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TRANSKRIPZIOA 

 

orrea beittu bear al dot? 

 

Ez, ez zauden tokin lehengo kontuk akordatzen zaanak 

Leen ezer bae egon gaala esan bear. Lengo kontuk.  Oain etxe berri asko ein dee. 

… 

 Ez oain lehengo kontuk aurrena.  Atte ta ama nongoak zenitun? 

Nik Uzteikoak. biik 

 

Biik? 

Bai, bat etxekoa eta bestea Belokondikoa. Atte etxekoa. 

 

Zenbat anai arreba? 

Bost, .... 

 

da Ze lanak egiten zenituen?Egunero ze lanak izaten zeen? 

Nola lan  egiten zen esan naeko zo? Nik alrrebes itz eingo izot igual eh! zemouz grabatzen 

den ateatzea  hor! 

 

Zuk esan, ganaue asko egoten zen etxean? 

Orain baino gutxiago? 

 

Orain baino gutxio?  

Bai  

 

Bueno klaro Orain berrogei  granjatan eta berrogei eta izaten deelako esaten duzu? 

ori ba obei bei zitunak  asko zan leenago! 

Zenbat zenituzten ba 

Zenbat obeik ez guk amazazpi 

 

Etxeko Ukullun 

Bai. Denak ukullun  ezin kabituz, dena betea, leiotan ta malamente 

 

Txerrik e bai ?Txerrik baziren Aoztein. 

Bai, txerrik umetako txerrik bai. Txerrikumeak asko azi nitun. Bai 

 

Zuk egiten zenun lana zen 

 Egun batez baakizo ze ein nun?  

 

Zer 

Gabean lo artu nun eta kopetakoa artu non, zai neola txerrikomeak amak ez arrapatzeko  

Ta eroe an ukullun bertan? 

Zeara , aspilea, txerrik jan bear zun ganbelara andiik ez non artueta nola izango ta pum. 

Txerrik bai, ordun gainera, suertea izaten zen ordun amar amabi edo izanezkero  uzten zuen 

orain denboakin eztakit orren berriik  



Ta oiloak? 

Oiloak bordan izaten giñuzten. Langa bat dago or, jakingo dozo zok an jendea ekosten 

zuenean goittik beire  korriiika janakin joango giñela ta, oiloak norbait ikusten batzuen  

 

Haraino zaintzea joan egin behar zen  

Jana ematea, araultzak artzea. Oiturak, nola oitzen zaan da. 

 

Ta Ahuntzek  ? 

Nere anaiak izaten zittun beti, udaran gora botatzen zittun. Ta emen Auntzaie nun anibet 

Juanito.Gustatzen zitzaion mendie. Gero aldamenekoak jarri zittun arbolak emen Ramonek 

arbolak jarri zituen  Arbola txarra baita zearako da, pua jan egitei seittun  ordun nazkatu 

zenzez zela eukitzeik  ara zioaztela.Pua zuaitzen puntte mozten duela, bai  

Esan nun akao orrek plantak jarri ttu ito nik nazkatu naiz auntzek ara joaten de eta kendu 

beattot 

 

Eurre re Juanitok ekarriko zun etxea 

Eurre ein ein arrek traktorea ez zun. Azaroan oi goatzen zat, eurre gaiñea oain  miserie izaten 

zen , danak korrika juten zien, botatzea botatzea, artaiera eosonak geo jendea dena juten zela, 

… eta altza danak korrika ue njoan da ta ue re bai arrapato beattot bertakoak beyekin 

traktoreakin ez baino beiekin, lokatzetan sartota Belokonditik gora  

…… 

 

  


