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SOLEDAD ARANGOA

BASABURUA HANDIA

1  Non jaiotzen ziren umeak?
Bueno, nere garaian umeak etxean jaiotzen ziren, ni ere etxean jaioa naiz. Eta oso ongi,
eta etzen pasatzen sendagilearik eztzelako gauza handirik, bakar on bat edo beste
bañan... oso gutxi.
Gero nere ondorekoak ee urte askotan etxian segitzen zuten eta neri, nere gizonaren
amonak aztua izaten naiz berak egiten zuen (h)aurrak (h)artzea eta (h)ua (h)il tzanean
nere ama ibiltzen zen etxeetan, geyenetan.
(H)Andek pues urte askotara (h)asi zira Iruñea jeisten maternidadea, eta (h)or izaten
zittuten.

2 Ze jaten zenuten?
Txikia nintzenen ordungo janera geyena zen: esenea, ondoretan (h)asi zen kafe nasita
(h)artzen, goizitan.
Gero etxi geyenetan eta nerean batez ere (h)iltzen zen txerri bat edo bi, eta (h)ura izaten
zen biarren plato esaten dena edo jangarria. Eta (h)an, kanpo lanetan biltzen zen
banabarra, patata, erremolatxa ta maiz eta (h)oyetatik.
Eta ogia etzen tokitan, etxeetan, jaten zen artoa maizarekin eginda. Eta (h)orrekin
atsaldeko merienda ere bai. Nik gure etxean gure, nere gurasoakin ez zitzaidan sekulan
etzitzaigun faltatu ogiarik. Nere aitak pues sortzen zuen iriña .Ta etxian egiten zen ogia.
Amak ta nik ere pues (h)hamalau (h)amairu (h)amalau urte nituela laguntzen nion ogia
amasatzen eta (h)oyetan.
Eta gabea... pues... arraultzak.... etxean olloak izaten ziren ta... etzen faltatzen arraultza,
jamona. Guk esaten giñun urdaiazpikoa eta gero fruta pixka bat bai! Ez geyegi bañan
naranja denboan ....gero sagarrak (h)errian ere badira arbolak eta (h)ayekin eta asko ez,
ta maats denboan matsa.... Egunean?  Pues goizian desayunoa eta eskolara joaten ni ere
geyenean eramaten giñuen pues gosari pixka bat. Txokolatea ogiakin ta (h)ola. Gero
bazkaria, meriendatu ere beti eta aparia. (H)Oyek izaten zien janariak.
Bueno, bai, pues izaten zieneen pues txerriankak, gero axuri denboan ordun beti izaten
zen primaberan, ez orain bezala erabat, ta orduan axurion bat, ollaskoak izaten zien ta
beti (h)alako…bai beti nabaritzen zen jaia zela. Gutxiesko batez ere paskotan axuri bat
eta asentzi egunetan… gorputz egunetan… beti…. Ta jayetan igande esate geñion guk,
pues beti pixka bat, bai, edo postrean, flanon bat… eta (h)olaxe.

3 Umeen arropak
Umeen arropak garai (h)arretan izaten ziren neskatoak soiñekoak, ordun, etzen
pantalonarik. Eta mutikoak pantalonak. Eta bai etxeeeee etxeetan ordun jeisten jasten
ziren gazteon bat edo beste Iruñera josten ikastera. Eta (h)aiek bai askori pues soñeko
bat edo beste, eta bastantion oñetakoa zapatilla asko eta neguan katiuskak gomazkoak
eskolarako. Elur asko egiten du gure (h)errian eta katiuska (h)oyekin gomazko



(h)oyekin pues apella arte seguro. Etxerako izaten giñun zapatilla eta hola, geyenak.
Guk bintzat bai. Beti izaten da narmaduxio gutxixiago bat edo beste bañan bueno,
bastante ongi, bai. Nere garayetan….. zapata jayetan izaten giñuen bai, eta bastante
ongi.

4  Helduen jantziak
Haundiak pues bortzegik, gero txokleak ere bai, etxe batetik bestera pasatzeko, hango
apaiz-jaunaren aitak egiten zituzten eta ordun baliatzen zen asko. Berarentzat dirua ere
hura ongi etortzen zen ta han bizi giñenantzat ere, bai, bortzegi asko. Eta zatak, motxak,
asko.
Zapiña egiten zen ardiaren illea moztu, ura garbitu, eta gero (h)arrekin makinatxo
batzuk izaten ziren, arrotu, eta egiten zena.

Aria, (h)ayekin lau galtzetorrakin egiten ziñen kaltzetiñak; lodi-lodiak, lakatz-lakatzak,
eh? Gizonendako, eta gaztendako ere bai. Eta (h)ayekin zatak, eta katiuskak ere bai,
gizonak ibiltzen zittuten: mendirako, azindatara joateko, aaammmmm, mendiekin asko
baliatzen da jendea eta (h)ola.

 (H)Ori  uñetakoak eta yantzi, pues pantalon azulek, blusak, eta jertseon batzuk etxean
egiten zirenak. Eta jayetan pantalonak mil rayas, atorra txurion batekin.
Txaketa bat, nere (h)errian, pues asko jausten zeen pues euskaldunen antzera.
 (…)

Minutu 5´59´´
Nere garayan, euskera oso ongi egiten zen. Erabat. Nere (h)errian lén eta orain, dena
euskeraz egiten da. Meza eta dena-dena. Beti egin da. Oso euskalzaleak egia esan,
geyenak, denak, ezesateaatik, beti izaten dira eszepzioak gauze guztietan, da nere
(h)errian ere bai, baño geyenak.
Lengo lenagoko txandan esanez bezala, ni baño pues (h)amar urtes zarragoak esaten
zuten nola ematen zioten euskeraz egiten bazuten anillo bat, batek besteari pasatzeko,
eta eskolara biamunean joaten zen eta anillokin gertatzen zena kastigoa izaten zuela. O
sea ke… euskera beti garai (h)oyetan izando zen pixko bat maltratatua.
Pues esan dutan bezala, beti izandu da eta nere senarraren garayan (h)arrek dauzka nik
baño urte pixko batzuk geyago (h)arrek geyago sufritu zuen.
Eta orain, guk erabat etxean eta dena euskeraz egiten dugu, zergatik erderaz eztakigu
oso ongi. Baño nik OSO maite dut euskera!!!!


