
NAFARROAKO EUSKALKIEI BURUZKO
IKASTAROA
 Hona hemen Lintzoaingo Gabriel Sotori 2007ko maiatzaren 14an
egindako grabazioaren transkripzioa. Egun hartan elkar ezagutu genuen
arren, adeitasun eta goxotasun handiz hartu ninduen bere etxean eta biziki
arratsalde goxoa igaro genuen elkarrekin. Gure hartuemanen lehen eguna
zenez, nahi zuen gaiaz mintzatu zen, nik bat ere gidatu eta zuzendu gabe.
Hona hemen bere solasaldiaren transkripzioa:

"Aite (h)il zekide lau urtetan, orduen ama nun uskaldune (Nungua,
nungua zen?) ta etze itzuli esposatzea yagorik. Anai-arrebak gera. Arreba
dago Iruñen ta ni (h)emen, ta , pues, arrunt amaikin pues, beti uskaraz, beti
uskara (Nungua ze, ama?) ama (h)emengoa. Nere amak, eta moldatzen zitue
(h)azurrek (h)autsiek eta ataiak bere lekutik eta (h)ori iten zitue
(Petrikiloa? edo nola, zuek nola erraten dakozue?) Kuranderoa. Pues (h)ori
iten zue. Nik  iz.. iruki nue aldi betez, eta  mandoatekin lasterka joaki eta
bota ze mandoa, bota zelaik mandoa, baze batxe bat karreteran ta (...) iruki
inbuluzke iten zute (h)oiek, orduen tobilloain  gaiñen paratu zekide ya
(h)autsi zire tobilloa, ta paratu zire,  ama zegon mezan, torri ze ta paratu
zire ta  (h)ogeite... bueno (h)ilabete baten buruan sandatuik nindago.
Gerratik eskapatia nintze ta (h)emen (h)ori okupatu? zakie  ta joan nintze
sendatuik berriz. Pastu nitue (h)an  ere gerran (h)iru urte, (h)ogei urtetan.
(H)ogei urte nituelaik gerra hasi ze (36an?) Bai. (H)an pastu  giñuze. (H)asi
Ondarroatik ta akabatu nue Balentziako mugen. Serral (?) batean  eraman
zigute gabaz eta argitu zuelaik behar giñue abantzatzen hasi ta  (h)an
harrapatu giñuze mosketonak denak montonduik, ta an akabatu ze gerra.  Ta
izan nintze joana kiliniketara Castellon de la Planara, orduan (h)an alta eman
zidete ta apez bat  suertatu ze hemengoa, Leitzekoa, ta ark ezagutzen zire
tortzen  ze meza matera, ta ari zire beti egunoro: bihar akabatzeuk  gerra,
bihar akabatzeuk gerra, bi(h)ar akabatzeuk gerra  ta ez ze akabatzen.
Orduan gizon gorrek erran zire, pues be(h)ar deu pentsatu zerbait eta ez
joateko gerrara bueno  aber bitarteo akabatzen den  ta bitarteo pues atra
zizkiete  (h)agin batzu galduak nituenak han atratzen ziuzten eunean
bortzehun gizonei (h)aginetako…  (Mucha leche o? Mucha leche y poco café...
hogei urtekin gerrara joana) Nola? ( Hogei urtekin gerrara joan zinela)
A bai, ta oaiño suerte in  nue, porke gerrara joan nintze, joan nintze
bolontario errain dizut egie, joan giñe lau boluntario. Nere kinte ze ta deitia



zidete  neri (h)ilabete bat eo biren  buruan. Bueno pues  joan nintze (h)ola.
Gero ez genue denbora artan ez genue politikaik iten, klase batez ere, ta
erran zidete  pues zenauk Falange  eo Reketea eo zertaz in gine Falange
orduan Alemanian ze (h)ori, Falangea, bueno,  pues igual pastu denbora ta
egunean peseta bat iresten nue ta (h)ilabetean (h)ogeitamar peseta banitue
bertze gisan (h)amabortzekin gelditia nue. Ta (h)ilabetea pastu, ta yausten
zigute herrire, herrietara (Castellon edo?) Bai, Castellon (h)ondarrik
akabatu ondoan pastu giñue oaiño (h)ilabate batzuk (h)or. Orkesta ta dena
bagiñuze. (H)or aorratuik gindaukan gure konpainia lautan (h)ogei mile duro
gero bagiñuze (h)ogei mando ibiltzen zituztenak  oi(h)an (h)oietan ta
eremateko munizioaiek. (H)oiek ere saldu zuzte, orduan (h)artu zute dirue
yaten ginue pestetan bezala botila koñak (h)iru launendako, puruak eta
(h)ori, bueno pues (h)ola pastu genue lau edo bost (h)ilebete. Torri giñe
Sanfermintera lauetan (h)ogeitamar naparro. Ta (h)emen ellegatu giñe
bezperan Rotxapeara han iturri bet baze han garbitu arpegia ta hola ta  joan
gine Iruñera. Ta Iruñen pues zego denbora (h)artan  mundu guzie
militarizetue, orduan (h)artu akordeonista ta (h)artzen bazindue be(h)ar zue
zuretako soñatzen ta hola in ginue pues pastu giñuze hiru egun (h)ola juergan
(h)amabi duro eman zizkiute rebajea. Orduan Iruñen pues  barraketara
joanda atratzen ziñue  billetea ta ezbazizute segidan kasuik iten  hantxe
joaten gine. Ellegatu giñe bar batera hondarrean ia ezbagindue...(h)an
leherginik yantzan ta (h)ola ibiliz leher eginik, (h)antxe erori gine mozkorrak
bezala ta (h)an ze orai Sanfermintako (h)ilabetea berotzen duena (Uztaila
erraten dugu, zuek nola erraten duzue?)  Uskaraz  ez dakit nik -eta (h)oien
izenak pues (h)an atera zigute arrastras azerara ta (h)an berotzen baitzue
denbora (h)artan, (h)amaikak-eo  (h)amabi  iratzartzen giñe orduen bakoitza
bere etxera.  Ta etortzen naiz ni etxera ta igortzen diate sega, ez takit zuk
badakizu  zer den? Pues segara. Bueno,  joan be(h)ar giñe gero Iruñera
(h)ogeitebatean-eo (h)ola atratzeko Iruñetik (h)ogeitelabean  joateko
(h)arata (Frentera-edo) joan giñe gero (h)orrara  ta pastu giñuze bi egun
ge(h)iago ta atra be(h)ar genduelarik  periodikua ez dakit nondik atera zue
(h)eldu zen nire kinte  lizentziatue del 25 al 30  lizentziatue bagine (h)an
koadrilla (h)artan  berrogeitesei-eo  orduan etze gauza aunitz iten a(h)al
gurekin joan gine be(h)ar zen lekure ta eroak pezala ta ofizial (h)oiek-eta
batzure be(h)ar zigutela  arrestatu lizentziatuik zaudek zer inen zakote ta
(h)ala pastu ginduen. Gero baginduen orkesta bat ta (h)arek jotzen ta
estazioneraino  joan giñe yantzan (h)aren altziñean.


