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Arestitxuan jaiotakoentzat,  sinisgatxa da bizirik ga-
gozala onartutea.

"Itxadon bearreko” belaunaldikoak  gara. Ume ta 
gaztearoa  etxoten igaro genduan.

Ordu bi itxadon bear igeri aurretik.

Domeketan ordu bete egon bear baraurik 
Jaunartu baño lenago.

Atzerantza begituz, ez zan erreza bizirik ur-
tetea: Seireun Seat baten ibilteko erea eu-
kanak ez eban eroaten seguridadeko-ga-
rrikorik ez eta airbagik bere. Amar-amabi 
orduko joan-etorri egin ostean, lau-bost 
lagun persona barruen eroanaz,  ez eban eu-
kiten iñolango kalterik.  Ez gendun kaskorik 
jazten txirrinduan ibilteko orduan.

Ez genduan eukiten umentzako seguridadeko  ate, 

araza edo ta tapoidun sendagai apartekorik.

Ez gendun ezagututen ezelango zauri edo  gorpu-

tzeko biurketarik.

Astakeritan ibilli arren  ez jakon iñori azurrik aus-

ten edo aginik apurtuten. Eta zeozer agertua-

rren be, ez zan iñor zigortuten.

Etxetik goizetik lagunekaz urten edo kalean la-

gunekaz batu ostean, ez gintzezan etxeratuten 

illuntzeko kaleko-argiak biztu arte.

Neskatan egiteko, euren atzetik korrika ibilten gi-

ñan ipurdia ikututeko asmoagaz eta ez txateko 

lelokerietan.

Eskolako jokaldietan, taldeak osotuten genduzan 

eta  gure ez ebana bastarturik gelditzen zan.

Burruka gogorretan ibillita,  ikasten genduan zelan 

amaitu bakeak eginda.

Ikasle batzuk  naiko argiak ez izatearren  ikasta-

roa barriro osatu bear eben. Ez egoan asterketa 

apartekorik.

Arestitxuan
jaiotakoentzat

illuntzeko kaleko argiak biztu arte. apartekorik.
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Iragarri bitxiak ikusten ziran :

RUBIO.– Idazkera bertikala.   

ALVAREZ.– Entziklopedia.  Miño S.A. bakarra 

Internetetik  jasotakoa lez.

ZARATAGALLUAK.– Maixua zoratuteko gai. 

Mugikor-polifonikoen  ordezkoak.

CASTILLO.– kolorezko 12 arkatz: 16 bitsdun 

erakustaula.

On artu LA CASERA  egizkoa.

Gozokiak janarren ez giñan lodituten. Alan da be  

gizen bakarren bat agertu eikean.

Danok botilla beretik edanarren ez zan kutsadunik 

agertzen. Iturritik bertatik edaten genduan, batzuk  

iturri-tutua miazkatuz.

Tebeo ta Ipuñak irakurten genduzan eta ez gaur egu-

neko bideo-jostalludunak.

Sugelandara ta  txori eizeari ekiten geuntson  ume 

giñala ta iñoren laguntza barik. Au barrabaskeria!

Bizitzak, Koloredunak ta Futboleko irudiak batzeko 

oitura genduan.

Ikusten al dozue? Orretikoagaz ikasgelako errege  gi-

ñan!

Zenbat gure olango  chucheak!

Nozbeinka ondartzara joaten giñan iñolango eguzki 

babesgai ISDIN 15 barik. Ez genduan beladun-

ontziera,padlle edo golfea ikasteko aukerarik,  baña 

sekulako areazko gazteluak egiteko gai giñan.

Basatekerizko arrika-guduak eginarren, ez zan iño-

lako kalterik. Umeen artekoa zanez, merkromina 

ta puntada batzukaz konpontzen ziran egindako 

zauriak, iñori barik norberari  errua egotziz.

Makillak eskuetan, gañontzekoak ustelak...

Askatasuna, porrotak, irabaztea, erantzukizuna ikasiaz 

garatu giñan.

Ez arritu gaurko umeak gilipoiturik ikusteaz.

Zu lengoen antzeko ba zara......, zorionak !

Mezu onen barri emon egiezu era orretako umeak 

direnei...!

Bear bada oraindik gure semeak gure antzera azteko 

garaia da.

Munetxek euskeratua.


