
Arruitzen, 2008ko urtarrrilaren 4ean, Maria Cruz Okiñena Ros(82 urte) andreari 
egindako elkarrizketa. 
 
 
- Bueno, hasteko, esaiguzu non jaio zinen, noiz eta zenbat senide zineten etxean eta 
horrelako kontuak. 
 Maiatzan iruen jaioa naiz, ta senide asko, beatzi senide bagiñen, atte ta ama ta 
attuna, attuna Joxe Manuel ezautu nun gizajoa kaxkoa txuri-txurikin, beti burun 
edukitzen dut gañea. Geo (h)andik Arruitzea etorri giñen, (h)emen e sei beatzi senidek 
elkarrekin, bateko jorran da besteko arbie ateatzen da, beti (h)ola, gue bizie (h)oi izandu 
zen, atareatuk beti, ez giñun dotore jantzita porai joateko asmoak beñe (h)artu izandu, ez 
giñun izaten zapata polittek eta. 
 
- Eta eskolara joaten zineten txikitan? 
 Eskola batez, eskola eondu zen geun parienteat eondu zen (h)or ta (h)arrek 
eondu zen etxeen, (h)ara joaten zen lota, jaten ematen zion, neskatoa edade (h)ontakoa 
eskoleta ta (h)arrek eamaten zen beiñ eo beste eskola, gaxoak, (h)arrek eakutsi zittien 
sumar, restar, multiplicar eakutsi zittien. Uain denak atzendu zaizkit e(h), baño eakutsi 
zittien (h)oik denak. 
 
- Eta nola erakusten zizueten, euskeraz edo erderaz? 
 Erdaaz, ordun euskaaz ez, denuntziatu itten zittuen da euskaaz, ok bakarrik dakie 
Arruitzen euskeazkoak, eh. Zea, diputaziotik etorri zen ba ta, (h)amarna duro (h)emen 
jarri zittuin zean bankun. (H)ola, gue bizie (h)ola izandu zen. 
 
- Eta Etxarritik Arruitzera zenbat urterekin etorri zinen? 
 11 urtekin. 
 
- Eta zer egiten zenuen egun normal batean Arruitzen 11 urterekin? 
 
 11 urtekin? Pues, lanen seittu, ze uste zo, jostaketan ibiltzen giñela eo? Arbie 
ateatzea ta eskuk ozpinduik (h)ola, eskukin (h)ola beotus. Arbie ateatzen, txerrikin, 
ardikin, gukin umeik etzen juntatzen eh, ordun (h)aundik zeen denak. Dena lana. Jesus, 
oaingok ... 
 
- Eta jolaserako denbora pixka bat tarteka harrapatuko zenuten ba? 
 Eskola bialtzen zienin, sokan ta patsakan, partxis eo (h)oitan ibiltzen giñen 
pixkoat, rekreoko denboan pixkoat, besteik ez. Gañakoan etzegoan. Geo pesta ta joaten 
hasi giñen (h)aundittu giñenen pixkoat, Lekunberriko pesteta ta, Aldazkota ta, (h)asi 
giñen eh! Baño askotan e bestek joan da, aber Maria Kruz prestatu za? Ta bai, galtzak 
korridekin zaen da, (h)ala ta (h)ola ta, bate joan gabe geldittu. Asko giñen da etzegoan 
denontzat deus, kapritxoik. 
 
- Eta zer moduzkoak izaten ziren lehengo festak, oraingoak bezalakoak edo? 
 Uaiñ baño polittegoak iruitzen zait nei zeela ordun. 
 
- Zer izaten zen festetan eta? 
 I(h)autek eta itten zen (h)emen Arruizko kioskoan be(h)intzet, Etxarrin ez 
(h)ainbeste, baño Oxenen izaten zen iñautek, da denak reunitzen giñen otorduet, afariet 
denari, gazteri, ematen ziun eta denak hor biltzen giñen Oxenen, geo entrada (h)ortan 



majiñat, majoa zen (h)oi etxea lenao, uiañ e majogoa jarri dui oañikoan, ta (h)an da 
Sanmigeletan de akordeona izaten zen  ta, bakizu non ibiltzen zen? (H)emen, gue larrañ 
(h)ontan, dena garbitzen zuin gaztek, da (h)emen izaten zen soñu. Ta jokuek eta uaiñ 
ateako lueke, baño ordun deus ez bakizu. Bai, esaten dui, bai, (h)arri batzuk jarri (h)or 
bueltan da (h)or exeita eoten omen zen jendea, eoten giñen. 
 
- Eta musikaz aparte zer egoten zen ba festetan? 
 Etxeen de izaten zen, ardion bat (h)iltzen zen,  ardik giñuzenak da, tripekizopak 
eta, izaten zen bazkarie ta jartzen zen. 
 
 
 
 
 
 
Jokin Balda Ezkurdia. 


