
 ETXALEKU

“Ama eta amoña bakarrik eta lurren ein bear zutela lana, alorrean
eta ematen ziten ni kapazo batean, alorrean, pentsatu zazu, e. Ta
gero, pues segitu, lau urtetan edo etakit ni ze urtetan hasten zen
orduan eskola, eskola asi giñen. Gero nere ama berriz ezkondu
zen beste gizon batekin eta juntetu giñen arek beste iru  zituen,
pues sei, ta gero lau izandu zituen, amar. Bueno, pues eskolan
edade guzin; pues eskola, andik an atera ta bazkaldu, be beix
eskola, jostatu, errosariora ere faten giñen; gabean yoteatik
lagunekin eta gero, pues, eskolako denbora akatu zelarik, pues asi
giñen lanean alorrean, eta pues, igandeetan, por ejemplo,
igandeetan, izaten genduzan bezperak eta bezpera ondoren
ateratzen giñen paseora. Paseora atratzen giñen lagunak eta
karretera, an etzen beste gauzik, karretera eta apeza genun,
karretera ola eta apezetxea or, ta apeza ateratzen zen beti
katalejoakin ola ikustera, ta ikusten bazenun, zergatik an denbora
hoietan guk ilun ezkilla jotzen zuelarik etxera joan bear gendun,
ta apezak ikusten bazigun mutillekin paseoan zabiltzala illundu
baiño leen jotzen zuen orduan ezkille. Ta ez bagenun etxira joaten
illun ezkilla jotzen zuelarik, badakizu zer eiten zioten? Ataria
ertsi, aitak eta amak, eta denak ez giñen arrapatuko an baiña
goitin zeoenak gehiago sufritzen zuen betian zeoenak baiño.
Ataria ertsi.
 Ta gero, pues, zer esango nizuke ?, beste anekdota, pues, ez
ginun urarik ta lisua egitten gendun, edo amak egiten zun mandire
batean arropa denak eta eramaten ginuzen labadora handi bat
bazen, labaderdo, errin, ta an bustitzen jartzen zituen jendeak,
denak, e, herri guztik, ta joaten giñen, hor garbitu jabonakin eta
gero yosi eiten zuten, yosi ta biharamunean berriz aklaratu ta
hartu saskin eta oihan alde bat bagenun ta area  garratzera.
 Eta gero, an, pues, zer izaten zen, festak., festak. Hango
festak, oain bizi gaan bezala, lehenago bizi giñen bezala bizituko
bagiñan oain, diruk einen ziren, e, diruk eta diruk. Festetan yaten
ginuzan garbantzuak, gauza andie bezala, eta oillaskoa festetan,
osea ke, pentsa ezazu. Gero urik etzegoen eta ura asi zelaik
jartzen, pues gizonak denak lanean auzolanean eta emakumeak
oianean. Ni amakin, esto, belarra ez, hori, nola esaten zaioten,



orbela ere ez, beste etzait ateratzen oain; hosto handi batzuk bazen
eta haiek bildu bear ginuzen beien oatzetako eta aiek biltzera, eta
amak eta nik, biak, amalau urte, amabost izango genituen eta
amalau, e, karro horietatik an bete ta jaitsi ginuzan, e, ta berez
goizean faten giñen goizik izotzakin ta guzti, , ta an bazeoen
txabola bat, e, usoak eta iltzera joaten zen jendearena, txabola bat,
eta nik ain neukan otza eskutan eta zeoen izozturik dena eta laiñoa
eta dena, sartu txabola artan eta zuk, dantza, dantzan hotza
ateratzeko, e, dantzan otza ateratzeko, ta amak ni ikusita irriz ta...
; es ke, bueno. Beste aldi betes bidali ziuten bi aizpei
erremolatxak atratzera eta aiek ere izoztu ein zioten, eta biek esku
otz-otz-otz-otzak eta goazen, itxa ta joan giñen itxa, kostatu
zitzaigunekin itxa joatea berriz bueltan bidali ziuten alorrera, e...”


