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MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA
00:00:00 Gurasoek laortu zuten bere seme-alaba gahienak ikastera
bidaltzea
00:02:09 Ama egunero joaten zen Azpeitira azokara eta merkatura.
Baratzako diruakin atertzen zuen denontzako bizimodua
00:03:25 Ama baserrira ezkondu eta 15 ume euki zituen.
00:04:27 Anaia bik Tudelan egon ziren ikasten. Beste baztuk auzoko
baserrietan aritzen ziren lanean janaren truke
00:05:10 Ahizpa bik Gasteizera joan ziren kolegiora.
00:06:22 Ama gazte izan zirenean gaixo egon zen eta auzoko andre
bat zaintzera etorri zen.
00:06:48 Bera 14.umea da. Sei urterekin hasi zen eskolara
Urrestillara mojetara. Oinez jaisten ziren menditik eta bide erdian
zapatak aldatu eskolara joateko
00:09:05 Mojak alde egin zuten
Nazionalera joan zen 14 urtera arte
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00:10:38 Eskola gogorra izan zen. Ezin zuten euskeraz hitz egin
00:11:45 Eskolatik etorri eta baserrian aritzen ziren lanean. Mezatara
joan behar izaten zuten
00:14:12 Aita gazte hil zen eta geroztik izan zen baserriko langile,
administradora eta dena. Denetarik egiten zuen. Ahizpa eta bera
jardín zuten baserrian laguntzen, anaiak tailerrera
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00:21:30 Ezkondu arte baserrian egon zen. Domeketan ama bakarrik
ez lagatzeko txandakatu egiten ziren seme-alabak
00:23:20 Baserrira ezkondu zen eta egon ziren hor urte batzauk,
baina amarekin haserretu ziren. Ez ziren konpondu eta Azpeitira atera
ziren
00:26:23 Azpeitira etorri eta asko sufritu egin zuen. Ezin zen ohitu
kaleko bizimodura. Hasi zen etxe baten garbiketa lanak egiten.
00:27:45 Baserrian zirenean, eurek (senarra eta bera) nahi zuten
baserriko lanarekin segitu baina amak berak nahi zuen dena
antolatzea eta eurek laguntzaileak izatea. Amak gero eta lan gehiago
nahi zuen egin
00:32:16 Baserrian anaia gazteena geratu zen eurek atera orduko.
Berari baserriko lanak ez zitzaizkion gustatzen. Kalean hasi zen
lanean mekaniko
00:34:50 Bere semea jaio zenean, zoriontasuna ekarri zion berari.
Ordurarte amarekin oso gaizki egon zen
00:36:16 Geroztik bizimodua kalean egin dute. Anaiak baserriko lana
eureka egiten zuten moduan, oso diferente egin du: behiak atera ditu
landara, labrantzarik ezta baratzarik ez du egin
00:37:37 Orain ilobak hasi dira baratza egiten. Amamak egiten zuen
lehengo erara, botika gutxirekin
00:38:42 Ama gaixorik egon zen 10 urte Alzheimer-rarekin. Ansiaren
andrea eta anaia solteroa egon dira bera zaintzen
00:40:22 Anaiaren andrea lanera kanpora atera zen. Baserriko lana
ez zitzaion gustatzen. Amamari ez zitzaion gustatzen bere semea
andretzat aukeratutako emakumea
00:43:06 Ama Billabonatik adoptatutako umea zen. Beizamara
adoptatu zuen familia batek.
00:48:40 Ama baserrira ezkondu zen 18 urterekin
00:52:00 Lan piloa egindakoa da euren ama. Bera be, amak
agindutakoa egiten zuen, baina beti goxo izaten zen berarekin
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00:54:00 Ahizpek arropa garbitzen zuten baserriko atariko putzuan.
Izarak garbitzen denbora asko eman dute, lan gogorra zen
00:57:20 Lehenengo hirurak alabak izan ziren. Hirugarrena moja
joan zen
00:59:00 Anaia zaharrena mayorazgoa zen eta gurasoek nahi zuten
baserrira ezkondu, baina juergalaria zen eta inork ez zuen nahi
bertara ezkontzea. Atera zen kanpora lanera. Aita oso haserre geratu
zen
01:02:14 Grabazioaren amaiera
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