
Baztango euskalkia-Arizkun

-Kontatutko diguzu nola ospatzen den zure herrian “Ttunttun eguna”?

-Pues... ni aurre nintzenian, zen, iten ginuen besta... e...biltzen ginen grupoka goizian,
goizik goizian eta... lau, bortz edo zazpi zortzi bat grupoka eta ibiltzen ginen etxez etxe
puxkek biltzen, errien eta beserri guztietan, ta puxke biltze izaten tzen ... lenik,
kantatzen ginuen: “Egun ttunttun, bihar ttunttun” eta gero ya akabatzen ginuenean
kantatzera, ematen zakuten puxkek: arrautziak, txistorra ta xingerra; normalian oi izaten
tzen... ta ya etxe guziek biltzen gintuenean, ya errira yausten ginen eta... iten genuen
bazkarie eta bazkarie izaten tzen ... lenbiziko platera arroza eta bigarrena puxkek;
puxkek prestatzen zuzten errian maistrak eta berek... ta gero arroz con leche postretako
beti... urte guziz... menu bera. Eta gero ya akabatzen ginueleik bazkaltzea ya atratzen
ginen plazara eta plazan egiten gintuen yokoak eta dantzaldiak ere bai, soka dantzak eta
zinte dantzak eta oiek denak. Ta gero oillarra arpatzea izaten tzen eta ...e... taillenak
zortzi... zazpi zortzi urtekoak begiak tapatu eta makil batekin arpatzen aitzen ginen
plazan, nork ukitzen zuen lenik oillarra. Ta gero berriz andiagokoak, amabi urtekoak,
amairu urtekoak ere berdin... begiak tapatu eta be oillar ura arpatu artio plazan ibiltzen
ginen eta arpatzen zuenak... pues... ukitzen zuenak lenik oillar ure, oillar ure beretako.
Ta gero ondotik izaten gintuen dantzak eta yokoak ere bai... eta gero... pues oi
akabatzen zenian... pues ya festa, akabatu ein tzen inauterie, aurrendako inauterie.

-Eta helduen inauteriak nola ospatzen zenituzten?

-Zeren inauteriek?

-Handienak.

-Handienak ere igualtsu handienak izaten tziren. An mutillak, bakarrik mutillak ibiltzen
tziren etxez etxe, brusa beltzak patu eta zanbonba batekin... e... baserriz baserri, erriz
erri eta gauza bera, biltzen zuzten puxkek, arrautziek eta lo mismo, olatsu, berdintsu
izaten tzen. Egiten zuzten bai, beren bazkariek eta... etxetan eta gero puxke oiek
prestatzen zuzten baserri batian edo errien ere bai... eta egiten zuten beren afarie eta
beren dantzaldie, beren kordionakin... eta gero, gabeko bai neskak biltzen tziren
dantzatzera... baina afaltzeko denboran beti mutil utsek, an etziren elkartzen neskak
orain bezala, biltzera bakarrik mutikoak ibiltzen tziren.

-Eta mozorroak eta?

-Ez, mozorroak eta orduan debekatua tzen, ez tzen ibiltzen aal. Gainera mozorratzen
tzienak gauaz ya kenzen zuzten, ezin tzen ibili mozorrotuta ya, debekatua tzen.

-Garai horretan nolakoak ziren eskolak eta zer egiten zenuten eskoletan eta nola
banatuta zineten haurrak?

-Guk errien gintuen iru eskola: eskola ttailla, eskola mutillendako eskola andia eta
neskendako bertze eskola andie. Ni asi nintzen sei urtekin eskolara eta bederatzi amar
urtetan ya pasatu nitzen eskola aundire eta mutikoak pasatzen tziren beren eskola
aundire. Eta gero, pues, beti bezala eskolan ikasten genuena... gero aunitz ibiltzen ginen
elizen, batean Salvea zela, bertzean... maiz elizera gaten ginen... elizara ematen zakuten



errezatzera eta bueno... eta gero an erdaraz, errien denak erdaraz; etzakuten kasik usten
euskaraz mintzatzea... solastea.

-Txikia zinenean eskolan eta kalean zer nolako jolasak egiten zenituen zuen artean?

-Gu normalien yostatzen ginen... tenporada tabekin; tabak izaten tziren, izaten gintuen,
atratzen gintuen yaten ginuelaik bildotsa, bildotsaren besotik atratzen diren ezur oiek,
tabak... lau taba pintatzen gintuen gorriz, edo azulez... ta gero oiek eta pilota batekin
yostatzen ginen neskatikoak. Gero izaten ginuen ere yostatzeko ixkilinek, ixkilin yokua.
Ixkilinek izaten tziren kolore guzietakoak, gorriek eta azulek eta beltxak eta... ta gero
kromoak, kromoakerekin ere aitzen ginen eta gero sokakin ere bai; sokakin soka
saltoka... eta mutikoak berriz e... kaniketan aitzen ziren aunitz eta gero itziakin, “al
clavo” erraten ginuen... eta gero izaten tzuten zirriki bat ere, zirriketan ibiltzen tzutena,
eta mutikoak aitzen tziren aunitz frontonetan ere, pilotan... pilotan ta oitan aitzen tziren
aunitz.


