
 
- Bueno, prest al zaude? 
- Bai 
- Bai? Zein da zue izena? 
- Nee izena Rosario 
- …Zenbat anai arreba zineten? 
- Gu gea lau; bi mutil da bi neska gea. Zarrena eoten da baserrian eta 

bigarrena Tolosan bizi da, ahizpa ezkonduta; hirugarrena behiekin 
ibiltzen da eta laugarrena ni naiz, txikina. 

- Etxeko txikina ordun? 
- Etxeko txikina ni naiz. 
- Nungoa za? 
- Nafarroko Intzakoa. 
- Hoi nun dao? 
- Hoi dao ba betelun ingurun. Betelutikan pues bi kilometro t’erdita o 

(h)ola dago. 
- Nun jaiotzen zineten? Ama haurdun zeonen non jaiotzen ziren umek? 
- Gure etxekoak pues anaie zarrena Pamplonako klinikan jaioa da, eta 

gañeako beste (h)iru senidek etxen jaio gea. 
- Etxea etortzen zien edo nola iten zuen? 
- Bai (h)erriko emakume bat ibiltze emen tzan pues (h)aurra jaio zan 

etxera osea (h)au jaio zan lekora o joateko deitzen emen tziela ta etxea 
juten omen tzan emakume (h)ure. Esaten zien garai (h)aitan pues zan 
amaseka. Amaseka esaten zien bai. 

- Gero amasekai launduko zion ba baten batek? 
- Bai bakarra etorko zan osea ke igual geo etxeko ordun medikue igual 

etorko zan… 
- Ta amaseka etzan meikue? 
- Ez, ez. Zan komadrona, leen esan deten  bezela, amaseka. 
- Lehenengoa Pamplonan ta beste hiruk etxen e? 
- Bai. Aurrenekoa bai bere atta zena de handi xamarra zala ta muti 

handie zala esan zion meikuk amari ta aurreneko-------------------- 
- Prebentzio bezala igual ordun? 
- Igual,igual. 
- Eta, erregaluk eta ite zizkien umek jaiotzen zienen, orain bezela? 
- Ez, etzan holako zeik etzan… 
- Etzuen ezer iten, ez? Ondo jaiotzekin bazan nahikoa? 
- Bai, hori da. 
- Eta txikik zienen, ze jaten zuen umek? Jaiotzen zienen? 
- Ordun bularra, bere aman petxua jate zuen ta handikan aurrea, eztakit 

ba, oain bezelako gauzaik ez behintzat. 
- Purek eta igual. 
- Bai jaten zituzten bai….enaiz goatzen baño. 



- …Gurasok eta nola bizi zien, baserritikan leno? 
- Bai, baserrin beti lana itte zuten. 
- Etxen zeintzuk bizi zineten? Gurasok eta seme-alabak o morroien bat? 
- Bai, gurasoak. Oain ni bost urte nittula nere atta zana hil tzan. Nere 

ama geatu zan biuda lendabizikoan. Lendabiziko senarra ezkondu ta 
izan zittuan semea, anai zarrena, ta geo alaba bat ta geo in tzaion gizon 
hue hil eta derrepente samarrean eta gero pues bigarrena euki zun bere 
gizonan senarra, ba koñado bat, bakizu. Eta (h)arekin izan zittuan nere 
aurreko anaia ta gero neri. Ta (h)ura de derrepenten (h)il zen, bere aita 
nerea de, nik bost urte nittuala. Ta geo geatu zan nere ama orduan 
berrogeita bi urtekin biuda. Ta geo (h)olako tarteko erdi lengusu o 
pariente batek morroi zarrena o (h)artu zuten gure etxen, amak. 
Ba ganauak eta asko, beyek eta asko zeuden etxen eta pues aurrea 
ateatzeko gizonezko bat (h)artu be(h)ar ta (h)olako bat (h)artu, 
(h)emengo (h)erri  inguru (h)ortakoa. 
 

- Ta ondo atea zineten ez? Halamuz? 
- Bai, bai. 
- …Arropak e nola itte zuen? Pañalak etzien eongo?... 
- Ez, etzien izanen, eztet nik gogoan. 
- Goatzen zea nola itte zuen? 
- Ez jartzen ziuten (h)andien arropa. 
- Gasakin eo ziren edo? 
- Ez naiz akordatzen. 
- Pixkat koskortu zineten eta ze jolasetan goatze zeate nola ibiltze 

zineten? 
- Ibiltze giñen korroketan, kukutan, esaten deu, (h)ori ta. Geo (h)an 

jolasen ibiltzeko etxean e denbora asko ez gendun izaten, ganadu de 
asko izaten zan ta (h)an e lanak in be(h)ar izate zien. Ikullun be(h)iek 
jetzi ta bata ta beste ta… 

- Ze lan itte ziñuen? Eskola juten zinen? 
- Eskola jute nitzen baño askotan lana igual etxen ta piparra igual itten 

nun. Nei be(h)intzat (h)oi askotan gertatzen zaian, bai. 
- Han egun bat esnatu ta ze ite zinuen? Goizen jeiki…. 
- Goiz goizean jeiki ta zeozer, esinia o (h)artuko gendun ta ikullu danak 

ittea, beyek jetzi o batek beyek jetzi, besteak azpik atea; ta beste 
batzutan astoa (h)artu ta belarra ta igual, ganaduntzako belarra bila o 
ardiak janaztia?, segun ze tenporada zan ta (h)olako lanak. Bakoitza be 
laneta. 

- Separatuta izaten zinuen bakoitzan lanak? 
- Bai ya bagiñazkiun zein lana in be(h)ar giñun eta batzuk… 
- Batzare eukitze zinuen? 



- Bai batza piskat etxeako, berdurak e eukitzen gendun, letxuk eta ere 
eukitze ginun, (h)urrena patata etxeako re eukitze giñun. 

- Etxeako bai ta geo saldu re itte zinuen? 
- Ez, dana etxeako izate giñun. 
- Ze animali izate zinun? 
- Ibiltzen giñuna beyak garai (h)artan pues (h)amasei be(h)i eukitze 

gendun. Ta kartze gendun esinea etxekoai ta ez oan bezela kamioia 
(h)artu ta etxeaño etzien etortzen, orduan pues pertzeta prepatu 
kargatzeko ontzik izate zien (h)ala esinea sartu, astoa izate zan, astoa 
geo kargatu ta astoakin jeisten giñun beko kaleko gañeako zeara, 
herrira. (H)ara etortze zien letxeroak, (h)aik ordua izate zuen goizean 
(h)amarrak aldea (h)ola izate zuen ordua ta (h)arei entregatu esinea ta 
(h)ola zan bizimodua. (H)andik denboatea ba pixkea, pixkea, pixkeat 
zeatu eta tratorea eutsi (h)andik tratoreakin jun. Neoni (h)asi nitzen 
ikasten tratoreakin eta (h)ola eta…. 

- Raroa izango zan emakumea tratorean ez? Gizonezko lana izango zan? 
- Bai eta gañea nere (h)errin asko eote zien (h)arrituta emakumezko bat 

ne (h)errin, ni bakarrikan ibiltze nitzen tratorekin garai (h)artan bai, 
baño gustoa ibiltze nitzan ta… 

- Nola ikasi ziñun? anaiekin? 
- Bai, anaie ta (h)ortikan ikuste nittun nola ibiltzen zien ta (h)arri beti 

beida ta beida pues ikasi in nun. 
- Ta geo eskola, eunero joaten ziñeneten? 
- Eunero, eunero, batzutan esan dizutena lenau pues e giñun lana bat ta 

beste bat ta (h)ola. Baño bai jun berra izate giñun porque apaiza de 
gorra xamarra giñun, Fermin ta ezpagiña juten karo geo jaietan iyo 
aldaretikan ittezun eta hok eztie etorri ta (h)alakok eztie etorri ta gor 
xamarra giñun ta, pues…. 

- Euskeraz o erderaz ematen zittun klasek apaizek? 
- Maestra gendun guk da, apaizak emate ziun dotriña, totriña emate ziun 

bai. 
- Baño erderaz o euskeraz? 
- Euskeraz. 
- Maestrak e bai? 
- Maestrak erderaz. 
- Eta apaizek euskeraz baño jute ezpazineten…. 
- Bai aldaretikan, aizu (h)olako eunetan ta, umek ez euki etxen, aldela 

ikastea komeni zaie ta dotrinabialdu ta kurioso izate zien. 
- Errita piskat ite zien? 
- Bai, bulla batzuk ateatze zittun bai. 
- Eta eskola juten ziñetenean kukutan ibiltze zineten ta beste jolas bat e 

bai? 
- (H)arrapazaletan. 



- Eta ze jolas zan hori? 
- (H)oi zan pues, bata besteai (h)arrapatzea. Bat joaten zen eta jartze 

giñen (h)ola fila baten eta geo azkenekoa geatze zana (h)arrapatzeko, 
batez (h)ola korrobat bezala (h)eldu ta (h)ue azkena zana danan arten 
(h)arrapatze giñun. 

- Pixkanaka, pixkanaka. 
- Ez giñen asko gañea, dozena bat ume o (h)olakon bat porque herrie 

txikie da ta. 
- Zenbat jende bizi da? 
- Orain? 
- Bai 
- Berrogeita (h)amabost bat (h)ola. Len ge(h)io. Baserri asko ai die 

(h)ustutzen. Edadetu ya asko de ill ein dia ta beste herritar batzuk 
kanpoa atea dia lanea ta (h)errin jende asko ez ta len ni (h)an bizi 
nintzala de berrogei etxe zian baserri da oain (h)ogeita bost eo 
(h)olakon bat eo. Asko bajatu da. 

- Ta baserrin bizi dienak gutxi? 
- Bai, ge(h)ienak Betelu aldeko enpresak badaude, (h)orrea Betelua… ta 

(h)ola, beste batzuk Leitzea, Tolosaldea ta (h)ola. 
- Zu etxetik noiz atea zinan? 
- Ni atea nitzan ba, eskola bukatu (h)amalau urte nittunen eta 

(h)amazazpi urtekin Tolosa atea nitzen ni neskame. Da geo (h)andikan 
pixkanaka-pixkanaka pues… hartu eta 

- Neskame jun zinen etxe batea? 
- Bai Tolosan etxe batea 
- Han eon zinen urtetan? 
- (H)iru urte (h)ola in nittun ta geo aldatu beste batea ta (h)ola… 
- Ta baserrin etzinun gelditu nahi o beharra zalako atea zinan? 
- Be(h)arra zalako debai 
- Dirua behar zalako etxeako? 
- Bai dirue be(h)ar zalako. 
- ….Etxe gehiotan egon zinan? 
- Etxe batean nitzan orduan ume zai. 
- ….Eskola bueltatuz bukatzeko, eskolan zerbait diferentea gaur eungo 

diferentea itte zinuena goatze altzea? 
- Diferentea…nik be(h)intzat estudiatzeko gogo (h)andik enuan da. 
- Etzinen zalea? 
- E nintzen estudiantea ez be(h)intzat ni beti askotan kastigauta eote 

nintzen. 
- Bai? 
- Bai 
- Nola kastigatzen zizuen? 



- Pues eite ziguen errekreo garain errekreoi gabe utzi, geatu barrun eta 
geo bi eskuak zabaldu ta bi eskutan liburuk jarrita. 

- Bai? Eta jo ite al zizuen garai hartan? 
- Ni ibili nitzan maistran aurreko maistra esaten zuten nere anaie zal o 

ata esaten zuten (h)ue gaixtoa zala (h)arrek itte zitula be(h)atzak (h)ola 
bildu ta regla jo ittezula, gaixtoa zala. (H)ue, bai… 

- Eta ipuinen bat goatze al zea? 
- Ez, e naiz (h)ola ipuinzalea. 
- …. 
- Eskerrik asko. 
- Ez horregatik. 
  


