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- Beno, hasiko gara 

Hola Mª Jose, zer moduz? 

- Ongi eta zu? 

(…….) zu nola bisitatzera etorrie? 

- Bai, galdera batzuk egitera etorri naiz 

Ah bueno, bueno (…..) ea (….).aal zazuten 

- Mª Teresa Etcheverri  ( Elizalde ), zenbat urte duzu? 

Laurogeitan ogei ta bat ta terdi 

- Elizondon jaio zinen eta bizitza osoan bizi zara hemen ? 

Oso etxe ontaik at(e)ra gabe, etxe ontatik atra gabe 

- Bizitza osoa etxe honetan bertan? 

Bai, beno, edo erre zi(t)zaigun etxea eta ordun gan ginen 

auzoengana. Auzo batek artu zakun, amar lagun giñen ordun, bea 

ezazu. 

- Eta nola erre zen? 

Erre zen emendik asi zen or kortozirkuito bat emen  eta oroitzen naiz 

baiño nola dut bizi bizien ere gogoan nola gelditu ginen argi gabe, 

eta ama yaiki zen, orduen  sortu  berrie zen nere aizpa ttikiena, 

ttipiena eta yaiki zen ama konpontzera bazakien emen zagoela, ereki 

zuen atea eta ate guzi garra bat zen, dena. asi ginen oiuke ta… 

- Eta zenbat urte zenuen orduan? 

Ameka. Ameka urte nituen. Eta ama yoan zen pozalakin izeltzera ta 

beeala asi ziren golpeka atian eta aita joan zen tximenera anaiekin 

egiten zuen lo, ama aurdun zegoen eta, eta  semeak erran zion bea 

ezazu ganberroak nola diren, eta gero que va, yo ta yo ta yo ta yo ta 

yoan mugitu zaitten, eguzkie atera ginen, ordun berriki egin nai nien 

terraza eta terrazatik barna atera diren denak pertsonak, eta gero 

gauzak asi mugitzen, arropa ta atratzeko momento batean amak esan 

zuen: “nere alaba, alaba non da ta”? Utzi zuten  seaska gaiñean 

koltxon bat. Eta bueno olan pasatu zen, eta gero egon ginen… 

- Gogorra, eh? 
Gogorra terrible 

- Ordun atera behar izan zenuten? 

Etxetik aitetxi atera zuten leiotik, leiotik  Mariano ta beste gizon 

Nemesio Sobrino naski. Eta orra gan ginen, eta or egon ginen, urte 

bat eta erdi, beala il tzuten e, beala, beala. Gero denboran denbora 



txarrak, denbora gaiztoak pasatu orrela egiteko, istilluak pasatu 

gentuen. 

- Gero, eskolara joan zinen? 

Eskolara bai, bai 

- Zenbat urte? 

Amabost urte artio. 

- Gogoratzen duzu zerbait ? 

(….) eta gero urte bat pasatzen genuen, duro bat ilabetean, baiño 

aunitz ere. Aunitz zen gure denboran, zertaz gu nekazariek ginen eta 

doi doi erakutsi, juxtu juxtu erakutsi ginen, ola da. Eta gero etxean 

ere egiten genituen lan ba(t)zuk, o sea, igual artu gure xokorrak 

apartatzen, oriei amatxi emateko, ta beti pixke pixke 

- Txokorrak? Zer da txokorrak? 

Arto xokorrak, onak gero uzteko, ta xokorrak ematen ginen ola 

aretxei yateko, aretxe andiak egiteko, beno andiak ez… 

      

 

 

      

 


