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Transkripzioa

-   Konta iezaguzu zer gertatzen zen lehengo emakume zaharrak erditzen zutenean.
Juana: Pues erditzeko pues errin egoten zeen beño ezuten iñor ekartzen. Emakumeat yoaten
zitzaioten. Iiltzen zen erriz erri, ola, ta arrekin izaten zuten zea… aurrek!. Geo olloat iltzen
zuten  ta arren saldakin ta, mantentzen zeen. Ola!… geo beix batayatzen zuten; batayatu zortzi
egunen burun eo ola. Ta geo eiten zuten otorduat, majoa! earra! ta denak konten! Bisitek earrak
eamaten zittioten

-   Eta herriko emakume guztiak biltzen al ziren?
Juana: Bai, emakume been edadekoak, ta ola.

-   Otordu bat prestatzen zioten.
Juana: Bai, bai, otorduat.

-   Eta zuen garaian ez duzue egin hori?
Juana: Ez, ez, gu maternidadera yoten giñen ta batayoak eta denak an eiten baigiñuzen.
Geo batayoan ee zeatzen zuten!?…lengo zarrak!?, otorduat ematen zuten batayoa izaten
zutenin ee.

-   Eta zuek ez?
Juana: Bai! guk ez, an eitiikin!

-   Baina gero jendea etxera etortzen zitzaizun, ez al da?
Juana: Bisitaa, bai! bai!

-   Eta zer ekartzen zuten? hola… ahal zutena!
Juana: Ba… olloat iual, ta e… melokotonak, kafik, ta gauza asko! Pilaat biltzen giñun eta
denboateko! ….     ongi?

-   Ongi!   Eta andreen artean gustura orduan?
Juana: Bai! …oioioi…txarlaat eaaarrak ein, oso ongi paastu eta se’i itxaa! Bakotxa bee itxaa!

-   Ederki!… Umeak egin eta gero amekin egonen ziren etxean, noiz ateratzen zituzten umeak?
Juana: oioioi! denboluzin! iru ilabete iual batee atea gabe ordun umik itxin!

-   Etxetik atera gabe.
Juana: Zeaat paatu, golliri,.. maindiri eta golliri izate zien, ordun ezen oaingo zeaik.   Ta aik
luzi-luzik paatzen zizkioten ta, oioi!…iru edo lau ilabetez arrekin! aikin!



-   Etxetik atera gabe umeak?
Juana: Bai, piskaat atarira edo, bai, baño… emen bezala. Beti erritan baakizu, gutxi ateatzen
die…Oain bai, artu kotxik eta majo yoaten die!… Emakumek ezen olakoik oioi!
 Gu’ amak etzun (urik), urik ee izaten itxin! Ekarri bear izaten zun…apartetik!
-   Bordara?
Juana: Geo umik eta…ya azitakoan… baizittuten denak, baño bittarttek….!

-   Zu, dena den, gazteena zara etxean, eta holako gauzak gogoratzen dituzu?
Juana: Bai?! dena-dena ez! bestik zarrenak nik baño obeki! baño aitus ta…ola.

-   Zuri tokatu izan zaizu ilobak etxean ezagutzea! Zu ezkondu aurretik!
Juana: aizpekin ta! aizpekin ta! baño denak iual. Ya gu’ ama eta bere umik… berdintso yoan
ziren. Igualtso! zea! oik ere ez zien yoaten maternidadera. Denak itxin. Olaxe!

-   Umeak hiltzen al ziren errazago orduan?
Juana: Ze?
-   Etxean egitearekin!?
Juana: umik?
-   Bai.
Juana: Ez ume ta ez atso ezen iltzen ordun!



Hainbat ezaugarri:

- h letra ez du ahoskatzen

- j , fonetikoki y : yoan.  Baina majoa ongi ahoskatzen du.

- io, fonetikoki y  iruditu zait. Hola: batayoa eta ez batalloa.

- il, aldiz ll iruditu zait. Hola: ollo  eta ez oilo.

- Bustidura gehiago: baña, baño, zittutten, bittartte,

- Hainbat posposizio: piskaat, otorduat, olloat,

- Hainbat hizkiren desagerketa: zea/zera; ta/eta; geo /gero; ein/egin; ee/ere;
batee/batere; paatu/ paratu; aituz/adituz;

- Hainbat silabaren desagerketa: saldakin /saldarekin; lengo / lehengo; denboateko/
denbora bateko; denboluzin/ denbora luzean; aikin/ haiekin; oik/ horiek;

- Beste silaba galera mota apostrofo baten bitartez adieraztea hobe iruditu zait: gu’ama/
gure ama esateko.

- Bukaera berezia. Hitz asko i bokalarekin bukatzen ditu: errin/ herrian; luzi/ luzea; itxin/
etxean (honetan hasierako e ere bai);  pluralak: kotxik/ autoak; umik/ umeak; bestik/
besteak; denborazkoak: zutenin/ zutenean;

- Aditzak: die/dira; ezen/ez zen; zun/zuen; zeen/ziren; zitzaioten/zitzaien;
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