
 

 

 

 

Agustin: Iya, hemen gaude Mª Josefa Mitxelena eta Jose Antonio Istilarten 

etxean, Arizkunen, eta beraiek kontatu behar digute nola bizi izan dituzten 

txikitan, eta gero gaztetan ere, hemengo edo Arizkungo “Egun ttun-ttuna” 

eta Inauteriak, eta azaldu behar dute zer den bakoitza. 

 

Jose Antonio: Egun ttun-ttuna? Egun ttun-ttuna ibiltzen ginan  izaten zen, 

bueno, izaten zen aurren besta, aurren besta. Iñautiak edo, orain erraiten 

dute iñauteak, ez dakit, baño bueno, zen aurren besta. 

Ortzeguna izaten zen, iñauteak baino iru eun lenago; klaro, iñauteak izaten 

zen igandia, asteleena ta asteartea, ta ortzegunean egun ttun-ttun. 

 

Eta… ze iten ginuen? Goizetan zarrenak, eskola, eskola aundien; klaro, 

eskola ttarra zen zazpi urteak artio, “párvulos” edo zer edo zer. Ta orduen, 

zazpi urtetan komunioa egin pasten  zinen eskola aundira, mutikoak alde 

batean eta neskak bertzean, bi eskoletan. Ta ordun goizean atratzen ginen 

bi kuadrille, bai, aurrek, batzuk Aintzialdera, bertze batzuk Bergarara, 

bertze batzuk Bozatera, bertze batzuk Pertalats, eskera. 

 

Agustín: Horiek zer dira? E, zera, Bozate eta horiek, zer dira? 

 

Jose Antonio: Auzoak, erriko auzoak. Auzo guzietara. Mutikoak alde 

batetik eta neskak bertze aldetik, ori fijo. Ta orduan eiten ziren eskatu 

puskek. Puskek etxeeta ematen zuten geienean; orduen klaro, zerrie hil 

berrie, xixtorra, zingerra, arroltziak eta diru ere bai, diru pixkat, bai, gutti, 

e! 

 

Mª Josefa: Sosa gutti. Denbora artan ez zen sosa ala… manejatzen. 

 

Jose Antonio: Eta bueno. Ta arekin, ori (…) bildu etxez etxe, eta… (…)  

 

Mª Josefa: eta arroltziak… 

 

Jose Antonio: eta arroltziak erran dut (…). Eta gero tortzen ginen errire. 

Mutikoak alde batetik, neskak bertze aldetik. Ez ginuen deus ikusteko bat  

bertzeekin. Ez ginen inon ere elkartzen, gainera. Ta gero errien, mutikoak 

gaten ginuen ostature. Ostatuen, erriko ostatuen, ta an prestatzen zakuten 

bazkarie. Eta neskak ez takit non izaten zuten, eskolan edo. 

 

Mª Josefa: Guk farmazien iten ginuen gure denbora artan. 



 

Jose Antonio. Eskola zaharra zen ure 

 

 

Mª Josefa: Guk ez tugu ezautu eskola bezala ure. Nik beti ezautu dut 

farmazie bezala. Bueno, an iten genuen bazakarie, bazkarie elkarrekin 

neskak, ta mutikoak bertze aldetik. Gero bai, gero atsaldean ja irtetzen 

ginen, naasten ginen. 

 

Jose Antonio. Eta parbuloak. Parbuloak neskekin zeren parbuloak iten 

zuten neskekin eskatu errien. Bakotxak bere 

 

Mª Josefa: Bai, ttarrenak gelditzen ziren errien. 

 

Jose Antonio: Bai, lau, bos, sei, zazpi urte… 

 

Mª Josefa: Bai, gu ere errien ibiltzen ginen, e! 

 

Jose Antonio. Eskean? 

 

Mª Josefa. Eskean ere bai, tortzen ginen. 

 

Jose Antonio. Bai, ailegatzen baldin baziren, bai, baño bueno. Ta orduen, 

orduen… Gero, gero ari naiz solasean, gañera, ta Maurixio ta oriek tortzen 

ziren, uste dut, eskera aurrekin. Batzuk erten zuten ezetz baño nik badakit 

seguro baietz. Ta gero bazkaltzera tortzen ziren mutikoekin. Felix ta 

Maurizio, orduen; gero, ondotik, bertze txistulariak. Ta bazkaldu, gurekin 

bazkaltzen zuten. Gero atsaldean irtetzen ginen plazan denak dantza 

egitera. Dantzak eta oilarra harpatu. 

 

Agustín. Dantzak? Ze dantzak? 

 

Jose Antonio. Dantzak, pues… Gure denboretan iten ziren, pues… 

Bizkaiko dantzak. Bai. Txankarrankua, zagi-dantza, ori ez, ori Gipuzkukoa 

duk, baño bueno, zagi-dantza, makil-dantza, zinte-dantzak neskak… 

 

Mª Josefa. Arku-dantza. Bazen bertze bat ere. Zein ibili ginen… “Bastones 

de Bilbao”. 

 

 

Jose Antonio. Mistoa. Ori zen mistoa. Ez takit nondik den oi, baño bueno, 

ola izan zen. Eta gero oilarra arrapatu; eta segun zenbat maistru baziren. 

Baziren bi maistru, bi oilar, Baldin baziren iru maistru, iru oilar. Oilarra 



maistruendako eta zinta, atratzen zuen oilarra, arpatzen zuenak, mutikoak, 

e!? Mutikoak bakarrik oilarra arpatzen. Zinta, neskari eman. Neska batei. 

(…) Gustatzen zitzion neskai 

 

Ta bueno. Ola pasten ginuen egune. 


