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GALTZAGORRIAK ETA PEIO 

Mamarro edo galtzagorriak giza eltxo itxurako jeinu hegodunak dira. Pertsona batzuei lanean 

laguntzen diete. Orratzontzian bizi dira, eta orratzontzi batean lau mamarro egoten dira. Esaten 

dutenez sorginek eta magoek beraien poltsikoan beti izaten dute orratzontzi bat. Langileak dira 

eta jabeak esaten duena egiten dute. 

azen behin gizon pobre bat, Zarautzen bizi zen. Dena gaizki ateratzen 

zitzaion: tomateak landatu eta usteldu, behia erosi eta gaixotuta hil... horrela 

gauza guztiekin. Lagun batek Getariara joateko esan zion, Getariako basoan 

bizi zen emakumeak aholku emango ziola. Gizon pobrea Getariara joan zen. Getariako 

andreari bere penak kontatu zizkion. Andreak Baionara joateko esan zion, Baionako 

dendara joateko eta orratzontzia erosteko. Dendan sartu eta orratzontzia eskatu zuen: 

- Egun on! Orratzontzi bat nahi dut. 

- Tori orratzontzia, baina entzun: orratzontzian bizi diren jeinuek beti lanean aritu 

behar dute, bestela dena alderantziz egingo dute. 

Peio gizon pobrea orratzontziarekin Zarautzera joan zen, bere baserrira. Orratzontzia 

ireki zuen eta esan zien mamarroei: 

- Erein soroa! 

Handik bost minutura dena bukatu zuten. 

- Orain zer? 

- Landatu zuhaitzak! 

Handik bost minutura dena bukatu zuten. 

- Orain zer? 

- Pintatu baserriko hormak, konpondu teilatua, txikitu egurra,… 

Dena bost minutuan egin zuten. 

- Ekarri animaliak, egin gazta, egin bazkaria! 

- Orain zer? 

Peiok ez zekien zer lan agindu. Orduan, lau mamarroak lan guztiak aldrebes egiten hasi 

ziren: etxea zikindu, animaliak askatu, zuhaitzak atera...  Peio izuturik zuloak zituen 

botila bat eman zien errekan urez betetzeko. Mamarroak errekara joan ziren eta botila 

bete eta betetzen orduak pasa zituzten. Konturatu ziren botila zuloz beteta zegoela eta 
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ezin zutela botila bete. Orduan, haserretu eta Zarautzetik alde egin zuten. Peiok nahiago 

du zorte txarra izan mamarroei aginduak ematen aritu baino. 
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GALDERAK 

 
1. Non bizi zen gizon pobrea? ____________________________________________ 

2. Nola ateratzen zitzaizkion gauzak, gaizki edo ongi? _________________________ 

3. Nora joan zen aholku bila? ____________________________________________ 

4. Nora bidali zuen andre zaharrak? _______________________________________ 

5. Zer erosi zuen Baionan? ______________________________________________ 

6. Nor bizi da orratzontziaren barruan? _____________________________________ 

7. Jeinuek betetzen zituzten aginduak?_____________________________________ 

8. Betirako geratu ziren jeinuak Zarautzen. EGIA ala GEZURRA? ________________ 

 

HIZTEGIA: 

Itxurako:   Alderantziz:  

Jeinu:   Baserri:  

Hego:     

Hegodun:   Soro:  

Orratzontzi:   Zuhaitz:  

Poltsiko:   Horma:  

Jabe:   Teilatu  

Gaizki:   Egur:  

Behi:   Animalia:  

Gauza:   Gazta:  

Baso:   Bazkari:  

Aholku:   Zulo:  

Andre:   Zorte  

Denda:   Txar:  
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ADITZAK 
 

Lagundu:   Bizi:  

Landatu:   Usteldu:  

Erosi:   Kontatu:  

Eskatu:   Entzun:  

Agindu:   Bukatu:  

Erein:   Pintatu:  

Konpondu:   Txikitu:  

Askatu:   Aritu:  

Atera:     

 


