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Umeak nola jaiotzen ziren

Bai etxean yaiotzen zen baña esaten ziuen zortzi amar urte iten (g)iñun bitarte,
ba, an errekan bazterren billatu  giñun, olako arbolen ondoan billatu giñuzela
eta beste batei esanen zioan, ba, ba, istor meta baten ondoan billatu zuela eta
holako kontuk e, ez giñun yakiten amar, zortzi-amar edo urte geio arte nola
yaiotzen ote giñen, bai, pentsatzen ibiltzen giñen baña ez giñun ideiaik e(r)e.

Eta gero parterak izaten zen gure etxen, nik    nere berri dakit eta   nere amama
nere aitten ama, nere amona izaten zen. Da uste dut izaten zela gañera ez gure
etxean bakarrena da auzotako edo baserritan e(r)e…asten zenen, zerbait
somatzen zuenean zerbait, abisatzen zioan amamai eta amama izaten zen an.
Akordatzen naiz nere senide seigarrena yaio zenen, yaio zen apirilen
emezortzin eta ni aittunakin ai nintzen beian, axuriak eta ardik eta baserrin
haiekin moldatzen  axurik ean azten eta ala ari nintzen …da. Nittun ordun
amabi urte eta ni akordatzen nintzen bazela etxen zerbaitten mugimendua eta
amona etorri zela eta ola eta, ikusi naian, eta aitonak berriz an eusten zien eta
ortaz, ortaz akordatzen naiz eta olaxe izendu zen.

Eskolako kontuak

Da gero eskola, gero eskola…eskolan asi nintzen ni sei urte nittuela ya,sei urte
nittuela, zazpi urtetan komunioa egin bear izaten zun, leenbizikoa, lenbiziko
komunio egin bear izaten zun eta ordueko zerbait ikasi bear izaten ziñun eta
gero sei urtetan ba, zazpi urte  arte eskolan eta gero andik aurrera ya, ya zortzi
edo beatzi  urtetik aurrea, nere andrek esan dun bezala, ya libre zinenen ,
eskolara, lanik ez ziñun denboran  orduan eskolara , bestela ez zegoen
eskolara joaterik.
Ola, ola amabi, amairu urte arte eta gero andik aurrera etxeen   bagiñun gaueko
eskolan ibiltzen giñen negun, gaueko eskolan pixka bat, gaueko eskola izaten
zen. Antxe ikasten giñun, ikasi giñun onddarra, ba, gaben eskola joanez.

- oso, oso, ordutegi…oso berandu?
Bai amairu urtetik aurrera

- ya,ya, baina gauean
Soldadu joan arte emezortzi urteekin joaten ginen

- (galdetzen dizut) gauean izaten zela eskola ori.

Bai gauean ematen zun eskola partikularrak eta ematen zun maisu, egunez
ematen zuen maisu berak, ematen zun, gero beste partikularrak zeuden, apeza
ere izaten zen ematen zuena, gero beste, farmazeutikoa, botikarioa ere bai,
olaxe.

- Eta jende asko joaten zineten eskolara? Gau eskolara?
Gau eskolara

- Baina erriko jende asko joaten al zen,ba, garai artan?
Bai, bai, … yoaten zen, yoaten zen, bai, bai…



Eta orduko  inportantzi handina zuna soldadu igual yoan bear izaten ginun
ni yoan nintzen bezala Afrikara eta kartak eta eskribitzeko eta pixka bat…

- Eta eskolak euskeraz ala erderaz izaten ziren?
Euskeraz, euskeraz…etxen, etxen …emen euskeraz beti itzegin izandu da erri
ontan beti euskeraz itzegin izandu da, euskeraz erderaz ez genekin, baña
eskolan ikasten genuena erderaz, askotan ikasi eta ez genekin zer esan nai
zun ikasten giñuenak. Ori askotan pasatzen zen. Olaxe izan zen gure bizie.


