
5. ARIKETA: GRABAZIOA ETA TRANSKRIPZIOA 

  

Transkripzioa: 

  

Manolo: Hemen nago Joserekin, Lekaozko bizilaguna da eta berak kontatuko digu nolakoa zen 
eskolako garaia.  

Jose: Eskolara gaten ginen sei urtetan (h)asi gaten ginen eta pasten gintuen igual (h)ilabetiak 
maisuik gabe eta ez tzeon denondako, mutikok, batean, neskak, bertzean. Gero, eskola ondoen 
gaten ginen dotrina ikastera eliza atera, elizen ondoan eta bertze zenbait, berriz, baziren etxiak 
erakusten tutenak.           

          Eskolako modue ez zeon orai bezala. Oain kale bezain ederrak, orduan ez, orduen sue na(h)i 
bazen in berotzeko etxetik kar bar zen egur bet, oinez eta al tzen bezala. Gero, yostetako re, ez zen 
oain bezalako le(h)or ederrik eta denbora onekin kanpoan, txarrarekin gutixeago, bildue txoko batin 
errekreoan, eta (h)orrela. 

  

Manolo:  Zein adinetan utzi zenun eskola?  

Jose:  (H)amabi urtekin, (h)asi nitzen lanean. Batean,  be(h)ar zela egurre kartzeko launtze, bertzean 
be(h)ar zela arditarako, bertzean iratzeak kartzeko. Ni arrunt gutxi ibili nitzen eskolan, nere 
(h)aurkideak ibili ziren ge(h)iago. Ni arrunt gutikin gelditu nintzen. Lana eta lana,  gaur arte eta 
kontent. 

  

Manolo: Orain Jose, kontatuko diguzu zerbait, oraingo zerbait? 

Jose:  Oraingoa, urte otan ibiltzia maite nuen baiño ez naiz ibiltzen a(h)al aunitz, ordun baratzean 
eta (h)ola entretenitzen naiz. Etxean zerbait  iten, bañatzen, lagunekin solasean, pixket (ira)kurri, 
bati laundu, bertzei laundu, ta (h)ola. 

  

Manolo:Eta baratzean zer patzen (du)zu?  

Jose:  Orai ez dago deus (h)aundik. Orain hasiko gara litxu batzuk patzen, patata pixka bat ereiten, 
lurrek iraultzen…  

Manolo:  Lan handia noiz etorriko zaizu?  

Jose:  Lana, lana (h)asiko da bertze (h)ilabetian, apirillean, apirillatik gora (h)asten gara fuerte, ia 
artoak ereiten, segitzen dut ordea gauz bet patu, bestea patu bai, (h)emen artoak, leketakoak, 
tomateak, banabarrak, dena segido, segido.          Denbora ematen dun bezala. Aldika goizegi, 
bertze aldikan mantsoegi, denborain gorabe(h)erak, badakizu, (h)orrek ez du... Ematen badu na(h)i 
duna egiten du lurra (h)onekin, ez badu ematen gaizki, gero paratuko tugu ure baratzetan denendako 
inguru (h)ortako eta uden errgatzen.  

Manolo: Beno orain Joxe, kontatuko diguzu nolakoa den ferie eguna hemen, Elizondon?  

Jose:  Ferie eguna pollita izaten da. Jende aunitz tortzen da, kanpotik. Izaten dire (h)aziendak 
kusteko aldika igual premioak ere izaten dire baño jeneralian ez. Gauza aunitz izaten dira saltzeko, 
arropa, (h)erramienta, yateko gauzek, gero baserritarrak ta tortzen dire generalki egune pasa, 
(h)emen bazkaldu. (H)emen, atsaldean , buelta batzuk in eta aspaldin kusten ez direnak, lagunak, 
ikusten dire solasa gustora egiteko ta oso polite izaten da, bai. 

            Urte (h)otan aunitz izaten dena da problemik (h)andina kotxek aparkatzeko, ta gero eta 
ge(h)iago. Gero eta ge(h)iago kotxeak eta ezin aparkatu, (h)ori izaten da lanik (h)andiena. 



  

            Ge(h)io, saldu. Saldu eiten da gauza aunitz baino be(h)ar denik ez, bai, denetik bada 
nona(h)i eta aunitz gango dire, denditzaileak?, (e)torri bezala deus egin gabe, puestoa pagatu 
be(h)ar eta arrenkura (h)andiekin. 
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