
ESAKERA ZARRAK
1.- "Alperra beti lanez beterik"
2.- "Len ola, orain ola, gero ez jakin nola".
3.- "Txori txikia, abesti txikia".
4.- "Aldi luzeak, guzia aztu".
5.- "Otso gosea, ibiltari".
6.- "Zeian etxea, urrezko atea".
7.- "Ibiltari gabean, logale goizean".
8.- "Zuri guztiak ez dira lriñak".
9.- "Beti on nai duena, maiz gaizki".
10.- "ltzez, gizonak aditzen dira".
11.- "Txarrak garaille izateko, onak deus ere ez egitea nai".
12.- "Emanago eta nalago, edanago eta egarriago".
13.- "Amak irin ba'lu, opil ba'leite".
14.- "Geroa: alperraren leloa".
15.- "lgaroa, igaro".
16.- "Zor zarra, zor txarra".
17.- "Su gaberik ez da herik".
18.- "Artzen dana, zortzen da".
19.- "Ordu batean ezin dana, bitan egiten da".
20.- "Aurtzaroan bigun, gaztaroan ttun ttun, zartzaroan illun".
21.- "Umeak ikasia, etxean ikusia".
22.- "Zolatan dagoana, bere gaitzen entzulea".
23.- "Bizi dena, nundik edo andik agertzen".
24.- "lrri egiñaraziz ez zaitezela zu irri egingarri billaka".
25.- "Oker edo maingu, norbait ba'giñu".
26.- "Zelako gizona, alako otoitza".
27.- "Bostak eta illuna, txarria ilteko eguna".
28.- "Lana da gure adiskiderik onena".
29.- "Legea, oituratik dator".
30.- "Dominus Vob¡scum, agindu ta emon ez egin euskun".
32.- "Etxetik urrun, zorionetik urrun".
33.- "Danean dantxoa, nere gizontxoa".
34.- "Olioa eta egia, doatza gaiñera".
35.- "Artu dagizunean gatzaren ardurea, akordako jatzu gazte-tenporea".
36.- "Mendian sortu, mendira nai, gure protrikuek etxera ez bildu nai".
37.- "Bide aunditik doana, segurkienik doana".
38.- "Bakotxa bere sokeak urkatu oi dau".
39.- "Eroriz, eroriz, olñez ikasten".
40.- "Katu ñaukari ez da izango eiztari".
41.- "Dakusanak gure jantzia eztakike gure bearra".
42.- "Azkenekoa dan lez, ba'litz lenengoa, dantzan egingo neuke ba'neuke
gogoa".
43.- "Gaztaro alperra, zartzaro kaskarra".
44.- "Azillako eguna, argitu orduko illuna".



45.- "Lapurrak asarratu, ardi-lapurra agertu".
46.- "Orekariak orekan, , arrantzaleak arrantzan".
47.- "Mariki eman eta urriki, eman gabe atxiki".
48.- "Otsoak ez du bere aragirik jaten".
49.- "Odolkiak ordañetan".
50.- "Ñun illundu, an ostatu".
51.- "Mendian jaioak, mendira nai".
52.- "Zuurrak, bi itz aski".
53.- "Dakienak lan daidi, ez dakienak leer daidi".
54.- "Antonio Polonio, Pascual Bixente, antxiñako emaztegaia aurrean pre-
sente".
55.- "Eskola-mutilla, sasirik-sasi, asko jan eta gitxi ikasi".
56.- "Erramona biru, txano bete diru".
57.- "Ondo egin ezkero loa, osasuna ondo doa".
58.- "Katua elorrian dago". (Zerain'go esakera).
59.- "Zaartasuna bera, eritasuna".
60.- "Alper da Maria makillatu, ezpa'da berez biurtu".
61.- "Joakin eskolara joan eta batere ez jakin".
62.- "Zek egin zenduzán beargin? Bearrak bear eragin".
63.- "Txapela buruan eta ibilli munduan".
64.- "Amabiak. Katuak jan ditu bazkariak".
65.- "Asto merkea, bota nekea".
66.- "Ik emon eta nik kendu, zapoak oñak kendu?".
67.- "Lekuan, lekuan ardiak, baltzen artean zuriak".
68.- "Altuan Arantzazu, barrenean Oñati, eder galanten billa beti oi da ibilli".
69.- "Bentura dadiñak artza, eztadiñak ez eta bartza".
70.- "Maitatzeak maitatzea du artze".
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