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Neurria

Doinua: 

Familia blues
Kopla handia (10/8 silaba)

Etxekoandrea da nire ama,
lan egiten du gogotik,
eskerrik asko entzun ez duna
ezkondu zen egunetik
etxekoandrea da nire ama
ezkondu zen egunetik

Aitak peoian konplejua du
sakona ta nabarmena,
etxe barnean agindu nahi du
kanpoan ezin duena
aitak peoian konplejua du
kanpoan ezin duena

Burmuinik ez dun anai bat badut,
fisikoki nahiko guapo,
lehengo astean fitxatu zuten
ETB-ko azafato
burmuinik ez dun anai bat badut
ETB-ko azafato

Frantziskanoa da nire osaba
aritzen da baratzian
kriston puzkerra irteten zaio
atxurrakin makurtzian
frantziskanoa da nire osaba
atxurrakin makurtzian

Nik sosik ez dut ta ibiltzen naiz
borondatea eskatuz
bizitzeko lain ateratzen dut
kajoietan arakatuz
nik sosik ez dut ta ibiltzen naiz
kajoietan arakatuz 

Gerriko beltza da nire amona
aritzen da Karatean

    atakean
Gerriko beltza da nire amona
    atakean

Aitona ballet dantzaria da
hanka altxatzen du gora 

    gustora
Aitona ballet dantzaria da
    gustora

Alkatea da nire izeba

Alkatea da nire izeba

FAMILIA BLUES

Maialen
Lujanbio
Zugasti

Taldea
Igelaren banda
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Har dezagun Familia blues kopla doinua

Hara hemen bertso-lerro batzuk aukeran. Zein dira egokienak doinu honetan kantatzeko, 
ezkerreko zutabekoak ala eskuinekoak?

1 Etxekoandrea da nire ama       Nire ama etxekoandre da

2 Aitak peoian konplejua du      Peoian konplejua du aitak

3 Burmuinik ez dun anai bat badut     Anai batek burmuinik ez dauka

4 Franziskanoa da nire osaba      Osaba Franziskanoa denez

Hartu ezkerreko zutabea. Bertso-lerro bakoitzean, markatu non doan etena.

Hara hemen bi esaldi elkarrekin errimatzen dutenak. Idatz itzazu modu egokian, bertso-
lerroetan bereizita eta osatu kopla.

Ni naiz etxeko pirata eta ausartetan ausartena
aldiro Bamby filmearekin negar egiten duena

Etena eta BERTSO-LERROA

10

8

10

8


	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 32: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 34: 
	Campo de texto 35: 
	Campo de texto 37: 
	Campo de texto 38: 
	Campo de texto 39: 
	Campo de texto 40: 
	Casilla de verificación 1: Off
	Casilla de verificación 2: Off
	Casilla de verificación 3: Off
	Casilla de verificación 4: Off
	Casilla de verificación 6: Off
	Casilla de verificación 7: Off
	Casilla de verificación 8: Off
	Casilla de verificación 9: Off


