
AEZKERA

ABAURREGAINA

Nola duzu izena? Angeles

Zenbat urte dituzu?  iruretan ogeita hamaika

Norekin bizi zara? Senarrekin bi seme eta anea bat

Aita eta amaren izenak? Joxe eta Gabriela

Zein zen etxearen izena? Juan Txuri

Zergatik deitzen zen horrela? Leenagoko apellidoa,apellidoa

Nolakoa zen bizimodua gaztea zinelarik?

Pues faten giñe eskolara eta gero lanean etxean eta gero  ginelaik ya zarrago pues
egite ze baile errian eta egote giñe gustora gan eta gero senargaiekin eta   pues
bizia ze pollita.

Inauteriak ospatzen ziren? Nola?

Bai...pues bestitze zire mutikoak eta ibiltze zire etxetan galde´eiten eta emate
zitzaie  pues edo xateko gero gabaz ta biramunean bazkaltzeko eta egote zute
etxetik eta gero egite zutelarik festa fate zire xakoak  zer da xakoak?ere bai eta
egite zute etxe batean.

Nola mozorrotzen ziren? Nola janzten ziren?

A pues txapelekin eta traste zaar batzurekin ta gala.. kareta batzurekin.

Txerri-hilketa egiten zenutenean festa haundia zen ez da? Gaur egun egiten duzue?

Bai, bai gaur ez ya. Pues goizean desallatze  desilatze, zer da hau?   ze eta iltze ze
txerria eta gero antzatze zelarik txerria, antzatu da arreglatu pues ematen ze
almortzua eta geo pues biltze ze familia guzia ta eiten ze bazkaria ta gero eiten zire
tripotak  gero partitze ze txerria eta eite zire lukeikak eta gero txerriein`azpiak eta
urdalla eta guzia gura gatzean`artu pintzen ze.

Zertan aldatu da bizimodua azkeneko urte hauetan? Nola bizi zarete orain?

Orain bizi dira obeki bai porke... bada adelanto geiago eta bizi da bertze manera
batean,  obeki. Leenago emazteak eta faten zire  alorrera   orai ez orai gizonak solo
ta fate dira tratoreekin  ta leenago zen bizia pues sakrifikatua... aziendekin ta orai
ez,faten dira tratorekin eta lana egiten dute gizonek eta emaztikiak etxean.



Norekin elekatzen duzu euskaraz?

Senarreikin. Semekin bai baia ez daute kontestatzen euskeraz mas ke erderaz

Herrian  elekatzen duzu euskaraz?

Zenbait aldiz bai, jende zaarragokoekin bai baia gazteekin ez.

Uste duzu euskara kontserbatuko dela Abaurregainan?

Beno orai aurrak faten dira ikastolara eta kizas bai baia gero karrikan  pues..ez
dut ikusten elekatze dutela. faten dira ikastolara baina gero...

Meza nola egiten da?

Meza eiten da erderaz  baia kantuak eiten dira euskeraz.

Orain dela urte asko hemen Abaurregainan hilketa bat gertatu zen,kontatuko diguzu?

Pues ze gizon bat erri gontakoa eta enamoratu ze   Yaurtako  emazteki batez, baia
bertze gizon bat enamoratu ze emazteki beraz (s)... emazteki gartaz eta ezkondu ze
aAbaurrekoekin.... eta bertzea ez lauke gori aguanta eta fan zire festetra
Yaurtara   eta gero...jatordua  festa.. eldu zire... ibilliz  Abaurrera..... eta eldu
zirelaik atra zitzaie bidean eta batatu zaie.... tiro bana eta emaztea il ze eta gizona
gelditu ze erituik .........eta gori izan ze jaleoa.

Esango dizkidazu esamolde batzuk?. Bai, esaera zaharrak ,atsotitzak......

“Goiz gorri artxeko aize edo auri”

Nai du erran pues goizean dagolaik.. gorri orizontea artxean   izain da  aizea edo
auria

“Elkar irudie elkar bila”

Nai du erran ni banaiz klase batekoa nai dut bilatu klase bat ni bezala.

“Ur urte elur urte”

Egiten badu ler elur,  balibada  ler... ur gero egiten du ler elur.

Gaztea zinelarik etxean bazegoen okindegia ez da? Kontatu pixka bat zer egiten zenuten
eta nola.

Pues etxean ze panaderia eta anea batekin egiten nue nik lan gan eta etortze ze
erriko jende guzia ogia erostra eta egiten genue ogia ....ona ogia ona...eta kanpoko
erritik ere etortze ze eta ermaten zute ogia ...baia gero ezkondu nintze eta aneak ez
zue segitu panaderia  eta zerratu ze panaderia....ertsi zuen.



AEZKERAREN EZAUGARRIAK

-Sinkopak:hitz barruko bokal bat galtzea: ermaten”
“”erostra””artxean””artxeko”,”Jaurtara”

-Erakusleek hasierako G gat ageri dute:”gori””gan””gartaz”

-Lehen aldiko adizkietan bukaerako –n falta:”zire”,”ze”,”nue”

-Nor nori nork saila egiteko-erau erroa erabiltzen da (-au laburtua): “daute”

-Jende,jan ...antzeko hitzetan X du hasierako soinua: “xan”,”xateko”

-Joan aditzan hasierako J,F bihurtzen da:”fan”

-Aferesia:”zenenda” izanen da esateko

-Denborazkoak:-elarik:”gibelarik”,”zutelarik”

-Ongi bereizten dira nor eta nork pluralean:”gizonek eiten zute lan eta emaztikiak
etxean”
.
-Bustidurak:”baña”,”urdalla”,”pollita”,”ibilliz”

-Ahalkera:”ezin lauke gori aguanta”


