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4. Goizueta

Eta nola hitz egiten zenuen?
Nik beti euskeraz, etxean kalean toki guzitan euskeraz gure itzeitteko modu bakarrik 
euskaraz zen ez genekin beste izkuntzarik.
Eta noiz ikasi zenuen bada erdaraz?
Ba, eskolan asi nitzenean, sei urtekin, oso berandu asi nintzen maixtra bat bakarra 
genun neskentzat maixtra bat eta mutilentzat maixu bat.
Orduan haur gutxi izango zineten eskolan, ez?
Garai artan bagiñen berrogei, berrogei neska edo ola giñen zerrendan. Zazpi urtetik 
amalau arte. Eta mutillek ere berdintsu.
Eta andereñoak bazekien euskaraz?
En, bueno guk anderoñoari maixtra esaten genion eta maixtrak bazekien euskeraz 
gerraurreko ikastola batean ikasi zun Iruñan. Eta gero itxi zuten ikastol ori eta erriz 
erri yoan tzen Baztanaldean eta ibili zen eta or ikasi zun geyo euskeraz, asko maitte  
zun euskera, baño etzioten uzten euskeraz ikastolan egitea, debekatua zegoen eta 
ordun denak erderaz egin bear genun, baño eskolatik kanpo euskeraz egiten genun.
Eta eskolatik kanpo nola?
Ba, eskola ondorean, en, yoaten tzen egoten ginen berarekin, en, ostegun atsaldetan 
izaten genun yai  eta egitten genitun ateraldik  mendi  aldera paseoak emattea eta 
ordun beti  euskeraz aitze ginen eta gañea laguntze ziun euskera ongi  ibiltzen eta 
ateralditan eta gero berak altzun guzii laguntzen tzun baitare apezari dotriñe ematen 
eta  ordun  eskolako  lana  etzanean  euskeraz  egitten  tzigun  eta  geyo,  bakaziotan 
yoaten tzen, bial, yoaten tzenean bere errira, Erizekoa zen eta eskribitzen tziun, en, 
euskeraz eta guk ez genekienez euskeraz en eskribitzen ba erderaz egiten genion 
berari.
Eta gazte garaian euskaraz hitz egiten al zenuen?
Beti beti, nik erdeaz ez dut iñoiz egiñ euskeraz iñorekin, beti euskeraz egitten genun 
eta gazte garaian, ba, eskolan maixtrarekin, e, kanpora ateratzen giñenean erakutsi 
ziun yostatzen euskeaz eta gero, en, gaztaroan badakizu errin ez dago deus baño 
izaten genitun gure festak eta batez ere eguarritan, iñauteritan.
………………………………….(Aurrerago)
Mutilekin, euskaraz hitz egiten al zenuten?
Noski bayetz! Mutillek maixu erdalduna zuten, etzekien euskeaz eta etzuten yoan nai 
izaten eskola, nayago zuten basoan lanean ari eskolan yoan baño. Eta guk noski guk 
erderaz sentitzen giñen señoritagoak sentitzen giñen mutillek baño. Eta orrengatik 
mutillek etzuten ainbeste ikasi erdeaz.


