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Elkarrizketa hau Iruñean bizi den Eltzaburuko emazteki bati egin
nion. Emaztekiak lauretan hogeita bi urte ditu eta, erraten
duenez, ez du batua ongi ulertzen. Transkripzioan badirateke
zenbait huts, zeren eta grabazioaren puska batzuk ez baitira
behar bezain garbi aditzen grabagailutik.
Espero izatekoa zen bezala, hiztunak Ultzamako bereko hitzekin
batera, mendebalderagoko zenbait hitz ere erabiltzen ditu tarteka
(“oso” edo “esan”, kasu) Elkarrizketa aitzina joatearekin batera,
berriz, emaztekia laketu edo, eta ez du mendebaldeko hainbertze
hitz erabiltzen eta, nolabait errateko, mintzaira “garbiagoa”
agertzen du.

Gu.. ni… lenao itten giñuen primera komunion erraten
giñuna, sei urtetan, sei urtetan iten giñun guk primera
komunion lenao, eta sei urte betes geros, bueno eskolara,
eskolan egoten giñen hamalau urteak artio, hamalau urteak
artio, len etzen ez batxiller ez deuse, istoria sagrada eta,
geografia, geometria, aritmetika ta gero, problemak
erraten giñuzten guk, aritmetika, pues guk erraten giñun
problemak, gero esaten zigun… maistroa izen giñuen, oso
bihurrie zen maestro… oi… erraten zigun, ala, esaten
zigun, pintatu arbola, dibujatu arbola bat. Bueno, han
baziren gaztañe, bagoa, aritze, eta sagarra… sagarrondoa
eta gero urre, urritze, ze in behar dugu? ta nik ein nuen
sagarra eta ez gustatu. Eman ziren zarta bat, ta ia zer in
behar nuen ba –El naranjo, han etzen naranjoik, han etzen
naranjoik! Nola pentsatuko dut nik naranjoa eitteko. Olaxe
ibiltzen giñen maistruarekin.
Eta gero, gerra estallatu zenean bota in zuten hortik. Eta
etorri ziren maistrak eta maistrekin oso ongi; orduan
badakizu eskolan kuidau… abemaria purisima sin pekado



koncebida eta patu ziguten amabirjiñe, eta kantatu behar
giñon amabirjineri.  Erderaz, erderaz (…) ori bai maistro
harekin,  maistrak izandu giñuzten hiru maistra Maria
Camino,  gero izandu giñuen Maria Dolores Cabello  eta
gero izandu giñuen Eulalia Pérez Subiza… ta oiekin oso
ongi moldatzen giñen eta haiek esaten tziguten bueno
itxan… itxera yoaten zatelaik, hala esaten tziguten, itxera
joaten zatelaik, eskaleran goiti hasten zatenean iyaten, ze
esaten diziete zuen aitek eta amak esateko? Bendito y
alabado sea el santisimo sakramento del altar eta goitik
haiek kontestatzen ziguten bendito sea siempre y alabado,
aitek eta amak. Eta oso ongi, oso ongi esaten tziguten,
badakizu nola zen.
Kantatu giñuen egun betes karlisten kanta, nere denboran
oroituko naiz… Kantatu giñuen por dios por la patria y el
rey karlistas con bandera, por dios por la patria y el rey
karlistas aurrera. Eta bazen bat ori oso ... ez dugu kantatu
behar Por Dios por la pata del buey karlistas kon eskobas,
por dios por la patria y el buey karlistas a barrer. Eta
aditu zigun maistrak eta kastigeturik egon giñen ordu
betez, neri patu zizten konpromisoan. Beldurra, beldurra,
aundia, sobre todo joaten zirelaik karlistek, karlistekin,
falanjiak izeten zirelaik ez, falanjiekin ez, aiek egoten
ziren esperoan gu rekreora atratzeko, eta rekreora atratzen
ginenean esaten ziguten, ala etorri gurekin, etorri gurekin,
jostatu behar dugu. Karlistak gogorragokoak ziren.
Karlistak gogorragokoak ziren eta izittuik egoten giñen.
Erriberakoak geiyenak, erriberakoak. Ta ori, ori zen  gure
bizie. Ta gero, ogik ez giñuen eta jaten giñuen taloa, artoa
erraten giñun, eta gero artoa yaten giñuen urdaiekin, edo
eztiakin, gaztakin. Jaten giñuelaik dena amatxik, amonak,
ematen tzigun olakoxeko ogi pixketto bat eta ala, ori
ortzak garbitzeko, esaten tzigun. Gerrondoan



Gañera beltzak, egun guziako. Eta dirurik ez giñuen
erosteko.
Lanean alorrean, denborontan eraitten, ... maize eta
alubiek Maiza asko baño garie guti. Geio maize garie
beño. Bai garie eta patata, bearrik oii. Bazen errota ordun,
nere osaba ibiltzen tzen errotan, itten zuen arek iyo, maize
iyo eta gero taloa eitten giñuen eta gero txerrie gizentzeko
re, gizentzeko txerrie taloaki. Allegatzen zelaik txerrie
iltzeko ordue, ematen giñuen itxetara iltzen zelaik txerria,
guk sei itxe naski eta aiek gero itzuli, iltzen zutelaik itzuli.
Tripota, gero gibel pixkoat, gero papada, gero urdaye ta
ori izeten tzen. Oiek presentiak erraten giñun, presentiak
erraten giñun. Idiek baziren lau pare baziren errien, idiek,
maixterrak ez, biño kaseroak bai idiek. Guk beyek,
uztarrian lotzen giñuzten beyek eta gero txerriek, oiek eta
biorrak, bat gaixoa il tzen ta oroitzen naiz ni… gu gazteak
giñe negue elurra. Aitatxo, ze ai du orai? Elurra, goizian,
aitatxo ze ai du orai. Elurra. Egun batez joan tzen herriko
gizona bat bazittuen… Karri beharkottugu biorrak itxera


