
 

 

 Beno, Kaixo, Gema!  

 Kaixo 

 

 Arratsaldeon 

 Atsaldeon 

 

 Galdera batzuk egin nahi dizkizut Arbizun bizi zineneko garaiaz bale? Prest al  zaude? 

 Bei, bei, bei, bei 

 

 Beno, lehenengo gauza, ez dakit non jaio zinen Iruñean  ala Arbizun? 

 Iruñan,  

 Iruñan 

Iruñen bei 

 Bai 

Nei senidiek Arbizun beya  ni Iruñen , ama gaixotu zen ta oontza etor ginen, beno ontza  etor 

zen  eta ni emen jeyo nitzen.  

 

 Iruñan jaio baina haurtzaroa pasa zenun Arbizun 

 Bei 

 

 Non ikasi zenun? 

 A ver, bedratzi urtetaaiño Arbizuko eskoletan, eta geo Altsasun kolegiyuen, eta geo Iruñaa 

 etor nitzen 

 

 Eta monjetan egon zinen 

 Bei, bei bei 

 

 Eta zer moduz? 

 Oso geizki, beno a ver geizki itxeti kanpoa niolakos, beya launeki ta monjeki de nehiko 

 ongi eta ikasketetan de bei, ongi bei nola itxeti kanpoaa  nion pues   pixket geizki pasatu 

 nubuen, beya fan zien urtiaik. 

 

 Eta zer esan behar nizun, zer nolako oroimen daukazu maixu-maistrez? Arbizukoez eta 

 Altsasukoez? 

Altsasukoes ona, baita ere beno pixket goorrak ziren beya bueno  ona, eta Arbizukoes  oso 

ongi: Iruñeko meistrat  iruittu nubuen, Corellakoat e bei eta gioo Arbizuko alabat e bei.  

 

 Dena den, erdaldunak izango ziren denak... 

 Arbizukoa jenduta bestiek  erdaldunek 

 

 Eta ikasketa guztiak erderaz 

 Denak erdias 

 

 Zer  moduz moldatzen zinen? 

 Bueno, neiko ongi. Librubuen zioona ikesi eta ura esan eta yasta 

Eta gioo gui artien nola neskato-mutikoek, bueno neskatuek bakarrik eskolan e, euskias 

eitten  giñubuen, iyongo problemai pee. 

 

  

 



Eta gero, atsadenaldietan zertara jolasten zineten hor plazan edo? 

 

 Pues anelakan, arrapatziaa, gomaaki, sokaaki o bestela pasemisi, cantinerita 

 olako gauzetaa. 

 

 Eta euskeraz egiten zenuten beti zuen artean? 

 Rekreotan bei dena euskeas. 

  

Eta ez zuten ezer esaten maixu-maistrek? 

 Kanpoen ez, beya eskolan bei, biertzen ziun erdias eittaa eta kantak eta dena erdias. 

 

 Eta adibidez, klasean baldin bazineten , nahiz eta klasean egon, zuen artean erderaz 

 erabiltzen zenuten? 

Ixi ixilla beya euskias. 

 

 Eta nola ikusten duzu egungo egoera Arbizuko euskalkiari dagokionez? 

  

Zu, ni auntza faten neizenien denak euskaas aitzen dia, mutikoek geiyoo, berba denak 

euskias aitzen dia. 

Ni erriyan erdiyen bizi neiz eta jende gazte asko ikusten dut andi pasatzen, eta an ooten 

 ataayen,  eta denak euskeaas aitzen dia, eta nik ikusten dut kanpoti etortzen den jendiek 

bueno bates ee jende gaztiek euskias ikesten du,  Arbizuko euskeran geiña. 


