiz. Ireki atea! 

Txerrikume handia, ertaina eta txikia: Ez, ez, ez eta ez. 

 

Otsoa: Ba, putz eta putz egingo dut eta zure harrizko etxea botako dut. 

Otsoa: Bultza eta bultza egingo dut eta zure harrizko etxea botako dut. 

Otsoa: A! Badakit! Etxetik igoko naiz, tximiniatik sartuko naiz eta txerrikumeak 

jango ditut. 

Txerrikumeak: Orain ikusiko du! 

Otsoa: Aiii, amatxo pistatxo! Nire ipurdia! Lagundu, lagundu... 

Txerrikumeak: Kar, kar, kar otsoa ez da berriz itzuliko. 

Kilometro bat oinez, ibiltzen, ibiltzen. 

Kilometro bat oinez, zapatak urratzen. 

Kurrin, kurrin. 

 

 


