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Nagore: Nola bizi ziñaten Aranon, nola eraman zu bizitza an? 
 
Manolo: Ni Aranon, baserrin… baserri batian bizi nitzan… Xauxar izena duna, ta giñan 

beetzi senide, bost mutill da lau neskaa. Atta ta amakin juntatzen giñan 
bazkaltzen da amaika laun asteburutan da. Denak antxe, batzuk erdi gosian, 
erdi gosian ez, baño gauza gozuak eta gutxi, etxekoa, etxian itten zien gauza 
taloa ta esnia, ta naiko patata, babarruna ta urdaya. Ta aragiya, berriz, ardiya 
iltzian geñekuan karnizeritikan da beñe. 

 
Nagore: Ta zu zer ziñan txikina o andina o? 
 
Manolo: Senide artan biarrena, arreba zaarragua, ta andi betti artaz bekuak beste 

gaztiak. Danak ez giñan jateko, bazkaltzeko ta mai batian kaitzen da beste ttiki 
batian jartzen zittuen gazteenak ta ama antxe airi ematen zerbatte goxoxeua o. 

 
Nagore: Ori ttikiri? 
 
Manolo: Ttikiri bai gu andiok geo belaxe aserretu o itten giñan borroka, o broman 

aserretu ez biarbada broman o, da ama antxe errixtan artu exkoakin aurrian da 
atian gañetikan aid(g)ian pasa ta martxa. 

 
Nagore: Ta lotako ta nola moldatzen ziñaten? 
 
Manolo: Lotako ongi, gu bi anai itten giñun lo. 
 
Nagore: Mutilak kuarto baten da neskak besten? 
 
Manolo: Bai, geo ttikik aik bestien. 
 
Nagore: Ta eskolara ta yoten al tziñan? 
 
Manolo: Ni bai. 
 
Nagore: Baserria urruti al ziñuten erritikan? 
 
Manolo: Bi kilometro, bi kilometrora. 
 
Nagore: Oseake eskolara yuteko…? 
 
Manolo: Ta goizian joa… goizian joaten giñen eskolare, geo enkarguk o beti ogiya ta 

etxeekun ogiya arrastaka artu, boltxan da karri, arrastaka o altzan bezela geo 
berriz balkazduta bialtzen giñuzen  eskolaa ta denbo gutxi gelditzen zen, ordu 
erdi ber izaten giñun oñez etxea etortzeko, ta berriz bazkalduta joateko beti 
berandu, ta ni bein baño geyotan geldittu izando nitzan,. gorde an tabloi pillat 
ba zan or ta antxe gordetzen giñan da eskolatik etortzen zianian… beste 



auzokuk eta aikin batera txera tortzeen giñanian. Izan zeate eskolan ta amak, 
eta… bai.  Aik txibatatu itten zien Arganbidekuk eta esate ziyotenian… ez 
Imanol ez da izandu! Ordun meenduik gabe kastigua netzako ordun. 

 
 
 
 
 


