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Grabazioa 001  
 
Umeak etxen yaiotzen ziren ama? 
Bai. Bai, bai denak etxen, etxen denak yaiotzen ziren eta mediku ere gutxiten, osea 
auzoko emakumeen bat edo... etxera (e)karri eta etxen, eta nere amakin auzoko zera 
parto denak berak atenditzen zittuen.Bera zen partera. 
Partera  bai partera. 
Zer  nola prestatzen ziñuzen? 
Prestatu, prestatzen giñuzen pues... dena: kuartoa garbitu, maindireak eta dena garbi 
patu  armairuan, esku oialak eta be(h)ar zienak,  gero ur korrienterik ez zen izaten, 
palengenetan urek eaman,.... 
 
Grabazioa 002 
LIXUE 
...eta gero arropa garbitzeko re ba  etzen  ez xabeik, ez zen izaten xabeik, eta ordun 
eitten zen lixue. 
Kueba (h)andi beten patu, … leenbizie zera sos batzuk (h)ola be(h)ian, gero yartzen 
giñuzen maindirek eta asteko arropak eta denak (h)an, gero beste tela bat (h)aren gañean 
yarri eta botatzen zen (h)autse, lizarrautse, (h)obena izaten zen ta lizarrautse. 
Eta gero eitten zen  balde bat (h)andia patu zuen eta ur irekiñe gañetik bota eta dena 
(h)an gañetik gero be(h)ian patu txorro-txorro ateatzeko ure, eta (h)an baldea patu eta 
gero goitik ur beroa bota eta beitik atera, goitik ur beroa bota eta beitik atera (h)ala bular 
(h)andina ikutzen zen eta gero (h)andik atera eta yoaten giñen errekara.  
Errekara yoan, dena aklaratu (h)an eta yartzen giñuzen  sasin, alor baten etzan sasin 
yartzen giñuzen (h)an sekatzen eta gero (h)andik bildu ta usain ikaragarri  goxoa izaten 
zuen kanpo usaie eta hantxe bildu, dolestatu eta armariotara sartzen giñuzen,  
gero pues....beste gauza asko, ordun, ordun oaingo kontuk ez zen, oso diferentea, oso, 
oso diferentea zen 
 
YOLASAK  
Yolasak? Jesus yolasak e!  gutxi ordun izaten zien yolasten giñen  txiki koxkorrak 
giñela xoka saltoan, txingoan eta irristaillutan, mendin irristailu yarri ta goitik be(h)era 
irristailutan; gero yoaten giñen auzoko etxe za(h)ar batera eta etxe (h)artan ibiltzen 
giñen pillotan auzoko gazte guziek bildu eta (h)ara pillotera igande atsaldetan, 
gainerakoan ez genun deus librerik izaten 
Eta goizetan igande goizetan lanak egiten giñuzen aziendan lanak, be(h)i eta erdi larratu 
mendire eta gero atsaldean si izaten giñun libre eta batzutan permisua ematten ziuten 
etxekoak, etorri herrire eta bezperak entzutekoa, arrosarioa izaten zen elizen, eta 
bezperak entzun eta gero yoaten giñen plazara eta txistua yotzen zen,  atabala eta txistua 
eta gu han dantzan, dantza aldi bat edo bi eiñ eta gero illundu beño leen  lasterka etxera.  
 
ARROPAK 
Arropak diferentek hombre! etxen beti izaten giñuzen  arropa za(h)arrenak, garbittu bai 
baña za(h)arrenak eta gero herrireko izaten giñuzen ezpartiñek, ezpartiñek  berri-berri 
ziela, eta ezpartiñ za(h)arrak eta abarkak (h)aik etxerako, eta ezpartiñek zapatarik ez zen 
izaten, zapatak ez giñuzen izaten, eta elurretan ibiltzeko izaten giñuzen katiuskak, 
gomazkoak. Etortzen ginen iande goizetan herrire le(h)endabiziko meza  zazpiten izaten 
zen eta meza entzutea, elurretan lastargikin, lastoa biztu eta (h)aren argikin eta elurra 
ikaragarria..... 


