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Ikertzaile eta idazlea.

Gai garrantzitsu honi hasiera emoteko, besteak beste, gure aurre-
tik joandako gizon eredugarri biren esaeretara jo nahi neunke.

Alde batetik, On Jose Migel Barandiarani1 entzunda daukotsat
hau esaldiau: “Izan zirelako gara eta bagarelako izango dira”. Bestetik,
Jorge Oteizari2 irakurrita hau besteau: “Etorkizuna jatorrian dago”. 

Era batera edo bestera, biak ibili jakuzan Euskal Herriaren zuzta-
rretarik harako ondarea jaso eta aztertzen.

Euskaldunon ondarea jaso, aztertu, egokitu, garaian garaiko egin eta
etorkizunera bideratzea danon eginbeharra da euskera jakin zein jakin ez.

Euskal ondarea osotasunean hartu behar da eta ondare horren
espilu euskal hizkuntza da bere zabaltasun osoan, baserri baztertue-
netik hasi eta eraikuntza modernoenera bitartean.
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Urteak ezeze, mendeak be joan doaz gure euskeraren bizitza luze-
an eta hemen gagoz bizigurean gaurko egoera larrian.

Gure historia luzean zehar, askok eta askok egin eta egingo deu-
tsogu itaun hau geure buruari: “Herri zahar eta txiki honen hizkun-
tzak, hau da euskerak, zelan daragoion baino ez da bizirik gaur egun
Europan eta Munduan?”

Koldo Mitxelenak3 be egin eutson galdera hori bere buruari eta
aikomen bere hitzetan zer adierazten deuskun Jose Manuel Castells-
ek4 bere liburuko 1.5 atalean “El hecho cultural-lingüístico” titulupe-
an. Besteak beste, hauxe dino J.M.Castells-ek: “No cabe duda alguna
que la más preclara de esas señas de identidad del pueblo vasco cons-
tituye el idioma vasco, euskera o vascuence...” eta geroago: “Se ha
hecho notar el prodigio de la corservación del euskera en mayor
medida cuando el País Vasco ha sido la zona de tránsito y la compe-
tencia de lenguas romances mucho más desarrolladas y habladas no
dejaban resquicio alguno; tal como exponía K. Mitxelena”: 

“Si tomamos como referencia de la comparación los demás
territorios de esta parte de occidente, no queda, salvo el nuestro,
ningún idioma antiguo que no haya sido ahogado por el impul-
so de las lenguas indoeuropeas y, en última instancia y especial-
mente por el latín. Causa asombro a cualquiera, y justificada-
mente, esa pervivencia ininterrumpida. Nadie, por lo menos, ha
hallado todavía, aunque han sido muchos los que lo han inten-
tado, una explicación plena y satisfactoria”. 

Gaur egun be itaun hau buru-bihotzetan daukagu eta garaian
garaikook daukagu geureari eusteko ardura eta erantzukizuna.
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3 K. Mitxelena. Entre nosotros. Irún 2001.
4 Castells J.M. El hecho diferencial de Vasconia. pag. 52-56. SS. 2007.



Ni, gaur, hipotesi gisa baino ez bada ere, erantzun bat emoten
ausartuko nintzake. Gure herri zahar honek, beti berton egon arren,
inguruetako hainbat eta hainbaten eraginak jasan behar izan ditu eta
zelan edo halan aurrera egin dogu garaian garaiko eta tokian tokiko
eragozpenakaz baina gure geure hizkuntz nortasuna galdu barik.
Nortasun sustraitu horrek dauka zutik gure euskeraren arbola.
Borondatez zein derrigorrez, beti egon gara zabalik beste kultura ba-
tzuetara, baina, zuhur, sano zuhur geureari eusteko, batez be geure
hizkuntzari, euskal kultura orokorraren barruan. Orain arte be, eus-
kaldun egin eta egiten gaituena dogu nortasun oinarri, geroan be bes-
te hainbeste. Baina hori gure geure esku dago, euskaldun izan eta eus-
keraz bizi bagara. “Denporeak agertuko deusku edurra mendian”5.

Eta gaur zer? Ba, hemen gabiz beharleku honi aurre egiten era-
kunde, talde zein bakarrean.

Euskal trasmisioaren ondarea orokorrean hartuta, euskera idatzia
eta ahozkoaren artean ez dago orekarik. Euskera idatziaren munduan
behar asko egin da eta oso onak. Gainera, gaurko medio elektroniko
bidez esku-eskura daukagu egin eta egiten gabizan guztia. 

Baina, ahozko euskeran zer? Bai, egia da, asko egin da baina nire
ustez, belarrietatik barik begietatik ez ete gabiz bideratzen etorkizu-
neko euskera?

Mikel Zarateren6 “Idatz eta Mintz” alegia ospetsua jatort gogora.
Idatz, lantzen gabiz baina zenbateraino Mintz? Gaurko Berridatz
horrek ez ete deusku Bermintz sortu? Non dago ahozko trasmisioa?
Zer egin behar litzake euskerak bizirik irauteko? Zer ete da hobe,
hainbesteko informazio idatzia ala bizitzeko laineko ahozko tradizio
gaurkotua?
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5 Zeberioko esaera:  Denporeak argitu egiten deuskuz gauzak.
6 M. Zarate. Ipuin antzeko alegi mingotsak. L. Zugaza. 1975.



Itaun asko mahai inguru baten erantzunak emoteko. Baina ekina
baragarria dala esaten danez, ba, ekin deiogun gure esku dagoanari.

Ahozko ondarea zaintzearen ardura ez da gaurkoa bakarrik. Ardu-
ra hau deporaren joanean legeztatu be egin da eta Euskal Autonomia
Erkidegoari dagokionez, 1990. urtean Eusko Jaurlaritzak onartutako
Ondareari buruzko Legeak jaso egin zuen ondare horren izaera bere
zabaltasunean. Lege horren bosgarren kapituluko Ondare Etnografi-
koari dagokion 53. artikuluak hauxe dino:

“Gauzazkoez besteko etnografi ondasunak hara nola, ekan-
du, ohitura, sorkuntza edo jokaerak, hauek aurkitu daitezkeene-
ko gauzazko aztarnak baino garrantzizkoago direnak, lege
honen arabera gaitasunaren jabe den Administrazioak zainduko
ditu, horretarako, horien ikerketa eta bilketa zehatz horiek etor-
kizuneko belaunaldienganaino ailegatzea bermatuko duten gau-
zazko euskarrietan egitea sustatuz”.

Lege honi deutsala, gaur egun Euskaltzaindiako Dialektologia
Batzordeko zuzendaria dan A. Arejitak7 arrazoitu egiten deusku egi-
tasmo hau.

Besteak beste, lehenago egindakoagaz gainera, aiko zer dinoskun
A. Arejitak: 

“Euskaldunon kasuan ere, gure hizkuntzan gertatu da gure
jendearen eta gure giza taldeen kultura ondarea bideratu due-
na, belaunaldi batetik bestera eta ahoz transmititu duena.
Gurasoek euren seme-alabei irakatsi dizkiete euren uste-sines-
teak, baloreak, ohiturak, ikusmoldeak, jokabideak.

Baina ahozko transmisio bide hori eten egin da neurri
handi baten, batez ere gizartea aldaketa sakonetan murgildu
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den unetik. Eta gizartean gertatu diren aldaketa sakonen arte-
an, transmisio bideak eurak aldatu dira batez ere: lehen etxe-
an gurasoetatik ikasten zirenak gaur eskolan irakasten dira,
eta familiak betetzen zuen sozializazio funtzioa gaur eskolek
betetzen dute. Hedabideen eragina ere hor sar daiteke: ikus-
entzunezkoak, paperezkoak zein digitalak direla.

Horren ondorio zuzena da, mendeetan zehar herri-pentsa-
moldea osatu duten elementuak, lehen gure aurretikoengan-
dik modu naturalez hartu izan ditugunak, desagertzeko
zorian gertatu izana.

Tramsmisioaren etena gure kasuan beste gizarte batzuetan
baino biziagoa izan da. Arrazoi askogatik; gure gizarteak alda-
keta sakonak ezagutu dituen garaian, gure hizkuntza beste
batzuk baino egoera ahulagoan gertatu delako gizarte mailan.
Horrezaz gainera, euskal gizarteak ezagutu eta jasan duen
aldaketa-prozesua bizkorra eta sakona izan da era batera: jen-
dearen bizimodua erabat aldatu da; bizimodu modernoak tra-
dizionala ito egin du. Eta oro har, tradiziozko ogibideak, lan-
prozesuak, ohiturak, sinesteak, lexikoa..., azkenean mundu
oso bat joanez doa, eta horrekin batera gure hizkuntza zaha-
rraren alderdi handi bat”.

Transmisioaren ondare hau galdu ez egiteko hainbat lan egin eta
egiten da eta, besteak beste, Euskaltzaindiak badaragoio zelanbeist
beharleku horri.

Euskal Hizkuntzaren Atlasa eskuartean dauka baina bere mugak
dituela adierazten deusku horren ardura hartu dauan A. Arejita Eus-
kaltzain osoak. Aikomenzan zertzuk dinoskuzan:

“Ondare horrek baditu muga batzuk, hizkuntza atlas bati dago-
kion aldetik: hitzetan oinarrituta dago gehienbat –gramatikan ere zati
bat–, edo zehazkiago esanda, esparru tematikoetan. Kontzeptu jakin
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bat adierazten duten hitzak euskararen eremu osoan zein diren biltzea
du irizpide eta lehentasun. Baina bide batez esan barik ezin utz dai-
teke, hitzen arrimura ingurune aberatsa jaso dela, nolabait “etnotes-
tutzat” jo daitezkeenak: hitzon inguruko azalpen-argibideak, erabile-
ra-kontestuak, bide batez batu diren zenbait sineste, ohitura, esaera,
errefrau, e.a.

Beste erakunde eta ikertzaile batzuk ere badira ahozkotasunaren
eremu horretan jardun dutenak. Unibertsitateetan doktoretza-tesi
ugariak defenditu eta argitaratu dira azken hamarkada bietan –nahiz
jasotze-lana gehienetan idatziz egin den–. Unibertsitate batzuetan
entzutezko edukiaren banko informatikoak ere sortu dira eta ahozko
material hori sailkatzen dihardute.

Osterantzeko erakunde batzuk ere badira lan meritugarria egiten
dihardutenak: batzuk etnografiaren tradizio ikuspegitik, beste batzuk
gizarte mundu modernoagoaren ikuspegitik. Baina funtsean guztiok
dute ardatz bat: ahoz transmitituriko edukiak dira gorde eta sailka-
tzen dituztenak; ahozkotasunaren biltegi antolatuak prestatzen dituz-
te. Bestetara esanda, idatzizko bibliotekan paralelo diren biblioteka
modernoak sortzen ari dira: oralitatearen biltegiak”.

Orain arte esandako guztia barruti hurragora ekarri gura neunke
haragoko lindero edo mugarrietan barruregi sartu barik.

Lehentxuago esan dot hizkuntza bizitzaren espilu dala gure bizi-
tzako leku-denborak bertan ikusten diralako.

Heraklitoren “panta rei” esakerari eutsiz, belaunaldiz belaunaldiko
bizitzaren nondik norakoan denporeak ez dau parkatuten eta sarri
askotan lekuak be ez. Denporea geroago eta arinagoa doa eta lekua be
transformatzen dabil.

Bide bat zelangoa dan jakiteko norbera bertatik ibilita egotealan-
gorik ez dago. Transmisioaren ondarearen arazoa azaltzeko Zeberioko
herria, neure herria, hartuko dot adibide gisa.
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Zeberio barruan, ertzean dagozan auzune bi hartuko doguz,
Uriondo bata eta Undurra bestea (ia hamar kilometro batetik beste-
ra). Denporari dagokionez, hiru belaunaldi, geure gurasoena, gure
geurea eta geure seme-alabena.

Goazen Uriondora. Gure amaren gazte denporan, (gaur 89 urte
dauz) Uriondo 20 etxebizitzako auzunea zan, hogei etxeotatik bost
bizimodu bikoak, beraz, 25 etxebizitza guztira, danak ia alkarri deu-
tsiela, hiru ataletan banatuta: Goinu (goikoak), Beanu (behekoak) eta
Aneko (haraneko edo zelaikadakoak). Etxe bakotxean etxekada jen-
dea. Amak eta biok kontatu be egin genduzan, oboan, eta ehundaka
luzeak bizi ziran belaunaldika eta enala bizi be, hau da, segiduan.
Gehienak errentoreak ziran. Bost propietariorena zan auzuna guztia.
Uriondo, Ugaotik8 Arteara doan kaminotik kilometro bi ingurura
dago, goian eta eguzkibegian. Joan-etorriak oinez eta akarreoak bur-
diz, astoz edo mandoz, zaldiz ugazaba barrik.

Sineskaitza bada be, hauxe zan hango egoera. Etxeetan ez egoan
urik. 1961ean garai haretako D. Pedro Ormaetxebarria abadeak
lagunduta, ura ekarri eben auzunako hiru puntutara, edateko zein
garbikuzietarako. 1978an kaminoa zabaldu zan eta asfaltatu.
1990ean argi-indar elektrikoa heldu zan Uriondora, artean, karburo,
petrolio edo argizari edo kandelargiagaz konponduten ziran.

Egoera honek urteen joanean-joaneango exodoa sortu eban.
Zaharrak, hau da, nire aititaren belaunaldia bertan geratu zan.
Hurrengo belaunaldikoak, gizonezkoak batez be, labrantzea itxi eta
Ugao, Basauri eta inguruetan beharra topatu eta apurka-apurka
pisuak erosten hasi ziran etxerik hara beharrera joateko. Andrazkoak,
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barriz, gure amak esan beistike, “miruek arra letxe (miruak harra
lez)”9 ezkondu ziran propietate edo pisuetara. 

Uriondo hutsituz joan zan. Behetara joandakoak, eutsi egin deu-
tsie baserriari ortuari apurtxu bat eta txarri-oiloen atxakiagaz, baina
apurka-apurka dana itxi dabe eta etxeak jausten dagoz. 

Uriondoko bertoko hirugarren belaunaldian, enala, ia-ia bat bai-
no ez da bizi, propietario egin zalako. Gure amak honantxe kontatu
deust: “Uriondo esta lengoa. Oin, enala b(t)p(b)año esta bisi, ori Epe-
rran erentziko propiedadedune, bai, Eperra esaten geuntzena, gison ler-
dena t´aibela yatzun, aibela bai, airosoa, begiargie, ba axenekoak lotu
dire”10

Hauxe da Uriondoren historia tristea. Eta egia da. Gure aitita
Manuelen garaiko Uriondo ezagutu ez baneu sinistu be ez neban
egingo sinistu ez egitekoa da izan be eta han gertatua.

Arlo hori joan da baina Uriondoko euskera zaharra eta aberatsa
non geratu jaku? 

Ba, aiko, gure aititaren etxea hutsik eta jausten dago baina gure
Uriondoko familiako euskera amaren bitartez heldu da nigana eta nik
neure seme-alabei emon deutsiet Zeberion bizi ez arren. Beraz, trans-
misioaren ondarea aldean daroagu, ez Uriondon baina bai Uriondo-
koa.

Antzera gertatu da Undurra, gure aitaren auzuneagaz, kamino
ondoan egon arren auzunea, han Zeberioko ergoienen11.
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10 Neure amari egineko alkarrizketa batekoa, 2008ko abenduan
11 Zeberioko herria luzea da eta goiko parteari Ergoien deritzogu eta behekoari

Elbarren.



Ergoien ez dago Uriondo moduan batuta. Hamasei etxebizitza
egon dira baina banatuta: hiru baserri Undurran, bat Zabalen, bi
Albitzun, bi Kareagan, hiru Etzebarrin eta bost Ugarten. Hamaseitik,
zazpi propietarioak eta gainetikoak errentoreak. Biztanleei dagokie-
nez, gure aititaren garaian ia ehun biztanle egozan. Gaur egun, ena-
la, lau baserritakoak bakarrik. Gurean, hiru biztanle, ama, alabea eta
suina, beste baten hiru, gurasoak eta alabea, beste baten neba-arreba
bi eta azkenengoan sei biztanle, eta bertako ume biak dira auzunako
ume bakarrak.

Aikomen ba Uriondo eta Undurra-Ergoieneko egoera eta hemen
be transmisioaren ondareari buruzko itaun berbera egin geinke: Non
geratu jaku ondare hori?

Ba, aitu, Uriondokoaren moduan aitarena neugana heldu da eta
nigandik seme-alabengana.

Nire kasua aberasgarria izan da. Gure ama Uriondotik gure aitaren
baserrira Undurrara ezkondu zan, tronkalera, gure aitaren gurasoak be
bertan bizi izan ziranez hiru belaunaldi batera bizi izan gara nagusiago
egingo ez nintzan arte eta gure belaunaldia pribilegiatua izan da.

Altxor eder honen jabe nintzala aspaldirik hona nekian Derioko
Seminarioan lehenengo, gero irakasle lez Derion bertan On Jose
Migel Barandiaranen Etniker talde-lanak egitean baina batez be Eus-
kal Filologia egiten neban bitartean. Euskera sakondu ahala nire
ondarea aberatsa zala konturatu nintzan eta Etnografia eta Hizkun-
tzalaritzan aditua izan ahala hartu neban Etno-Linguistikako bideari
ekiteko ardura.

Halantxe daragoiot, Zeberion hasi eta Gorbeia inguruko euskera
aberatsa jaso eta aztertzen etorkizunera bideratzeko.

Alde batetik, Etnografia mailan, 1975erik hona hainbat etnotestu
eta ondorengo bildu eta aztertu dot eta gaur be horretan dariot beste
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liburu luze bat prestatzen 1995eko “Gorbeia Inguruko Etno-Ipuin
eta Esaundak”12 liburuaren antzerakoa.

Beste alde batetik, nire “Zeberio Haraneko euskararen azterketa
Etno-Lingustikoa”13 doktorego tesiaren bidetik eskola bat sortu dot
Deustuko Unibertsitatean, tesina, tesi eta ikerlan zuzendari lez.

Eta aurreko bide biak bat eginik, herririk hara jasotako altxor hau,
literatura mailara eroaten nabil nire eleberri, ipuin liburu, bertso,
abesti, material didaktiko eta gainetikoen bidez, bizkaiera literarioan
zein euskera batuan.

Transmisioaren ondare hau, ahorik hara jasoa izan arren, idatziz
emoten dot ezer galdu ez egiteko.

Uriondon eta Undurran ahoz hartu nebana ahoz emon dot gure
etxe barruan eta seme-alabengan geratu da baina nire aportazioak
harago jo gura dau eta idatziaren bidez haragora be heldu daiteke.

Azken urteotan, berbaldi asko emoten daragoiot ikastetxerik ikas-
tetxe, mito, esaunda eta ohiturak kontatzen eta ondo joat nahiz eta
hartzaileak uritarrak izan, gaur Euskal Herria ia uri egin jakulako.

Trasmisioaren ondarea jagoteko gaurko egoerak ez deusku asko
laguntzen. Egia esateko, beste parametro asko euki behar dogu kon-
tutan eta bizitzaren joanak ganaz egiten deuskula uste dot, eta batez
be gazte eta umeai.

Hizkuntza, gure kasuan euskera, bizitzaren espilu dala esan dot
baina bizitzako leku-denpora eta beragaz batera gizartearen aldaketak
espilu horretan islatzen dira. 

252

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

12 Labayru-BBK-k argitaratua.
13 IKA argitaletxea. Zornotza 1991.



Zer egin geinke orduan egoera honen aurrean? Aiko, soluzio
magikorik ez daukat baina gitxienez asmatu egin behar geunke gaur-
ko egoera ezeze aurrekoa be islatu eta etorkizunera bideratzeko balio
dauan espilu konbexua.

Bizitzaren joanean-joaneango bidean, beti geratuko jaku zaharki-
tuta ondare horren zati bat baina zergaitik ez dogu egiten baserri
zaharrakaz egiten doguna, hau da, eperditik bota beharrean, zutik
dagoela barriztatu, egokitu eta etorkizuneratu? 

Teoriari itxi eta goazen errealitatera. Zeberioko auzuna bi aipatu
doguzanez gero, aikomenzan etnotestu bi bertsio etimologiko, biz-
kaiera literario eta batuan, bata Uriondokoa eta bestea Undurrakoa.
Zer egin behar dogu altxor aberatsa baino be aberatsago honegaz,
zaharkitutzat jota bertan behera itxi azpira zaharrean ala baliogarria
dan guztia etorkizunera bideratu? Erantzuna hauxe: gaurkook ez gara
lehengoaren epaile, trasmisoreak baino. Hortxe dago nire ustez 
euskeraren bizibideko etorkizuna, ezpabere “Minbako arrana
ugerr(k)tx(y)an”14 (mihin bako arrana ugerrak jan). Eta hori gertatu
ez egiteko aikomen nire bihotzerik harako aholkua:

Itsasoan handi ura
basoan ugari zura,
euskaldun izan, euskeraz bizi
zainduaz euskal kultura15.
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15 Kopla hau nire “ Euskal urtea ohituraz betea” Ibaizabal Zornotza 2003, libu-

ruan dator, 217. orrialdean.



1) Etnotestua

Lenao be
kontautzut e
baie orrek taloan
kontu orrek
istorie dauko.
Gaur Uriondon
etzeak
utzi(k)t(d)aos,
domingeruen
batzuk kendute,
baie lenao enala
bisi sen jentea ie
etze gustietan.

Gaienak
errentoreak
(g)intzesan da ba
urtean baten
errentea
pagetako egune

2) Bertsio
etimologikoa

Leenago be
kontatu deutsut
e baia orrek
taloaren kontu
orrek istoria
dauka. Gaur
Uriondon etxeak
utsik dagoz,
domingeruren
batzuk kenduta,
baia leenago
enala bizi zan
jentea ia etxe
guztietan.

Geienak
errentoreak
gintzazan eta ba
urtean baten
errentea
pagetako eguna

3) Bizkaiera
literarioa

Lehenago be
kontatu deutsut
e baina horrek
taloaren kontu
horrek historia
dauka. Gaur
Uriondon etxeak
hutsik dagoz,
domingeruren
batzuk kenduta,
baina lehenago
enala bizi zan
jendea ia etxe
guztietan. 

Gehienak
errentoreak
gintzazan eta ba
urtean baten
errentea
pagetako eguna

4) Euskara 
batua

Lehenago ere
kontatu dizut
baina horrek
taloaren kontu
horrek historia
dauka. Gaur
Uriondon etxeak
hutsik daude,
domingeruren
batzuk kenduta,
baina lehenago
enala bizi zen
jendea ea etxe
guztietan. 

Gehienak
errentoreak
ginen eta ba
urtean baten
errentea
pagetako eguna

254

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

URIONDO ETA UNDURRAKO ETNOTESTUAK, ETNOTES-
TUTIK EUSKERA BATURA.

URIONDOKOA

Barriemailea: Leonor Ayesta Goikoetxea, neure ama, Zeberioko
Uriondokoa, Undurrara ezkondua eta han bizi da gure aitaren tron-
kaleko baserrian. 2007. urtean 88 urte.

EZKONTZA IRABAZI TALO BATEGAITIK



ote san d´etze
bakotxeko bat
alkartu
t´errentea
pagetan yoaten
sirean usaban
etzera da gero
kontuek arreglau
orduen baskaldu
usaban konture.

Errentea era
askotara pageta
san. Sati bet
(d)iruten, beste
sati bet e
generotan,
seinde, ollasko
batzuk, indabea
d´olangoak
segun selango
tratue eta ba
beste erea yatzun
u sera, ba, bear
truke. Usabak a
bere bearretarako
eskatu itoskun
eskubearra,
seinde,
garibearrak
iteko,
iketzegosteko
edo beste

egoten zan eta
etxe bakotxeko
bat alkartu eta
errentea pagetan
joaten zirean
ugazabaren
etxera eta gero
kontuak
arreglatu orduan
bazkaldu
ugazabaren
kontura.

Errentea era
askotara pagetan
zan. Zati bat
dirutan, beste
zati bat e
generotan,
zeinda, ollasko
batzuk, indabea
eta olangoak
segun zelango
tratua eta ba
beste erea jatzun
u zera, ba, bear
truke. Ugazabak
a bere
bearretarako
eskatu egiten
euskun
eskubearra,
zeinda,
garibearrak
egiteko,

egoten zan eta
etxe bakoitzeko
bat alkartu eta
errentea pagetan
joaten ziran
ugazabaren
etxera eta gero
kontuak
arreglatu orduan
bazkaldu
ugazabaren
kontura.

Errentea era
askotara pagetan
zan. Zati bat
dirutan, beste
zati bat e
generotan,
zeinda, oilasko
batzuk, indaba
eta holangoak
segun zelango
tratua eta ba
beste era jatzun
u zera, ba, behar
truke. Ugazabak
a bere
beharretarako
eskatu egiten
euskun
eskubeharra,
zeinda, gari-
beharrak egiteko,
ikatza egosteko

egoten zen eta
etxe bakoitzeko
bat elkartu eta
errentea pagetan
joaten ziren
ugazabaren
etxera eta gero
kontuak
arreglatu orduan
bazkaldu
ugazabaren
kontura.

Errentea era
askotara pagetan
zen. Zati bat
dirutan, beste
zati bat
generotan,
zeinda, oilasko
batzuk, indaba
eta holangoak
segun zelango
tratua eta ba
beste era
zitzaizun zera,
ba, behar truke.
Ugazabak bere
beharretarako
eskatu egiten
zigun
eskubeharra,
zeinda, gari-
beharrak egiteko,
ikatza egosteko
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edosetarako, da
yoan in bear
borondates
kontra be
norbere etzeko
bearrak itxite
usaba sein
asarratu.
Errentoreak
orixe dauko,
iñon aspien on
bear, d´orregaiti
esan be iten du
au esakera au:
“errentorea arri
labanean bisi
dala”. D´au
gisoneskoakas
iten san,
d´andraskoak
etzeari autzin in
bear da gisonak
usabanean
daosen bitartean
gisonbearra(k)p
(b)e in in bear
d´etzekoak (g)
anera, seinde, ba
yanariek, korta
bearrak eta
etzeko
garbikusie,
naikoa sereginik
antza emoten
danari, eske,

ikatzegosteko
edo beste
edozertarako, eta
joan egin bear
borondatez
kontra be
norbere etxeko
bearrak itxita
ugazaba zein
aserretu.
Errentoreak
orixe dauka,
iñoren azpian
egon bear, eta
orregaiti esan be
egiten dogu au
esakera au:
“errentorea arri
labanean bizi
dala”. Eta au
gizonezkoakaz
egiten zan, eta
andrazkoak
etxeari eutsin
egin bear eta
gizonak
ugazabarenean
dagozan
bitartean
gizonbearrak be
egin-egin bear
eta etxekoak
ganera, zeinda,
ba janariak,
korta bearrak eta

edo beste
edozertarako, eta
joan egin behar
borondatez
kontra be
norbere etxeko
beharrak itxita
ugazaba zein
haserretu.
Errentoreak
horixe dauka,
iñoren azpian
egon behar, eta
horregaitik esan
be egiten dogu
hau esakera hau:
“errentorea harri
labanean bizi
dala”. Eta hau
gizonezkoakaz
egiten zan, eta
andrazkoak
etxeari eutsin
egin behar eta
gizonak
ugazabarenean
dagozan
bitartean gizon-
beharrak be
egin-egin behar
eta etxekoak
gainera, zeinda,
ba janariak,
korta-bearrak eta
etxeko

edo beste
edozertarako, eta
joan egin behar
borondatez
kontra ere
norbere etxeko
beharrak itxita
ugazaba zein
haserretu.
Errentoreak
horixe dauka,
inoren azpian
egon behar, eta
horregaitik esan
ere egiten dugu
hau esakera hau:
“errentorea harri
labanean bizi
dela”. Eta hau
gizonezkoakaz
egiten zen, eta
andrazkoak
etxeari eutsi egin
behar eta
gizonak
ugazabarenean
dauden bitartean
gizon-beharrak
ere egin-egin
behar eta
etxekoak gainera,
zeinda, ba
janariak, 
korta-bearrak eta
etxeko
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etzea ta
etzingurue
tolostu esik
(g)oseak eta
ugerra(k)tx(y)an.
A! d´umeak!
neskato
neskatorik krida
d´asko usaban
etzeatara. Ni
nauk asi
naindun gure
usaban seme
gastea, nau baño
piti
be(t)k(g)astetago
a, ai amatxue! ni
nau umea da
sentzain amar
urtegas
usabanera
mantenitalde. 

Olangoxea san
ordukoa ta se
ingotzesu ba
konformau edo
agoantau in bear.

D´egun beten,
Uriondon,

etxeko
garbikuzia,
naikoa zereginik
antza emoten
danari, eske,
etxea eta etxe
ingurua tolestu
ezik goseak eta
ugerrak jan. A!
eta umeak!
neskato
neskatorik krida
eta asko
ugazaben
etxeetara. Nik
neuk azi nendun
gure ugazabaren
seme gaztea, neu
baño piti bat
gaztetagoa, ai
amatxua! ni neu
umea eta
sentzain amar
urtegaz
ugazabarenera,
mantenitalde. 

Olangoxea zan
ordukoa eta zer
egingo deutsazu
ba konformatu
edo aguantatu
egin bear.

Eta egun baten,
Uriondon,

garbikuzia,
nahikoa
zereginik antza
emoten danari,
eske, etxea eta
etxe ingurua
tolestu ezik
goseak eta
ugerrak jan. A!
eta umeak!
neskato
neskatorik krida
eta asko
ugazaben
etxeetara. Nik
neuk hazi neban
gure ugazabaren
seme gaztea, neu
baino piti bat
gaztetagoa, ai
amatxua! ni neu
umea eta
sentzain hamar
urtegaz
ugazabarenera,
mantenitalde.

Holangoxea zan
ordukoa eta zer
egingo deutsazu
ba konformatu
edo aguantatu
egin behar.

Eta egun baten,
Uriondon,

garbikuzia,
nahikoa
zereginik antza
emoten denari,
eske, etxea eta
etxe ingurua
tolestu ezik
goseak eta
ugerrak jan. A!
eta umeak!
neskato
neskatorik krida
eta asko
ugazaben
etxeetara. Nik
neuk hazi nuen
gure ugazabaren
seme gaztea, neu
baino piti bat
gaztetagoa, ai
amatxua! ni neu
umea eta
sentzain hamar
urtegaz
ugazabarenera,
mantenitalde.

Holangoxea zen
ordukoa eta zer
egingo diozu ba
konformatu edo
aguantatu egin
behar.

Eta egun batean,
Uriondon,
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bueno, gu
Beanun bisi
gaintzesan baie
orko Goinukoan
artean aiten
ordes semea
yoan san errenta-
paguek iten.
Ganeko mutile,
lerdena ta ganera
aibela, begiargie.
Da ba yoan
sirean usaban
etzera da ba
usaborreri
etxoten daosela,
kridea ebilen
taloak erretako
orea iten ogie
faltauen be
taloak erretako,
bakisu, lenao
yan bes asko
t´entramea
askarrie. D´olan
daosela, ori
Goinuko mutil
lerden d´aibel ori
aregas krideagas
fijau sen, kridea
bera be bai
mutilegas,
d´alangon baten
lotzak aldea
batera itxite non

bueno, gu
Beanun bizi
gintzazan baia
orko Goinukoen
artean aitaren
ordez semea joan
zan errenta-
paguak egiten.
Ganeko mutila,
lerdena eta
ganera aibela,
begiargia. Eta ba
joan zirean
ugazabaren
etxera eta ba
ugazaba orreri
etxoten dagozala,
kridea ebilen
taloak erretako
orea egiten ogia
faltauan be
taloak erretako,
badakizu,
leenago jan be ez
asko eta
entramea
azkarria. Eta
olan dagozala,
ori Goinuko
mutil lerden eta
aibel ori aregaz
krideagaz fijatu
zan, kridea bera
be bai mutilagaz,
eta alangoren

bueno, gu
Beanun bizi
gintzazan baina
horko
Goinukoen
artean aitaren
ordez semea joan
zan errenta-
paguak egiten.
Gaineko mutila,
lerdena eta
gainera aibela,
begi-argia. Eta
ba joan ziran
ugazabaren
etxera eta ba
ugazaba horreri
itxaroten
dagozala, kridea
ebilen taloak
erretako ora
egiten ogia
faltatuan be
taloak erretako,
badakizu,
lehenago jan be
ez asko eta
entrama azkarria.
Eta holan
dagozala, hori
Goinuko mutil
lerden eta aibel
hori haregaz
krideagaz fijatu
zan, kridea bera

bueno, gu
Beanun bizi
ginen  baina
horko
Goinukoen
artean aitaren
ordez semea joan
zen errenta-
paguak egiten.
Gaineko mutila,
lerdena eta
gainera aibela,
begi-argia. Eta
ba joan ziren
ugazabaren
etxera eta ba
ugazaba horri
itxaroten
daudela, krida
zebilen taloak
erretako ora
egiten ogia
faltatuan ere
taloak erretako,
badakizu,
lehenago jan ere
ez asko eta
entrama azkarria.
Eta holan
daudela, hori
Goinuko mutil
lerden eta aibel
hori haregaz
kridagaz fijatu
zen, krida bera
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diñotzon mutil
orrek:

– Nik i zuk
erreko
taloa(k)tx(y)ango
naunkes ba, da
gusture in be!

– Bai?- erantzun
otzen erdi
irribarreka
neskatoak-, ba
nik i erre be bai
suri talaburriñan
asal biko taloak!

D’aikoan amaika
terdiek! nobio es
sirean in ba? Da
ba bebisen
nobio. Andik i
lasterrera, ausoko
ume bat
artudien
besoatan, lenao
usedioa egoan
nobio-nobiek e
ume bat
besoatan
artzeakoa,

baten lotsak
aldea batera
itxita non
diñotson mutil
orrek:

– Nik i zuk
erretako taloak
jango neunkez
ba, eta gustora
egin be!

– Bai?- erantzun
eutson erdi
irribarreka
neskatoak-, ba
nik i erre be bai
zuri talaburriñan
azal biko taloak!

Eta aikoan
amaika terdiak!
nobio ez zirean
egin ba? Eta ba
baebizan nobio.
Andik i
lasterrera,
auzoko ume bat
artu eudien
besoetan,
leenago usadioa
egoan nobio-
nobiak e ume
bat besoetan

be bai mutilagaz,
eta halangoren
baten lotsak
aldea batera
itxita non
dinotson mutil
horrek:

– Nik i zuk
erretako taloak
jango neunkez
ba, eta gustora
egin be!

– Bai?- erantzun
eutson erdi
irribarreka
neskatoak-, ba
nik i erre be bai
zuri talaburriñan
azal biko taloak!

Eta aikoan
hamaika t’erdiak!
nobio ez ziran
egin ba? Eta ba
baebizan nobio.
Handik i
lasterrera,
auzoko ume bat
hartu eben
besoetan,
lehenago usadioa
egoan nobio-
nobiek e ume
bat besoetan

ere bai
mutilagaz, eta
halangoren baten
lotsak aldea
batera utzita non
diotson mutil
horrek:

– Nik zuk
erretako taloak
jango nituzke ba,
eta gustora egin
ere!

– Bai?- erantzun
zion erdi
irribarreka
neskatoak-, ba
nik erre ere bai
zuri talaburriñan
azal biko taloak!

Eta aikoan
hamaika t’erdiak!
nobio ez ziren
egin ba? Eta ba
bazebiltzan
nobio. Handik
lasterrera,
auzoko ume bat
hartu zuten
besoetan,
lehenago usadioa
zegoen nobio-
nobiek ume bat
besoetan
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aitibitxi-amabitxi
isiteko
pontontziko
bautisuen,
d´orineskero erri
gustie(k)tx(y)akit
auen serio ta
formal dabisela,
eskontako
planean.

Da gero andik i
urte pare batera
eskondu in
sirean neskatoan
etzera da
bikuntzan bisi
sirean modu
apur bet in
arteño.

Bikuntzan bisitea
esta beti fasile
isiten gero e!
Diru
kontue(k)p(b)e
erdibana in bear
isiten dires,
d´olango gausak.
Ondo konpondu
eskero don, baie
txarresean estao
bisiko danik.

artzeakoa,
aitabitxi-
amabitxi izateko
pontontziko
bautizuan, eta
ori egin ezkero
erri guztiak
jakiten euan
serio eta formal
dabizala,
ezkontako
planean.

Eta gero andik i
urte pare batera
ezkondu egin
zirean
neskatoaren
etxera eta
bikuntzan bizi
zirean modu
apur bat egin
arteraño.

Bikuntzan
bizitea ez da beti
fazila izaten gero
e! Diru kontuak
be erdibana egin
bear izaten dira,
eta olango
gauzak. Ondo
konpondu
ezkero don, baia
txarrezean ez
dago biziko

hartzeakoa,
aitabitxi-
amabitxi izateko
pontontziko
bautizuan, eta
hori eginez gero
herri guztiak
jakiten eban
serio eta formal
dabizala,
ezkontako
planean.

Eta gero handik
i urte pare batera
ezkondu egin
ziran
neskatoaren
etxera eta
bikuntzan bizi
ziran modu apur
bat egin
arteraino.

Bikuntzan
bizitea ez da beti
fazila izaten gero
e! Diru kontuak
be erdibana egin
behar izaten
dira, eta holango
gauzak. Ondo
konponduz gero
don, baina
txarrezean ez
dago biziko

hartzeakoa,
aitabitxi-
amabitxi izateko
pontontziko
bautizuan, eta
hori eginez gero
herri guztiak
jakiten zuen
serio eta formal
dabiltzala,
ezkontako
planean.

Eta gero handik
urte pare batera
ezkondu egin
ziren
neskatoaren
etxera eta
bikuntzan bizi
ziren modu apur
bat egin
arteraino.

Bikuntzan
bizitea ez da beti
fazila izaten gero
e! Diru kontuak
ere erdibana egin
behar izaten
dira, eta holango
gauzak. Ondo
konponduz gero
don, baina
txarrezean ez
dago biziko
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Egunean
eguneango
bisimoduen
gorabera andiek
oten dires
d´agaitiño esaten
du sarriten a
esakerea: “laratzu
baltzak esotuten
dau personea”.
D’egie da isin
be. Aiko, ni nau
be, eskondu
eskero,
bikuntzan bisi
isan nas sarrak
usufrutoa
aukielako da
bakit ori ser dan.
Gure Uriondoko
amak es ekien
erdera asko baie
beti esatoskun
“kasao pide
casa”. D´erresoia
galanta.
Bikuntzan asko
iruntzi bea da
bates be sarra-
(k)p(b)aragarri
antza(k)p(b)adire.

danik. Egunean
eguneango
bizimoduan
gorabeera andiak
egoten dira eta
agaitiño esaten
dogu sarritan a
esakerea: “laratzu
baltzak
ezagututen dau
personea”. Eta
egia da izan be.
Aiko, ni neu be,
ezkondu ezkero,
bikuntzan bizi
izan naz zaarrak
usufruktoa
eukielako eta
badakit ori zer
dan. Gure
Uriondoko amak
ez ekian erdera
asko baia beti
esaten euskun
“kasado pide
casa”. Eta
errazoia galanta.
Bikuntzan asko
irentsi bear da
batez be zaarrak
baragarri antzak
badira.

danik. Egunean
eguneango
bizimoduan
gorabehera
handiak egoten
dira eta
hagaitino esaten
dogu sarritan a
esakerea: “laratzu
baltzak
ezagututen dau
pertsonea”. Eta
egia da izan be.
Aiko, ni neu be,
ezkonduz gero,
bikuntzan bizi
izan naz zaharrak
usufruktoa
eukielako eta
badakit hori zer
dan. Gure
Uriondoko amak
ez ekian erdera
asko baina beti
esaten euskun
“casado pide
casa”. Eta
errazoia galanta.
Bikuntzan asko
irentsi behar da
batez be zaharrak
baragarri antzak
badira.

denik. Egunean
eguneango
bizimoduan
gorabehera
handiak egoten
dira eta
hargaitino esaten
dugu sarritan ha
esakera: “laratzu
baltzak
ezagutzen du
pertsona”. Eta
egia da izan ere.
Aiko, ni neu ere,
ezkonduz gero,
bikuntzan bizi
izan naiz
zaharrak
usufruktoa
zeukatelako eta
badakit hori zer
den. Gure
Uriondoko amak
ez zekien erdera
asko baina beti
esaten zigun
“casado pide
casa”. Eta
arrazoia galanta.
Bikuntzan asko
irentsi behar da
batez ere
zaharrak
baragarri antzak
badira.
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Da gero ba
modu apur bet
in audienean
Kallera yoan
sirean bisiten,
auren pisure.
Mutilek e fabrika
sarrean itaueles
bear ba
aurrerantza
etzerikara
eragoion
bearren, d´es
lengo antzean or
bidea(k)p(b)etea
n oñes egunean
ordu bi arpelik
emoten yoan-
etorrietan, da
uda partean tire,
baye neguen?
neguen atzena.
Dandi(k)p(b)e
diruen posean
eragoion jenteak
eta askotan
propitarioa(k)p(
b)año diru geao
atetan audien
fabrikati.
“Fabrikati ilean
txal bat etzera”
esatauen emeko
propitario andi

Eta gero ba
modu apur bat
egin eudienean
Kallera joan
zirean biziten,
euren pisura.
Mutilak e fabrika
zaarrean egiten
euan lez bear ba
aurrerantza
etxerik ara
eragoion
bearren, eta ez
leengo antzean
or bideak betean
oiñez egunean
ordu bi alperrik
emoten joan-
etorrietan, eta
uda partean tira,
baia neguan?
neguan atzena.
Dandik be
diruen pozean
eragoion jenteak
eta askotan
propietarioak
baño diru geiago
ateraten eudien
fabrikatik.
“Fabrikati ilean
txaal bat etxera”
esaten euan
emengo

Eta gero ba
modu apur bat
egin ebenean
Kallera joan
ziran biziten,
euren pisura.
Mutilak e fabrika
zaharrean egiten
eban lez behar
ba aurrerantza
etxerik hara
eragoion
beharren, eta ez
lehengo antzean
hor bideak
betean oinez
egunean ordu bi
alperrik emoten
joan-etorrietan,
eta uda partean
tira, baina
neguan? neguan
atzena. Dandik
be diruaren
pozean eragoion
jenteak eta
askotan
propietarioak
baino diru
gehiago ateraten
eben fabrikatik.
“Fabrikatik
hilean txahal bat
etxera” esaten

Eta gero ba
modu apur bat
egin zutenean
Kallera joan
ziren biziten,
euren pisura.
Mutilak fabrika
zaharrean egiten
zuen lez behar
ba aurrerantz
etxerik hara
eragoion
beharren, eta ez
lehengo antzean
hor bideak
betean oinez
egunean ordu bi
alperrik ematen
joan-etorrietan,
eta uda partean
tira, baina
neguan? neguan
azkena. Dendik
ere diruaren
pozean eragoion
jenteak eta
askotan
propietarioak
baino diru
gehiago ateraten
zuten fabrikatik.
“Fabrikatik
hilean txahal bat
etxera” esaten
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betek. Egie san
isin be, baserrien
ilean txal bat
aukiteko amabi
bai bea dires,
d´ori okerrik
auki barik.
B´olantxe,
matrimonio
gaste ori bestala
bisi sen Kallen
gisonak etzerik
ara bear inde,
errentore baño
askos ogeto. Je-
je-je, bitu
talogintzeak se
ekarri otzien.
Pasau be iñon
danik?  

propietario andi
batek. Egia zan
izan be,
baserrian ilean
txaal bat
eukiteko amabi
bei bear dira, eta
ori okerrik auki
barik. Ba
olantxe,
matrimonio
gazte ori bestala
bizi zan Kallen
gizonak etxerik
ara bear eginda,
errentore baño
askoz obeto. Je-
je-je, begitu
talogintzeak zer
ekarri eutsien.
Pasatu be iñon
danik?   

eban hemengo
propietario
handi batek.
Egia zan izan be,
baserrian hilean
txahal bat
eukiteko hamabi
behi behar dira,
eta hori okerrik
euki barik. Ba
olantxe,
matrimonio
gazte hori bestala
bizi zan Kallen
gizonak etxerik
hara behar
eginda, errentore
baino askoz
hobeto. Je-je-je,
begiratu
talogintzeak zer
ekarri eutsien.
Pasatu be inon
danik? 

zuen hemengo
propietario
handi batek.
Egia zan izan
ere, baserrian
hilean txahal bat
eukiteko hamabi
behi behar dira,
eta hori okerrik
euki barik. Ba
olantxe,
matrimonio
gazte hori bestela
bizi zen Kallen
gizonak etxerik
hara behar
eginda, errentore
baino askoz
hobeto. Je-je-je,
begiratu
talogintzeak zer
ekarri zien.
Pasatu ere inon
denik?
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1) Etnotestua

Baiiii! ori usedio
sarra da, umeak
a Madrilen be
ume dire ta ba
urteatan seoser
in bea sala ta ba
bespera gaubean
esan iten yakie
umeari: “gaur
gaubean
sestopean lo ta
biger belarritati
tire”. Da ba,
suok
sauo(k)p(b)e bai,
txikerrak
saintzienean
sestoa artu te
barruen sartzean
sinien baie ke ba,
an isin lei lorik
in, baie esakera
moduen lotu de
d´esan iten du

2) Bertsio
etimologikoa

Baiiii! ori usadio
zaarra da, umeak
a Madrilen be
ume dira eta ba
urteetan zeozer
egin bear zala eta
ba bezpera
gauean esan
egiten jakie
umeei: “gaur
gauean zestopean
lo eta biar
belarrietatik
tira”. Eta ba,
zuok zeuok be
bai, txikerrak
zintzienean
zestoa artu eta
barruan sartzean
zinien baia ke
ba, an ezin lei
lorik egin, baia
esakera moduan
lotu da eta esan

3) Bizkaiera
literarioa

Baiiii! hori
usadio zaharra
da, umeak a
Madrilen be
ume dira eta ba
urteetan zeozer
egin behar zala
eta ba bezpera
gauean esan
egiten jakie
umeei: “gaur
gauean zestopean
lo eta biar
belarrietatik
tira”. Eta ba,
zuok zeuok be
bai, txikerrak
zintzienean
zestoa hartu eta
barruan sartzean
zinien baina ke
ba, han ezin lei
lorik egin, baina
esakera moduan

4) Euskara 
batua

Baiiii! hori
usadio zaharra
da, umeak
Madrilen ere
ume dira eta ba
urteetan zeozer
egin behar zela
eta ba bezpera
gauean esan
egiten zaie
umeei: “gaur
gauean zestopean
lo eta biar
belarrietatik
tira”. Eta ba,
zuok zeuok ere
bai, txikerrak
zinetenean zestoa
hartu eta
barruan sartzen
zineten baina ke
ba, han ezin
liteke lorik egin,
baina esakera
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urteak ingo
direan bespera
gaubean. Sanean
edo sestoan es
baie astotzaran
bai in dosue lo
mantarrean oten
sintzienean, txiki
txikiten, bates be
artayorrea
t´olango bearrak
iten
gaindusenean.
Eroan astotzarak
solora t´an
itxiten sirean
titiko umeak
muna bastarrean
d´olan gausa
biek in, sentzain
da solobearrak.

Sanak a selan
iten gaindusen
diñostesu?
B´aiko. Gurean e
gure aite, bueno
sure aitite
Frantzisko san
orretan aitue.

egiten dogu
urteak egingo
direan bezpera
gauean.
Zaranean edo
zestoan ez baia
astotzaran bai
egin dozue lo
mantarrean
egoten
zintzienean, txiki
txikitan, batez be
artajorrea eta
olango bearrak
egiten
genduzanean.
Eroan astotzarak
solora eta an
itxiten zirean
titiko umeak
muna bazterrean
eta olan gauza
biak egin,
sentzain eta
solobearrak.

Zaranak a zelan
egiten genduzan
diñostazu? Ba
aiko. Gurean e
gure aita, bueno
zure aitita
Frantzisko zan
orretan aitua.

lotu da eta esan
egiten dogu
urteak egingo
diran bezpera
gauean.
Zaranean edo
zestoan ez baina
asto-otzaran bai
egin dozue lo
mantarrean
egoten
zintzienean, txiki
txikitan, batez be
artajorrea eta
holango
beharrak egiten
genduzanean.
Eroan asto-
otzarak solora
eta han itxiten
zirean titiko
umeak muna
bazterrean eta
holan gauza biak
egin, sentzain eta
solo-bearrak.

Zaranak a zelan
egiten genduzan
dinostazu? Ba
aiko. Gurean e
gure aita, bueno
zure aitita
Frantzisko zan
horretan aitua.

moduan lotu da
eta esan egiten
dugu urteak
egingo diren
bezpera gauean.
Zaranean edo
zestoan ez baina
asto-otzaran bai
egin duzue lo
mantarrean
egoten
zinetenean, txiki
txikitan, batez
ere artajorra eta
holango
beharrak egiten
genituenean.
Eroan asto-
otzarak solora
eta han itxiten
ziren titiko
umeak muna
bazterrean eta
holan gauza biak
egin, sentzain eta
solo-bearrak.

Zaranak a zelan
egiten genituen
diostazu? Ba
aiko. Gurean
gure aita, bueno
zure aitita
Frantzisko zen
horretan aditua.
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Bere anaje
gustie(k)p(b)e
saleak isin yatzus
arotzien, bates
be, Martzelino.
Da ba sure
aititek e etzean
iten ausen sanak,
otzarak eta
silleperdiek.
Orretako,
erreminta(k)p(b)
e baukesan,
añotza, askorea,
matxeta,
kutxillea edo
sepillue, baie
burriñasko agoa
t´astabikoa da
gero astoa,
egurreskoa e
simentzak meatu
de finduteko.
Gero beste
erreminta bat
auken simentzan
puntak lotu edo
sartzeako,
sursubil
esatotzen aititek
eta suok o
beragas olgau
gurisiten
sainduenes beti
esatotzuen esetz,

Bere anaje
guztiak be zaleak
izan jatzuz
arotzian, batez
be, Martzelino.
Eta ba zure
aititak e etxean
egiten euazan
zaranak, otzarak
eta sillaeperdiak.
Orretarako,
erramientak be
baeukazan,
añotza, aizkorea,
matxeta,
kutxillea edo
zepillua, baia
burriñazko aoa
eta astabikoa eta
gero astoa,
egurrezkoa e
zimentzak meetu
eta finduteko.
Gero beste
erraemienta bat
eukan zimentzan
puntak lotu edo
sartzeako,
zursubil esaten
eutson aititak eta
zuok o beragaz
olgatu gura
izaten zenduenez
beti esaten
eutsuen esetz,

Bere anaje
guztiak be zaleak
izan jatzuz
arotzian, batez
be, Martzelino.
Eta ba zure
aititak e etxean
egiten ebazan
zaranak, otzarak
eta silla-eperdiak.
Horretarako,
erramientak be
baeukazan,
añotza, aizkorea,
matxeta,
kutxillea edo
zepillua, baina
burriñazko ahoa
eta astabikoa eta
gero astoa,
egurrezkoa e
zimentzak
mehetu eta
finduteko. Gero
beste
erraemienta bat
eukan zimentzen
puntak lotu edo
sartzeako,
zursubil esaten
eutson aititak eta
zuok o beragaz
olgatu gura
izaten zenduenez
beti esaten

Bere anaje
guztiak ere
zaleak izan
zaizkizu arotzian,
batez ere,
Martzelino. Eta
ba zure aititak
etxean egiten
zituen zaranak,
otzarak eta silla-
eperdiak.
Horretarako,
erramientak ere
bazeuzkan,
aiñotza, aizkora,
matxeta, kutxilla
edo zepillua,
baina
burdinazko ahoa
eta astabikoa eta
gero astoa,
egurrezkoa
zimentzak
mehetu eta
finduteko. Gero
beste
erraemienta bat
zeukan
zimentzen
puntak lotu edo
sartzeko, zursubil
esaten zion
aititak eta zuok
beragaz olgatu
gura izaten
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bera(k)p(b)earrisi
ten auelako
d´orregati suok
preguntetan
sauntzienean ia a
erremintea
setako dan ba
bera(k)p(b) beti
esatotzuen,
d´erdi erderas
erdi auskeras
esan be: “dejale
bakean”. Oseake
“dejale bakean”
ori sursubil
erremintea san,
punta sorrotza
puntati te atzetik
i eskuegas inder
iteko moduko
formeagas.
D´orren antzean
beste erreminta
batzuk. Aitu,
gurean
erreminta-kajea
beti gorde da
kamarako
etexurepeko
erresuman sein
umeak artu te
manatu. An
gordetan sirean,
añotza, matxeta,
untzak,

berak bear izaten
eualako eta
orregaitik zuok
preguntetan
zeuntzienean ia a
erramientea
zertarako dan ba
berak beti esaten
eutsuen, eta erdi
erderaz erdi
euskeraz esan be:
“dejale bakean”.
Oseake “dejale
bakean” ori
zursubil
erramientea zan,
punta zorrotza
puntatik eta
atzetik i eskuagaz
indar egiteko
moduko
formeagaz. Eta
orren antzean
beste erramienta
batzuk. Aitu,
gurean
erramienta-kajea
beti gorde da
kamarako
ituxurepeko
erresuman zein
umeak artu eta
manatu. An
gordetan zirean,
añotza, matxeta,

eutsuen esetz,
berak behar
izaten ebalako
eta horregaitik
zuok
preguntetan
zeuntzienean ia
ha erramientea
zertarako dan ba
berak beti esaten
eutsuen, eta erdi
erderaz erdi
euskeraz esan be:
“ dejale bakean”.
Oseake “dejale
bakean” hori
zursubil
erramientea zan,
punta zorrotza
puntatik eta
atzetik i eskuagaz
indar egiteko
moduko
formeagaz. Eta
horren antzean
beste erramienta
batzuk. Aitu,
gurean
erramienta-kajea
beti gorde da
kamarako
ituxurepeko
erresuman zein
umeak hartu eta
manatu. Han

zenuenez beti
esaten zizuen
esetz, berak
behar izaten
zuelako eta
horregaitik zuok
preguntetan
zeniotenean ea
ha erramienta
zertarako den ba
berak beti esaten
zizuen, eta erdi
erderaz erdi
euskaraz esan
ere: “dejale
bakean”. Oseake
“dejale bakean”
hori zursubil
erramienta zen,
punta zorrotza
puntatik eta
atzetik i eskuagaz
indar egiteko
moduko
formagaz. Eta
horren antzean
beste erramienta
batzuk. Aitu,
gurean
erramienta-kajea
beti gorde da
kamarako
ituxurepeko
erresuman zein
umeak hartu eta
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alikateak,
malluek, limea,
estena, tenasak,
eta gure Bilboko
Santosek
lograute
llabinglesa edo
traste ori be bai.
Sursubile,
badaespada,
estarien
gordetauen sein
bera barik lotu.

Simentzak selan
iten sirean? In
aititek itausen
baie nau(k)p(b)e
kontaukotzut,
orrenbeste bakit
eta.

Ba, simentzak
iteko, orti,
Beresialdeko
beresiti edo
gastañadui beteti
ekartausen
gastañegur
bereserne gasteak

untzak,
alikateak,
malluak, limea,
eztena, tenazak,
eta gure Bilboko
Santosek
logratuta llabe-
inglesa edo traste
ori be bai.
Zursubila,
badaezpada,
estarian gordetan
euan zein bera
barik lotu.

Zimentzak zelan
egiten zirean?
Egin aititak
egiten euazan
baia neuk be
kontauko
deutsut,
orrenbeste
badakit eta.

Ba, zimentzak
egiteko, ortik,
Beresialdeko
beresitik edo
gaztañadui
batetik ekarten
euazan gaztaña-
egur berezerne

gordetan zirean,
añotza, matxeta,
untzak,
alikateak,
mailuak, limea,
eztena, tenazak,
eta gure Bilboko
Santosek
logratuta llabe-
inglesa edo traste
hori be bai.
Zursubila,
badaezpada,
estarian gordetan
eban zein bera
barik lotu.

Zimentzak zelan
egiten zirean?
Egin aititak
egiten ebazan
baina neuk be
kontauko
deutsut,
horrenbeste
badakit eta.

Ba, zimentzak
egiteko, hortik,
Beresialdeko
beresitik edo
gaztainadui
batetik ekarten
ebazan gaztaina-
egur berezerne

manatu. Han
gordetan ziren,
aiñotza, matxeta,
untzak,
alikateak,
mailuak, lima,
eztena, tenazak,
eta gure Bilboko
Santosek
logratuta llabe-
inglesa edo traste
hori ere bai.
Zursubila,
badaezpada,
estarian gordetan
zuen zein bera
barik lotu.

Zimentzak zelan
egiten ziren?
Egin aititak
egiten zituen
baina neuk ere
kontauko dizut,
horrenbeste
badakit eta.

Ba, zimentzak
egiteko, hortik,
Beresialdeko
beresitik edo
gaztainadui
batetik ekarten
zituen gaztaina-
egur berezerne
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eta lodiari
diferentekoak, al
dala errama edo
adapo bakoak e.
Gero beratuten
iminte ausen
beren beregi
ineko potxingo
baten. Gero,
labesu egun
beten, errariek e
labeti
aterorduen,
labeko beroan
sartzean ausen
gastañegurrok
ixerdie dariola
imini arte.

Gero, artu
olango egur
bakotxa da
meanak
añotzagas da
loditxuenak
matxetagas
selangoak (g)ure
d´alangoxe
lodiariko
simentzak atetan
ausen, fasil-fasil,
se bero-beroan
fasil soltetan da

gazteak eta
lodiari
diferentekoak,
aal dala errama
edo adapo
bakoak e. Gero
beratuten
iminten euazan
beren beregi
egineko
potxingo baten.
Gero, labesu
egun baten,
errariak e labetik
atera orduan,
labeko beroan
sartzean euazan
gaztaña-egurrok
izerdia dariola
imini arte.

Gero, artu
olango egur
bakotxa eta
meenak
añotzagaz eta
loditxuenak
matxetagaz
zelangoak gura
eta alangoxe
lodiariko
zimentzak
ateraten euazan,
fazil-fazil, ze
bero-beroan fazil

gazteak eta
lodiari
diferentekoak,
ahal dala errama
edo adapo
bakoak e. Gero
beratuten
iminten ebazan
beren beregi
egineko
potxingo baten.
Gero, labesu
egun baten,
errariak e labetik
atera orduan,
labeko beroan
sartzean ebazan
gaztaina-egurrok
izerdia dariola
imini arte.

Gero, hartu
holango egur
bakotxa eta
mehenak
añotzagaz eta
loditxuenak
matxetagaz
zelangoak gura
eta halangoxe
lodiariko
zimentzak
ateraten ebazan,
fazil-fazil, ze
bero-beroan fazil

gazteak eta
lodiari
diferentekoak,
ahal dela errama
edo adapo
bakoak e. Gero
beratuten
iminten zituen
beren beregi
egindako
potxingo batean.
Gero, labesu
egun batean,
errariak labetik
atera orduan,
labeko beroan
sartzen zituen
gaztaina-egurrok
izerdia dariola
imini arte.

Gero, hartu
holango egur
bakoitza eta
mehenak
aiñotzagaz eta
loditxuenak
matxetagaz
zelangoak gura
eta halangoxe
lodiariko
zimentzak
ateraten zituen,
fazil-fazil, ze
bero-beroan fazil
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egur berdea.
Oin, bearleku
ori beroan in
beada ta klaro,
eskuek erre es
baie berotu in
leikes d´ori
pasau es iteko,
ugelkapelakas
ineko guante
moduko batzuk
sartzean sirean
atzamarretati
d´ugelesko
estukin edo
amarra biges
eskubitorrera
lotu sein soltau
t´eskuek
malograu.
D´olan iten auen
simen(t)z
partidea. Gero
apur bet
sikituten itxi te
gero ba
kamarako
goitegien
aukitauen astoa
artu te
kutxilleagas
findu itausen
simentzok, alde
gustietako
lastasunak

soltetan da egur
berdea. Orain,
bearleku ori
beroan egin bear
da eta klaro,
eskuak erre ez
baia berotu egin
leikez eta ori
pasatu ez
egiteko, ual-
kapelakaz
egineko guante
moduko batzuk
sartzean zirean
atzamarretatik
eta ualezko
estukin edo
amarra bigaz
eskubitorrera
lotu zein soltatu
eta eskuak
malogratu. Eta
olan egiten euan
zimentz partidea.
Gero apur bat
sikatuten itxi eta
gero ba
kamarako
goitegian eukiten
euan astoa artu
eta kutxilleagaz
findu egiten
euazan
zimentzok, alde
guztietako

soltetan da egur
berdea. Orain,
beharleku hori
beroan egin
behar da eta
klaro, eskuak
erre ez baina
berotu egin
leikez eta hori
pasatu ez
egiteko, uhal-
kapelakaz
egineko guante
moduko batzuk
sartzean zirean
atzamarretatik
eta uhalezko
estukin edo
amarra bigaz
eskubitorrera
lotu zein soltatu
eta eskuak
malogratu. Eta
holan egiten
eban zimentz
partidea. Gero
apur bat
sikatuten itxi eta
gero ba
kamarako
goitegian eukiten
eban astoa hartu
eta kutxilleagaz
findu egiten
ebazan

soltetan da egur
berdea. Orain,
beharleku hori
beroan egin
behar da eta
klaro, eskuak
erre ez baina
berotu egin
litezke eta hori
pasatu ez
egiteko, uhal-
kapelakaz
egindako goante
moduko batzuk
sartzen ziren
atzamarretatik
eta uhalezko
estukin edo
amarra bigaz
eskubitorrera
lotu zein soltatu
eta eskuak
malogratu. Eta
holan egiten
zuen zimentz
partidea. Gero
apur bat
sikatuten utzi eta
gero ba
kamarako
goitegian eukiten
zuen astoa hartu
eta kutxillagaz
findu egiten
zituen
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kentzeako. Bein
orin eskero,
beste
bearretarako
sasoirik es
egoanean, negu
partean sarriago,
ba sanginen edo
sestoginen
ekitotzen, edo
sillari
eperdie(k)p(b)ot
aten. Bueno,
silleperdiek e
urritxa simentz
estuekas be
botaten sirean
baie apurtu
lenao iten sian,
urritxea beres be
gastañea baño
bigunagoa da.
Sestoari ago-gana
edo karela iteko
urritxegurre
erabilte san, a be
berotu ite san da
kurbea atera,
biribilek isin bea
dau te. Gero, san
barrie eperdirik
ara asten san da
ba sera, basea
edo aspie in
orduen gorantza

laztasunak
kentzeako. Bein
ori egin ezkero,
beste
bearretarako
sasoirik ez
egoanean, negu
partean sarriago,
ba zaranginen
edo zestoginen
ekiten eutson,
edo silla-
eperdiak
botaten. Bueno,
silla-eperdiak e
urretxa zimentz
estuekaz be
botaten zirean
baia apurtu
leenago egiten
zirean, urretxea
berez be
gaztañea baño
bigunagoa da.
Zestoari ao-gana
edo karela
egiteko urretx-
egurra erabilten
zan, a be berotu
egiten zan eta
kurbea atera,
biribilak izan
bear dau eta.
Gero, zaran
barria eperdirik

zimentzok, alde
guztietako
laztasunak
kentzeako. Behin
hori eginez gero,
beste
beharretarako
sasoirik ez
egoanean, negu
partean sarriago,
ba zaranginen
edo zestoginen
ekiten eutson,
edo silla-
eperdiak
botaten. Bueno,
silla-eperdiak e
urretxa zimentz
estuekaz be
botaten ziran
baina apurtu
lehenago egiten
ziran, urretxea
berez be
gaztainea baino
bigunagoa da.
Zestoari aho-
gana edo karela
egiteko urretx-
egurra erabilten
zan, ha be
berotu egiten
zan eta kurbea
atera, biribilak
izan behar dau

zimentzok, alde
guztietako
laztasunak
kentzeko. Behin
hori eginez gero,
beste
beharretarako
sasoirik ez
zegoenean, negu
partean sarriago,
ba zaranginen
edo zestoginen
ekiten zion, edo
silla-eperdiak
botaten. Bueno,
silla-eperdiak e
urretxa zimentz
estuekaz ere
botaten ziren
baina apurtu
lehenago egiten
ziren, urretxa
berez ere
gaztaina baino
bigunagoa da.
Zestoari aho-
gana edo karela
egiteko urretx-
egurra erabilten
zen, ha ere
berotu egiten zen
eta kurba atera,
biribilak izan
behar du eta.
Gero, zaran
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inean ines-ines
yoan. Atzenean,
in akabetako
karela iminten
yakon da gero
ertzetako
karelpean eskue
sartu aleko
eskudel bi iten
yakosan, bitarte
bi, sanari
goatuteko,
bakarrean sein
andarik anda
eroateko.Da ba
gero sana
apurtuten sanean
aregas ganeko
aroagas, bueno,
karelagas,
txerrintolan
olgetan san,
bueno, umeak,
es egoan beste
modu
andiri(k)p(b)e ta.

ara asten zan eta
ba zera, basea
edo azpia egin
orduan gorantza
einean eginaz-
eginaz joan.
Atzenean, egin
akabetako karela
iminten jakon
eta gero
ertzetako
karelpean eskua
sartu aaleko
eskudel bi egiten
jakozan, bitarte
bi, zaranari
goratuteko,
bakarrean zein
andarik anda
eroateko. Eta ba
gero zarana
apurtuten
zanean aregaz
ganeko aroagaz,
bueno, kerelagaz,
txirrintolan
olgetan zan,
bueno, umeak,
ez egoan beste
modu andirik be
eta. 

eta. Gero, zaran
barria eperdirik
hara hasten zan
eta ba zera, basea
edo azpia egin
orduan gorantz
einean eginaz-
eginaz joan.
Atzenean, egin
akabetako karela
iminten jakon
eta gero
ertzetako
karelpean eskua
sartu ahaleko
eskudel bi egiten
jakozan, bitarte
bi, zaranari
goratuteko,
bakarrean zein
andarik anda
eroateko. Eta ba
gero zarana
apurtuten
zanean haregaz
ganeko aroagaz,
bueno, kerelagaz,
txirrintolan
olgetan zan,
bueno, umeak,
ez egoan beste
modu handirik
be eta. 

berria eperdirik
hara hasten zen
eta ba zera, basea
edo azpia egin
orduan gorantz
einean eginaz-
eginaz joan.
Azkenean, egin
akabetako karela
iminten zitzaion
eta gero
ertzetako
karelpean eskua
sartu ahaleko
eskudel bi egiten
zitzaizkion,
bitarte bi,
zaranari
goratuteko,
bakarrean zein
andarik anda
eroateko. Eta ba
gero zarana
apurtuten
zanean haregaz
ganeko aroagaz,
bueno, kerelagaz,
txirrintolan
olgetan zen,
bueno, umeak,
ez zegoen beste
modu handirik
ere eta. 
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Orduen
jugeterik erostea
pentzau bes,
neskatxientza(t)p
(b)e etzean iten
gaindusen
seimonikak
erropa
gausestanduek
aprobetxaute. A?
ta urteatan
erregalue iterik i
pentzau bes, bai
sera, akaso
Paskoatan edo
Urtebarrietan
aitibitxik
morrokota edo
mokotzan bat
auren
besoatakoari, es
egoan modurik
eta erregalu
intziguri(k)p(b)e
s, da bestala se
gaurkoa be larra
yatzu gero! Da
bakisu, larra beti
txarra!

Bueno, guk indu
itekoa? Asi
sestopeagas asi
gara baie apurke-
apurke iñon

Orduan
jugeterik erostea
pentsatu be ez,
neskatxientzat be
etxean egiten
genduzan
seinmonikak
erropa
gauzeztanduak
aprobetxatuta.
A? eta urteetan
erregalua egiterik
i pentsatu be ez,
bai zera, akaso
Pazkoetan edo
Urtebarrietan
aitabitxik
morrokota edo
mokotsaren bat
euren
besoetakoei, ez
egoan modurik
eta erregalu
intzigurik be ez,
eta bestela, ze
gaurkoa be larra
jatzu gero! Eta
badakizu, larra
beti txarra! 

Bueno, guk egin
dogu egitekoa?
Asi zestopeagaz
asi gara baia
apurka-apurka

Orduan
jugeterik erostea
pentsatu be ez,
neskatxientzat be
etxean egiten
genduzan
seinmonikak
erropa
gauzeztanduak
aprobetxatuta.
A? eta urteetan
erregalua egiterik
i pentsatu be ez,
bai zera, akaso
Pazkoetan edo
Urtebarrietan
aitabitxik
morrokota edo
mokotsaren bat
euren
besoetakoei, ez
egoan modurik
eta erregalu
intzigurik be ez,
eta bestela, ze
gaurkoa be larra
jatzu gero! Eta
badakizu, larra
beti txarra! 

Bueno, guk egin
dogu egitekoa?
Hasi zestopeagaz
hasi gara baina
apurka-apurka

Orduan
jugeterik erostea
pentsatu ere ez,
neskatxientzat
ere etxean egiten
genituen sein-
monikak erropa
gauzeztanduak
aprobetxatuta.
A? eta urteetan
erregalua egiterik
pentsatu ere ez,
bai zera, akaso
Pazkoetan edo
Urtebarrietan
aitabitxik
morrokota edo
mokotsaren bat
euren
besoetakoei, ez
zegoen modurik
eta erregalu
intzigurik ere ez,
eta bestela, ze
gaurkoa ere larra
zaizu gero! Eta
badakizu, larra
beti txarra! 

Bueno, guk egin
dugu egitekoa?
Hasi zestopeagaz
hasi gara baina
apurka-apurka
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diresan gausak
(k)ontautzudes
ba ta. Tire ba,
gau(k)p(b)e
olantxik ikisi us
gausak, etzean
ikusite.

iñon dirazan
gauzak kontatu
deutsudaz ba eta.
Tira ba, geuk be
olantxik ikasi
doguz gauzak,
etxean ikusita.

inon diran
gauzak kontatu
deutsudaz ba eta.
Tira ba, geuk be
holantxik ikasi
doguz gauzak,
etxean ikusita.

inon diren
gauzak kontatu
dizkidut ba eta.
Tira ba, geuk ere
holantxik ikasi
ditugu gauzak,
etxean ikusita.
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