
ATAUNGO HIZKERA 
 

Bueno emen daukeu Adelita Ataungoa ta oain bere gauzak kontatzen asiko da. 
Ea Adelita aber txikitan nola jaio zinen, nun… 
 

Ni jaio nitzen Arbeldin, baño nola jaio nitzen ez naiz ni akordatzen baño, ttikie nitzela 

bai nola esaten tziaren, mutturre jarri zazu mutturre ta nik oola nola jartze noon ta… 

 

An ingurun mandazaiek eta kanpoko re jende askore ibiltzen tzan eta pues ala ibiltzen 

giñen ttikitan ta gero eskolan asi nitzen eztakit sei urte inguruun asiko nintzen eoola 

Akordatzen naiz beintzet nola jantzita junitzen ta dana.Attona genduken ilda ta aren 

lutoa neuken ta soñekoa neuken panazko beltza, kuello txuri batekin ojeritozko olako 

kuello oritakoat tzan  oso politte, lazo beltz aundiat… 

 

Segi, segi…. 
 

Eta bueno pues ola….. eta zortzi senide giñen ni nitzen zaarrena eta etxeen e lan asko 

genduken, umeek ttikiik ziela bittarten eskolan, baño gero geldittu e(i)tten nitzen e 

aldiin bein eskolati geldittu e(i)tten nitzen aak oñez ikasi bittarteen. 

Eta eskolan asko ez non ikasi zeati ez nitzen asko juten ta, zenbat urtea bittarten, eztakit 

noiz arte ibilliko nitzen, zeati askotan nola gelditze nitzen, amar urte ta amabi 

ta…amairu urtekin e badakitt juten nitzela eskolaa. 

An azkenekoa izin gendun….. maistrak asko kanbiatzen tzien asko eztakitt aspertzen 

tzien eoo…. 

 

Nungo maistrak tzien nungook? 
 

Nungook? Batzuk tzien kastellanaak eta beste batzuuk zien euskaldunek. Erdalduneri ez 

gindeen entenditzen ze esaten tziureen e, Mutrikukoa re bazan, Bermeokoa re bai. 

Aurren aurrena asi nitzena Ataungoa zan, ta ola maistra asko izin tzien eta azkenekoa 

geldittu nitzena zan beintzet Panplonakoa, señorita Amelia, eztakitt apellidue nola zoon, 

oso ona zan ue, arekin asko ikasi genduun, eskursioa re jun giñen Donostia azkeneko 

eskursioa arekin ein genduun andik geldittu nitzen etxeen laneen. 

 

Ta zenbat urte eukiko ziñuzten urduun? 
 
Pues amairu beintzet bai 

 

Aa bueno… 
 

Amairu bai, eztakit amalau urtea bittarteen jun nitzen eo zer, ze amalau urtekook jun 

tzien arekin autza baño ni nola neuken aizpa gaztegoa ttikie orreati ni eaman ninduun. 

 


