
ERRUMANIA
“Periko Txoriburu”

    Liburu honetan egileek Errumaniako herri-ipuin bat aurkezten digute kultura, leien-
dak, kondairak, herriko ospakizunak, ohiturak eta gastronomia lagunduta. Gure ar-
tean kanpotik etorri eta gurekin bizi direnek beraien kultura hobeto ezagutzeko bide 
ematen digute.

        Bilduma honen helburua aniztasunaren aldeko apostua da. Kultura ezberdinen 
arteko elkarbizitzea, ezagutza eta errespetua landu nahi dugu
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KOKAPENA
Banpiro Baino askoz gehiago

errumania



Banpiro Baino askoz gehiago

errumania europako hego-ekialdean 
dago eta oso ederra da, itsaso Bel-
tzaren parean. herrialdearen diru 
iturri nagusiak nekazaritza eta aBel-
tzaintza dira. zorionez, errumania-
rren artean, aspaldiko ohiturak oso 
Barneratuta daude.

erdialdean karpato mendiak ditugu, 
transilBaniako goi-ordokia ingura-
tzen duen mendikate handia.

munduan zehar oso ezaguna da 
drakula kondearen kondairari es-
ker. nork ez du ezagutzen Banpiro 
istoriorik?



AURKEZLEA
Flora, siviuan jaioa, transilBania, errumania

Errumanian nire alaba, Beti-
na, eta biok bizi ginen. Oso 
pobreak ginen. Eskolara 
umeak eramaten zituen au-
tobusa ordaintzeko behar 
beste dirurik ez geneukan. 
Hori dela eta, Betina, egu-
nero ordu bete lehenago 
altxatu ohi zen eskolaraino 
zeuden hiru kilometroak oi-
nez egin ahal izateko.

Behin lagun batek Madrile-
ra joateko txarte-
la eskaini zidan. 
Alabarekin hitz 
egin nuen. Ala-
bak argi esan zi-

dan biok Erruma-
nian egotekotan ez 

genuela aurrera ateratzeko modurik izango. Horrela, agian, ikasketak 
amaitzeko aukera izango zuen. Betinak, 17 urte zituen. Atzera begira-
tu beharrean, aurrera jo egin behar genuela esaten genion elkarri.

Erdararik ez, dirurik ez, ni neu, bakarrik. Ausardia baino beharra 
zen. Egun bitan ez nuen ezer jan, eta eskerrak lagun batek Mar-
kinara etortzeko aukera eman zidala. Berak bere etxean hartu 
ninduen. Eta nire lagun honek niretzako topatutako lanari es-
ker, orain familia osoa dago nirekin.



Flora, siviuan jaioa, transilBania, errumania

Hemen sei urte daramatzat. Jendeak asko lagundu dit. Markinaraino ailegatutako 
lehenengo errumaniar emakumea naiz ni! “Ezberdina” nintzenez gero, mundu guz-
tiak nirekin berba egin nahi zuen, baina ez nekien euskaraz hitz egiten! Lehen-
dabiziko hiru hilabeteetan ez nuen lanik izan. Esaldiz zein hitzez bete nituen hiru 
koaderno. Egunero egunkariak irakurtzen nituen tutik ere ulertu barik. Telebista 
ikusi ahala bertan esandako guztia apuntatzen nuen. Orduan, etxera lagun bat 
etortzen zen, apuntatutako guztia zer esan nahi zuen azaltzen zidana. Horrela 
egunero. Eta apurka-apurka ulertzen hasi nintzen. Ezin nuen berba egin, baina ia 
den-dena ulertzen nuen. Beranduago, andre batek astebeteko lana eskaini zidan 
eta komunikatzen hasi nintzen. Ez dut inoiz klaserik hartu, ez dudalako izan, ez 
dirurik, ez astirik. Gurean errumanieraz egiten dugu, bilobari gazteleraz egiten diot 
berba, hemen jaio da eta. Bere amarekin, ordea, alemanez eta ikastolan euskaraz. 
Lau hizkuntza dakizki! Berba egiten hasi orduko, ingelera ikas dezan nahi dugu, 
etorkizun ederra izateko ahalik eta gehien ikasi behar du eta. 

Lan egin baino ez dut egin bizitza honetan. Urtarriletik erizaintzan tituluduna naiz 
eta erizain lan egin nahi dut. Aurten Betina ezkonduko da. Errumanian ospatuko 
dugu. Ezkontzan 300 lagun inguru bilduko gara. Ostean etorriko naiz eta lana 
bilatzen hasiko naiz, batez ere ez zaidalako zilegi iruditzen lana aurkitzea 
eta segituan alabaren ezkontzarako egun libreak eskatzea. 
Ez jauna, hori ez, dago batere ondo.


