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Nik pentsatzen dut gaurko umiek eztiela bizi gu bezalako lasai, osea dekayela, 
eztakit, beayen bizimodue ezta guye bezala,  zegatik guai ikusten duzu atatzen 
die ikastolati ta beno tareak, karo, len baño askoz geyo, zengatik leen tarea ez 
giñakan, eta geo pues ori, debei gero ikusten duzu sartzen diau musike, 
pintatzen, gauza onak die, nik badakit dela gauza ona, nik ikusten ttut oso lotute 
daudela aurrak  len gu ezkiñen  bizi ola 
Fije zaitte nei denboran nei lana bakarra zen eskolaa fatea, eskolan eitten 
giñuben goizien    sartu ta lenbizko katezismo, katezismo esaten zien, jartzen 
giñen maistruan inguruben esaten ginuen katezismoe leitu eta beno nik nekien 
katezismoe primeran,  nekien dena,  osea guai entenditu seguru eznula 
entenditzen baño memorias nekin  dena, osea, asi  lenbizikotik eta akaberaño 
ta geyena el matrimonio esaten zuena, ya pues ori pikardia piskatekin, o lo que 
sea  ikesi nuen primeran 
Geo eitten giñuben laborie, laboria pasatzen giñuben atsalde, osea, atsalde 
erdie laborie eitten ... 
Nik egia esan ez nuen ikasi laborien ezez, etzakiten gustetzen eskulanak eta 
olako gauzak etzakiten gustetzen eta  pues...... 
Geo soka saltokan igual, ni nintzen naiko potolita, ez nintzen guai bezala baño 
naiko potolita eta ez giñakan obligaziyue  soinketa eiteko baño karo, errekreoen 
eitten giñuben bai pues ori... soka saltoka, ta ni boluntaria ni soka ematia,  ta 
danok e! Ezegoen problema osea, esan nahi dut iñork ez ziten obligetzen 
Pues tareak akordatzen neiz  tarea pues zen geyenetan zen kastigube: 
hainbeste aldis ein biazu hainbeste kontu, osea   biderketa, multiplikaziyue 
osea eztakit zenbat, kastigu bet, ez eittatik lan bat,  pues ala itxako ori  
Akordatzen neiz aldi betien Valencia eta Vicente jarri nuben geizki eta orduan 
billeldu ziten 100 aldis itxa,  aitu hau,  ze nee alaba aitzen dubuenien egiya da 
eske egiya da: Valencia eta Vicente ehun aldis jarri ziten eta eraman nuen 
beste egunean eta 100 aldis beekin berriz  
 


