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- UMEK ETXEN YAIOTZEN ALTZIEN GARAI BETEN

“Umek denak etxen munduko oker handik ez baldin bazen eh, kanpora eamatteko denak
etxen. Ez mediku . . . ni, ni nere . . . ez mediku eta iñorrez, izoa bat eta ama”

-ZUREKIN UMEA IZATEN

“Bai, umea izaten. Eta oartue igoal iru-lau eunen bazela, ta bazela, ta bazela baño igoal
igoal aitzen nitzen eh yaio behar umea, biamonen yaio behar, ta ni allatu naiz belarrak
artu eskurekin de denakin (…) bizimodue aurrea ateatzeko bear gorrak eta denak, denak,
bueno, zortzi dittot nik eta izandu ttot eh sei etxen, ongi, sei, eta gero izandu nittun bi
Tolosan baño ya lau illeeteti bostera ninyoala abortatzen asi nitzen (…) eta ordun bialdu
ninyuen seittun ara eta ongi atea zen. Eta neskatoa berriz izandu nun azkenekoa baño
erabatekoa gaizki ta gaizki ta gaizki ta gaizki ta ez giñen atrebittu etxen gelditzea ta
Tolosan ure re. Bik Tolosan.”

- TA GERO ETXEN ZE LAUNTZEN ZIZUEN IZOAK ETA AMAK?

“Amak, ama, nere ama libre baldin bazeoan ama ta gañekoan Martiñen ama eta (?) Juana
Barungoa gure atte ama (senarraren ama esan nahi du) . . . ni Tolosa ta eman ninyunen
nola eman zuen hara, bueno, gure baserrire eta han lana in bearra zegoan, bearko
bizimodue ateatzeko, bearko. Oaiñ e an bueltan bat ittea, ez naz aspaldin yoan baño,
leioa an esatet leio zar artan, ara, ementxe yaioak dittot ba gure sei motikoak segiden,
zazpiarrena de motikoa zen, zortziarrena neskatoa. Beño antxe, obek, denak, denak goan
dauzket, eske baserri zarra. Attek eta eman ziguen baserri ure, ya ezkondu bear da
bizitzeko, eh, baño errenta earki patuz. eh, eta lana erruz inde, menditan, kanpoan,
denetan eh, bizie ateatzeko. Atte zenbat aldiz yoan ote da, mendire, eurre re
kontrabandoan, kirtenak itteko ta atea, ekarri bear zen. Ure mendire, neri belarrak eta
azindanak eta goien belatsoan inde utzi. Ni neoni esnek atera, eh, ba beiko Ozparrungo
zubire, esnek atera, geo belarretan, umek batzuk lo besten zea. Bizimoduet . . . ”

- BAÑO ZURI ERREGALOIK ITTEN AL ZIZUEN UMEA IZATEATIK ETA

“Ah, umentzatik ez, errealoak, errealoa . . . bixite, denboateko bixite, kapazoan artu edo
ollo bat, jenealen olloa bizik ematten zen eh? Olloak bizik eta gero botillen bat eo
txokolate zeran bat edo olako gauz betzuk, galleta atzuk eta olaxe baño olloa, olloa
seguro. Ollo salda bear izaten zen ordun aurre yaio ta, ollo salda”



- YAIO BERRIRI EMATEN ZITZION?

“ Ez, amak . . . zortzi eunen yeki gabe eh? Pentsatu zazo oain nola asten dien. Zortzi eun
yeki gabe eta bataioak eta denak itten zien biamonen, gaur yaio umea ta biamonen
bataioa. Ta bataiora karri te atsaldeko pixkoat eta hor itten zittuen atautxi-amautxik. Eta
zortzi eunen yeki gabe. Eta gero yeki ta pixkeka-pixkeka . . . “

- UMERI YAIO BERRITAN ESNEA EMATEN ALTZIÑION?

“ Bai, bai nek ematten nion petxue bueno titie esaten giñun, guk titie ematten giñion, nek
ematten nion eta ordun esaten zuen bueno umek aizea izaten zittula baño amak zer yaten
zun. Majiñoat platera baba beltz yana nau. Baba beltxa, erabat nere otordue baba beltza
izaten zen.”

- ONA IZATEN ZEN?

“Ona, umek gañekoan banabarrak aizea, garbantzuk aizea, eta nik yaten baldin banun
naiz garbantzue naiz banabarra baño ark eh . . . umeri aizea eta umea gaizki eotten zen.
Eta nik esatet oañ e baba patzen duenen . . . majiñoat yana naiz nere denboran. Ta
holaxe. . . ”

- UMEN ARROPAKIN DA NOLA MOLDATZEN ZIÑETEAN, YAIO BERRIN ARROPAKIN DA?

“Yaio berritakoak al giñuzenak, amillek esaten giñion attorra bat, amille eh, aurrena
attorra ta gero amille. Attorra bat ttela (?)ementxe lotu ta amille berriz atzen lotu. Gero
artan patzen giñion paxe, bueltaka-bueltaka-bueltaka paxe, bere lokarrikin da lokarrikin
lotu. Urrena zapie, tela bat, tela manyere . . . al giñunakin inde, tela patu eo patu zera hori
(?)an bi ankan erdin sartzen giñion alderdi bet, gero bestera buelta eman. Gero koñadea
esaten giñion, lodixegoa, koñadea gañetik baño dena bakzo seskak eta denak bustik, ez
oañ bezela ematettuen trasteri orik. Jesus, ez ez ez ori da . . . Gero, bataiorako ta bakizo
besten emanak igoal da, besten batenak edo. Hola ta gañekoan . . .”

- ZUEK UMEK ZIÑETEANEN YOSTAKETAN IBILTZEN AL ZIÑETEAN?

“Bai, gu Jesus yostetan . . . baletan esaten giñion, baletan

- ORI ZE YOKU ZEN?

“ Baletan, elkar arrapatzen. Elkar arrapatu te, gero eh bata bestea arrapatu te, fueras
esaten giñion, fuera ta bestea banaka-banaka ta azkena gelditzen zena nausi gelditzen
zen ordun. Olaxeko gauz betzuk neskatoa”



- TA BESTE YOKUN BAT . . .

“Bai, tabak izaten giñuzen, axurin tabak, aztuk baitauzket. Carne, ueso . . . da beste bi
izen, denak botata zer ateatzen zen artan ibiltzen giñen ta nik egie esan ortan ibiltzen
giñen tabas, a tabas. Azurinak beartzuen, axurin tabak axurin eztakit anketan izaten
zituen ta kendu, yunte artatik kendu eta lau izen baitzittuen da carne, ueso . . . ta eztakit
zer

- SOKA SALTOAN DA . . .

“ Bai, bai soka saltoan ibltzen giñen eta al kotxerito lere re bai, an goratu ta zeran, ortan e
bai ibiltzen giñen eta gero gure yostetak zer . . . arboletik zintzilik soka zar bat patu te
zakue patu te sabutan esaten giñion zera orrei, nola ibiltzen die ara ta onea (…) guk
sabutan esaten giñion, kulunpio (…) guk esaten giñion sabutan. Goazen, sabutan ibilli
beau, etxetik atera, soka zar bat artu, arboletik zintzilik patu ta zakuet patu eseritzeko ta
batek bulkatu ta bestek . . . txandaka iru-lau buelta ta bestek bestea ta sabutan. Da
holako gauzek . . .”

- TA ESKOLARA YOAN AL ZIÑEN ZU

“ Bai, bai eskola Jesus gure . . . gu bizittu ga baserrin, gu bizittu ga herrin, herrin ezin bizi
ta baserrire, bueno baserrie ez giñion esaten guk borda, berriz borda . . .  maixterrak
beian utzi te olaxe ibilli giñen ta azkenen bordan geldittu giñen.”

- TA ESKOLARA TA?

“ Bai emen eskola yoaten giñen mojeta, mojak izaten zien  or eta gu yoaten giñen mojata.
Eta mojak bazien emen bi, bat Porttolona, Portolon-Bordakoa bat moja ta bestea
Gorritzungoa. Mojak bazien leitzarrak bi eta ortxe, ta ospitala izaten zen konbentu zar
ortan, ospitalare goien izaten zuen gaizki zeuden pertsonak eo . . . ”

- TA ESKOLAN ZE IKASTEN ZIÑUEN?

“Eskolan guk Jesus, ez nun ikasi dibidir, eh, problemak e justoan baño sumar, restar ta
multiplikar; dibidir sekulen ez. Problematan sekuleko zeak izaten nittun eta gañea,
horitan de, al giñuna ta erditan bialdu gabe, erditan ez giñuzen yoaten. Ni zarrena itxen,
da zarrena bear izaten nun nek an (?) bat gaizki zegoala, bestea gaizki zegoala. Gure
etxen bixkik e yaio zien, eh, eta bixkik e yaio ta artu giñun, lengusu bet e yoaten zen beño
jenealen ni askotan yoan gabe. Attek in ziun, len seska ttiki bet zar bat izaten zun iñe,
guetzat eta gero bixkintzat in zun beste seska luze bat . . . oaindike gure etxeko seska an
dau bordan, eh, borda-baserrin antxe dau. Seska ari beida eotten naiz, au re gure attek
indeko seska da ba. Oain seska ure ikusi de ematteizo iñondien lujoak badauzke seskak,
iñondien gauzek dauzke ta guk ordun auskalo eozeñekin tapatu . . .”



AMONAK ABESTUA

“Jesus au poza nerea    Eurie asten dunean
gona gorri onekin    gona det euri aterki
begira zeiñen polleki     ( . . .)
naun gona gozoillekin
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