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Txikitan zer egiten zenuen, eskolara joaten zinen? 
Eskolara bai, eta gero yoaten nitzen eskolara, Larraintzarra 
monjetara, han ere ikastera. 
… orduan matematikas  oroitzen non ni parrato. … emanarazten 
zireten kantatzera, eta nere lagun bet (h)ore,  soñetzera, (h)orrekin, 
… ez akordeona, koño. 
 
Eskolan egin ziñun zerbattere? 
Bai kuadroat in nuen puntokruz, ez, ez da puntokruz, ze puntu klase 
da? 
(H)an dago zintzilike, … kuartoan, komedorean.  
 
Gaztetan eitten ziñun lana be(h)ttien edo goien sukaldean? 
Be(h)ittien be(h)iek jaizten eta (h)ola 
Sukaldean amak. Artoa pues ke, nola erran be(h)ar dizut?.Pikorra 
kentzen artoari. 
 
Zure anaiek udan faten ziren lanera? 
Nire anaiak mendire, … bota arbolak, klaro, (h)aiek e prestatu (h)ori 
den ez zekien erran neu.  
Laurtzeneko be(h)ittien besta (h)andia eitten zuten, diru piska karri 
handik, menditik eta (h)emen gastatu. 
…Ardo, ardo pixkoat    klaro eta musian aitzen ziren, Laurtzenekos 
be(h)ittien,   kuadran,   aitzen   ziren musean. 
 
Gerra garaian… 
Denak Joxe etzen yoan. Za(h)arrena etzen yoan, ez zaien tokatuko, 
za(h)arra izain zen segurore; gaztegokoak yoaten ziren.   
Le(h)engusu at…Gure itxean berian, etxe ttikittoa nola dugu?  
Hango maistarren itxekoa, maisterra. 
 
Anai bat hil zitzaizun Etxalekuko elizen, ez? 
 Ni ez naiz oroitzen (h)artas, ni nitzen ttikie (h)ure (h)iltzelaik, aitzen 
xuritzen pareta elizen eta  irristatu zaion eskalera eta gelditu zen 
seko. 



Neri bizio guziek eitten aitzen zen (h)ure, ni gazteena, eta (h)arrek 
ze bizioak eiñ  ote zittidan  neri. 
 
 
Arropa garbitzen….. 
Errekan, Urtiñeneko ataripean  yautsi  errekara ta (h)an.  
…Xabonakin, batzutan  itxean iña, baño guti erosia ge(h)iago. 
 
Dirua… 
Le(h)en bezala, dirue le(h)en bezala. 
 
Yateko zer prestatzen zenuten? 
Giñuzelaik itxean, itxekoakin, ez balen bazen pues                                 
ardikie asko. Bagiñuen  borda  ta bagiñuzen (h)an ardittoak (h)azten 
giñuzen, (h)il ta yateko. 
 
Iaztorra ?zer da? A, a, iratzeak, iratzea badakizie non eitten 
giñuzen, nire etxean, goiti (h)ortan, bordan, bordatik puskat (h)andie 
zen guria, gero Eltzaburukoa tokatzen zen. (H)an utzi eta be(h)ar 
giñuelarik kamaña eitteko be(h)iendako,  urduen karri (h)ortan. 
Gaztana eta sagarra bagiñuzen  bordako terrenoan, bordan ondoan.   
 
Onddoak biltzen ziñuten? 
Baita’re gero etortzen baitziren aparte askotik biltzera eta olioarekin 
mantekakin eta mantekakin ere eitten giñuzen, txerriek (h)iltzen 
baigiñuzen, txerrien mantekakin. 
 
 
 


