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Zu torri zaren bezala, duela urte asko ere bi japonesa etorri ziren gure etxera emengo 

apezaki, Don Gregorio Laurnagarai zen orduan. Baitu urte asko, mila beeratzieun eta... 

berrogeita malau urten edo ola, neski. Eta torri ziren nire aite ta aman euskera 

grabatzeko, emendik Japonera emateko.Orduen etorri ziren ta egon ziren emen atsalde 

batean ta nire aite ta amak egon ziren atsaldean biak beti beti euskeraz eta orduan egon 

ziren pues bi edo iru ordu egon ziren emen. Eta nire aita-amak beti jolasean apezakin 

ere bai, beño gutxi. Apezak galdetzen zen zerbaitere, beño  kasi beti aita eta amak itz 

eiten zien. Orduen, nik eztakit zer pasatzen zuen o zer pasatu zen grabazio oiekin. Nik 

uste, orduen, erran zuten Japoniera eramanen zutela eta an estudiatuko dizuela emengo 

euskera eta beste lekuen ere bai. Nik uste, egon ziren Donostin ta Bilbon kiza ere bai 

egon ziren, e? Ta, bueno,  oso konten joan ziren emendik, oso konten, bai, nere aita 

amak ere bai.Ta ni ere oroitzen naiz ortaz. Oroitzen naiz beti, ta, bueno, konten nago 

nire aita ta aman itza ara joan zela. Orain nire itza ere emen geldituko da grabaturik, 

bueno pues nire aita ama bezala. Konten nago. 

 

Orain beste gauza ere oroitzen naiz. Ni txikia nintzelaik, bederatzi urte nituen, eta orain 

esaten da txotx, kupelak irekitzen direlaik,e? bueno, pues nere txotx da , erri ontako, zea, 

etxe ontako etorri zelaik ura, zergatik nik banituen bederatzi urte eta guañik ez giñuen 

ura izan. Bazegoen puzu bat aundia eta puzuen ure ona zen, freskoa, biño ez genuen 

edaten  ure ortaik, ta yoaten giñen beste... beste iturri batera yoaten giñen ure ekartzera. 

Kostatzen zen, pues igual ordu erdi bet buelta eiten andik eta gero etorri zen, eee, ekarri 

zuten ura, ori, Ataketatik. Ataketa dago Alkotzen, beste erri ortan, bederatzi kilometro 

badire, eta andik ekarri zuten ura lau erritako: Zenotz, Eltso, Lizaso eta Gerendian. 

Lauek ekarri zuten ura. Kostatu zen denbora asko eta dirua ere bai. Dirue orduen ez zen, 

beño, bueno, atera zuten nolanai. Ez dakit nola aterako zuten dirue, beño, bueno, atera 

zuten dirue eta ni oroitzen naiz nola lenbixiko txotx ein zuelaik gure sukaldean. Eta ori 

grabakita dauket nire buruan. Ze ilusioa! Ze pozik denak! Ure bagiñun etxean. Ez 

giñuen guk falta andiz zeren bagiñun putzua, beste etxetan ez zuten puzu ura eta ordun 

yoaten ziren emakumeak oyalak eta arropa garbitzera eee ori, ualdera edo bestenaz 

emen, bagiñun erreka bat, etxe ondoan zegon erreka, franko ura ematen zuen. Udan ez, 

biño gero ere bai, maten zuen ura. Joaten ziren emakumeak ugaldera garbitzera arropak 

eta denetako, klaro yoan bear ziren ura artzera itturriera. 


