
TRANSKRIPZIOA 
 
Hizlariak: 
 
-Benito Goikoetxea Oilakindia:1. 
-Maria Subelzu Ostiza:2. 
-Franzis Arakama Subelzu:3. 
 
Lehendabizi ni hasten naiz hitz egiten Irañetako egoerari buruz, bainan ez dut sartu. 
Sakanako zenbait herriren hizkerak: 
 
Benito: Irañetan egiten dek  erdeas, guria da, t’emengoa da erderaz, erderaz, ez erdeas. 
Oi da betikoa (h)emen .Bai guai esaten du, (h)onek  erdeas  iten dau. Jan iten (d)uzu  
(h)itz asko, eiten duzu moztu, azkar (h)itz etiatik. (H)emen ere zaarrak eta gure aitonak, 
eta (h)aik eta modu (h)oitan iten zun 
 
Franzis: (h)aiek bai iten ziela ongi (h)izketa...guai bezala ez. 
 
Benito: Erderaik  ez zon orduben, orduben zan dena eskuaz, (h)emen dana  eskuaz eta 
(h)emen izan dia   andrak eta oso jarriyek eta (h)ola, eta beti beti eskuaz, erdaraz bate ez 
zen iten 
 
Maria: Gue abuela Martinak ez zakiyen ezta printza bat, ezta  piska at ee erderaz. 
Bittorinak…  
 
Benito: Bittorina il zan larogeita eztakit  hamabi o hamahiru urte, … erdeaz ez zakiyen 
 
Francis: esaten zai egitura  (h)ola (h)izketa etten ta beste modu bat iten zela aitonak, 
zarrak  (h)ola ebein artien, (h)erriko lenoko jendiek aldatu dela asko, ez (h)itza bakarrik, 
baizik eta nola esan gauzek 
 
Benito: (h)andik gue zarretatik gurea re asko aldatu zan, zengatik (h)aik zien bakar 
bakarrik zakin eskuria. Guk ikasi be(h)ar izan genian eskuria ta erdeaz eskolan ta (h)ola 
(h)asi ginan  (h)orrekin (h)asi zan piskat nasten. (H)emen sekula ez da galdu 
(h)izkuntzie, beti, beti Iturmendin ta bai, Bakaikun de bai eta guau daitza ezin 
(h)arrapatu. 
 
Maria: Iturmediarrekin ni (h)arritu iten naiz, fijetzette zeiñen ondoen den (h)erriyek eta 
autzi zei eskuaz (h)itz eitetik dana, dana erdeaz, eta guai daitze ikesten eskuaz, (h)emen 
ez tu galdu ezta sekula. 
 
Benito: (h)ori zon  oso … zan ikusten omen do eskuria (h)emen, neri esanik zeukan, 
be(h)in batien, Pepillok (alkate izan zana) (h)ua (h)ontza etor zanien, bakizu zer zan 
(h)adixo bezela, ta gu  Altsun, eta gabien gazte batzuk elkarrekin mutxikan, batak 
besteai ostikotxon bat eman,   eman bear dot ostiko at, eta etortzen zaigu, ea zer gaitzen 
esaten, (h)arek entenditu zen ostia bat, eta orduben bakizu zan gu baño jarriyokoa  
bazeukan kargun bat edo beeziki 
 


