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Non bizi zinen? Nolakoa zen zure herria?  

Pues, bizi naizen Gaztelun ta da erri ttiki bat, Donezteben ondun ta bizi nizen nere 

gurasokin ta ginen iru aizpa. 

Zure gurasoek zertan egiten zuten lana?  

Pues, nere guraso egiten zun, nere aitta egiten zun lana igeltsero eta nere ama itxian, 

bagiñun pues erriko ostatu, ostatu ttikia, izena zun, izena zun. 

Eta nolako zen zure etxia? 

Pues, nere etxia zen ttikia eta orregatikan zuen izena, pues  ostatu ttikia. 

Eskolarik bazegoen? Zer egiten zenuten?  

Pues, errian baginun eskola bat eta yoaten zen maestra, pues beste erritiken beste 

Doneztebetikan bere ilobakin, bere ilobakin eta rekreun egiten ginun, pues eramaten zun 

bizikleta maestra bere mobiletekin eta iloba bizikletan, eta gero probesten ginun bere 

bizikleta rekreun, pues ikasteko nola ez giñun  bizikleteriken, pues  egiten giñun 

ikasi,pues, bizikleta orretan. 

Eta zer egiten zenuten eskolan? 

Pues, eskolan egiten giñn, pues, pues denatik, zer....pues egiten giñn denatik , pues 

matematika pues, irakurri, den denatikan eta gero eitten zen amaikaterditan rekreun 

ondon yoaten zen relijio ematen zigun apeza , yoaten zen. Eta amabik ta kuartotan 

yoaten nizen eeeee bazkari eramatera nere aittari, porque egiten zun lana erran duten 

bezala igeltserun, pues beste erritan eta ordun yoaten nintzen,  eskatu nun permiso 

maestrari ematen bazkari eramatera pues nere aittari, 

Urrutiraiño yoaten zinen? Pues urrutira?  

Pues igual Legasara o Donamaria, pues orrela, pues ez dakit zenbat kilometro, pues 

menditiken yoaten nitzen ez dakit, pues zenbat denbora, pues tarda izanen nun, pues 

ordu erdikobat 

Zenbat urtekin hasi zinen lanean?  

Pues lanin asi nintzen pues amasei urtetan, fabrika batin, pues eiten nittun diskos 

abrasibos, egondu nintzen, pues zortzi urte, pues or fabrika orretan eta gero ezkondu 

nitzen  Iruñerat eta bizi naiz Iruñin. Baditut bi….. 

Eta herriko bestak nolakoak ziren?  

Pues erriko bestak, pues niri iruditzen zait arruntin onak zirela, izaten zen jende aunitz 

izaten zen orkesta Betijai izena zuna pues, konjunto bat eta yoaten zen, pues erri 

guztitako urbilleko, pues yendia, pues izaten zen yende aunitz. 

Eta aste burutan zer egiten zenuten? 

Pues, aste burutan egiten giñun, pues egiten ginen pues Doneztebera egiten zen an bailia 

eeee pues garaje batin. Garaje batin bertan? Aaaa pues egiten giñun dantza pues garaje 

batin neskak neskakin, yoaten ziren eskatzera eta pues eso faborez eta mutilakin  pues 

ordun pues iruditzen bazigun gustatzen zaigula mutila, pues bai eta bestela kalabaza.  

Eta orain non bizi zara?  

Pues, orain bizi naiz Iruñin eee bueno bizi niz Milagrosan, bizitu nintzen,  ogei urte eta 

gero, pues yoan gera bizitzera pues nola erraten da zentrora yoan gara ta pues or bizi 

naiz pues nola esaten    etxiko  lanak? Etxeko lanak egiten ta bi ume dittut 

Nolakoa da zure familia?  

Pues nere familia, pues tu pues bizi naiz nere gizonakin  eta  bi neska ttut, bi neska ttut 

pues zaarrena, pues ya ein da independizetu, ola erraten da? Eta bestia dut pues neska 

pues síndrome down. 

Eta zer egiten duzu egun arrun batean? Pues, egun arrunt batian?  



Pues egiten dut pues ibilli pues lagunekin yoaten gera pues ordu bat ibiltzera ta pues 

gero pues egiten dut etxeko lanak, eta badut txakur ttiki bat eta txakurrekin ematen dut 

nere bueltak, eta erosketunak egin ori ta ginasia ez duten egunitan, pues ginasia egiten 

dutenleiken pues enbezde ibili pues ginasia pues gaus bera ta etxeko lanak, gero pasiua 

txakurrekin eta.... 

Eta asteburutan?  

Asteburutan joaten gera errira badugu an etxea eta pues an egiten dugu pues gauz bera 

lagunakin yontatzen gera, ta badugu an soziedade bat eta egiten dugu pues elkartzen 

gera lagunak 

Eta zer desberdintasun dago lehenengo eta oraingo bizi modu honen  artian? 

Pues ikaragarria, pues leenago egiten zen lan geigo pues ez giñun oporrrak nik ez dut 

bein ezagutu oporrak solteratan, pues eta orain berriz pues yoaten gara oporretam al 

dugun, guztitan ateritzen gera aunitz leen ez nintzen ateritzen baterez 

Nola ikusten duzu zure burua hogei urte inguruan? 

Aa pues ez dakit ez dut imajinatzen ze du izan, ez nuke zartu nai, ori ez nuke nai baiño 

da inposible, pues  nere burua ikusten dut pues jubilatu pues gizonakin. 


