
ZIGAKO TRANSKRIPZIOA

Nola duzu izena?
Korpus.
Non sortu zinen?
Zigen.
Non bizi zineten hor Zigan?
Emeretzi urte bete artio Zigen, gero Zigetik yoan giñen Arraiozera.
Oroitzen zara nolako lanak egiten zenituzten baserrian bizi zineten , ezta, Zigan?
Lanak,  denak, ardi lana, bei lana, gero uden belarra, gero artoa yorratu, oiek, gero zera
oi por ejemplo  iretzak        ebaki ere bai.
Zer nolako  tresnak erabiltzen zenituzten?
Arreztelue iratxiindako iretziendako, gero ongarriendako ori...ori arreztelu gero segakin
eiten zuten belarra baki, edatu arrezteluekin, belarra bildu ere bai arrezteluekin eta ori...
Zuek egiten zenuten, denon artean?
Oiek denan artian, aite, ama, anaiak, arrebak, denak.
Zenbat zineten baserrian, familian?
Iru arreba ta iru anai, eta  aite eta ama eta gero amatxi ere bai bagiñun, aitatxi iltzen
aspaldin, iltzen.
Eta animaliekin zer nolako lanak egiten zenituzten?
Animaliekin, pues ardiek yartzen gintuen kanpora, gero iyuna`rrian eiten gintuen bildu
ta gero deitsi, esnia deitsi eta gero biar’munian gasna in.Beiek eta oiek deitsen zituzten
aitek eta anaiak....
Eta non gordetzen zenituzten animaliak?
Beitien, bordan baño beitien, zerriek ere beitien; ta gero giñun lenbiziko pisuen gu ta
gero bagiñun sabaia, an belarrak eta aitzatzeko artoa eta...
Eta lan gogorra zen?
Beno, bai franko, uden eiten zuen bero auniz, belarretan iten zuen berue, gero arto
yorran asten giñen.
Eta eskolara hasi zinetenean, zenbat urte zenituzten?
Zazpi, eta bagiñun eskolara yoateko baserritik ordue, ia kasi, ia kasi ordue, iru ordu
kuarto seguru, oñez, oñez menditik dena, menditik yoaten giñen eskolara.



Eta zer nolako oroitzapenak dituzue?
Oroitzapenak?Erdaraz ez genekien batere, baña an eskolan ikasi giñuen erdaraz, baña
eskola asi artio pues batere, erdara batere, dena eskuaraz, eskuaraz.
Gogorra izan zen hasiera, ez?
Bai, bai, baño eztakit nola ikasi ikasi ein giñun erdaraz.
Eta gurasoek bazekiten erdaraz hitz egiten?
Ez, ez, arras gutti, arras, amatxik ez zekin batere batere batere, aitak eta amak pixket
bai, baña amatxik ere batere.
Eta herritik mugitzen zineten edo hor egiten zenuten dena?
Mugitu? Nola? Iruñera gutti, gutti, gutti, noizbeinka bai, baño arras gutti Iruñera, yoaten
giñen Zigera ta gero Iruritera ere bai, bai, bai...gauzek erostera eta ogie eta arropak eta,
denak yoaten giñen astoakin gero astoan paten giñun zera ta astoakin     dena ortik goiti.
Eta eskolan  nolako jolasak egiten zenituzten? Errekreoan edo?
Kanpoan beti eskuaraz, e, barnian ez, baño kanpoan beti eskuaraz ume artian zera beti
eskuaraz, barruan ez, baño kanpoan dena dena, gero yoaten giñen dotriñera apezaki eta
an ere dena eskuaraz eiten geñun, ikasi dotriñe apezaki dena eskuaraz eta bakarrik
eskolan erdaraz maistrakin iten giñun.
Eta oroitzen zarete zer nolako jolasak egiten zenituzten errekreoan?
Ori ez, ez, iten giñen yostetan ta sokakin ta gero ori bai oroitzen naizela, baño bertzenaz
enaiz oroitzen, iten giñen saltoka, ezki inke altxatu, arrapatu ...oiek ere bai, baño
bertzenaz enaiz oroitzen.
Eta oraingo zerbait kontatu, familiarekin harremanak edo.
Orain zer iten dugun por ejemplo?Udan yoaten gara anaiakin ta arrebakin ta denak
kanpora, mendira o bazkaltzera, pues eguna pastera.
Eta hor nora joaten zarete, hor?
Otsondora, bai ara yoaten gara urtero, bi yende yoaten gara ara, Otsondora denak,
arrebak eta gero sobrinoak eta denak yoaten gara.
Datorren udan, adibidez, zer egiteko asmoa duzue?
Ieusez, pues ola, yuntatu arrebak eta anaiak, anai-arrebakin o... bazkaltzera o beste egun
batian igual mendire o Otsondora ta ola... Elizondora ara, ori iten dugu, yuntatu familie.
Oso euskera polita duzue.
Ya, ya
Ez zara lotsatu behar.
Lo que pasa ain gutti iten dut solasa ta, beno atzendu ez, baño, beno, nire arrebak, por
ejemplo, an nik baño obeki iten du eskuaraz an, Elizondokoak, Lekarotzekoak eta alde
ortakoak eta oiek , anaiak ere bai; ni ya urte aunitz emen , gutti iten dut eskuaraz, leeno,
ama bizi zenian amakin bai, bai, amatxikin ere bai, baño orai gutti iten dugu eskuaraz,
anaiek, errikook bai iten dugu.
Eta zuen artean ere beti?
Bai, bai, bai, bai.
Nik aditu izan zaitut beti telefonoz euskaraz.
Bai, baño karo, ainbertze urte emen Iruñean ya.
Ez da ahaztu, ez?
Ez, aaztendu atzendu ez, baño leeno iten geñun beti, beti amakin ta dena eskuaraz, baña
orain ez da aita, ez ama.
Izebarekin?
Izebak bazakin eskuaraz ere bai, bai, baña erdaraz, amakin ez, amakin beti eskuaraz.
Amaren ahizpa zen?
Bai, amen aizpa bai.




